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ҚОҒАМДЫҚ ҚАБЫЛДАУ

СҰРАНЫСТЫ СҰХБАТ

Қызылорда облыстық қоғамдық-саяси газет

МӘЖІЛІС

Сұхбаттың толық нұсқасы 8-бетте. 

Әрбір мәселе 
заң шеңберінде 
шешіледі

 

Облыс әкімі Қуанышбек 
Ысқақов өңірлік коммуникациялар 
қызметінде азаматтарды жеке 
мәселелері бойынша қабылдады. 
Онда Қызылорда қаласы, аудан 
әкімдерінің орынбасарлары  мен 
басқарма басшылары болды. 
Қабылдауға 100-ден аса адам келді. 

Жеке мәселелерімен келген тұрғын
дардың өтініштері тұрғын үй, әлеуметтік 
көмек, жұмыссыздық, денсаулық, білім 
салаларына қатысты. 

Қабылдауға келген азаматтың бірі 
– Төретам кентінің тұрғыны Досберген 
Байназаров жер учаскесі кезегіне тұрға
нымен, әлі берілмей келе жатқанын 
айтты.  Мәлім болғандай, Байқоңыр қала
сы іргесіндегі бұған дейін Ресей жағы 
жалға алып келген 11 мың гектар жер 
бүгінде Қазақ станға қайтарылған. Онан 
бөлек, тағы 3400 гектар жер қайтарылады. 
Қазіргі күні қайтарылған жерді заңдастыру 
шара лары жүргізілуде. Мұнан соң тиісті 
қаржы бөлініп, ол аумақта инфрақұрылым 
желілері жүргізіліп, көшелер түсетін бола
ды. Осы жұмыстар біткеннен кейін ғана 
жер учаскелері реттілігімен табысталады. 
Десе де оған біршама уақыт қажет. 

Қабылдауда болған Қармақшы ауда
нының тұрғыны Людмила Альмерденова 
облыс басшысына  жем шығаратын цех 
ашып, кәсіпкерлікпен айналысқысы 
келетінін жеткізді. Өткен жылы грант алуға 
өтініш түсіргенде комиссия  бұл жобаның 
құны 2,5 млн теңгеге жуық екенін анықтап 
берген. Алайда, ол кезде алғашқы кәсібін 
бастағандарға берілетін грант көлемі 600 
мың теңгеден аспады. Яғни, ойға алған 
істі бастауға жетпейді. Облыс әкімі тиісті 
сала басшыларының назарына ұсынды. Ал 
олардың айтуынша, биылғы бағдарламада 
жаңадан кәсібін бастағандарға 2 млн 
теңгеден 5 млн теңгеге дейін грант беру 
мүмкіндіктері қарастырылған. Облыс әкімі 
Альмерденоваға жобасын сәуір айында 
өтетін комиссияға жолдауды ұсынды. Бірақ 
мұның бәрі заң шеңберінде ғана жүзеге 
асырылады.

Сырдария ауданындағы Шіркейлі ауы
лының тұрғыны Қаракөз Әпетова бұған 
дейін облыс басшысының қабылдауында 
болған. Соның нәтижесімен генетикалық 
науқасы бар баласын НұрСұлтан қала
сындағы емдеу орталығына апарып, емдом 
жасатып келген. Ол үшін рахметін айтты. 

Аймақ басшысы қабылдауда болған 
азаматтардың мәселелерін қарап,  тиісті 
мекеме басшыларына заң аясында жұмыс 
жасауды тапсырды. 

Көлік прокуроры Ерке бұ
лан Лес беков мәлімдегендей, 
биыл  дан бастап үш жыл
ға де  йін шағын, оның іш

ін де микрокәсіпкерлік  
суб ъ  ек   ті леріне тексеру, профи
лак ти  калық бақылау жүргізуге 
тыйым салынған. 

– Жергілікті атқарушы, 
әсіре се, қадағалаушы органдар 
Жарлық талаптарын қатаң 
сақтауы қажет. Әкімшілік 
кедергілерді барынша азайту, 
шағын кәсіпкерлікті қолдау – 
мемлекет саясатының басым 
бағыты, – деді ол. 

Сонымен қатар, жиында 
заңсыз такси боп жүргендердің 
мәселесі қаралды. Қазіргі 
күні 615 таксист қалалық 
кірістер басқармасына жеке 
кәсіпкер ретінде тіркелген. 
Қалалық жолаушылар тасы

малы және автомобиль жол
дары бөліміне соның тек 
48і жолаушы тасымалымен 
айналыса бастағаны туралы 
хабарлама жолдаған. Ма ман
дарды олардың жол қауіп
сіздігі ережесі мен жолаушы 
тасымалы қағидасын сақ та
мауы қынжылтып отыр. Бұл 
бағытта көлік про кура турасы, 
жергілікті полиция, мем
лекеттік кірістер депар таменті, 
көліктік бақылау инспекциясы 
бірлескен рейд, түсіндіру шара
ларын тұрақты жүргізе бермек. 

Таксистер тәртіпке бағынуы тиіс

Назерке САНИЯЗОВА.

Қызылорда көлік прокуратурасының бастамасымен 
ведомствоаралық мәжіліс өтті. «Nur Otan» партиясы 
облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары 
Ақмарал Әлназарова қатысқан жиында тексерулер мен 
профилактикалық бақылауды жүргізуге мораторий 
жариялаған Президент Жарлығының маңыздылығы сөз 
болды.

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

СӨЗ БАСЫ
Әлімсақтан қазақ деген ха

лықтың атақонысы – Сыр бойы 
және оның жағасын бойлай 
жатқан елдің қасиет қонған 
әулиеәмбиелері мен даңқты 
батырлары, бишешендері жайлы 
аңызәңгімелер, қиссадастандар 
тыңдаушысын тәнті етпей 
қоймайды. Дарияны жағалай 
қонған елдің жерсу аңыздары 
да өз алдына бір төбе. Осының 
бәрі бір кездері ауызданауызға 
тарап, атадан балаға жетіп отырса, 
бүгінде Жазу деп аталатын 
ұлы өнер арқылы хатқа түсіп, 
қағазға басылды. Сондай құнды 
қазынаның бірі жақында жарық 
көрген – «Сыр бойының сакралды 
ескерткіштері: миф тер, аңыздар, 
хикаяттар».   

Бүгінде қолға алынған 
мәдени шаралардың дені 
ҚР Тұңғыш Президенті – 
Елбасы Н.Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» бағ

дар ламалық мақа
ласын негізге ала
ты нын ескерсек: 
«Жаңа тұрпатты 
жаң ғырудың ең 
басты шарты – 
Ұлт тық кодыңды 
сақтай білу. Онсыз 
жаңғыру дегеніміз 
құр жаңғырыққа 
айналуы опоңай. 
Жаң ғыру атаулы 
тарихи тәжірибелер мен 

ұлттық дәстүрлерге шекеден 
қара мауға тиіс. Керісінше, за
мана сынынан сүрінбей өткен 
озық дәстүрлерді табысты жаң
ғыруымыздың маңызды алғы
шарттарына ай нал дыра білуіміз 

қажет. Егер жаңғыру елдің 
ұлттықрухани тамырынан нәр 
алмаса, ол адасуға бастайды», 
деп жазады онда. Осы шарт пен 
өлшемге жауап беретін жаңа кітап 
бағдарламалық мақаланың алға 
қойған міндеттерінен туын дайтын 
«Қазақстанның рухани құн
дылықтары» және «Қа зақ стан ның 
киелі жерлерінің гео г ра фиясы» 
атты арнаулы жобалар аясында 
әзірленіп отыр.

Қызылорда облыстық тарихи
өлкетану музейінің ғы  лыми хат 
шысы Асхат Сайлау дың айтуын
ша, бұл хрес томатия – елі міз 
бойынша жарық көрген санаулы 
кітаптардың бірі. Аңыздарды 
бірнеше нұсқасымен қамтыған 
бұл жинақ – Сыр өңірінің руха
ниятына қосылған сүбелі үлес. 

Қош, замана кө
шінің бір 
ұшында қа
раша үйдің ір
гесінде ұршық 
иірген әжесі 
н е м е р е с і н 
ұйытып, құ
ла ғына құйып 
алсын деп айтып 
отырса, бү гін
гінің баласы кітап 
бетін парақтай 
отырып, ертегіге 
бергісіз ғажайып 
әлемнің құшағына 
сүңги жөнеледі. 

«СЫР БОЙЫНЫҢ САКРАЛДЫ 
ЕСКЕРТКІШТЕРІ:
мифтер, аңыздар, хикаяттар»

АГРОКЕШЕН КӨП 
ЖАҢАЛЫҚ КҮТЕДІ
немесе
ғылым мен
өндірісте
үндестік
керек

“Облыста соя дақылы 
ауқымды көлемде егілген 

жоқ. Әзірге ішкі нарық 
сұранысына сай жұмыс 

бар. Оны құрама жем 
өндірісінде де кәдеге 

жаратуға болады. Сояда 
крахмал, протеин, белоктар 

көп, 45 пайызға дейін 
белок бар. Ал күріште 

7-10 пайыздан аспайды. 
Бұл дақылда марганец, 

темір, мырыш секілді 
адам ағзасына қажетті 

дүниелер молынан 
кездеседі. Сондықтан 

әртараптандыру 
бағытында осындай тиімді 

дақылдарды егуге мән 
берілгені абзал.”

Жоспарға экономиканың барлық 
салаларында маңызды деген 318 іс
шара енгізілді.

Ісқимыл жоспарының негізгі 
басымдықтары еңбекпен қамту және 
әлеуметтік қорғау, адами капиталды 
дамыту, баға өсімін болдырмау, 
экономиканы әртараптандыру және 
мемлекеттікжекешелік әріптестік 
негізінде инфрақұрылымды дамыту 
болып айқындалды.

Жоспар аясында «Аймақта жастар 
жылын өткізу бойынша Кешенді іс
шаралар жоспары», «Көпбалалы және 
аз қамтылған отбасыларға қосымша 
қолдау шараларын көрсету бойынша 
20192021 жылдарға арналған Облыс
тың әлеуметтік картасы», «Мектепке 
дейінгі білім берудің сапасын арттыру 
бойынша Жол картасы» және тағы 
басқа да бірқатар құжаттар бекітіліп, 
жүзеге асырыла бастады.

Облыс басшылығының баста
масы мен аймақтың даму қарқыны мен 
халықтың әлеуметтікэкономикалық 
жағдайын одан әрі арттыру мақса
тында Қауіпсіздік Кеңесінде Қызыл
орда облысының өзекті мәселелері 
талқыланды.

Қауіпсіздік Кеңесінің төрағасы 
 Ел басы Н.Ә.Назарбаевтың тап сыр
масы бойынша облыс әкімдігі Қы зыл 
орда облысының әлеуметтікэко но  ми
калық дамуының 20192022 жыл  дарға 
арналған Кешенді жоспарын әзірледі.

Нәтижесінде, Үкімет 12 бөлімнен 
және 119 ісшарадан тұратын жалпы 
құны – 219 млрд теңге, оның ішінде 
республикалық бюджеттен – 156,7 
млрд теңге, жергілікті бюд жеттен – 
50,6 млрд теңге және 12,4 млрд теңге 
басқа көздерден болатын Қызылорда 
облысының әлеуметтікэкономикалық 
дамуының 20192022 жылдарға 
арналған Кешенді жоспарын бекітті. 

2019 жылы 60 ісшараны жүзеге 
асы ру үшін (оның ішінде: 6 ісшара 
қар  жыландыруды қажет етпейді) 34,0 
млрд теңге қаржы қаралды (рес пуб ли

ка лық бюджеттен – 13,9 млрд тең ге, 
жер гілікті бюджеттен – 14,6 млрд тең
ге, басқа көздерден – 5,5 млрд теңге).

Жалпы Кешенді жоспардың 51 
ісшарасын (оның ішінде: 6 ісшара 
қаржыландыруды қажет етпейді) 
жүзеге асыруға барлық көздерден 
24,5 млрд теңге бөлінді. Атап 
айтқанда, кәсіпкерлік саласында – 6, 
көлікте – 1, тұрғын үйкоммуналдық 
шаруашылығында – 9, экологияда – 6, 
әлеуметтік қорғауда – 1, спортта – 7, 
тұрғын үй құрылысында – 15 ісшара. 

Кәсіпкерлікті қолдаудың үшжыл
дығы аясында 2019 жылы тұрақты 
биз несті қолдау үшін барлығы 1 млрд 
150 млн теңге қаржы бөлінді. Суб
сидиялау шарты жалпы құны 3,6 млрд 
теңгені құрайтын 139 жоба бойынша, 
сонымен бірге, кепілдік шарты 103 
жоба бойынша жасалды.

2019 жылы көлік саласында жақсы 
және қанағаттанарлық жағдайдағы 
жергілікті маңыздағы автомобиль 
жолдарының үлесі 65 пайызға жетті.

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ 2019 ЖЫЛҒЫ 
ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ 
ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ

Қызылорда облысында 2019 жылы Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті - Елбасының 2018 жылғы 5 қазандағы 
«Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын 
арттыру»  және  Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 
2 қыркүйектегі «Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның тұ рақ-
тылығы мен өркендеуінің негізі» атты Жолдауларында айқындалған 
дамудың негізгі стратегиялық бағыт тарын жүзеге асыру жалғасын 
тапты.

Жаңа міндеттерге сәйкес Қызыл орда облысында нақты іс-
қимыл стратегиясы әзірленіп, басымдықтар айқындалды, сондай-ақ 
экономиканың барлық салаларының одан әрі дамуы үшін нақты 
шаралар әзірленді.

Осыған байланысты нақты шараларды жүзеге асыру үшін 2019 
жылға арналған Қызылорда облысы әкімінің бірінші кезектегі Іс-қимыл 
жоспары әзірленіп, бекітілді. 
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Облыс орталығын үздіксіз жылу
мен қамтамасыз ету мәселесін шешу 
мақсатында Қызылорда қаласының 
жылуэлектр орталығын қайта жаң ғырту 
және кеңейту бойынша қажетті құжат
тарды (техникаэкономикалық негіз
деме) дайындау жұмыстары басталды.

Сонымен қатар “Қызылорда” су 
торабын қайта жаңғырту бойынша 
құжаттарды әзір леу басталды (жобалық
сметалық құ  жат тама). Бұл жұмыстар 
аяқталған соң жобаны республикалық 
бюджеттен қар жы  ландыру мәселесі 
пысықталатын бо лады.

Мемлекеттікжекеменшік әріптестік 
негізінде Қызылорда қаласында қоқыс 
сұрыптайтын кешеннің қатты тұр мыстық 
қалдықтар полигоны іске қосылды. Кешен 
қалдықтарды қауіп сіз көмуді қамтамасыз 
ету, қатты тұр мыстық қалдықтарды 
кәдеге жарату дең гейін арттыру үшін 
тұрмыстық қат ты қалдықтарды жинау, 
тасымалдау, көму бойынша қызметтерді 
атқаратын болады.

Сапалы медициналық қызмет көр
сетуді жақсарту мақсатында Қызыл орда 
қаласында 500 орынға арналған көп
салалы облыстық аурухана құры лысы
ның құжаттамасын әзірлеу жұмыс тары 
басталды (жобалықсметалық құжаттама). 

Спорт саласында Қармақшы ауда ны
ның Ақай ауылында, Жосалы, Жа лағаш, 
Шиелі, Тасбөгет кенттерінде дене шы
нық тырусауықтыру кешен дері нің құ
ры   лысы бойынша қажетті құжаттар 
әзір   леу басталды (жобалықсметалық 
құжат тама). 

Кешенді жоспар аясында Қызылорда 
қаласындағы Сырдария өзенінің сол жа
ғалауында 590 пәтерлік 13 көпқабатты 
кре  диттік тұрғын үй пайдалануға берілді.

Жалпы 2019 жылы экономиканың 
барлық салаларында экономикалық 
өсудің оң қарқыны сақталды.

Қызылорда облысының бюджеті 
жыл ішінде 239,2 млрд теңгеден 304,6 
млрд. теңгеге дейін артқан. Облыстың өз 
кірістері 41,8 млрд теңгеден 56,5 млрд. 
теңгеге дейін өсті.

Бюджет әлеуметтік бағыттылығын 
сақ тап, бюджет қаражатының 60 пайызға 
жуығы әлеуметтік мәселелерді шешуге 
бағытталды. Осыған сәйкес, облыс жан 
басына шаққандағы әлеуметтік шы ғыстар 
бойынша көшбасшы болып табылады.

Негізгі капиталға тартылған инвес
тициялар 17,4 пайызға, құрылыс жұ
мыс тарының көлемі 54,3 пайызға, 
пайдалануға берілген тұрғын үйлер 
көлемі 8,8 пайызға артты.

Сондайақ,  ауыл шаруашылығы 
бо йын ша жалпы өнімнің көлемі  4,3 
пайызға, өңдеуші өнеркәсіп көлемі  1,3 
пайызға, бөлшек сауда айналымының 
көлемі 1,5 пайызға артты.

17291 жұмыс орны құрылды, оның 
12678і тұрақты. Жұмыссыздық деңгейі 
4,8 пайыз деңгейінде сақталынды 
(республика – 4,8 пайыз).

Орташа айлық жалақы 13,8 пайыз
ға артты (2019 жылдың қаңтар
қыркүйегінде).

2019 жылдың желтоқсанында тұтыну 
бағалар индексі 2018 жылдың жел
тоқсанына қарағанда 105,4 пайызды 
құрады. Оның ішінде азықтүлік тауар
лары бойынша – 109,9 пайыз, азықтүлік 
емес тауарлары бойынша – 104,9 пайыз, 
ақылы қызметтер – 100,2 пайыз.

ЭКОНОМИКАНЫ 
ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ

2019 жылдың қаңтаржелтоқсанында 
өнеркәсіп өндірісінің көлемі 862,9 млрд.
теңгені құрап, 2018 жылдың деңгейінен 
10,7% төмендеген. Бұл – жекелеген 
мұнай ұңғымаларының сарқылуына және 
сулануына орай мұнай өндіру көлемінің 
төмендеуімен байланысты. 2019 жылы 
мұнай өндіру көлемі  5,6 млн. тоннаны 
құрап, 2018 жылмен салыстырғанда 828,8 
мың тоннаға төмендеген (нақты көлем 
индексі – 87,0 %).  

Әлеуметтікэкономикалық дамудың 
кешенді жоспарында республикалық 
бюджеттен 11,0 млрд теңге бөле отырып, 
3 перспективалы шөгінді бас сейндерін 
(Сырдария, ШуСарысу, Оңтүстік Торғай) 
кешенді геологиялық зерттеу көзделуде.

Бүгінгі таңда республикалық бюд
жеттен 2020 жылға ШуСарысу шөгінді 
бассейнін зерттеуге 600 млн теңге 
қарастырылған.

2020 жылдан бастап республиканың 
гео логиялық барлау саласындағы жетек
ші ком панияларының бірі шөгінді бас
сейндерді зерттеуге кіріседі. Қазіргі 
таңда Эко ло гия, геология және табиғи 
ресурстар ми нистрлігі тиісті жұмыстар 
жүр гізуде.

Сонымен қатар, 20182019 жылдарға 
арналған Қызылорда облысының мұ
найгаз саласын дамыту жөніндегі жол 
картасы аясында өңірдің мұнай ком
пания лары қиын өндірілетін және 
қозғалмайтын мұнай өндіру үшін жаңа 
техно логияларды енгізу бойынша жұ
мыстар жүргізді. 2019 жылы мұнай 
өндіруші компаниялар жалпы құны 78,8 
млрд теңгені құрайтын  инвестиция, 
оның ішінде бұрғылау тереңдігін 3500 
метрге дейін ұлғайта отырып, 67 мұнай
газ ұңғымасын бұрғылауға салды. Бұл 
2019 жылы болжанған мұнай шығыны 
көлемінің 300 мың тоннадан аса азаюына 
мүмкіндік берді.

Қазақстан Республикасы ин
дустриал дыинновациялық дамуының 
Мемлекеттік бағдарламасының екінші 
кезеңі аясында облыста жалпы құны 
567 млрд теңге болатын (6 мың жұмыс 
орны) 28 жоба жүзеге асырылуда. 2015
2019 жылдары 68 млрд теңгені құрайтын 
9 жоба іске асырылып, нақты 450 жаңа 
жұмыс орны құрылды. 

Оның ішінде 2019 жылы жалпы құны 
201,8 млн теңгені құрайтын 65 жұмыс 
орнын құруды көздейтін 2 жоба іске 
қосылды:

1. «Таң ЛТД» ЖШС «Күрішті өңдеу 
және құрама жем өндірісін ұйым
дастыру» жобасының І кезеңі  құрама 
жем өндірісі (құны  – 171 млн теңге, жұ
мыс орындары  – 20 адам, қуаттылығы  – 
жылына 3 мың тонна, жүзеге асыру орны  
– Шиелі ауданы). Кәсіпорында ресейлік 
«Агромолтехника» жауапкер шілігі шек

теулі қоғамының  ұнтақталған құрама 
жем өндіруге арналған қон дырғылары 
қол данылады. 

2. Жылына 4 млн дана күйдірілген 
кірпіш өндіретін жеке кәсіпкер «Ақтал» 
зауыты (құны – 30,8 млн теңге, жұмыс 
орындары – 45 адам, қуаттылығы –  
жылына 4 млн дана, жүзеге асыру орны 
– Қызылорда қаласы).

2018 жылдың желтоқсанында 
мерзімінен бұрын іске қосылған 
тампонажды цемент зауыты 2019 жылы 
380 мың тонна болатын цементтің 6 түрін 
шығарды. Цемент көршілес  Түркістан, 
Ақтөбе, Алматы, Жамбыл облыстары 
және Шымкент қаласына жөнелтілді. 
Сондайақ, 40,6 мың тонна өнім Өзбекстан 
Республикасына экспортталды. 

«Арал тұз» АҚ Индустрияландыру 
бағдарламасы аясында екі испан цехын 
іске қосты, нәтижесінде өнімінің 75 
пайызын шет елдерге экспорттауда.               
2019 жылы Ресейдің ас тұзы нарығындағы 
кәсіпорын өнімінің үлесі 16%ды құрады. 
Сонымен қатар, Украинаға экспортталған 
тұз көлемі 2,1 есеге артты.

Одан бөлек, Арал ауданында кварц 
құмын өндіру және байыту жөніндегі    
таукен байыту комбинатының құры
лысын бастау үшін дайындық жұмыстары 
жүргізілді, тиісті жабдықтар сатып 
алынды. 2020 жылы “Dana Quartz” 
ЖШС қуаты сағатына 5 тонна кварц 
құмын байыту бойынша бірінші желінің 
құрылысын бастауды жоспарлап отыр. 

2016 жылдан бері «Баласауыс
қандық» ванадий кенішінен аммоний 
метаванадаты Ұлыбритания мен Ресейге 
экспортталуда. 2019 жылы 222,7 тонна 
экспортталды ( 2018 жыл  – 218,2 тонна).

Жалпы, Индустрияландырудың I 
және II бесжылдығы аясында құны 150 
млрд теңгені құрайтын, 26 жоба жүзеге 
асырылды, толық қуаттылыққа шыққанда 
1,7 мың жұмыс орны ашылатын болады. 
Іске қосылған индустрияландыру 
жобалары арқылы 2019 жылы 31,8 
млрд. теңгенің өнімі өндірілді. Бұл 
көрсеткіш 2018 жылдың ұқсас кезеңімен 
салыстырғанда 21,8%ға өсті (2018 жыл  
26,1 млрд теңге).

Оның ішінде 2019 жылы құны 10,5 
млрд теңге құрайтын  (тұз, балық, про
панбутан, аммоний метаванадаты, мия 
тамырының сығындысы, цемент)  өнім 
экспортталып, бұл көрсеткіш 2018 жыл
дың ұқсас кезеңімен салыстырғанда қар
жылай мәнде 26%ға ұлғайған (2018 ж.  – 
8,4 млрд теңге).

2019 жылы өңірге инвестиция тарту 
мақсатында Қызылорда қала сында 
«Қызылорда: тұрақты өрлеу, инвес
тициялық ынтымақтастық үшін жаңа 
мүмкіндіктер» тақырыбында XI Халық
аралық «Baikonyr Invest» инвестициялық 
форумы өткізілді.

Форумға 11 алыс және жақын шетел 
мемлекеттерінің өкілдері қатысты 
(Иран, Франция, Германия, Македония, 
Нидерланды Королдігі, Корея, Канада, 
АҚШ, ҚХР, Ресей Федерациясы, БАӘ).  
Оның ішінде, Иран, Корея, Солтүстік 
Македония, Нидерланды Корольдігінің 
Қазақстандағы 4 Төтенше және Өкілетті 
Елшілері, Германияның Бас Консулы 
және АҚШ пен Франция елшіліктерінің 2 
кеңесшісі қатысты.

Сондайақ, шетелдік және отандық 
бизнесқауымдастықтардың өкілдері, ірі 
жобаларды іске асыруда бірлесіп тұрақты 
жұмыс жүргізіп жүрген инвестициялық 
компаниялардың басшылары («К2АТ» 
ЖШС Корея компаниясы, «Total Eren» 
француз компаниясы, «НЕС» бол гар 
компаниясы), ғылымизерттеу орта
лықтарының өкілдері және тағы басқалар 
қатысты.

Форум аясында 100 миллиард теңгеге 
жуық қаржыны құрайтын 24 мемо
рандум және 1 келісімге  (Қызылорда 
қаласында 400 орындық студенттерге 
арналған жатақхана құрылысын салу 
және іске қосу) қол қойылды. Оның 
ішінде, инвестициялық жобаларды 
өндірістік салада іске асыру бойынша  – 
10, агроөнеркәсіптік секторында  – 9, 
мемлекеттікжекешелік әріптестік бағы
тында 6 жоба іске асырылатын болады. 
Қол қойылған меморандумдар және 
келісім бойынша жобаларды іске асыру 
үшін ісшаралар жоспары бекітілді.

Сондайақ, аймағымызға инвес ти
ция тарту мақсатында 2019 жылдың 
мау сым айында «Адами капи тал дың 
дамуы: аймақ үшін жаңа сынтегеу
рін дер мен мүмкіндіктер» тақыры
бын да IV Халықаралық Интер нетфо
ру мы өткізілді. Форумның негізгі 
мақ      саты – адами капиталды дамы 
ту ба       ғы  тындағы халықаралық және 
отан    дық сарапшыларды бірыңғай 
алаң       да жинай отырып, Төртінші өн
діріс   тік революция жағдайында халық
ара лық еңбек нарығындағы орын алған 
қарқынды өзгерістердің  жаңа талаптары 
мен мүмкіндіктерін,  өңірдегі білім және 
жұмыспен қамту келешегін тал қы лау 
болып табылды. Форумға Ресей Фе
дерациясы, Татарстан, Син гапур сияқ
ты әлемнің үш елінің өкілдері қатысты. 
Форум аясында білім саласында жүзе
ге асырылып жатқан жобалар таныс
тырылды.

Облысқа келетін  инвесторларға қо
лайлы жағдай қалыптастыру мақса тында 
2018 жылы кәсіпкерлерге қызмет көр
сету орталығы базасында фронтофис 
құрылды. Орталықтың  ерекшелігі – келу
шілер бір жерден 10 мекеменің қызметін 
толықтай пайдалануға мүмкін дік алады.

Орталық «бір терезе» қағидасы 
бойын ша жер, сәулет және құрылыс, 
мем  лекеттік кірістер, инженерлік ком
му никацияларға қосылу мәселелері 
бойынша барлығы 70 қызмет түрін 
көрсетеді. Орталық жұмысын автомат
тандыру арқылы бүгінде техникалық  
шарттар беру уақыты 1 айдан 3 жұмыс 
күніне дейін қысқартылды.

2019 жылғы 20 қыркүйекте облыс 
әкімдігінің №66 қаулысымен өңірге 
инвестиция тарту жөніндегі фронтофис 
болып «Кәсіпкерлерге қызмет көрсету 
орталығы» бекітілді. 2019 жылы 10546 
қызмет түрі  көрсетілді. Атап айтқанда, 
техникалық шарт бойынша – 1872, 
сәулет және қала құрылысы мәселелері 
бойынша – 1090, жер мәселесі бойынша 
– 419, мемлекеттік кірістерге байланысты 
– 2234, кәсіпкерлікті қолдау бойынша 
– 2289, көшіқон қызметтері бойынша – 
1347, басқа да қызметтер бойынша  183 
қызмет түрі көрсетілген.

2019 жыл ішінде «Қызылорда 
облысына инвестиция тарту тетігін 
жетілдіру жөніндегі» және «Қызылорда 
облысына инвестиция тартудың 2019 
жылға арналған ісшаралар жоспарлары» 
жүзеге асырылды.

Ісшаралар аясында «Инвесторлар 
тарту және инвестициялық климатты 
жақсарту жөніндегі» өңірлік Кеңестің 
4 отырысы өткізіліп, нәтижесінде 6 
инвестициялық жобаның мәселелері 
шешіліп, «Байқоңыр» еркін эконо
ми калық аймағын құру, сондайақ, 
«Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орта
лығын» (фронтофис) құру туралы 
мәселелер талқыланды. Нәтижесімен, 
хаттамалық шешімдер қабылданды.

Атқарылған жұмыстардың нәти

жесінде 2019 жылдың қаңтаржелтоқсан 
айларында негізгі капиталға салынған 
жалпы инвестицияның көлемі 400 млрд.
теңгені құрап, 17,4%ға өсті. 

«ҚАРАПАЙЫМ ЗАТТАР 
ЭКОНОМИКАСЫ» 

БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ЖҮЗЕГЕ 
АСЫРЫЛУЫ

«Қарапайым заттар экономикасы» 
бағдарламасы аясында облыста құны 
11,3 млрд. теңгені құрайтын 110 жоба 
қамтылды. Оның құны 6,5 млрд. 
теңгені құрайтын 49 жобаның өтінімі 
мақұлданып, қалған 61 жобаның өтінімін 
қаржы институттары қарауда. 

2019 жылы жеңіл өнеркәсіп сала
сындағы жергілікті қамту үлесі  – 68%
ды, тамақ өнеркәсібінде  – 84%ды, жиһаз 
өнеркәсібінде  – 77% және құрылыс 
индустрия сында – 73%ды құрады (2019 
жылға бекітілген жергілікті қамту инди
каторы: жеңіл өнеркәсіпте  – 24,6%, жиһаз 
өнеркәсібінде – 23,3% және құрылыс 
индустриясында – 29,8%).

Сонымен қатар, 2018 жылы жергілікті 
тауар өндірушілерді қолдау мақсатында 
кәсіпорындармен тауарларды сатып 
алу 20%дан кем емес, жұмыстар 
мен  қызметтер 50%дан кем емес 
жергілікті қамту үлесіндегі мақсаттық 
индикаторларын белгілеу жөніндегі 
Қызылорда облысының әкімдігі мен 
облыс аумағындағы ірі жер қойнауын 
пайдаланушы компаниялары арасында 
20182021 жылдарға арналған ұзақ 
мерзімді келісімдеріне қол қойылды.

Нәтижесінде, 2019 жылдың 9 айы
ның қорытындысымен облыстың жер 
қойнауын пайдаланушылары  92,4 млрд 
теңгені құрайтын тауарлар, жұмыстар 
мен көрсетілген қызметтер сатып алды, 
оның ішінде жергілікті қамтудың үлесі 
69,8 %ды құрады.

КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУ

2019 жылы облыста жаппай кәсіпкер
лікті дамытудың үшжылдығының екінші 
жылы қорытындыланды. 

Бұл кезеңдерде облысымыз кәсіп
керлік саласын дамытуда және бизнеске 
барынша қолайлы жағдайлар жасауда 
біршама жетістіктерге жетті. 

Жаппай кәсіпкерлікті дамыту аясында 
әртүрлі қаржы көздерінен 44 млрд теңге 
тарта отырып, кешенді «Жол картасы» 
әзірленді. 

2019 жылы облыс бойынша 6 мыңнан 
аса азамат мемлекеттік бағдарламалар 
аясында кәсіпкерлік негіздеріне 
оқытылса, сондайақ, 3172 жұмыссыз 
адам мен өзінөзі жұмыспен қамтыған 
азамат өз ісін бастауға 1 млрд 383 млн 
теңге көлемінде қайтарымсыз грант 
қаражаттарына қол жеткізді.

Сонымен қатар, облыс бойынша 
1436 жұмыссыз және өзінөзі жұмыспен 
қамтыған азамат пен кәсіпкерлерге 5,5 
млрд теңгеден астам шағын несиелер 
берілді. 

Одан бөлек, 2019 жылдың басынан 
бері облысымыздың шағын және орта 
бизнес субъектілеріне екінші деңгейлі 
банктер 21,9 млрд теңге несие берсе, 
оның ішінде мемлекеттік бағдарламалар 
аясында 5,6 млрд теңгенің 166 жобасы 
қаржыландырылды.

Жұмыс жасап тұрған шағын және 
орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны 9,3 
пайызға ұлғайып, 46 297 бірлікті құрады. 

Облыс бойынша 92 223 адам шағын 
және орта кәсіпкерлікте жұмыспен 
қамтылып, 285,6 млрд теңгенің өнімі 
өндірілді (2019 жылдың 9 айы бойынша).  

Оған қоса, облыстық бюджеттен 
шағын және орта бизнестің нысандарына 
инженерлік инфрақұрылымды жеткізу 
бойынша жобалар қаржыландырылды. 

«Бизнестің жол картасы  2020» мем
лекеттік бағдарламасы аясында облыс
тық бюджет есебінен «Жаңақорған 
ауданының Жаңаарық ауылдық округінде 
«Бекарыс и К» өндірістік кооперативін 
электрмен жабдықтау» жобасы бойынша 
аталған кооперативтің 9 шаруа қожалығы 
үшін 15 шақырымдық электр желілері 
салынып, 8 дана трансформаторлық 
қосалқы станса жөнделді. 

Аталған бағдарлама аясында Махам
бет ауылдық округіндегі алаңы 2,157 
гектарды құрайтын жылыжай ке шенін 
электрмен жабдықтау бойын ша құры
лысмонтаж жұмыстары жүргі зілуде. 
Қуаттылығы 2х1600 кВА болатын 
блоктымодульді трансформаторлық қо
салқы станса орнатылып, 5,4 шақы рым
дық электр желілері салынатын бола ды. 
Нысанды тапсыру мерзімі  – 2020 жыл. 

Сонымен қатар, облыстық бюджеттен 
Махамбет ауылдық округіндегі жылыжай 
кешенін сумен жабдықтауға №6733 
барлаупайдалану ұңғымасын байлауға 
қаржы бөлініп, 1 ұңғыма бұрғыланды. 

Қуаттылығы 300 мың тоннаны құ
райтын «Арал сода» зауытына 3,9 ша
қырым су құбыры желілері салынды. 
Сондайақ, 2020 жылы іске қосылатын 
Қар  мақшы ауданының Ақтөбе елді 
мекеніндегі қуаттылығы 1,5 мың тонна 
құс етін өндіретін құс фабрикасын жә
не Қызылорда қаласындағы Талсуат елді 
мекеніндегі ет комбинатын сумен жаб
дық тау бойынша құрылыс жұмыстары 
басталды. 

САУДА
 
Ресми статистикалық мәліметтерге 

сәйкес, 2019 жылдың қаңтаржелтоқ
санына бөлшек сауда айналымы 280,9 
млрд. теңгені немесе 2018 жылдың сәйкес 
кезеңімен салыстырғанда 101,5%ды 
құрады. 

Бүгінгі таңда Қызылорда облысының 
аумағында 37 базар жұмыс жасауда.

«Сауданы дамыту» жобасы аясында 
2019 жылы заманауи форматтағы 4 жаңа 
сауда нысаны іске қосылды (Арал ауданы 
– «Арзан маркет», Қызылорда қаласы – 
«Ажар Сити», «Нұрдина», «Тұлпар»).

30дан аса жеңіл, азықтүлік, құрылыс 
материалдары және қолөнер бұйымдары 
саласындағы кәсіпорындардың қаты
суымен «Қызылордада жасалған» 
тауарлар көрмесі өткізілді.

«Денсаулық фестивалі – 2019» акция
сы аясында жергілікті тауарөндіру ші
лерінің және фармацевтикалық компа ния
лардың денсаулықты нығайту ға арналған 
өнімдерінің көрмесі ұйым дастырылды.

«Облыс бойынша 8 интернетдүкен 
құру» жобасы басталды. Бекітілген 
жобаға сәйкес әрбір аудан мен Қызылорда 
қаласында интернетдүкен ашуға ынта 
білдірген кәсіпкерлер айқындалып, тиісті 
меморандумдар жасалды.

Бекітілген жобаға сәйкес, барлық 
аудандар мен Қызылорда қаласында 
интернетдүкендер ашылды.

Мемлекеттік кірістер департаментінің 
мәліметіне сәйкес облыста 58 интернет
дүкен тіркелген.

ТУРИЗМ

Қазақстан Республикасы Үкіметі
нің 2019 жылғы 31 мамырдағы №360 
қаулысымен «Қазақстан Республи касы
ның туристік саласын дамытудың 2019
2025 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы» бекітілді.

Республикалық туристендіру кар та
сына облыстан 3 туристік нысан енгізілді: 
«Қамыстыбас» демалыс аймағы, «Жаңа
қорған» шипажайы, «Байқоңыр» ойын
сауық туристік аймағы. Бұл ретте, турис
тендіру Картасының ТОП10дығына 
«Байқоңыр» ойынсауық туристік айма
ғын құру енгізілген. Қазақстанның 
туристік Картасы – аймақтық және рес
пуб  ликалық маңызы бар нысандарды қам
титын Карта. Картаның міндеті – 23 жыл 
ішінде халықаралық дәрежедегі нысандар 
деңгейіне шығу. Бұл картаға республика 
бойынша барлығы 60 нысан енгізілді.

АҚШтағы Флорида штатының 
Канаверал мүйісіндегі ғарыштық туризм
нің дамуы үлгісінде «Байқоңыр» ғарыш 
айлағындағы туристік әлеуетті одан 
әрі дамыту мақсатында «Байқоңыр» 
ойынсауық туристік аймағын құру 
Тұжырымдамасы әзірленді. Одан бөлек, 
2019 жылы «Байқоңыр» ойынсауық 
туристік аймағын құру жобасының 
техни калықэкономикалық негіздемесі 
әзірленді. Жобаның техникалықэконо ми
калық негіздемесіне сәйкес «Байқоңыр» 
ойынсауық туристік аймағы ойын
сауық орталығын, әлемдік стандарттарға 
сәйкес қонақ үй, мейрамхана, кинотеатр,  
ғарыштық аттракциондар, зымыран 
ұшуын қадағалайтын алаңдар, аквапарк, 
ұлттық кәдесый өнімдерінің дүкендерін, 
этноауыл, ғарыш мұражайы нысандарын 
қамтитын болады.

Қазіргі таңда «Батыс Еуропа  Батыс 
Қытай» халықаралық автодәлізінің 1579 
шақырымына Қармақшы ауданының 
аумағында жер телімі анықталды.

2019 жылдың шілде айында 
Қызылорда облысының әкімдігі мен 
«К2АТ» корей компаниясы арасында 
меморандумға қол қойылды. Оның 
шеңберінде инвестор бірінші кезеңде 
«Байқоңыр» демалыс және ойынсауық 
нысанының құрылысына 84 млн. АҚШ 
долларын (шамамен 32,0 млрд. теңге) 
инвестициялауға ниеттеніп отыр. 

Сонымен қатар, медициналық 
туризм  ді дамыту мақсатында Жаңа
қор  ған ауданында 88 орындық зама
науи шипажайдың құрылысы жал ғасу
да. Жобаның құны 906,8 млн тең гені 
құрайды, оның 326 млн теңгесін «Бай
қоңыр» әлеуметтік кәсіп кер лік кор
порациясы» АҚ қаржы лан дырылды, ал 
қалған 580,2 млн теңгесі инвес торлардың 
өз қаражаты («Орда Сығанақ» ЖШС, 
«Бөрітескен» ЖШС). Құрылысмонтаж 
жұмыстары 95 пайызға аяқталды. 

«Қамыстыбас» көлінің жағалауында 
27 кәсіпкер қызмет жасайтын 104 
демалыс үйі орналасқан. 2018 жылдың 
қорытындысымен демалушылардың саны 
89 050ге жетсе, 2019 жылы оның саны 15 
пайызға артты.

«Батыс Еуропа  Батыс Қытай» ха
лықаралық автомагистралінің бойын да 
жол бойы сервис нысандарын дамы ту 
бойынша жұмыстар жалғасуда. Қызыл
орда облысының бөлігінде ны сандар 
құры лысы үшін 44 нүкте белгіленген. 
2020 жылғы 14 қаңтарындағы жағдай бо
йын ша инвестицияның жалпы сомасы 
6 млрд 261 млн. теңгені құрайтын 29 
нысан пайдалануға берілді (оның ішін
де 14і интернетке қосылған, POSтер
ми налдармен төлеу мүмкіндігі бар). 730 
тұрақты жұмыс орны құрылды. Қол
да ныс тағы 28 нысанның 17сі «Google 
maps» және «Yandex карта» жүйесіне 
енгізілді.  

Оның ішінде 2019 жылы 4 нысан 
іске қосылған (Шиелі ауданындағы «С» 
санатындағы «Жүзкенов» ДК, жоба құны 
120,0 млн. теңге. Қызылорда қаласындағы 
«В» санатындағы «Жауынбаев» ЖК, жоба 
құны 300,0 млн. теңге. Арал ауданындағы 
«С» санатындағы «Жұмағазиева» ЖК, 
жоба құны 60,0 млн. теңге. Қазалы ау
да нындағы «D» санатындағы «Глобал 
Алатау» ЖШС, жоба құны 100,0 млн. 
теңге).

АГРОӨНЕРКӘСІП КЕШЕНІН  
ДАМЫТУ

Аграрлық секторға көрсетілген 
мемлекеттік қолдаудың арқасында өсудің 
оң динамикасы қалыптасты.

2019 жылы ауыл шаруашылығына 
14,3 млрд теңге қаржы бөлініп, 2018 жыл
мен салыстырғанда 35 пайызға артты.

2019 жылдың қаңтаржелтоқсан 
ай ларында ауыл шаруашылығының 
жалпы өнім көлемі 119,3 млрд теңгені 
құрап, 2018 жылдың тиісті кезеңімен 
салыстырғанда 4,4 пайызға артты. 

Тамақ өнімдерін өңдеу көлемі 40,7 
млрд. теңгені құрады немесе 104,3 пайыз.

Ауыл шаруашылығының негізгі капи
талына тартылған инвестициялар көлемі 
7057 млн теңгені құрады немесе 122,0 
пайыз.

Сортты жаңарту мақсатында Красно

дардан күріштің “Лидер”, “Янтарь” 
сорттарының 380 тонна элиталық тұ
қымдары әкелініп, «Таң ЛТД», «Төңкеріс» 
шаруашылықтарының 1500 гектардан аса 
жеріне егілді.

2019 жылы облыста алғаш рет 3 
шаруашылықта 50 гектарға соя дақылы  
егілді. 

Жалпы 2019 жылы 183,1 мың гектар 
жерге әртүрлі  (оның ішінде 87,9 мың 
гектар күріш, 9,6 мың гектар күріштен 
өзге дақылдар, 7,9 мың гектар майлы 
дақылдар, 60,2 мың гектар малазықтық 
дақылдар, 17,4 мың гектар картоп, 
көкөнiс, бақша өнімдері) егiс егілді. Ауыл 
шаруашылығы дақылдарының егіс көлемі 
2018 жылмен салыстырғанда 5,8 мың 
гектарға артты. 

Машинатрактор паркін жаңарту 
бойынша жұмыстар жалғастырылды. 
2019 жылы ауыл шаруашылығы құры
лым  дары жалпы құны 6,9 млрд теңгені 
құрайтын 236 бірлік ауыл шаруа
шылығы техникасын, оның ішінде 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ арқылы 174 бірлік, 
өз қаржыларына 62 бірлік техника сатып 
алды.

Мемлекеттік қолдаудың, перспективті 
сорттарды ендіру, техникаларды жаңарту 
арқасында облыс күрішшілері соңғы 
6 жыл қатарынан жоғары өнімділікке 
қол жеткізуде. 2019 жылы күріштің әр 
гектарынан 60,3 центнерден өнім алынып 
(2018 жылы – 54,5 цн/га), облыс бойынша 
барлығы 530,5 мың тонна күріш салысы 
жиналды. 

Сондайақ, 18,4 мың тонна күріштен 
басқа дәнді дақылдар, 2,6 мың тонна 
майлы дақылдар, 208,0 мың тонна мал 
азықтық дақылдар, 369,1 мың тон на кар
топ, көкөніс, бақша өнімдері жиналды.

Мал шаруашылығы саласында оң 
динамика қалыптасып, мал басы тұрақты 
өсіп, өндірілген өнім көлемі артуда. 

2020 жылдың 1 қаңтарына  мүйізді 
ірі қара мал басы 2,6 пайызға, жылқы 8,7 
пайызға, түйе 4,7 пайызға өсті.

 37,4 мың тонна ет (тірі салмақта), 87,8 
мың тонна сүт, 8,5 млн. дана жұмыртқа 
өндіріліп, өткен жылдың осы кезеңімен 
салыстырғанда ет өндіру 3,3 пайызға, сүт 
өндіру 1,7 пайызға артты.

«Рза» акционерлік қоғамының тауар
лы сүт фермасын кеңейтудің екін ші кезеңі 
басталып, Германиядан асылтұқымды 
сүт бағытындағы 300 бас мүйізді ірі қара 
малының аналығы әкелінді.

2019 жылдың 1 қарашасына облыстан 
25,6 млн. теңгені құрайтын  64,2 мың 
тон на ауыл шаруашылығы өнімдері (ба
лық, күріш, бидай және бидай қал ды ғы,  
арпа, тірілей түйе, МІҚ және қой, майлы 
дақылдар тұқымдары, томат, қияр, қар
быз, қауын, сабан және көкөніс) экс порт
талды, бұл 2018 жылдың тиісті ке зеңі мен 
салыстырғанда 7,1 пайызға артық.  

Ауыл шаруашылығы өндірісінің 
тиімділігін арттыру мақсатында ауыл 
шаруашылығы тауар өндірушілері 
цифрлық технологияны ендіру жұмыс
тарын бастады.

2019 жылы Шиелі ауданындағы 
«Ақмая» шаруа қожалығы базасында 
«нақты егіншілікке» арналған «Akmaya 
Smart Farm» цифрлық платформасының 
жобасы іске асырылды.

Одан бөлек, көкөністер өсіру үшін 
(томаттар) Қызылорда қаласын да 
«КазАгроМир» ЖШС жоғары тех но ло
гиялы заманауи автомат тан ды рыл ған 
жылыжай кешенінің құрылысын салды.

Мал шаруашылығы саласында «ақыл
ды фермалар» құру жүзеге асырылуда.

Облыстағы 3 репродукторлық және 
мал шаруашылығында  жылжымалы 
станокфиксатор, ауыспалы жүктемелік, 
автоматты суарғыш жылытатын құрыл
ғылар, автоматты суарғыш құрыл ғылары 
мен баламалы энергия көздері және GPS
навигаторлары пайдаланылуда.

2019 жылы жобалық құны 2,1 млрд. 
теңгені құрайтын 19 инвестициялық 
жоба (7уі күріш өңдеу зауыттары, 7уі 
ет бағытындағы репродуктор шаруа
шылықтар құру, 3уі мал бордақылау 
алаңы және мал сою пункті, 2уі сүт 
өндіру мен өңдеу бағытындағы) жүзеге 
асырылды (187 жұмыс орны құрылды).

ВЕТЕРИНАРИЯ

Облыс көлемінде эпизоотиялық тұрақ
тылықты қамтамасыз ету мақсатында аса 
қауіпті жұқпалы ауруларға қарсы (5389,8 
мың доза және энзоотиялық ауруларға 
қарсы 492,3 мың доза ветеринариялық 
препараттар – 205,4 млн. теңге) шаралар 
өткізілді.

Бруцеллез ауруына қарсы диагнос
тикалық тексеру нәтижесінде барлығы 
281, оның ішінде 96 бас МІҚ, 185 бас уақ 
малда ауру анықталып, ветеринариялық
санитариялық ережелерге сәйкес, 
санитарлық сойылды. 

2019 жылы жергілікті бюджеттен 
127,6 млн. теңге қаржы бөлініп, 8 типтік 
жобадағы мал қорымы салынды. 

Облыс көлемінде 34 мал сою алаңы 
және 4 мал сою пункті тіркелсе, 2 мал 
базары (Қызылорда қаласы мен Шиелі 
кенті) жұмыс жасайды.

ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ МЕЛИОРАЦИЯ

Суармалы жерлерді қайта қалпына 
келтіру жұмыстары аясында облыста 158 
мың гектар суармалы жерлерді қалпына 
келтіру және пайдаланылмай тұрған 29 
мың гектар жерді қайта айналымға қосу 
бойынша жалпы құны 161 млрд. теңгені  
құрайтын 3 (үш) жобаны іске асыру 
жұмыстары жүргізілуде. Оның ішінде: 

 15 мың га. ПУИД2 жобасы бойынша 
(9,3 млрд теңге);

 143 мың га. ПУИД3 жобасы 
бойынша (138,3 млрд теңге);

 29 мың га. суармалы жерлерді 
айналымға қосу жобасы (13,4 млрд теңге).

ПУИД2 жобасы бойынша 2019 
жылы  Жалағаш ауданында 15 мың гектар 
суармалы жерлерді қалпына келтіру 
жұмыстары басталды (қаржыландыру 
көзі  – республикалық бюджет – 70%, 
дүние  жүзілік банк қарызы – 30%).

ПУИД3 жобасы бойынша су нысан
дарын құжаттандыру жұмыстары аяқ
талды.

29 мың га суармалы жерлерді айна
лымға қосу жобасының техникалық
экономикалық негіздемесі әзірленді. 
Жоба Азия даму банкінің қарыз қаражаты 
есебінен іске асырылатын болады.

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ 2019 ЖЫЛҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК-

1-бет. 
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Жоғарыда аталған 3 жоба жүзеге ас
қан жағдайда облыстағы  суармалы жер
лердің 80 пайызы немесе 158 мың га жер 
инженерлік жүйеге келтірілетін болады.

Облыстың елді мекендерінің эколо
гиялық жағдайын және аяқсумен 
қамтамасыз етілуін жақсарту мақсатында 
8 каналға су шаруашылығы жұмыстары, 
6 гидротехникалық құрылысқа көп
факторлы  тексеру жұмыстары жүргізілді 
Қызылорда қаласына қарасты  Ақсуат 
ауылдық округін аяқсумен қамтамасыз ету 
мақсатында электрлі насос қондырғысы 
алынды. 

«Табиғат» мемлекеттік коммуналдық 
кәсіпорны облыс көлеміндегі коммунал
дық меншікке алынатын 372 су 
шаруашылығы нысанын анықтап, бүгінгі 
күнге 220 су шаруашылығы нысаны 
аудандар мен Қызылорда қаласының 
коммуналдық мүлік мен шігінен облыстың 
коммуналдық мүлік меншігіне өткізілді.

Қызылорда облысының әлеуметтік
экономикалық дамуының 20192022 
жылдарға арналған кешенді жоспарында  
Қызылорда облысының төрт су шаруа
шылығы жобасын іске асыру көзделген. 
Атап айтқанда: 

– “Көкарал” бөгетін сақтау және Сыр
дария өзенінің сағасын қалпына келтіру; 

– “Қызылорда” су торабын қайта 
жаңғырту;

– “Күміскеткен” және “Қараөзек” су 
қоймаларын салу.

2020 жылы республикалық бюд жет
тен «Көкарал бөгетін сақтау және Сыр
дария өзенінің сағасын қалпына кел
тіру» жобасының жобалаусметалық 
құжат  тамасын әзірлеуге 100,5 млн. 
теңге, «Қараөзек су қоймасын салу» 
жоба сының жобалаусметалық құжат
та масын әзірлеуге  62,4 млн теңге және 
«Күміскеткен су қоймасын салу» жо ба
сының жобалаусметалық құжат тама сын 
әзірлеуге 50 млн теңге бөлу жоспарлануда.

«Қызылорда су торабын қайта 
жаңғырту» жобасының жобалау сметалық 
құжаттамасы «ҚазСуШар» кәсіпорнының 
өз қаржысы есебінен әзірленді. 

БАЛЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ

2019  жылы балық аулау көлемі  7193 
тоннаны құрады. Ауланған балықтың 
басым бөлігі балық өңдеу зауыттарында 
өңделуде. Қазіргі уақытта облыста 
жылдық қуаттылығы 12,5 мың тонна 
болатын 9 балық өңдеу зауыты жұмыс 
жасайды. 

Балық өңдеу көлемі 2018 жылмен 
салыстырғанда 4 пайызға артты. Балық 
өнімдерінің 13 түрі экспортталуда. 2019 
жылдың 12 айында балық өнімдерінің 
экспорт көлемі өткен жылдың осы 
кезеңімен салыстырғанда 10 пайызға 
артып, 4220 тоннаны құрады. 

ЖЕР РЕСУРСТАРЫ

Жалпы 20122018 жылдар нәти
жесімен 457,1 мың гектар жер учаскелері 
саудасаттық жолымен және мемлекеттік 
бағдарламалар арқылы айналымға 
енгізілді.

2018 жылы 85,5 мың гектар жерді 
ауыл шаруашылығы айналымына қосу 
жоспарланып, 87,3 мың га жері айна
лымға енгізілді (жоспардың 102,1 пайызы 
орындалды). 

2019 жылы барлығы 57,1 мың га 
жерлерді айналымға алу жоспарланды. 
Жерге орналастыру жұмыстарына 
жергілікті бюджеттерден 21,8 млн теңге 
қаралып, жобалық жұмыстары жүргізілді.

Бүгінгі күнге Қазалы, Қармақшы, 
Жалағаш, Сырдария аудандары және 
Қызылорда қаласы бойынша сауда
саттық (конкурс) өткізіліп, жалпы көлемі 
26287 гектар болатын 89 жер учаскесі 
табысталды. Сонымен қатар, маусымдық 
мал жайылымы үшін 34013 га, барлығы 
60300 га ауыл шаруашылығы жерлері 
табысталды (жоспардың орындалуы – 
105,6 пайыз).

Ресей Федерациясына жер учаскесін 
жалға беруге қатысты 2017 жылдың 
қарашасында Ресей Федерациясының 
Челябинск қаласында екі ел 
президенттерінің төрағалығымен өткен 
ХІV Қазақстан және Ресей өңіраралық 
ынтымақтастық форумы аясында 
«Байқоңыр» кешенiн жалға беру шартына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» (жалпы көлемі 11,6 мың гектар 
жер учаскесі) хаттамаға қол қойылды.

2019 жылдың 12 желтоқсанында 
ҚР Сенатының пленарлық отырысында 
“1994 жылдың 10 желтоқсанындағы 
Қазақстан Республикасы Үкіметі мен 
Ресей Федерациясы Үкіметі ара сын
дағы “Байқоңыр” кешенін жалға беру 
шартына өзгеріс енгізу туралы хатта маны 
ратификациялау туралы” Заң жо басы 
қаралып, Сенат депутаттары бекітті.

2019 жылдың 25 желтоқсанында 
Қазақстан Республикасы Президенті 
Хаттаманы ратификациялау туралы Заңға 
қол қойды.

Одан бөлек, қайтаруға жататын қо
сымша 4045,9 гектар жер учаскелерін 
Ресей Федерациясының жалға беру құ
ра мынан шығару бойынша жұмыстар 
жасалды:

1) Төретам кенті мен Ақай ауылына 
жалпы көлемі 2900 га қосымша аумақ, 
оның ішінде: Төретам кентінің жаңа 
орталығына 184 га, Төретам кентіне 322,6 
га, Ақай ауылына 371,4 га, “Батыс Еуропа
Батыс Қытай” автожолынан теміржолға 
дейінгі аумақ 2020,2 га;

2) “Байқоңыр” кешенінің №42, 43, 
45 (Назарбаев ұшу алаңы) алаңдарының 
аумағы, жалпы көлемі 1145,9 гектар.

Қазақстан және Ресей тарапының 
бірлескен жұмысшы органдары жүргізген 
жұмыстар нәтижесімен тиісті құжаттар 
ресімделіп, актілер бекітілді.

Аталған мәселелер Үкіметаралық 
комиссияның кезекті отырысына ұсыны
латын болады. 

ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ 
АЛДЫН АЛУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Облыста елді мекендер мен  ауыл 
шаруашылығы егістіктерін су тасқыны 
қаупінен алдын ала сақтандыру бойынша 
тиісті жұмыстар атқарылды.

2019 жылы 525,5 млн теңге қаржыға 
жалпы ұзындығы 22,3 шақырымды 

құрайтын қорғаныс бөгеттерінің 26 
учаскесінде жөндеуқалпына келтіру 
жұмыстары жүргізілді. 

Жүргізіліп жатқан жұмыстар ағым
дағы жөндеу болғандықтан, бүгінгі күнге 
дейін облыс елді мекендерін су басу қаупі 
сейілген жоқ. Осыған байланысты, облыс 
аумағында су тасқыны қаупінің алдын алу 
мақсатында 20172018 жылдары облыс 
бюджетінен бөлінген 110,5 млн тең ге 
қаржыға жалпы құны 10,9 млрд тең гені 
құрайтын 3 ірі жоба (мемлекеттік сарап
тамасымен) әзірленді. Атап айтқанда:

1) құны 5,0 млрд теңгені құрайтын 
«Су басу қаупін болдырмау мақсатында 
Қызылорда қаласының шегіндегі Сыр
дария өзенінің арнасын тазалау» жоба
сында жалпы ұзындығы 8,9 шақырымды 
құрайтын өзен арнасын жер снарядпен 
құмнан аршып тазалау көзделген; 

2) 12 шараны қамтитын құны 4,5 млрд 
теңгені құрайтын «20172020 жыл дардағы 
Қызылорда облысындағы су тасқынының 
алдын алу және жою бойынша кешенді 
шаралары» жобасы Қазалы, Қармақшы, 
Жалағаш және Сырдария аудандарының  
өзен бойы орналасқан елді мекендерін 
су басу қаупінен қорғау мақсатында 
жалпы ұзындығы 144 шақырым қорғаныс 
бөгетінің құрылысы мен 5,2 шақырым 
өзен арнасын түзету жұмыстарын 
көздейді; 

3) «Қызылорда облысының басқару 
органдары мен халқын құлақтандырудың 
кешенді жүйесін құру» жобасы  124 
елді мекенге бірыңғай басқару тетігімен 
басқарылатын 167 сиреналық дауысты 
қондырғыларды орнату және 1 цифр
лық телеканалға қосылу жабдығын 
орналастыруды көздейді. Жобаның 
жалпы құны – 1,4 млрд теңге.

Барлық 3 жоба әкімшісі Қазақстан 
Республикасының Ішкі істер министрлігі 
болып табылатын «Су тасқыны қатер
лерінің алдын алу және жою жөніндегі 
20182020 жылдарға арналған шаралар 
кешені» жол картасына енгізілген. Іске 
асырылу уақыты – 3 жыл (2020 жыл – 2,8 
млрд теңге, 2021 жыл – 3,8 млрд теңге, 
2022 жыл – 3,1 млрд теңге).

Сонымен қатар, осы жобалар 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
қаулы сымен бекітілген 20192022 жыл
дарға арналған Қызылорда облы сының 
әлеу меттікэкономикалық дамуы ның 
кешенді жоспарына енгізілген. Атал 
ған жобаларды іске асыру үшін Қа зақ
стан Республикасының Ішкі істер ми
нистрлігіне республикалық бюджеттен 
қаржы бөлу жөнінде бюджеттік өтінімдер 
жолданды. 

Қазіргі таңда 20202022 жылдарға 
арналған республикалық бюджет жоба
сында «Су басу қаупін болдырмау мақ
сатында Қызылорда қаласының шегіндегі 
Сырдария өзенінің арнасын тазалау» 
жобасы қолдау тауып, 2020 жылы 
республикалық бюджеттен  400,0 млн 
теңге қаржы бөлінді (2021 жылға – 2,2 
млрд теңге,  2022 жылға – 1,9 млрд теңге).

КонгоҚырым геморрагиялық қыз ба
сының қоздырғыштары болып табылатын 
кенелерден қолайсыз аймақ болып 
анықталған 123 елді мекенде көктемгі 
және күзгі залалсыздандыру жұмыстарын 
жүргізу үшін облыстық бюджеттен 214,5 
млн теңге қаржы бөлінді.

Бекітілген кестеге сәйкес, көктемгі 
залалсыздандыру жұмыстары 8 сәуір 
мен 12 маусым, күзгі залалсыздандыру 
жұмыстары  20 тамыз бен 15 қазан ара лы
ғында жүргізілді. Облыс бойынша залал
сыздандыру жұмыстарының орташа тиім
ділік көрсеткіші – 97,1 пайызды құрады.

АДАМИ КАПИТАЛДЫ ДАМЫТУ

Мектепке дейінгі білім беру
және тәрбие

Облыс бойынша  666 мектепке дейінгі 
білім беру ұйымы бар, оның ішінде 573 
балабақша мен 96 шағын орталықта 58000 
бала тәрбиеленуде.  2019 жылы  1290 
орын ға арналған 13 балабақша ашылды, 
оның 2уі мемлекеттік балабақша (Арал 
– 2, Қазалы – 2, Қармақшы – 1, Жалағаш 
– 1, Сыр дария – 1, Шиелі – 1, Қызылорда 
– 5).

Жекеменшік балабақшалардың үлесі 
барлық балабақшаның 72 пайызын құрап 
отыр, 3 пен 6 жас аралығындағы балалар 
балабақшалармен 100% қамтылған.

Балаларды кезекке қою, мектепке 
дейінгі мекемелерге жолдама беру қыз
мет тері толығымен автоматтан ды рылған. 

Орта білім
Облыстағы 293 мектепте  162142 

оқушы білім алуда.
Қазіргі таңда апатты жағдайдағы 

2 мектептің орнына жаңа мектептер  
құрылысы жүргізілуде (Жалағаш ауданы 
Шәменов ауылы №34 мектеп – 149,1 млн. 
теңге, Жаңақорған ауданы №169 мектеп – 
500 млн теңге).

Арал ауданы мен Қызылорда қала
сынан 3 мектепке 425 орынға арналған 
қосымша ғимараттар пайдалануға 
берілді (Арал ауданы Сексеуіл кентіндегі 
№231 мектепке – 100 орын,  Қызылорда 
қаласындағы №198 мектепке – 175 орын,  
№261 мектепке – 150 орын).  1450 орынға 
арналған 3 жеке мектеп ашылды.

Арал ауданында облыстық дарынды 
балаларға арналған мектепинтернаты 
ашылып, 185 бала қабылданды.   

Халықаралық және республикалық 
олим пиадаларда 50ден астам оқушы 
жүл делі орындарды иеленді. Оның 12сі 
ал тын, 14і күміс, 29ы қола медаль.

Барлық мектептерде жаңартылған 
білім беру мазмұнына кезеңкезеңімен 
көшу жұмыстары  2016  жылдан басталды. 
Педагогтардың 77 пайызы курстан өтіп, 
2018 жылдың қаңтар айынан бастап 
жалақыларына 30% үстемақы қосылды. 
Облыстағы 150 мектепте  жаратылыстану
математикалық бағыттағы пәндер ағыл
шын тілінде пилоттық негізде оқытылуда. 
649 мұғалім тілдік курстан өтті. 

20192020 оқу жылында мұғалімдер 
саны 21538ді құрайды. Оның ішінде  
жоғары және бірінші санатты мұғалім 
саны 12431ді құрайды, бұл жалпы 
санының 57,7 пайызы.

Білім саласын цифрландыру қар
қынды жүруде.  Барлық мектептер 100 
пайыз кеңжолақты интернетке қосыл
ған. Мемлекеттікжекешелік әріп тестік 
аясында  компьютерлер паркі 100 пайыз 
жаңартылды. 122 мектепте робототехника  
кабинеттері жұмыс жасайды. 

Мектептегі мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер (ыстық тамақ ұсыну, лагерьге 
жолдама беру, 1 сыныпқа мектепке 
қабылдау) автоматтандырылған жүйеге 
қосылған. Бұл мақсаттарға облыстық 
бюджеттен 24 млн теңге қаржы бөлінді.

Облыс бойынша 59 қосымша білім 
беру ұйымына 57112 оқушы қам тылған. 
Облыс бойынша қосымша білім мен қамту 
86 пайызды (139967) құрайды.

Инклюзивтік білім алуға жағдай 
жасалған мектептердің саны бүгінгі күні 
197ні (67,2%) құрайды.   

20192020 жылдары мектептерді 
арнайы мамандармен қамтамасыз ету 
үшін облыстық бюджеттен 97 штат 
бірлігіне 166 млн. теңге бөлінді.

 3 пен 6 жас аралығындағы білім 
беру қажеттіліктері ерекше балаларды 
мектепке дейінгі тәрбие алуға 119 (21%) 
балабақшада жағдай жасалған.

Кәсіптік-техникалық білім беру
20192020 оқу жылында облыс 

бойынша 30 техникалық және кәсіптік 
білім беретін оқу орындарында 97 
мамандық 167 біліктілік бойынша 20365 
студент білім алуда (16 мемлекеттік, 14 
жекеменшік оқу орындары).

Колледждерде 87 мамандық бойынша 
дуалді оқыту, 48 мамандық бойынша 
модульдік білім беру оқу бағдарламалары 
енгізілді. 

Соңғы екі жылда облыстың еңбек 
ресурстары балансына сәйкес 22 жаңа 
мамандық (біліктілік) ашылды.  

Колледждердің білім беру жүйесін 
автоматтандыру үшін жергілікті бюд
жеттен 32,8 млн теңге қаржы бөлініп, 8 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет авто
маттандырылды.

«Жас маман» жобасына облысы
мыздан 9 колледж іріктеліп, материалдық
техникалық базасы республикалық 
бюджет есебінен жабдықталатын болады. 
Жергілікті бюджеттен 4643 мемлекеттік 
тапсырыс бөлініп, жастардың кәсіптік 
білім алуына мүмкіндік жасалды.

2019 жылы 10 оқу орны инсти
туциональды және мамандандырылған 
аккредитациядан сәтті өтті (Қызылорда 
медицина жоғары колледжі, М.Мәметова 
атындағы Қызылорда педагогикалық 
жоғары колледжі, И.Әбдікәрімов атын
дағы Қызылорда аграрлытехни ка лық 
жоғары колледжі, Қазалы көліктехни
калық жоғары колледжі, «Абылай хан» 
колледжі, «Болашақ медицина» кол
леджі, Қазақ гуманитарлық заң және 
тех никалық жоғары колледжі, Қазалы 
аграрлытехникалық колледжі, Байқоңыр 
«Космос» колледжі, «Жас өркен» 
колледжі). 

Техникалық және кәсіптік білім 
беретін 8 оқу орны жоғары колледж ста
тусын иеленді (Қызылорда медицина 
жоғары колледжі, И.Әбдікәрімов атын
дағы Қызылорда аграрлытехни ка лық 
жоғары колледжі, Қазалы кө ліктех
никалық жоғары колледжі, М.Мәметова 
атындағы Қызылорда педа гогикалық 
жоғары колледжі, «Абылай хан» жоғары 
колледжі, Қазақ гу манитарлық заң және 
техникалық жоғары колледжі, Болашақ 
жоғары колледжі, Қазанғап атындағы 
музыкалық жоғары колледжі).

2019 жылғы желтоқсанда айында 
“ДилМаш” ЖШС Қызылорда медицина 
жоғары колледжі үшін 330 орынды 
жатақхананы іске қосты.

Денсаулық сақтау
Денсаулық сақтау саласын 

дамытудың 20162019 жылдарға арналған 
«Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасы 
аясында облыс әкімдігі аймақтық 
бағдарлама әзірлеп, бекітілді.

Бағдарламаның басты индикаторы 
ретінде тұрғындардың  өмір сүру 
ұзақтығы бекітілді. Облыс бойынша 2018 
жылы күтілетін өмір сүру ұзақтығы 72,9 
жасты құрады. Соңғы 3 жылда өмір сүру 
ұзақтығының 2016 жылғы 71,91 жастан  
2018 жылғы 72,9 жасқа дейін тұрақты 
түрде өсуі байқалуда. 

2019 жылға жалпы құны 737,2 млн 
теңгені құрайтын 15 бастапқы меди
циналықсанитарлық көмек көрсететін 
нысан пайдалануға берілді, оның ішінде 
мемлекеттікжекешелік әріптестік шең
берінде 4 дәрігерлік амбулатория, дайын 
ғимарат сатып алу арқылы 4 фельдшерлік
акушерлік бекет пен  7 медициналық 
бекет.

Жеке инвестиция тарту мақсатында 
«Медтроник Қазақстан» ЖШСмен 
мемлекеттікжекешелік әріптестік шең
берінде  пилоттық  режимде облыстық 
көпбейінді ауруханада және Қазалы 
ауданаралық ауруханада ангиографиялық 
зертханалар ашылды. 

Республикалық бюджет есебінен 
апаттық жағдайдағы аурухананың 
орнына жалпы құны 5,5 млрд тең гені 
құрайтын Шиелі ауданаралық ауруханасы 
пайдалануға берілді. Сондайақ, Жалағаш 
ауданында дәл осындай аурухананың 
құрылысы жүргізілуде.

2019 жылы «20192025 жылдарға 
арналған денсаулық сақтау нысан
дарының  инфрақұрылымының бірыңғай 
перс пективалық  даму жоспары» бекітілді.

Аталған жоспарға сәйкес, мемлекет
тікжекешелік әріптестік шеңберінде 
Сырдария өзенінің сол жағалауынан  500 
төсекорындық көпбейінді облыстық 
аурухана құрылысы жоспарлануда.

Кластер қалыптастыру арқылы 6 ірі 
ауру хананы кезеңкезеңімен қай та құры
лымдау жұмыстары ұйым дас тырылуда.

Денсаулық сақтау нысандарының 
инфрақұрылымының бірыңғай перс
пективалық  даму жоспарына сәйкес,  
жалпы құны 73,5 млрд теңгені құрайтын 
118 нысан құрылысын салу жоспарлануда, 
оның 59ы мемлекеттікжекешелік 
әріптестік аясында.

Сәби өлімін төмендету мақсатында 
жүйелі ісшаралар жүргізілуде. Ана мен 
бала денсаулығын қорғауға арналған 
медициналық ұйымдарға 1,5 млрд теңгеге 
медициналық құралжабдықтар алынып, 
нәтижесінде құралжабдықтармен жарақ
тандыру көрсеткіші 85%ға жеткізілді.

Ана мен бала денсаулығын қорғау 
– саланың басымды бағыты болып 
табылады және мамандардың біліктілігін 
арттыру да маңызды мәселе болып 
қалуда. 2019 жылдың 1 қарашасына 
мамандар тапшылығы 151 дәрігерді (2018 
жыл – 205) құрауда.

Мамандар тапшылығын азайту 

мақсатында облыс әкімінің грантымен 
46 резидент еліміздің 2 жоғары оқу 
орнында оқуда. 2019 жылы 16 түлектің 
9ы жұмысқа орналасты.

 Сонымен қатар, жергілікті бюджеттен 
жалпы тәжірибедегі 40 дәрігерді (2018 
жылы – 30 грант) даярлауға облыс 
әкімінің арнайы гранты бөлінуде. 2019 
жылы 95 дәрігер оқуын аяқтап, 45 пайызы 
(43 дәрігер) ауылдық жерге жіберілді. 

2018 жылдан бастап 14 бастапқы 
медициналықсанитарлық көмек көр
сететін ұйымдарда жедел жәрдем ме
дициналық көмек бөлімшелері ашылып, 
бригадаларының саны 47ден 78ге 
дейін өсті (бригаданың жүктемесі 2 
есеге дейін төмендеген, 22,23тен 12,8
ге дейін). Нәтижесінде жедел жәрдем 
бригадаларына шақыру түскен сәттен 
бастап оқиға болған жерге дейінгі жету 
уақыты орташа есеппен 9,8 минуттан 
6,9 минутқа дейін қысқарды, нәтижелі 
реанимация пайызы 13тен 48ге дейін 
жеткізілді. Бастапқы медициналық 
санитарлық көмек көрсететін ұйымдар 
деңгейінде көрсетілетін қызметтердің 
сапасын арттыру мақсатында 2019 жылы 
13  қосымша аймақ ашылды. Нәтижесінде,  
1 аймаққа тіркелген халық саны 1644ке 
жеткізілді (2017ж. – 1806; 2018ж. – 1683).

«Smart City» тұжырымдамасының 
аясында «Электронды кезек және дәрігер 
қабылдауына жазылу жобасы» жүзеге 
асырылды. Бұл мақсаттарға жергілікті 
бюджеттен 162,1 млн теңге қаражат 
бөлінді. Электрондық кезек инфра
құры лымы құрылып (электрондық 
кезек және дәрігер қабылдауына жа
зылу терминалдары, экрандар, шағын 
компьютерлер), навигациялар орна
тылды. Жобаның негізгі мақсаты – кезек
тілікті азайту арқылы медициналық 
көмек тің сапасын арттыру және тұрғын
дардың қанағаттанарлық деңгейін көтеру.

Тұрғындардың 96,5%ы электронды 
денсаулық паспортымен қамтылған. 
2019 жылы «Қағазсыз аурухана» жобасы 
аясында 114 медициналық құжаттама 
(94,2 пайызы) электронды форматқа 
көшірілді.  Барлық медициналық ұйым
дар компьютерлік техникамен 100 
пайыз жабдықталған. Интернет желісіне 
қолжетімділікті қамтамасыз ету 85,7 
пайыз, бұл  аудандық деңгейден төмен.  

Нәтижесінде, 2019 жылдың қорытын
дысымен қатерлі ісіктерден болатын 
өлімжітім көрсеткіші 3,9 пайызға, тубер
кулезден болатын өлімжітім көр сеткіші 
28,6 пайызға, туберкулезден ауру шаңдық 
көрсеткіші 4 пайызға, жас өспірімдер 
арасындағы суицид 54,1 пайызға 
төмендеді. 

Медициналық қызмет көрсету са
пасын арттыру бойынша атқарылып 
жат қан жұмыстарға қарамастан нәрес
телердің өлімжітім көрсеткішін 
азайтуға қол жеткізу орындалмай отыр.  
2019 жылдың 12 айында 1000 тірі 
туылғандарға шаққандағы нәресте өлім
жітімі көрсеткіші 9,5 пайызды құрады, 
жоспар – 8,4.

Жалпы, 20162019 жылдарға арнал
ған «Денсаулық» мемлекеттік бағдар
ламасының нысаналы индикаторларына 
қол жеткізу бойынша әкімдік жос парлы 
жұмыстар жүргізуде.

Мәдениет және мұрағат
Жастар жылы және «Рухани жаң

ғыру», «Ұлы даланың жеті қыры» 
бағдар ламалық мақалалары аясында 
5 ха лықаралық, 5 республикалық, 
35 облыс тық конкурс мен фестиваль 
ұйымдастырылды (Жастар жылына 
және Әйтеке бидің 375 жылдығына 
арнал ған «Жастар жырлайды» респуб
ликалық ақындар айтысы, «Сыр өңірінің 
түркі халықтарының тарихы мен 
мәдениетіндегі алар орны» ғылыми
теориялық конференция, 

«Аға ұрпақ өнері – жастарға аманат» 
суретшілер симпозиумы, «Парасатты 
поэзия»,  «Қорқыт және Ұлы дала сазы» 
атты халықаралық фестивальдары, 
Өзбекстан Республикасында Қызылорда 
облысының өнер күндері).

Жастар жылы аясында және шығар
машылық тәжірибе алмасу, өнер
лі жастарды қолдау мақсатында 
Н.Бекежанов атындағы облыстық қазақ 
музы калық драма театрының 9 жас 
артисі Ресейдің жетекші театр өнері 
институтында (GITIS) білім жетілдіру 
курстарынан өтті.                                

Өнердің қара шаңырағы – Н.Беке жа н
ов атындағы қазақ музыкалық драма теа
трына  «Академиялық» мәрте бесі берілді.

Сыр елінің мәдениетін және өнерін 
таныту, бауырлас елдер арасында достық 
қарымқатынасты дамыту мақсатында 
«Жаһандық әлемдегі заманауи қазақ
стандық мәдениет» жобасы аясында 
облыстық филармонияның камералық 
оркестрі түркітілдес елдердің қаты суы
мен БоснияГерцеговина мемле кетін де 
өткен классикалық камералық ор кестрлер 
фестивалінде, «Ақмешіт» фоль клорлық 
ансамблі Ғарышкерлер күніне орай 
Мәскеудің Кремль сарайында өнер 
көрсетті. 

«Қазақстанның киелі жерлерінің 
географиясы» жобасы аясында тарихи
мәдени нысандарды қорғау және 
сақтау үшін 2019 жылы Қазақстан 
Республикасы Мәдениет және спорт 
министрлігінің келісімімен қорғау 
аймақтарын айқындау, қараусыз қалған 
ғимараттарды пайдалану, қайта жөндеу 
және археологиялық жұмыстар жүргізу, 
сондайақ, инфрақұрылымды дамыту 
бағытындағы 20192021 жылдарға 
арналған өңірлік Жол картасы бекітілді. 

Республикалық бюджет қаржысы есе
бінен Сығанақ, Жанкент қалашық тарына 
және Қазалы ауданындағы Ғанибай үйіне 
қайта жаңғырту жұ мыстары жүргізілді.  

Облыстық бюджет қаржысы есе
бінен Қышқала, Жанкент, Сығанақ, 
Сортөбе, Бәбіш мола қалашықтарына 
археологиялық қазба жұмыстары 
жүргізіліп, Сығанақ қаласына жасалған 
қазба барысында «көне қорым» орындары 
аршылып, ХІІІХІV ғасырларға жататын 
алтын әшекей бұйымдар (сырға, алқа, 
бойтұмар, жапсырмалар, моншақтар және 
қыш қаптамалар) табылып, облыстық 
музейдің қоры құнды жәдігерлермен 
толықты.

«Тарихы терең Қышқала» тақыры
бында жергілікті бұқаралық ақпарат 
құралдары өкілдері ортағасырлық 
Қышқала қалашығында пресстурлар 

және  «Сыр бойының археологиясы: 
жетістіктері мен даму тарихы» та
қырыбында ғылымитәжірибелік алаңын 
ұйымдастырды.  

Жобалық офис аясында  – «Жыр мұра», 
«VILLAGE LIFE», «SACRAL ТУР» 3 
жобасы жүзеге асырылды. «Жыр мұра» 
жобасы нәтижесінде Қазалы, Жалағаш, 
Сырдария, Жаңақорған аудандарында 
және облыстың мәдениет ұйымдарында  
жыртерме мектептері, қобыз үйірмелері  
ашылды. 

«Ұлы Дала төсіндегі Сыр елінің 
фольклоры» атты экспедициясы бары
сында 45 жыршыжыраудың дауысы, 
бұрынсоңды орындалмаған 35 ескі са
рындағы мақамсаздар, 25 терметолғау 
мә тіндері, дастан жазылып алынса, облы
сымызға белгілі жыршыжыраулар жыр
терме үйірмелерінде шеберлік дәрістерін 
өткізді. 

Жоба нәтижесінде 15 жас буын 
анық   талып, дәстүрлі өнерпаздардың қа
ты суымен қорытынды концерт ұйым
дастырылды. 

«SACRAL ТУР» жобасы «Өз жеріңді 
танып, біл!» бастамасы бойынша  облыс 
аумағындағы қасиетті нысандар тізіміне 
енген тарихимәдени ескерткіштерге 
(Сауысқандық петроглифтері, орта
ғасырлық Сығанақ қалашығы, Оқшы 
ата, Хорасан ата кесенелері, Қорқыт ата 
кешені, т.б.) танымдық экскурсиялар 
ұйымдастырылып, оған 1000ға жуық 
оқушылар мен студенттер қатыстырылды.

«VILLAGE LIFE» жобасы  барысында 
балаларды ауылдың тұрмыстіршілігімен, 
ұлттық салтдәстүрлермен таныстыру 
мақсатында ауылдық жерге 16 сапар 
ұйымдастырылып, оған 800 оқушы 
қамтылды.

Мұрағат деректері негізінде «Хорезм 
экспедициясының Сыр өңіріндегі зерт
теулерінің тарихы» атты кітапальбомы, 
өңірдің 189 ескерткіші қамтылған «Сыр 
бойының сакралды ескерткіштері: миф
тер, аңыздар, хикаят тар» атты кітабы 
шығарылды. 

«Қазақстанның киелі жерлерінің 
географиясы» жобасы аясында респуб
ликалық «Қасиетті Қазақстан»  ғылыми 
зерттеу орталығы тарапынан шығарылған 
“Қасиетті Қазақстан” кітабының ІІІ 
жинағына Қызылорда облысынан 12 жал
пы ұлттық, 60 өңірлік  маңызы бар тарихи 
және мәдени ескерткіштері енгізілді.

“Цифрлық Қазақстан” бағдарламасы 
аясында «Электронды архив» ақпараттық 
жүйесі бойынша 23 155 сақтау бірлігінің 2 
млн. 490 мың 189 парағы цифрлық жүйеге 
көшірілді. Сонымен қатар, “Кітапхана 
қор   ларын цифрлау” жобасы аясында 8989 
кітап  (2 047973 бет) цифрлық жүйеге кө
шірілді.

Мәдениет нысандарын жаңғырту 
мақсатында 2019 жылы 2 ауылдық клуб 
(Арал ауданы – Шижаға,  Шиелі ауданы 
– Тартоғай ауылдық мәдениет үйлері) 
және мемлекеттікжекешелік әріптестік  
аясында Қызылорда қаласына қарасты 
Ақжарма ауылдық клубы пайдалануға 
берілді. Қазалы ауданы Әйтеке би 
кентінде 600 орындық мәдениет үйінің 
құрылысы жалғасуда. 

«Ауыл – ел бесігі» жобасы аясында 6 
мәдениет нысаны күрделі және ағымдағы 
жөндеуден өткізілді.

Спорт
Облыста дене шынықтыру мен 

спортты дамытудың негізгі көрсеткіші – 
дене шынықтыру және спортпен жүйелі 
түрде шұғылданушылар үлесін арттыру 
болып табылады.

Дене шынықтыру және спортпен 
жүйелі түрде шұғылданушылардың үле
сі 30,2 пайызға дейін көтеріліп, 243078 
адамға жетті. Бұқаралық спортты да
мыту үшін 138 елді мекенде 282  
спорт нұсқаушысы жұмыс жасап, 41 
мыңнан астам адамның тұрақты дене 
шынықтырумен айналысуына ықпал етті. 

Балалар мен жасөспірімдердің спорт 
мектептерінде, спорттық клубтарда 7 мен 
18 жас аралығындағы 27186 бала мен 
жасөспірім спортпен шұғылдануда, бұл 
жалпы 7 мен 18 жас аралығындағы бала 
санының 16,7 пайызын құрайды.

2019 жылы 1599 спорттық ісшара 
өткізіліп, оған 450 330 адам қатысты. 

Атап айтқанда, оқушылар арасындағы 
«Нашақорлыққа жол – ЖОҚ!», «Бәрің де 
жарысқа!», «Алтын белбеу» облыстық 
турнирінің үш кезеңінде 16 мыңнан аса 
адам қатысты. Сондайақ, облыс әкімінің 
жүлдесіне мемлекеттік қызметшілер 
арасындағы  спартакиада, ардагерлер, 
мүге дектер және т.б. арасындағы спар
такиада жаппай сипат алуда.

Облыс тарихында алғаш рет ерлер 
арасында бокстан Қазақстан Респуб
ликасының спартакиадасы, парадзюдодан 
халықаралық турнир, жекпежектен 
Қазақстан Республикасының Кубогі және 
басқалай кешенді жарыстар өткізілді.

Есепті кезеңде облыста спорт түр
лерінен 21 чемпионат және Қа зақ стан 
Рес  пуб ликасының Кубогі, 13 халық
ара  лық және 40 республикалық турнир 
өткізілді.

Cондайақ, футболды дамыту мақ
сатында алтыншы жыл қатарынан қала 
мен аудандарда 5 ай бойы (мамыр  қыр
күйек) әр аптаның сенбі күндері фут
болдан облыстық чемпионат өткізіліп, 
мамырқазан айлары аралығында шағын 
футбол лигасы ұйымдастырылды, 
дәстүрлі бұқаралық веломарафон және 
жүгіру маусымы жалғасуда. 

Халыққа спорт нысандарының 
қолжетімділігін арттыру, балалар мен 
жасөспірімдер спорт мектептерінің 
желісін және айналысушылардың санын 
арттыру мақсатында мемлекеттік
жекешелік әріптестік аясында кезең
кезеңімен 18 жоба жүзеге асырылуда. 2019 
жылы Шиелі ауданының Бестам, Төңкеріс 
ауылдарында, Жаңақорған ауданының 
Жаңақорған кентінде және Сүттіқұдық 
ауылында, Жалағаш ауданының Таң 
ауылында спорт кешендері іске қосылды.

Ғ.Мұратбаев атындағы орталық 
стадионға қайта жаңғырту жұмыстары, 
Жалантөс баһадүр атындағы спорттағы 
дарынды  балалар үшін интернатколледж 
мектебіне күрделі жөндеу жүргізіліп, 
Қызылорда қаласындағы «Нұрсәт» 
теннис орталығында 4 жабық корттың 
құрылысы жалғасуда.

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ

4-бет. 
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«Мүгедектерге арналған спорт клубы» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі 
құрылды.

Бұдан бөлек Қармақшы ауданының 
Жосалы кенті мен Қазалы ауданының 
Әйтеке би кентіндегі орталық стадиондар 
ағымдағы жөндеуден өтті.

Жоғары білікті спортшылар мен 
спорттық резерв дайындау бойынша 
жұмыстар жалғасты. Олимпиада резервін 
дайындау орталығы, спорттағы дарынды 
балалардың мектеп-интернат колледжі, 
үздік спорт шеберлерінің облыстық 
мек тебі және 41 спорт түрінен 20597 
шұ  ғыл данушысы бар  балалар мен жас-
өспірімдердің 21 мектебі жұмыс жасауда.

Барлық аудандар мен Қызылорда 
қаласындағы 8 денешынықтыру және 
сауықтыру клубтарында 13613 адам 
тұрақты шұғылдануда.

Нәтижесінде, спортшыларымыз 2019 
жылы ҚР чемпионаттарында 1457 медаль 
(452 – алтын, 414 – күміс, 591 – қола) жеңіп 
алса, Әлем және Азия чемпионаттарында 
170 медаль (68 – алтын, 55 – күміс, 47 – 
қола) жеңіп алды.

2 Қазақстан Республикасының еңбек 
сіңірген спорт шебері, 19 халықаралық 
дәрежедегі спорт шебері, 97 спорт шебері, 
1 050 Қазақстан Республикасының спорт 
шеберлігіне үміткер, 194 1-ші cпорттық 
разряд спортшылары дайындалды. 

Қазақстан Республикасының ұлттық 
құрамасына облыстың 578 спортшысы 
кірді.

Олардың арасынан  Жапонияның 
Сай тама қаласында әйелдер арасында 
өт кен мәнерлеп сырғанаудан Әлем чем-
пио  натының күміс жүлдесін иеленген 
Элизабет Тұрсынбаева ерекше көзге 
түсті. 

АҚШ-тың Лас-Вегас қаласында 
жасөспірімдер арасында өткен ауыр 
атлетикадан Әлем чемпионатында Сапи 
Есенгелді және Бекболат Рахат жеңімпаз 
атанды. Бұл жасөспірімдер арасындағы 
ауыр атлетикадан облыста алғаш рет 
алынған медаль.

Дәулет Ниязбеков еркін күрестен 
Әлем чемпионатында күміс жүлдені 
ие леніп, 2020 жылы Токиода өтетін 
Олим пиада ойындарына,  ал мүмкіндігі 
шектеулі спортшылар арасында жеңіл 
атле тикадан Ислам Салимов Паралим-
пиа да ойындарына қатысуға жолдама 
алды. 

Бокстан Әлем чемпионатында 
Қамшыбек Қоңқабаев күміс, Тұрсынбай 
Құлахмет қола жүлдеге ие болды.

«Әлем барысы» қазақ күресі 
турнирінде Мақсат Исағабылов қола 
медальді иеленсе,  Нұрым Сәлімгереев 
қазақ күресінен Әлем чемпионы атанды.

2019 жылдың айтарлықтай жаңалығы 
– «Қайсар» футбол командасының 
Қазақстан Кубогы ойындарында жеңімпаз 
атануы болды. Команда 20 жыл уақыттан 
кейін екінші рет финалға шықты. Алдағы 
мақсаты – ағымдағы жылы Еуропа 
лигасында лайықты өнер көрсету.

ЖАСТАР САЯСАТЫ 

Жастар жылында Сырдария өзенінің 
сол жағалауында «Жастар орталығы» 
іске қосылды. Орталық ашылғалы бері 40 
мыңнан астам жасқа қажетті қызметтер 
көрсетілді.

Жастардың бастамаларын қолдауға 
және олардың креативтілігін арттыруға 
бағытталған әлеуметтік жобаларды 
қаржыландыру көлемі 34 пайызға 
артты. 2019 жылы жастардың қоғамдық 
ұйымдары 49 жобаны жүзеге асырды.

Жастар жылында алғаш рет  көршілес  
түркітілдес 5 ел жастарының халықаралық 
фестивалі (Әзірбайжан, Қырғызстан, 
Башқұртстан, Түркия, Татарстан), жас IT-
мамандарды дайындаудың IT-эшелоны, 
аймақтың туристік әлеуетін таныту, 
тарихи-мәдени орындарға республикалық 
лагерь, ауыл жастарының слеті 
өткізіліп, жастардың еңбек отрядтары 
ұйымдастырылды.

Өз жобасын ұсынып, оны инвесторлар 
алдында таныстыруға мүмкіндік беретін 
«Kyzylorda Business Hub» жобасы 
пилоттық режимде жүзеге асырылды. 
Облыстың 125 белді жасы облыс және 
қала әкімінің арнайы жүлдесін, сондай 
ақ облыс әкімінің «Сыр үміті» жүлдесін 
(2016 жылдан бері тоқтап тұрған) 
және Ғани Мұратбаев атындағы «Ғани 
сыйлығы» республикалық жүлдесін 
иеленді.

«Дарын» жүлдесін 3 жас иеленді. 
Жаңа бизнес идеяларды жүзеге асыру 
үшін 1077 жасқа мемлекеттік гранттар 
ұсынылса, 44 жасқа (21 млн теңге) 
бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы аясында өз бизнесін 
ашуға мүмкіндік берілді. «Дипломмен 
– ауылға!» бағдарламасы аясында 323 
маманға біржолғы көтерме жәрдемақы 
және 503 маманға тұрғын үй сатып алуға 
жеңілдетілген несиелендіру ұсынылды.

Аз қамтылған отбасының 3,5 мың 
студентіне қоғамдық көлікте жүруге 
әлеуметтік көмек көрсетілді. Облыс 
әкімінің оқу грантымен білім алатын 
студенттердің саны 1014 адамға жетті.

Ресей Үкіметінің бюджеті есебінен 
Мәскеу және Санкт-Петербургтің жетек-
ші жоғары оқу орындарында білім алуға 
мүм кіндік алған студенттердің саны 
550-ге жетті және олардың 181-і 2019 
жылы  дипломын алды. Оның 50-ден аса  
бі тіру шісі туған жерлерінде жұмысқа 
орналасты.

«Орда» облыстық тұрғын үй 
бағдарламасы аясында 35 жасқа дейінгі 
98 жас отбасы, 5 көпбалалы жас отбасы, 
33 толық емес  отбасы, I және II топтағы 9 
мүгедек, асыранды балалары бар 2 отбасы 
және 29 жасқа дейінгі жетім балалар 
тұрғын үйлерге ие болды.

ҚОҒАМДЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

2019 жылдың 12 айында облыс 
көлемінде 5823 қылмыс тіркеліп, 2018 
жылмен салыстырғанда 19,5 пайызға 
төмендеді (2018 ж.-7237).  

Сонымен қатар, қоғамдық орындарда 
(-17,0 %, 1862-ден 1545-ке), көшелерде  
(-24,1%, 1026-дан 779-ға), топтасып 
жасал ған қылмыстар (-28,4%, 468-ден 
335-ке), кәмелет жасқа толмағандар 
жасаған қылмыстар  (-28,1%, 135-тен 97-
ге),  атыс қаруымен жасалған қылмыстар 
саны (-27,0%, 37-ден 27-ге) азайды. 

Қазіргі таңда 10 мың халыққа 
шаққандағы қылмыстылық деңгейі біздің 
облысымызда 73 қылмысты құрады. 
Бұл көрсеткіш бойынша облыс тұрақты 
және қауіпсіз аймақтардың бірі болып 
табылады.

Облыс орталығында қоғамдық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында 
орнатылған 272 бейнебақылау камераның 
көмегімен 17 мыңға жуық әкімшілік 
құқық бұзушылық анықталып, 107 
қылмыстың беті ашылды.

2019 жылы қайта жаңғырту 
аясында жергілікті бюджеттен 174,2 
млн теңгеге Қызылорда қаласының 
полиция басқармасының Жедел басқару 
орталығының 50 бірлік бейне бақылау 
камерасы ауыстырылды.

Сондай-ақ, «Цифрлық Қазақстан» 
бағдарламасы аясында қосымша 1400 
бірлік бейнебақылау камерасын орнату 
жоспарлануда.

Сандық технологияларды дамыту 
аясында «Электрондық қылмыстық іс 
жүйесі» жобасы енгізіліп, қазіргі уа-
қытта қылмыстық істерді тергеп-тек-
серу жұмыстары электрондық фор-
мат та жүргізілуде. Аталған жүйенің 
тиім ділігі, ол тергеу жұмыстарының 
жыл дамдығын арттыру, қылмыстық 
процеске қатысушылардың қылмыстық 
істердің тергеу барысын электронды 
түрде бақылап отыруға мүмкіндігі 
және оның бұрмалануына жол бермеу, 
қылмыстық істерді тергеу барысында 
сыбайлас жемқорлық көріністерін жоюға 
өз ықпалын тигізеді.

2019 жылы электронды форматта 
2553 қылмыстық іс тергеліп, оның 601 ісі 
сотқа жолданды.

2017 жылдың қазан айынан бастап 
«Әкімшілік іс жүргізудің бірыңғай 
тізі лімі»  жобасы іске қосылып, 146 
электронды планшет алынды. План шет-
термен 2019  жылы 91 мыңнан астам 
әкімшілік хаттамалар толтырылды, 
олардың тиімділігі және ашықтығы 
артып, құқық бұзушылық жасалған 
орында әкімшілік хаттамалар электронды 
түрде рәсімделіп, сол мезетте Құқықтық 
статистика және арнайы есепке алу 
жөнінде басқармасына тіркелуде.

ІШКІ САЯСАТ

Халықпен өзара байланыс
«Назар аударатын мемлекет» 

тұжырымдамасы аясында мемлекеттік 
органдардың халықпен тиімді өзара 
байланыс тетіктерін орнату, ақпараттық 
саясатты қалыптастыру бағытында 
жүйелі жұмыстар жүргізілуде.

«Электронды үкімет», «Ашық үкімет» 
порталында мемлекеттік органдардың  
бірінші басшыларының блог-плат-
формасында облыс әкіміне келіп түскен 
өтініштер зерделеніп, сұрақтардың 
барлығына жауаптар уақытылы берілді.

Ашықтықты қамтамасыз ету мақ-
сатында «Электронды үкімет» egov.kz 
порталындағы «Ашық диалог» бөлімінде 
облыс әкімінің қатысуымен онлайн 
режимінде түрлі тақырыптарда интернет-
конференциялар ұйымдастырылуда. 
2019 жылы 11 интернет-конференция 
ұйымдастырылып, облыс тұрғындары 
тарапынан келіп түскен 66 сауалдың 
барлығына толық жауап берілді. 

Интернет-конференциялардың өткізі-
летіндігі жайлы ақпарат алдын ала 
облыстық газеттерде, интернет сайттарда 
орыс және қазақ тілдерінде жарияланады.

Облыс тұрғындары интернет-
конференция өткізіліп жатқан уақытта 
ұсынылған тақырып аясында өз 
сауалдарын қойып, онлайн режимінде 
жауап ала алады. 

Мемлекеттік органдар қызметінің 
тиімділігін бағалау үшін «Ашық диалог» 
порталында жыл сайын сауалнама 
жүргізіліп отырады, 2019 жылы  5 сала 
(кәсіпкерлік, жұмыспен қамту, білім беру, 
мәдениет, денсаулық сақтау салалары) 
бойынша 5 сауалнама орналастырылды. 

2019 жылдың қыркүйек айынан 
бастап әлеуметтік желілерде «Naqty 
Aqparat», «Оқшау ой» бағдарламалары 
жұмыс жүргізуде. 

«Оқшау ой» бағдарламасы 
атаулы, мереке күндері жарық көріп, 
бағдарламада түрлі сала мамандарымен 
пікір алысу жүргізіледі.  Бүгінге дейін 11 
шығарылым жарыққа шығып, 27 адаммен 
жедел сұхбат ұйымдастырылды.

«Naqty Aqparat» бағдарламасы – 
ақпараттық контентті дамыту, деректерге 
толы бейтарап нақты ақпарат көздерін 
ұсына отырып,  облыстың басты 
жетістіктерін ақпараттандыратын, инфо-
графикалық, видеоконтент, сауалнама 
стилінде жүргізілетін жүйеленген 
ақпараттық бағдарлама. 

Бүгінде екі мыңның үстінде оқырманы 
бар “Naqty Aqparat” ақпарат порталында 
2,5 ай ішінде әлеуметтік, білім, медицина, 
жер, мемлекеттік қызмет салаларындағы 
ең өзекті тақырыптарын қамтыған 45 
бейнесюжет, 3 арнайы репортаж, 43 пост,  
3 тікелей эфир жарық көрген.

Оған қоса, Қызылорда облысы 
әкімдігінің «Facebook», «Instagram»  
әлеуметтік желісіндегі парақшалары, 
«YouTube» видеопорталында ресми 
каналы, «Telegram» мессенджеріндегі 
ресми парақшасы тұрақты түрде жұмыс 
жасап, облыс жаңалықтарын күнделікті 
жариялап отырады.  

Сондай-ақ, мемлекеттік органдардың 
жұмыс ашықтығын қамтамасыз ету 
мақсатында «Facebook» әлеуметтік 
желісі және «WhatsApp» мессенджері 
арқылы Қызылорда қаласы және аудан 
әкімдіктерінде «Open Qyzylorda», «Open 
Aral», «Open Qazaly», «Open Qarmaqshy», 
«Open Zhalaghash», «Open Syrdaria», 
«Open Shieli», «Open Janakorgan»  ресми 
парақшалары үзіліссіз жұмыс жүргізілуде, 
оған қоса «Qyzylordatoday», «Qyzylorda» 
«Zhalagash audany», «Qazaly audany», 
«Shieli city», «Aral audany», «Қармақшы 
ауданы әкімдігі», «Сырдария ауданының 
әкімдігі», «Жаңақорған ауданы әкімдігі» 
Telegram мессенджеріндегі каналдарда 
имидждік ақпараттар орналастырылуда. 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы 
бойынша

«Рухани жаңғыру» бағдарламасын 
жүзеге асыру жөніндегі 2019 жылға 
арналған облыстық кешенді іс-шаралар 
жоспары әзірленіп, бекітілді (27.12.2018 
жылғы №01/2-2/9282). Кешенді іс-
шаралар жоспарына бағдарламаның 

басым бағыттарын жаңғыртуға 
және жұртшылықты хабардар етуге 
бағытталған 126 шара енгізілген.

Есепті кезеңде «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында респуб лика лық, 
облыстық бұқаралық ақпарат құрал-
дарында және интернет-ресурстарда 8 
507 материал (баспа БАҚ-та 4383 мақала, 
телеарналар арқылы 1277 бейнесюжет, 
интернет ресурста 2847 материал) 
жарияланды. 

ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ ЖӘНЕ 
ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ

2019 жылы 12300 жаңа жұмыс орнын  
құру жоспарланса, нақты 17291(140,6%) 
жаңа жұмыс орны құрылды, соның ішінде 
12678-і тұрақты (103,1%).

«Жұмыс орындарын құру мони-
торингі интеграцияланған картасы» 
автоматтандырылған жүйесіне 9 
бағдарлама бойынша 16330 жұмыс орны 
енгізілді, оның ішінде 12212-і тұрақты 
(тұрақтының 99,3 пайызы).

Облыста бос жұмыс орындарының 
жәрмеңкесі 94 рет өткізіліп, оған 4014 
бос жұмыс орнын ұсынған 1211 жұмыс 
беруші қатысты. Жәрмеңкеге 6647 
жұмыс іздеуші қатысып, оның 4546-сы 
жұмыспен қамтудың белсенді түрлеріне 
(оның ішінде 3287 адамға тұрақты 
жұмысқа) жолдама берілді.

Нәтижелі жұмыспен қамту және 
жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-
2020 жылдарға арналған «Еңбек» 
бағдарламасын жүзеге асыруға 10,1 млрд 
теңге бөлінді.

2019 жылдың басынан бағдарламаға 
34181 адам қатысты, оның ішінде: 
жұмыс сыздар – 47,4% (16208 адам), өз 
бетінше жұмыспен қамтылғандар – 7,8% 
(2675 адам), жұмыс іздеушілер – 32,6% 
(11158 адам), басқалар (техникалық және 
кәсіби білім ұйымдарының қатысу шы-
лары, студенттер, зейнеткерлер) – 12,1% 
(4140 адам).

БАҒДАРЛАМАНЫҢ БАҒЫТТАРЫ 
БОЙЫНША

Бірінші бағыт – Бағдарламаға қатысу-
шыларды техникалық және кәсіптік 
біліммен және қысқа мерзімді кәсіптік 
оқумен қамтамасыз ету бойынша:

Еңбек нарығының қажеттіліктерін 
ескере отырып, техникалық және кәсіп тік 
білімі бар кадрларды даярлауға  жоспар-
ланған 1515 адам оқуға қабылданды.

Жұмысшы кадрларды еңбек нары ғын-
да сұранысқа ие кәсіптер бойынша қысқа 
мерзімді кәсіби оқытуға  жоспар ланған 
2919 адамның 2191-і оқуға жіберілді.

Оқу курстары  шаштаразшы, тігін-
ші, визажист, маникюр, кондитер 
және тағы басқа да мамандықтар бо-
йынша ұйымдастырылды. Оқу курс-
тарын аяқтаған 2043 адамның 1382-сі 
(67,6%) жұмыспен қамтудың белсенді 
шараларымен қамтылды, оның ішінде 
749-ы тұрақты жұмысқа орналасса, 633-і 
мемлекеттік грант алды.

Екінші бағыт – Жаппай кәсіпкерлікті 
дамыту бойынша:

1) «Бастау Бизнес» жобасы бойынша 
кәсіпкерлік негіздеріне оқытуға 3140 адам 
жоспарланып, оқуға 3199 адам жолданды. 
Оның 3085-і оқуды аяқтап, 249-ы шағын 
несие, 1554-і жаңа бизнес идеяларына 
мемлекеттік грант алды.

2) «Жас кәсіпкер» жобасы бойынша 
оқытуға 1100 адам жоспарланып, 1164 
адам жолданды. Оның ішінде, 1100-і оқу-
ды аяқтап, 18-і шағын несие, 571-і мем-
лекеттік грант алып өз кәсіптерін ашқан.

3) ауылдағы және қалалардағы 
кәсіпкерлік бастамаларды қолдауға 1112 
адам қаралып, 1091 адамға шағын несие 
берілді. Қосымша 922 жаңа жұмыс орны 
ашылды.

3) жаңа бизнес - идеяларды іске 
асыруға 2662 адамға 1137,2 млн. теңге 
мемлекеттік грант қаралды.  3118 
адам мемлекеттік грантқа ие болып, өз 
кәсіптерін ашуға мүмкіндік алды және 
қажетті инвентарь, технологиялық құрал-
жабдықтар сатып алды.

Үшінші бағыт – Халықты жұмыс-
пен қамтуға жәрдемдесу арқылы 
еңбек нарығын дамыту және еңбек 
ресурстарының ұтқырлығы бағыты 
аясында жұмыспен қамтудың белсенді 
шараларымен 27852 адам қамтылды. 
Оның ішінде:

– бос жұмыс орындарына орналасқаны 
– 16359 адам;

– әлеуметтік жұмыс орындарына 
– 1275 адам, мерзімі аяқталған 1272 
адамның 777-сі тұрақты жұмысқа 
орналасты немесе 61,1 пайызы;

– жастар тәжірибесіне – 3207 адам, 
мерзімі аяқталған 3123 адамның тұрақты 
жұмысқа орналасқаны – 837 адам немесе 
26,8 пайызы;

– қоғамдық жұмыстарға – 7011 адам, 
мерзімі аяқталған 7008 адамның  720 
адамы тұрақты жұмысқа орналасқан 
немесе 10,3 пайызы.

2019 жылы Солтүстік өңірлерге қоныс 
аудару жоспары 166 отбасын құрады. 
Жыл басынан 114 отбасы (құрамында 251 
адам) қоныс аудару квотасына енді, оның 
ішінде, Қостанай облысына 43 отбасы 
құрамында 104 адамымен, Солтүстік Қа-
зақстан облысына 22 отбасы 59 адам, 
Шығыс Қазақстан облысына 44 отбасы 
79 адам, Павлодар облысына 5 отбасы, 9 
адам.

Атқарылған жұмыстар нәтижесінде 
жұмыссыздық деңгейі облыс бойынша 
4,8 пайызды құрады (2019 жылдың 
3-тоқсаны). 

Есепті кезеңде 31481 отбасына 
(156466 адамға) 19 млрд теңгенің  атаулы 
әлеуметтік көмегі төленді. Тағайындалған 
атаулы әлеуметтік көмектің орташа ай-

лық мөлшері 10990,8 теңгені құрады. 
Оған қоса, еңбекке жарамды жастағы 
2886 адам жұмыспен қамтудың белсенді 
ша ра ларымен қамтылып, оның 1333-і тұ-
рақты жұмысқа орналастырылды, 1381 
адам қоғамдық жұмыстарға, 31 адам 
әлеу меттік жұмыс орындарына, 49 адам 
жастар тәжірибесіне, 92 адам қайта 
даярлау курстарына оқуға жіберілді.

Есепті кезеңде 6800 отбасына 315,2 
млн теңге тұрғын үй көмегі төленді. 

Мүгедектердің өмір сапасын жақсарту 
бойынша жұмыстар жалғасуда. 2019 
жылы 12793 жеке оңалту бағдарламасы 
даярланып, 21369 жеке оңалту 
бағдарламасы орындалды.

Жұмыспен қамту орталықтары 
арқылы 791 мүгедек жұмыспен қамтылды, 
оның 441-і  тұрақты жұмыс орындарына, 
36-сы әлеуметтік жұмыс орындарына, 
33-і жастар тәжірибесіне, 281-і  қоғамдық 
жұмыстарға тартылды. 

2016 жылдан бастап облыстағы 
жұмыс берушілермен бірлесе отырып, 
әлеуметтік шиеленістің алдын алу, жұмыс 
орындарын сақтап қалу мақсатында 
(қызметкерлердің еңбек құқықтары мен 
кепілдіктерін қамтамасыз ету мәселелері 
жөнінде) ынтымақтастық туралы 2975 
(оның ішінде 49 ірі,  кіші және орта 2926) 
кәсіпорынмен меморандумдар жасалып, 
оған 54 мыңға жуық адам қамтылды.

Оның ішінде облыс әкімімен жасалған 
меморандумдар саны – 52. 2018 жылы 
жаңа жасалған меморандумдар саны 151-
ді құрап, оған 7273 адам қамтылса, 2019 
жылы 82 меморандум жасалған.

ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫ ДАМЫТУ

Көлік
2019 жылы жергілікті маңызы бар 

автомобиль жолдары мен елді мекендер 
көшелерін жөндеуге және көлік 
инфрақұрылымын дамытуға барлығы 
11,7 млрд теңге бөлініп, 200,5 шақырым 
автомобиль жолдары, көшелер мен 
көпірлер жөндеуден өтті. 

Қазалы ауданының «Әлсейіт» учас-
кесіндегі көпір автокөлік қатынасы үшін 
2019 жылы пайдалануға берілді. 2020 
жылы толық қуатында іске қосылады. 
Қызылорда қаласындағы Шіркейлі  
арнасындағы көпір құрылыстары жүр-
гізілуде, пайдалануға беру мерзімі – 2020 
жыл. Сол жағалауда жалпы ұзындығы 
13,5 шақырым болатын 2 жол құрылысы 
жүргізілуде.

2019 жылы жақсы және қанағат-
танарлық жағдайдағы автомобиль жол-
дарының үлесі 65 пайызға жетті (2018 
жыл – 63,5 пайыз).

Елді мекен тұрғындарын облыс 
орталығымен байланыстыру мақсатында 
204 тұрақты автобус қатынасы ұйым-
дастырылды. Облыс орталығынан  Нұр-
Сұлтан, Алматы, Шымкент, Жез қазған, 
Қарағанды, Түркістан, Сары ағаш, Ақтөбе 
және т.б. қалаларға  күн делікті жолаушы 
тасымалдау  қызметтері көрсетілуде. 

Бұл бағыттарда 2019 жылдың қоры-
тындысымен 405,7 млн жолаушы 
тасымалданды.

Жолаушыларға сапалы қызмет көрсету 
мақсатында «Қызылорда» автобус паркі» 
ЖШС-на қосымша орта сыйымдылықтағы 
10 автобус сатып алынды. Қала көлемінде 
қызмет көрсететін автобустардың үздіксіз 
жұмыс жасауына жағдай жасайтын түрлі 
мүмкіндіктері қарастырылған жөндеу 
цехтары, жанармай бекеті, көлік жуу 
алаңы қарастырылған жаңа коммуналдық 
автобус паркі пайдалануға берілді. 

Одан бөлек, облысаралық және 
ауданаралық бағыттардағы жолау шы-
ларға қызмет көрсететін 4 автовокзал  
және 8 автостанса жұмыс жасайды.

Жолаушыларға қызмет сапасын 
арттыру және тиімділігін жоғарылату 
мақсатында «Цифрлық Қазақстан» 
мемлекеттік бағдарламасы бойынша 3 
жоба жүзеге асырылды, 2 жоба бойынша 
жұмыстар атқарылуда. 

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік 
шеңберінде «Қызылорда қаласындағы 
қоғамдық көліктерге электрондық би-
леттік жүйесін орнату» жобасы іске 
асырылуда. Конкурс қорытындысымен  
жеңімпазы болып «ALEMPAY» ЖШС 
танылды. Келісім шартқа қол қо-
йылып, 112 автобусты цифрландыру, 
аталған маршруттарды, аялдамалардың 
орналасқан мекендерін картаға түсіру 
және анықтамаларды құру бойынша 
жұмыстар аяқталды. № 1, 11, 14, 17, 
18 және 30 автобустарға  жолаушылар 
SMS/QR-код арқылы жолақысын төлеу 
үстінде.  

Аймақ территориясынан өтетін 
магистралдық темір жол желісінің 
жалпы ұзындығы 1055 шақырымды 
құрайды және 8 вокзал жұмыс жасайды. 
2019 жылдың 16 шілдесінен бастап 
«Қызылорда – Жезқазған – Нұр-Сұлтан» 
бағытындағы жолаушылар пойызында 
мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған 
арнайы 4 вагон пайдалануға берілді.

«Халықаралық» мәртебесін иеленген 
«Қорқыт Ата» әуежайы арқылы еліміздің 
астанасы – Нұр-Сұлтан қаласына және 
басқа облыс орталықтарына 20 тұрақты 
рейс ұйымдастырылған.

2019 жылы әуежайдан 106,3 мың 
жолаушы жөнелтілді. 

Қазіргі уақытта Қызылорда қаласын-
дағы жаңа әуежай терминалының құры-
лысы жобасы мемлекеттік-жекешелік 
әріп тестік механизмі арқылы іске асы-
рылуда. Жекеше әріптестікті анықтау 
жө ніндегі конкурстың бірінші кезеңінің 
қатысушысы болып «BI Civil Construc-
tion» ЖШС танылды. Аталған ком-
пания өз қаржысы есебінен жобаның 
техникалық-экономикалық негіздемесін 
әзірлеп, мемлекеттік сараптаманың оң қо-
ры тындысын алды. Жобалық - сме та лық 
құжаттар әзірлеу мәселесі талқылануда.

Тұрғын үй құрылысы 
2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында 

пайдалануға берілген тұрғын үйлердің 
жалпы көлемі 761,4 мың шаршы метрге 
жетіп, тиісті кезеңмен салыстырғанда 
108,8 пайызды құрады.

2019 жылға «Нұрлы жер» мемлекеттік 
бағдарламасы аясында тұрғын үй және 
инженерлік-коммуникациялық инфра-
құрылымдар құрылысына барлығы 24,5 
млрд теңге бөлінді (РБ – 13,9 млрд тг, 
ОБ – 5,4 млрд тг., облигациялар шығару 
есебінен – 5,2 млрд тг.).

2092 пәтерді құрайтын 49 көпқабатты 
тұрғын үйдің (130,2 мың ш.м.)  құрылысы 
жүргізіліп, оның 1843 пәтерді құрайтын 43 
тұрғын үйі (115,2 мың ш.м.) пайдалануға 
берілді.Оның ішінде:

1) Сатып алу құқығынсыз жалға 
берілетін тұрғын үйлер бойынша – 23 
үйдің (891 пәтер – 51,1 мың ш.м.) құры-
лысына 8,3 млрд теңге бөлінді. 2019 жыл 
қорытындысымен 19 үй (728 пәтер  41,3 
мың ш.м.) пайдалануға берілді. Атап 
айтқанда:

– Қызылорда қаласы Сырдария 
өзенінің сол жағалауында – 16 үй (765 
пәтер,43,7 мың ш.м.), оның ішінде, 13 үй 
(620 пәтер, 35,0 мың ш.м.) пайдалануға 
берілді, қалған 3 үй (145 пәтер) 2020 

жылға қалдырылды;
– Қазалы ауданының Әйтеке би 

кентінде – 6 үй  (108 пәтер, 6,3 мың ш.м.) 
пайдалануға берілді;

– Шиелі ауданының Шиелі кентінде – 
1 үй (18 пәтер, 1,1 мың ш.м.) 2020 жылы 
пайдалануға беріледі.

Сонымен қатар, аз қамтылған көп-
балалы отбасыларды тұрғын үймен 
қамтамасыз ету мақсатында 46 пәтер (3,0 
мың ш.м.) сатып алынды.

2) Кредиттік тұрғын үйлер бойынша 
– Қызылорда қаласындағы Сырдария 
өзенінің сол жағалауында 17 үй (830 пәтер- 
52,4 мың ш.м.) пайдалануға берілді. Бұл 
мақсаттарға облигация шығару есебінен 
5,2 млрд теңге, облыстық бюджеттен 
391,0 млн теңге бөлінді. Қаржылар толық 
игерілді.

3) Жеке құрылыс салушылар есебінен 
Қызылорда қаласында 9 үйдің (371 пәтер 
– 26,7 мың ш.м.) құрылысы жүргізіліп, 
оның 7 үйі (285 пәтер – 21,3 мың ш.м.) 
пайдалануға берілді, 2 үй (86 пәтер) 2020 
жылы берілетін болады. 

Инженерл ік -коммуникациялық 
инфрақұрылымды дамыту бойынша 35 
жобаны жүзеге асыруға 10,7 млрд теңге 
(РБ – 8,0 млрд тенге, ОБ – 2,7 млрд теңге) 
бөлінді.

2019 жылы облыс бойынша 518 шақы-
рым инженерлік инфрақұрылым желілері 
пайдалануға берілді. Бұл жеке тұрғын үй 
құрылыстарын жүргізу үшін 3632 жер 
телімдерін ұсынуға мүмкіндік береді. 

Газдандыру
2019 жылға республикалық бюд-

жеттен 43495,5 млн теңге қаржы 
бөлінді. Оның ішінде: 2019 жылға 
республикалық бюджеттен 2 жобаны 
аяқтауға (“Қызылорда қаласындағы 
Сырдария өзенінің сол жағалауында газ 
тарату желілерін салу” және “Тереңөзек 
кентінде автоматтандырылған газ тарату 
стансасын орнатумен қоса “Бейнеу-Шым-
кент” магистральды газ құбырынан бұрма 
газ құбырының құрылысы”) – 1177,8 млн. 
теңге, 4 елді мекенді (Жосалы, Жалағаш, 
Тереңөзек, Жақсықылыш) газдандыру 
жобасын бастауға 3 171,7 млн теңге. 
Бұдан бөлек, облыстық бюджеттен 
аталған жобаларды қосу қаржыландыру 
үшін 208,8 млн теңге қаржы бөлінді. 

“Қызылорда қаласындағы Сырдария 
өзенінің сол жағалауында газ тарату 
желілерін салу (1-кезек-ГТП-2 орнатумен 
АГТС-1-ден 1,2 МПа жоғары қысымды 
тартылатын газ құбыры)” және “Тереңөзек 
кентінде автоматтандырылған газ тарату 
стансасын орнатумен қоса “Бейнеу-
Шымкент” магистральды газ құбырынан 
бұрма газ құбырының құрылысы” 
жобалары бойынша құрылыс жұмыстары 
аяқталып, нысандар қабылданды.

4 елді мекенді (Жосалы, Жалағаш, 
Тереңөзек, Жақсықылыш) газдандыру 
бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары 
жүр гізілуде. Жалпы жобалар бойынша 
184,2 шақырым газ құбырлары салынып, 
6 бірлік ГРП, 3 бірлік ШРП орнатылды. 
Нысандар 2020 жылы пайдалануға 
беріледі.

Әйтеке би және Жаңақорған кент-
теріндегі газдалмаған көшелерін газдан-
дыру бойынша жұмыстар жалғасты. 
Облыс тық бюджет қаржысы есебінен 
«Қазалы ауданының Әйтеке би 
кентіндегі тұрғын үйлерге газ құбырлары 
жеткізіліп, 7,6 шақырым газ құбырлары 
жүргізіліп, 2 дана ШРП орнатылды.  
Жаңақорған кентінде кварталішілік газ 
тарату (жеткізу) жүйелерінің құрылысы 
жүргізіліп, 9,7 шақырым газ құбырлары 
жүргізіліп, 1 бірлік ШРП орнатылды. 
Нысанды тапсыру мерзімі – 2020 жыл.

Электрмен жабдықтау
2019 жылы Қызылорда қаласындағы 

Сырдария өзенінің сол жағалауында 
электр желілерін салудың 1-кезеңінің 
аяқталуы нәтижесінде қуаттылығы 32 
МВА қосалқы стансасы пайдалануға 
беріліп, 3,4 шақырым электр желілері 
тар тылды. Осылайша,  Қызылорда қала-
сы ның сол жағалауының тұрғын үй және 
әлеуметтік нысандары үздіксіз және 
сапалы электр энергиясымен қамтамасыз 
етілді. 

Республикалық бюджеттен бөлін-
ген 510,6 млн теңгеге Қармақшы ауда-
нындағы 220/35/10 кВ «Жосалы»  қосалқы 
стансасын қайта жаңғырту жұмыстары 
басталды. Жобаның құрылыс-жұмыстары 
2020 жылы аяқталып, нәтижесінде 
Жосалы кентінің 34 мыңнан астам 
тұрғыны сапалы және үздіксіз электрмен 
қамтамасыз етіледі. 

Қызылорда қаласының тұтынушы-
ларын үздіксіз және сапалы электрмен 
қамту мақсатында облыс орталығының 
электр жүйелерін қайта жаңғырту және 
қайта жөндеу мәселелері қарастырылуда. 
Қызылорда қаласындағы 35/10 кВ 
«ГМЗ», «Силикатная», «Комсомол», 
«Залинейная» және «Промышленная» 
қосалқы стансаларын қайта жаңғырту» 
жобаларына мемлекеттік сараптаманың 
оң қорытындылары алынды.

Еуропалық қайта құру және даму 
банкімен ынтымақтастық аясында жалпы 
құны 5,2 млрд теңгені құрайтын Шиелі 
ауданы және Қызылорда қаласының 
электр жүйелерін қайта жаңғырту жобасы  
іске асырылуда. Жоба аясында  52 
қосалқы станса және 300 шақырымнан 
астам электр желілері қайта жаңғыртудан 
өтетін болады. Бүгінгі күні жоспарланған 
жұмыстардың  80 пайызы орындалды, 
аяқталуы 2020 жылдың 2-тоқсанына 
көзделген. Нәтижесінде Қызылорда 
қаласының шет аймақтағы және Шиелі 
кентінің  тұрғындары үздіксіз және 
сапалы электрмен қамтамасыз етіледі.

Жалағаш және Шиелі аудандарында 
инвесторлардың қаражаты есебінен 
салынған  жалпы қуаттылығы 80 МВт 
құрайтын екі күн электр стансасы іске 
қосылып, 70 жаңа жұмыс орны ашылды. 
Жоба Қазақстан Республикасының 
«жасыл экономикаға» көшуі жөніндегі 
тұжы рымдаманың орындалуына оң 
әсерін тигізуде.

Жылумен жабдықтау
2019 жылға мемлекеттік-

жекешелік әріптестік аясында Шиелі 
ауданының 9 әлеуметтік нысанының 
және Арал ауданындағы 4 әлеуметтік 
нысанының қазандықтары газ отынына 
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ауыстырылып, қазіргі таңда сервистік 
қыз мет көрсетілуде. Нәтижесінде 13 
әлеу  меттік нысанды газға ауыстыру ар
қы лы бюджеттен отын қорына жұмса
латын қаржы көлемі кемінде 34 есеге 
тө мендетілді. 

Сондайақ, 7 жоба бойынша 
конкурс құжаттамалары әзірленіп, жеке 
әріптестікті айқындауға конкурс өткізілді. 
Бүгінгі күнге 3 жоба бойынша жеңімпаз 
мердігер мекемемен келісімшарт 
жасалып, қазынашылық органдарына тір
келді. Қалған 4 жоба бойынша келісім
шартқа отыру жұмыстары жүргізілуде. 

Облыстық бюджеттен спорт саласы 
ның 6 әлеуметтік нысанының қазандықта
рын газ отынына бейімдеу мақсатында 
жобасметалық құжаттамаларын мемле
кеттік сараптамасымен қоса әзірлеуге 
29,1 млн теңге бөлінді. Қазіргі таңда, 
4 жобаға мемлекеттік сараптама қоры
тындысы алынды, қалған 2 жоба 
бойынша сараптама қорытындысын алу 
жұмыстары жүргізілуде. 2020 жылы спорт 
саласындағы 6 әлеуметтік нысан мем
лекеттікжекешелік әріптестік аясында 
газ отынына ауыстырылатын болады.

«Қызылорда қаласындағы «Қызыл
орда жылуэлектр орталығы» мемлекеттік 
коммуналдық кәсіпорнының «Белкөл» 
кентіндегі қазандығына қайта жаңғырту 
жұмыстары аяқталып, пайдалануға 
берілді. Нәтижесінде 1335 тұрғын және               
3 әлеуметтік нысан үздіксіз және сапалы 
жылумен қамтамасыз етілді.

Қызылорда қаласын орталықтан
дырылған жылумен қамтудың жалғыз көзі 
– Қызылорда жылуэлектр орталығының 
тозу деңгейінің жоғарылауына орай  
«Қызылорда қаласындағы Қызылорда 
жылуэлектр орталығын қайта жаңғырту 
және кеңейту» жобасын жүзеге асыру 
шешімі қабылданды. Жоба «Қызылорда 
облысының әлеуметтікэкономикалық 
дамуының 20192022 жылдарға арналған 
Кешенді жоспарына» енгізілді.

Сумен қамтамасыз ету және
суды бұру

2019 жылы «Нұрлы жол», «Өңірлерді 
дамыту» бағдарламалары шеңберінде 
және облыстық бюджет қаржысынан 34 
жобаны жүзеге асыруға және 4 жоба
сметалық құжаттар әзірлеуге барлығы 8,8 
млрд теңге бөлінді. Оның ішінде, респуб
ликалық бюджеттен 8,2 млрд теңге, 
облыстық бюджеттен 587 млн теңге.

2019 жылы 19 жоба бойынша 
(Қызылорда қаласы – Бірқазан, Досан, 
Қа рауылтөбе, Наурыз, Сабалақ,  Жылы
жай кешені, Тораңғылсай, Қорқыт ата, 
Есенов көшелері, Арал ауданы – Сек
сеуіл, Арал Сода, Қазалы ауданы – 
Түктібаев, Қармақшы ауданы – Ақай, 
Жалағаш ауданы – Жаңадария, Аққыр, 
Мақпалкөл,  Шиелі ауданы – 1 Май, 
Ботабай, Жаңақорған кенті) жұмыстар 
аяқталды. Нәтижесінде 524 шақырым 
ауызсу және 2,5 шақырым кәріз жүйелері 
жаңғыртылды. Қалған 15 жоба 2020 
жылға өтпелі. 

«Нұрлы жол» бағдарламасы бойынша
2017 жылдан басталған Жаңақорған 

кентінің ауызсумен қамту жүйесін қайта 
жаңғырту және кеңейту жобасы іске 
асырылып, 2019 жылы қыркүйекте нысан 
актімен қабылданды. Жобаға барлығы 3,9 
млрд теңге қаржы бөлінді. Нәтижесінде 
189 шақырым су желі жаңғыртылып, 
кеңейтілді.

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы 
бойынша 

24 жобаны жүзеге асыруға 6,8 млрд 
теңге қаржы бөлінді (РБ – 6 575 млн 
теңге; ОБ – 229 млн теңге). 

2019 жылы 12 жоба жүзеге асырылды 
(Қызылорда қаласы – Бірқазан, Досан, 
Қарауылтөбе, Наурыз, Сабалақ,  Қорқыт 
ата, Есенов көшелері, Арал ауданы 
Сексеуіл, Қазалы ауданы – Түктібаев, 
Жалағаш ауданы – Жаңадария, Аққыр, 
Мақпалкөл). 

Нәтижесінде 289,6 шақырым ауызсу 
және 2,5 шақырым кәріз жүйелері жаң
ғыр тылды. Қалған 12 жоба 2020 жылға 
өтпелі.  

Облыстық бюджеттен 2019  жылы 
сумен қамтамасыз ету жобаларын жүзеге 
асыруға және жобасметалық құжаттарын 
әзірлеуге 357,4 млн теңге бөлінді. Оның 
ішінде: 

Шиелі ауданының 1 Мамыр, Ботабай 
елді мекендерінде 25,3 шақырым ауыз су 
жүйесі салынды;

Қармақшы ауданы Ақай елді 
мекенінде 16,4 шақырым ауызсу жүйесі 
салынды;

Тораңғылсай жерасты су кенішін 
қайта бағалау бойынша жерасты су қоры 
зерттеліп, хаттама алынды;

Талап жерасты су көлемін қайта 
бағалау және зерделеу жұмыстары жүргі
зілді. Жұмыстар 2020 жылы аяқталатын 
болады. 

Тарифтер
2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап: 
– жылумен жабдықтау орташа 3 

пайыз ға дейін, оның ішінде тұрғындар 
үшін 10,9 пайызға дейін;

– сумен жабдықтау 22,7 пайызға 
дейін; 

– сарқынды суды бұру 11,4 пайызға;
– газбен жабдықтау тұрғындар үшін 

1,3 пайызға тарифтік қызметтер төмен
детілді.

Сондайақ, электр энергиясына шекті 
баға тұтастай бір жыл ішінде 1,3 пайызға 
дейін төмендеді.

Есепті кезеңде тарифтерді бекіту бо
йынша 23 өтінім келіп түсті, оның ішінде:

16 өтінім бойынша ұсынылған 
құжаттардың қолданыстағы нормативтік
құқықтық актілердің талаптарына сәйкес 
келмеуіне байланысты қабылданбады;

1 өтінім қаралуда («Қызылорда су 
жүйесі» ММК тарифтерін бекітуге ұзақ 
мерзімді кезеңге 20202024 жж);

6 өтінім бойынша тарифтер мен 
тарифтік сметалар бекітілді, оның ішінде:

3 субъекті тарифтері жеңілдетілген 
тәр тіппен бекітілді («Арал» РМК фи
лиалы,  «Казводхоз» РМК,  «Еңбек» 
«Еңбек Қызылорда» РМК филиалы, 
«Туған ел келбеті» ЖШС);  

3 субъектіге қолданыстағы тарифтері 
34,6 пайыздан 74,1 пайызға дейін 
төмендетіліп бекітілді («ЕрмекПЛЮС» 
ЖШС 43,1 пайызға, «СЕАД Логистик» 

ЖШС 74,1 пайызға, «ҚазТрансГаз 
Аймақ» АҚ ҚӨФ 34,6 пайызға).

Жыл сайынғы тарифтік сметаның 
және инвестициялық бағдарламалары іс
шараларының орындалуына мониторинг 
нәтижесімен 18 субъект бойынша 0,1 
пайыздан 88,2 пайызға дейін төмендете 
отырып, 29 уақытша өтемдік тариф 
енгізілді. Тарифтерді төмендетудің жалпы 
сомасы және сәйкесінше қайта есептеу 
арқылы тұтынушыларға қайтарылған 
қаражат мөлшері 1,4 млрд теңгені құрады.

Тұтынушылардың құқықтарын қорғау 
шеңберінде өткен жылу маусымының 
нәтижесімен тұтынушыларға сыртқы 
ауаның нақты температурасын есепке 
ала отырып, 80,9 млн теңге сомасында 
жылумен жабдықтау қызметтерінің 
құнына қайта есептеу жүргізілді. 

Одан бөлек 2 инвестициялық 
бағдарлама бекітілді:

– «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ ҚӨФның 
20202025 жылдарға ұзақ мерзімді кезеңге 
арналған бағдарламасы, онда субъектінің 
өз қаражаты есебінен инвестиция сомасы 
99,5 млн теңгені құрайды;

– «Қызылорда су жүйесі» ММК
ның 20202024 жылдарға арналған бағ
дарламасы – 444,2 млн теңге. 

Сонымен қатар, есепті кезеңде түзе
тілген 5 табиғи монополия субъектісінің 
тарифтік  сметасы және 2 субъектінің 
инвестициялық бағдарламалары бекі
тіліп, 1 субъектінің инвестициялық 
бағдарламасын түзету қаралу үстінде.    

МЕМЛЕКЕТТІК-ЖЕКЕШЕЛІК 
ӘРІПТЕСТІК

Бүгінгі таңда мемлекеттікжекешелік 
әріптестік – бұл мемлекет пен жеке 
сектор арасындағы экономиканың 
басым салаларына өзара тиімді ынты
мақтастық болып табылады. Қазіргі 
таңда, Қызылорда облысы бойынша 
экономиканың барлық салаларында 
142 мемлекеттікжекешелік әріптестік 
жобасы жүзеге асырылуда (құрылысқа 
салынған инвестициялардың көлемі 35 
млрд теңгеден астам). Оның ішінде:

– денсаулық сақтау саласында 39 
жоба;

– білім саласында 36 жоба;
– дене шынықтыру және спорт 

саласында 26 жоба;
– тұрғын үйкоммуналдық шаруашы

лығы саласында 19 жоба;
– мәдениет саласында 8 жоба;
– жолаушылар көлігі және автомобиль 

жолдары саласында 5 жоба;
– цифрландыру саласында 4 жоба;
– әлеуметтік қамсыздандыру сала сын

да 3 жоба;
– экология және қоғамдық тәртіп 

салаларында 1 жобадан.
Қазіргі таңда 57 мемлекеттік

жекешелік әріптестік жоба бойынша 
келісім шартқа қол қойылды (қабылданған 
мемлекеттік міндеттемелердің көлемі 
16,5 млрд теңгені құрайды). Оның ішінде:

– 18 дәрігерлік амбулатория;
– 9 дене шынықтырусауықтыру 

кешені;
– Қызылорда қаласында ауысымына 

400 келушіге арналған емхана;
– 3 балабақша: Жалағаш ауданының 

Таң ауылдық округінде, Қызылорда 
қаласының сол жағалауында және 
«СПМК70» шағын ауданында;

– Қазалы ауданының Әйтеке би 
кентіндегі инклюзивті балабақша;

– Шиелі кентіндегі арнайы 
әлеуметтік қызмет көрсетуге арналған аз 
сыйымдылықтағы үй;

– Қызылорда облысының мектептерін 
компьютерлендіру;

– Облыстық медицина орталығында 
және Қазалы орталық аудандық ауру хана
сында 2 ангиографиялық зертхана құру;

– Шиелі ауданындағы индустриялық 
аймаққа электр желісі мен темір жол 
тарту;

– Шиелі, Арал, Қазалы, Жаңақорған 
аудандарында  және Қызылорда қала
сында әлеуметтік нысандарды газдандыру 
бойынша 12 жоба;

– тұрмыстық қатты қалдықтарды 
сұрыптайтын зауыт салу;

– Қызылорда облысының мемлекеттік 
органдарына талшықтыоптикалық 
байла  ныс желісін тарту;

– Қызылорда қаласына қарасты 
Ақжарма ауылдық округінде 150 орындық 
ауылдық клубтың құрылысы;

– Қызылорда қаласының қоғамдық 
кө лік терінде электрондық билет жүйесін 
орнату;

– 2 жатақхананың құрылысы және 
пайдалануға беру;

– гистологиялық және иммуно
гистохимиялық диагностикаға арналған 
жабдықты сатып алу және орнату.

ЦИФРЛАНДЫРУ

2019 жылы «Білім беру», «Денсаулық 
сақтау», «Көлік», «Қауіпсіздік», «Тұрғын 
үйкоммуналдық шаруашылық», «Қала
лық басқару», «Экология», «Ауыл 
шаруашылығы», «Әлеуметтік сала» 
сияқты 9 бағыт бойынша жалпы құны 11,6 
млрд.теңгені құрайтын 29 жобаны жүзеге 
асыру бойынша жұмыстар жүргізілді. 

Оның ішінде: 
– жергілікті бюджет есебінен – 19 

жоба (2,1 млрд теңге);
– мемлекеттікжекешелік әріптестік 

аясында (одан әрі  МЖӘ) 5 жоба (9,1 
млрд теңге);

– жеке инвестор қаражаты есебінен 1 
жоба (342 млн теңге);

– республикалық бюджет есебінен 1 
жоба; 

– қаржыландыруды талап етпейтін 3 
жоба.

Бүгінгі таңға жоспарланған жоба лар
дың 18і толық аяқталды, 2 жоба аяқталу 
ке зеңінде, қалған 9 жоба келесі жылдарға 
өтті.  

Жүзеге асырылған жобалар бойынша:
Білім беру саласында колледжге 

тү суге үміркерлердің өтінімдерін қа
был   дауды, онлайнтестілеу тапсыру
ды және техникалық, кәсіби білім беру 
ұйымдарында гранттарды бөлу про цес
тері толығымен автомат тан дырылған. 

Сонымен қатар, жұмыс берушінің 
бос қызметке қойылатын біліктілік 
талап тарына сәйкес іріктеп, тестілеуден 
өткізетін мұғалімдер мен қызметкерлер 

құрамын жұмысқа алу бойынша жүйе 
енгізілді. Бұл өз кезегінде кадр іріктеу 
барысында сыбайлас жемқорлық 
көріністерін болдырмайды. 

Қызылорда қаласының сол  жаға
лауында жаңа Жастар ресурстық орта
лығы ашылып, онда ITпарк жұмыс 
жасауда. Осында 2019 жылы республика 
бойынша бірінші болып облыс жастарына 
арналған веббағдарламалау негіздері 
бойынша ITЭшелон тегін оқыту 
жобасы сәтті жүзеге асырылды. Оқуға 
14 пен 35 жас аралығындағы 200ден аса 
адам қатысты. Нәтижесінде жастар IT 
саласында 8 алғашқы стартап жобалар 
жасады.

ITпарк алаңында резиденттер 
бағдарламалық өнімдер жасап, оқу 
курстары ұйымдастырылуда, оған қоса, 
әлеуметтік осал топтардан шыққан 
балалар үшін оқу тегін жүргізіледі. 

Денсаулық сақтау саласында 
медициналық анықтамалардың қауіп
сіздігін қамтамасыз ету мақсатында 4 
медициналық анықтама (086/у, 083/у, 
095/у және жұмысқа жарамсыздық 
парағы) автоматтандырылып, QRкод 
берілді. Анықтамалардың шынайылығын 
«Дамумед» мобильді қосымшасы арқылы 
тексеруге болады. Бұл жоба денсаулық 
сақтау органдарындағы сыбайлас жем
қор лықтың алдын алуға мүмкіндік береді.

2020 жылы тағы 3 медициналық 
анықтаманы (352/у, 079/у, санаторлы
курорттық карта) автоматтандыру 
жоспарлануда.

Көлік саласында бейнекамералармен 
және GPSқұрылғылармен жабдықталған 
қалалық жолаушылар көлігінде 
электронды билеттеу жүйесі жуық арада 
енгізілетін болады. Жобаны жүзеге асыру 
үлкен қаржы көлемін талап ететіндіктен 
(1 млрд теңгеден астам) мемлекеттік
жекешелік әріптестік аясында жүзеге 
асырылуда.

Аталған жобаны іске қосу барлық 
автобустардың қозғалысын бақылап 
отыруға мүмкіндік беріп, өз кезегінде 
“Ақылды аялдамалар” жобасының жүзеге 
асырылуына жол ашпақ.  

Қауіпсіздік саласында елімізде алғаш 
болып «112» – Бірыңғай кезекшілік
диспетчерлік қызметін» құру бойынша 
жоба іске қосылды. 

Жоба барлық жедел қызметтерді 
(101,102,103,112 қызметтері) «112» қысқа 
номеріне бір қоңырау шалу арқылы 
шақыруға, тұрғындардың өтініштеріне 
жедел әрекет етуге және жедел 
қызметтердің өзара қарымқатынасын 
реттеуге, сондайақ жедел қызметтердің 
ресурстарын тиімді пайдалана отырып, 
әрекет ету уақытын қысқартуға 
бағытталған. 2019 жылдың ішінде 15 
аймақтың өкілдері аталған жобаны зерттеу 
және тәжірибе алмасу үшін өңірімізге 
келді. 2019 жылы жүйенің функционалы 
барлық аудан орталықтарына дейін 
кеңейтілді. Жоба қолданысқа дайын, 
қызметкерлер құрамын жинақтау, оқыту 
жұмыстары жүргізілуде.  

Тұрғын үйкоммуналдық шаруа
шылығы саласында тұтынылатын және 
жеткізілетін коммуналдық қызметтерді 
мониторингілеу және бақылау 
шығындарын азайту, сонымен қатар 
ақпарат жинақтаушы мекеменің еңбек 
шығындарын азайту мақсатында тұрғын 
үй қоры мен тұрғын үй коммуналдық 
шаруашылығының бірың ғай ақпараттық 
жүйесін ендіру бойынша жұмыстар 
жүргізілуде. Сондайақ, «Қызылорда 
тазалығы» ЖШСның көппәтерлі тұрғын 
үйлердің тұрғындары арасында «еПИК» 
бағдарламасына 300 үйді қосу жобасы 
жүзеге асырылды.

Қалалық басқару саласында тұр ғын
дардың шұғыл емес сипаттағы бағыт
тар бойынша өтінімдерін өңдеу үшін 
«109 – бірыңғай контакт орталығы» 
қол да нысқа енгізілді. Бұл абаттандыру 
мәсе лелері, электрмен, жылумен, сумен 
жаб дықтау қызметтері, ашық люктер мә
се лелері, қоғамдық көлік, пәтер иеле рінің 
кооперативі қызметі және тағы басқалар.

Бұрын қала тұрғындарына бұл 
мәселелерді шешу 80нен астам телефон 
нөмірлерін білу қажет еді. Қазір өтінімдер 
тек бір бірыңғай «109» нөмірі бойынша 
қабылданып, автоматты түрде тиісті 
ұйымдарға жіберіледі. «112» және «109» 
қызметтерінің тиімді жұмысын құру 
үшін «Қызылорда облысының цифрлық 
технологиялар басқармасының «Жедел 
әрекет ету орталығы» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі құрылды. 

Ауыл шаруашылығы саласында 
«Ж.Жиенбаев атындағы өсімдіктерді 
қорғау және карантин» ғылымизерттеу 
институты мен «Ақмая» шаруа қожалығы 
нақты егіншілік элементтерін қолдана 
отырып, бірлескен жобаны іске асырды. 
Нәтижесінде шаруа қожалығының 
өнімділігі 50% ға артты. 

Республика бойынша алғашқы болып 
«Мағжан және К» ЖШС базасында 
заманауи цифрлық күріш өңдеу зауыты 
іске қосылды. Күріш өңдеу процесі 
толығымен автоматтандырылған және 
қалдықсыз өндіріс принципі бойынша 
жұмыс істейді.

Ж. Махамбетов ауылында испандық 
технология негізінде көкөніс өсіретін 
заманауи автоматтандырылған жоғары 
технологиялық жылыжай кешені 
іске қосылды. 2020 жылдың бірінші 
жартыжылдығында қызанақтың алғашқы 
өнімін жинау жоспарланып отыр. 

«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік 
бағдарламасы  аясында 2019 жылы ҚР 
Цифрлық даму, қорғаныс және аэро
ғарыш өнеркәсібі министрлігі халықтың 
цифрлық сауаттылығын 80%  ға жеткізу 
жоспарлаған. Аймақта 2019 жылдың 
жоспарында 10500 адамды оқытуға көр
сетілген санына қарамастан 295 жат тық
тырушы 26270 тұрғынды оқытып, жос
парлы көрсеткіштен 2,5 есеге асып түсті.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕР

Бүгінгі күні мемлекеттік қызмет 
көрсетудегі басым бағыттардың бірі – 
мемлекеттік қызметтерді электронды 
форматқа ауыстыру болып табылады.

Бұл ретте Елбасы 2018 жылғы 5 
қазандағы Қазақстан халқына Жол
дауында 2019 жылдың соңына дейін мем
лекеттік қызметтердің 80%, 2020 жылдың 
соңына қызметтердің 90%ын  электронды 
нысанға ауыстыруды тапсырды. 

Қазіргі таңда жергілікті атқарушы 
органдар көрсететін 189 мемлекеттік 
қызмет түрінің ішінде 110ы (58,2%) 
электронды түрде көрсетілуде.

Атап өту қажет, Қызылорда облысы 
2019 жылы жергілікті бюджет есебінен 
білім саласындағы 13 мемлекеттік 
қызметті автоматтандырды (5 қызмет 
орта білім беру саласында, 8 қызмет 
кәсіптік және техникалық білім 
саласында). Нәтижесінде ағымдағы оқу 
жылында қабылданған 61527 өтініштің 
77,2%ын (47 546) қызметті алушылармен 
электронды түрде берілді. 

Облыс тұрғындарының электронды 
қызметтерді алудың ыңғайлылығы 
жөнінде хабардарлығын арттыру 
мақсатында  2014 жылдан бастап «Барлы
ғына бірдей, әркімге қол жетімді» акциясы 
тұрақты өткізіліп, жеңімпаздарына 
бағалы сыйлықтар тапсырылады.

Бүгінгі күнге барлығы  31519 адам 
қатынасқан 9 акция өткізіліп, 534 адам 
ұтыс иегері болып танылды. 

Сонымен қатар, тұрғындардың 
цифрлық сауаттылығын арттыру 
бағдарламасын жүзеге асыру аясында 
2019 жылы 9285  адам «Электронды 
үкімет» вебпорталы арқылы электронды 
қызметтерді алу дағдыларына үйретілді.

Облыстың барлық мемлекеттік 
органдарында, білім беру ұйымдарында 
және емханаларда «Connection point» 
(Коннекшнпоинт) өзінеөзі қызмет 
көрсету бұрыштары ұйымдастырылған.

ЖОБАЛЫҚ БАСҚАРУ

Бүгінгі таңда мемлекеттік органдарда 
жобалық тәсілді қолдану тиімді 
басқарудың негізгі құралдарының бірі 
болып табылады.

Облыста жобалық басқару бойынша 
жұмыс екі бағытта жүргізіледі: орталық 
мемлекеттік органдармен өзара ісқимыл 
және жергілікті атқарушы органдарда 
жобаларды іске асыру.

Республикалық деңгейде «Өңірлерде 
өмір сүру сапасын жақсарту» бағыты 
бойынша жобалық басқару шеңберінде 
перспективалы ауылдарды дамытуды 
көздейтін «Ауыл – ел бесігі» жобасы 
жүргізілуде.

Қызылорда облысы бойынша «Ауыл 
– ел бесігі» жобасы аясында 2019 жылы 
2 аудан орталығы (Жосалы, Жалағаш) 
анықталып, 21 жоба жүзеге асырылған.

2020 жылға Қызылорда облысы 
бойынша «Ауыл – Ел бесігі» жобасы 
аясында Сырдария, Шиелі, Жаңақорған 
аудандары мен Қызылорда қаласында 
4 тірек ауылдық елді мекен анықталды. 
Жалпы сомасы 1,6 млрд теңге болатын 31 
жоба.

Жергілікті деңгейде Белгород моделі
нің тәжірибесі бойынша «Облыс тық 
жобалық кеңсесінің» жұмысы жалғасуда.

2019 жыл ішінде Облыстық жобалық 
кеңсесі облыстық басқармалар мен барлық 
аудандар және Қызылорда қаласының 
әкімдіктері тарапынан ұсынылған 
59 жобаны іске асыруды мақұлдады. 
Жобалық басқару шеңберіндегі барлық 
жобалар: «Бастамашылық жобалар», 
«Бюджеттік инвестициялық жобалар», 
«Цифрландыру жобалары» және 
«Мемлекеттікжекешелік әріптестік 
жобалары» болып құрылымдалған.

Мақұлданған жобалар білім беру 
сапасын, медициналық қызметтердің 
қолжетімділігін арттыруға, жаңа жұмыс 
орындарын ашуға, бұқаралық спортты 
дамытуға, өңірде әлеуметтік қолдауды 
одан әрі дамытуға бағытталған және 
жобалық басқару шеңберінің ерекше 
бақылауында. Сондайақ, барлық 
жобалар мақсаттармен, оларды іске асыру 
мерзімдерімен және нақты нәтижеге қол 
жеткізумен нақты белгіленген.

Іске асырылған жобалардың тиім
ділігін ескере отырып, 2020 жылы 
мемлекеттік басқарудың тиімділігін арт
тыруға бағытталған жобалық басқару 
шеңберіндегі жұмыстар жалғас тыры
латын болады.

БЮДЖЕТ

Бюджеттің кіріс бөлігі
Шоғырландырылған бюджетке (мем

ле кеттік бюджет және Ұлттық қор) 
облыстан 331,8 млрд теңгенің түсімі 
қамтамасыз етілді (2020 жылдың 1 
қаңтарына).

2019 жылы мемлекеттік бюджетке 
155,5 млрд теңге түсім жоспарланып,  
157,3 млрд теңге түсті, бұл есепті жылғы 
болжамға 101,1%ды құрайды.

Республикалық бюджетке түсім 
жоспары 98,9%ға орындалды. Бұл ретте 
2018 жылмен салыстырғанда түсім көлемі 
17,1 млрд теңгеге ұлғайған. Жергілікті 
бюджет бойынша болжам 105%ға 
орындалды. Бұл ретте 2018 жылмен 
салыстырғанда түсім көлемі 4,4 млрд 
теңгеге ұлғайған.

Бюджеттің шығыс бөлігі
2020 жылдың 1 қаңтарына облыс 

бюджеті 304,6 млрд теңгені құрады, 
бұл 2018 жылмен салыстырғанда 31,6 
млрд теңгеге артық. Бұл ретте, күрделі 
сипаттағы шығыстар көлемі (құрылыс, 
күрделі жөндеу, құралжабдықтар сатып 
алу) 64,1 млрд теңгені құрады.

Бюджет әлеуметтік сипатын сақтап 
қалды. Шығыстардың жалпы көлемінің 
56,3%ы немесе 171,5 млрд теңгесі 
әлеуметтік салаға бағытталды.  

Бюджеттің атқарылуы
2020 жылдың 1 қаңтарына Қызылорда 

облысы бюджетінің шығыстар жоспары 
99,2 пайызға орындалды (жоспар 304650,1 
млн.теңге, орындалғаны 302157,4 млн.
теңге). 

Республикалық бюджет қаржысының 
жоспары 100 809,7 млн  теңгенің 99 271,0 
млн теңгесі немесе 98,5 пайызға игерілді, 
игерілмегені – 1 538,7 млн.теңге (917,9 
млн теңге үнемделген қаржы), оның 
ішінде ағымдағы нысаналы трансферттер 
бойынша – 886,5 млн теңге, нысаналы 
даму трансферттер бойынша – 648,9 млн 
теңге, алынған қарыздар бойынша – 3,3 
млн теңге.

Жергілікті бюджет қаражаты 99,5 
пайызға игерілді, игерілмегені 954,0 
млнтеңге соманы құрады (471,0 млн теңге 
үнемделген қаржы).

ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ

Жекешелендірудің Кешенді жоспары
ның аясында Қызылорда облысында 
жекешелендіруге жататын 20 нысанның 
тізбесі белгіленді,  оның ішінде 
коммуналдық меншіктің 8 нысаны және 
«Байқоңыр» әлеуметтік кәсіпкерлік 
корпорациясы» акционерлік қоғамының 
12 ұйымы.

20162019 жылдары саудасаттық 
кестесіне сәйкес 12 нысан 381,1 млн  
теңгеге жекешелендірілді, оның ішінде 
коммуналдық меншіктегі 3 нысан 37,3 
млн теңгеге және «Байқоңыр» әлеуметтік 
кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік 
қоғамының 9 ұйымы (қатысу үлесі) 343,8 
млн теңгеге.

Сонымен қатар, 6 нысан бойынша 
тарату туралы шешім қабылданды.

Тағы 1 нысан – «Қорқыт Ата 
әуежайы» АҚ Үкіметтің қаулысымен  
жекешелендірудің Кешенді жоспарынан 
алынып тасталды.

Ал, 1 нысан – «Алтын Қамба» 
саудалогистикалық кешені» ЖШС 
бойынша қазіргі таңда жекешелендіру 
арқылы нысанды іске асыру жұмыстары 
жүргізілуде.

«АУЫЛ – ЕЛ БЕСІГІ» АРНАЙЫ 
ЖОБАСЫНЫҢ ІСКЕ АСЫРЫЛУЫ

Ауылдағы әлеуметтік ортаны 
жақсарту, әлеуметтік және инженерлік 
инфрақұрылымдарды дамыту бағытында 
2019 жылдан бастап “Ауыл – Ел бесігі” 
арнайы жобасы жүзеге асырылуда.  

Қызылорда облысына “Ауыл – Ел 
бесігі” арнайы жобасын іске асыру 
бойынша 1 917 млн теңге, оның ішінде 
республикалық бюджеттен 1 719 млн 
теңге, жергілікті бюджеттен 198,0 млн 
теңге қаралды. 

Осы жоба аясында 2 аудан орталығы 
– Жосалы және Жалағаш кенттерінде 31 
жоба жүзеге асырылды. Оның ішінде:

Жосалы кенті бойынша 18 жоба (білім 
саласында – 3 мектеп, 1 – мәдениет үйі, 
денсаулық сақтау – 1 емхана, көшелерді 
жөндеу – 13 жоба – 18,6 шақырым). 

Жалағаш кенті бойынша 13 жоба 
(білім саласында 1 мектеп, мәдениет 
саласында – 4 жоба, көшелерді жөндеу –  
8 жоба – 9,8 шақырым) жүзеге асырылды. 

“Ауыл – Ел бесігі” арнайы жобасы 
бойынша ауылдарды дамыту, халықтың 
өмір сүру сапасын жақсарту бағытында 
шаралар 2020 жылы жалғасатын болады. 
Оған 1 792 млн теңге, оның ішінде 
республикалық бюджеттен 1 612 млн 
теңге, жергілікті бюджеттен 180,0 млн 
теңге (4 тірек елді мекенде ауыз сумен 
қамтамасыз ету – 1 жоба, 2 мектепке 
күрделі жөндеу, 2 көшені жарықтандыру, 
елді мекен ішіндегі көшелерді орташа 
жөндеу – 26 жоба) бағытталды. 

Мемлекет тарапынан жасалып жатқан 
қолдаудың нәтижесінде “Ауыл – Ел 
бесігі” арнайы жобасын жүзеге асыру 
ауыл дық елді мекендерде әлеуметтік 
және инженерлік инфрақұрылымдарды 
дамытып, ауыл тұрғындарының өмір сүру 
жағдайын жақсартуға септігін тигізуде. 

«БАЙҚОҢЫР» ӘЛЕУМЕТТІК- 
КӘСІПКЕРЛІК 
КОРПОРАЦИЯСЫ» АҚ-НЫҢ 
ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ

2019 жылы жалпы құны 706,5 млн 
теңге болатын 6 бірлескен кәсіпорын 
құрылды, тартылған жеке инвестициялар 
көлемі – 428,7 млн теңге, жобалардағы  
«Байқоңыр» әлеуметтік кәсіпкерлік 
корпорациясының үлесі – 277,8 млн. 
теңгені құрайды.  

2019 жылы Жаңақорған ауданында  
«Бекарыс Агрофуд» ЖШС арқылы 
асылтұқымды репродуктор және мал 
сою пунктін құру жобасы іске асырылды. 
Тартылған жеке инвестициялар көлемі –  
189,5 млн теңге, «Байқоңыр» Әлеуметтік 
Кәсіпкерлік Корпорациясының жобадағы 
үлесі – 111,6 млн теңге. 16 жұмыс орны 
құрылды. Жоба ет бағытындағы жоғары 
өнімді асылтұқымды ірі қара мал өсіруді, 
халалтехнологиясы бойынша мал союды 
және азықтүлік нарығына сапалы сиыр 
етін сатуды көздейді. 

Келесі жобалар жүзеге асырылу 
сатысында:

• Қармақшы ауданында қуаты жылына 
1500 тонна болатын құс фабрикасының 
құрылысы;

• Сырдария ауданында мал бор
дақылау алаңын, мал сою пунктін және ет 
комбинатын құру;

• Жалағаш ауданында асылтұқымды 
репродукторды, мал сою пунктін және ет 
комбинатын құру;

• Жаңақорған ауданындағы «Orda 
Сығанақ» балшықпен емдеу шипажай 
құрылысы;

• Жаңақорған ауданында асыл
тұқымды репродуктор мен модульдік 
малсою пунктін құру;   

• Шиелі ауданындағы «Құтау3» кен 
орнында әктасты барлау және өндіру;

• Жаңақорған ауданындағы «Ақ Кү
міс» кен орнынан саз (бентонит) өндіру;

• Қазалы ауданындағы «Казалин ское» 
учаскесінде саз топырақты (суглин ки) 
барлау. 

Сонымен қатар, “Байқоңыр” әлеу
меттіккәсіпкерлік корпорациясы азық
түлік өнімдерінің бағасын тұрақтандыру 
шеңберінде бірқатар қабылданатын шара
лардың операторы болып белгіленген.

 “Байқоңыр” әлеуметтіккәсіпкерлік 
корпорациясының шешімімен «Алтын 
Қамба» «Агроөнеркәсіптік комби наты» 
ЖШС тұрақтандыру қорын қалыптастыру 
және пайдалану жөніндегі операторы 
болып белгіленді. Оның негізгі міндеті 
– әлеуметтік маңызы бар азықтүлік 
тауарларының бағасын тұрақтандыру 
болып табылады. 

Қазіргі таңда “Байқоңыр” әлеуметтік 
кәсіпкерлік корпорациясының балан
сында Қызылорда қаласының шағын 
аудандарында орналасқан 26 әлеуметтік 
дүкен жұмыс жасауда.

Көкөніс өнімдерін жыл бойы 
сақтауды қамтамасыз ету үшін Қызыл
орда қаласының Жаппасбай батыр 
көшесі бойында сыйымдылығы 2000 
тонна болатын көкөніс қоймасын салу 
жұмыстары жүргізілуде.  

NÁTIJE/5№15-16 (19891-19892) 1 ақпан, сенбі  2020 жылSb

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ



6/ESEP №15-16 (19891-19892) 1 ақпан, сенбі  2020 жыл Sb

Дәулет ҚЫРДАН.

Дәулет ҚЫРДАН.

Айсәуле ҚАРАПАЕВА.

БРИФИНГ

ЕДЕЛ-ЖЕДЕЛ

Өз қызметіне салғырт қарайтындар 
да жоқ емес. ҚР Мемлекеттік қызмет 
істері агенттігінің облыс бойынша 
департаментінің басшысы Нұрман 
Талқанбаев өткен жылы атқарған 
жұмыстар жайында жасаған баянда
масында 12 мемлекеттік қызметші 
түрлі себептермен жұмыстан боса
тылғанын мәлімдеді. Оның 5уі 
сыбайлас құқықбұзушылық жасаса, 
4уі себепсіз бірнеше сағат бойы 
жұмыста болмаған, бір адам өз 
қызметіне кір келтіретін теріс қылық 
көрсеткен. Ал 2 қызметкер басқа да 
себептермен жұмыстан шығарылған.

Бүгінде мемлекеттік қызметтің 
көбі электронды түрде жүзеге асады. 
Айталық, 291 қызметтің 252сі, яғни 
86,6 проценті автоматтандырылған,  
көпшілікке қолжетімді. Жалпы, жер
гілікті атқарушы органдар арқылы 2 
403 978 қызмет көрсетілген. Тек серу 
қорытындысына қарасақ, 32 мыңнан 
астам заңбұзушылық анықталған. 

Брифинг барысында департамент 
басшысы мынадай қызық дерекпен 
бөлісті. Президент ҚасымЖомарт 
Тоқаевтың бастамасымен бәсекеге 
қабілетті, білімді де білікті жастарды 
қолдауға бағытталған «Президенттік 
жастар кадр резерві» жобасына 

республика бойынша 13212 азамат 
өтініш беріп, оның 7312сі іріктеу 
кезеңіне жіберілген. Ұлттық комис
сия үздік деп танылған 300 азаматты 
резервке қабылдады. Оның қатарында 
облысымыздың 11 тумасы да бар. 
Үміткерлер саны бойынша облыстар 
арасында 11ші орында болсақ, 
мемлекеттік тіркеу нөміріміз де 11 
саны екен. Алдыңғы орында Алматы, 
соңғы орында Атырау өңірі тұр.

– «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ 
Қызылорда өндірістік филиалы 
газ таратушы жүйелері арқылы 
тасымалдау қызметінің бағасы 
34,6 процентке төмендеді. 
Бұл орайда газ бағасы неге 
төмендемеді деген сауал тууы 
заңдылық. Қазір бұл мекеме 
департамент шешімімен 
келіспей, сотқа арызданған. 
Сол себепті баға әлі күшіне 
енген жоқ. Ал осы жылы электр 
энергиясы қымбаттауы мүмкін, 
– деді Г.Өтегенова.

Брифингке қатысқан облыс
тық энергетика және тұрғын үй
коммуналдық шаруа шылығы 

бас қармасы басшысының мін  
детін атқарушы Қы дыр күл 
Құдабекова аймақ та күннен 
электр энергиясын өн діретін 
3 станция салу жобасы бар 
еке  нін жеткізді. Бүгінде оның 
екеуі іске қосылған. Со ған 
қарамастан электр энер гиясы 
тарифі өсуі мүмкін.

– Өйткені, біз электр 
энергиясын тікелей ала ал
маймыз. Олар ортақ желіге 
өткізеді. Ортақ желіден 
бізге «KEGOС» арқылы 
тасымалданады. Сол себепті 
іске қосылған жобалар тарифке 
әсер ете алмайды, – деді 
Қ.Құдабекова.

Айта кетейік, өткен 
жылы департамент жұмысы 
нәтижесінде сумен жабдықтау 
тарифі 8,3тен 22,6 процентке 
төмендеген. Бұл қатарда 
сарқынды суды бұру қызметіне 
11,4, газбен жабдықтау қызметі 
тұрғындар үшін 1,3 процентке 
төмендетілген. Жыл бойына 
тариф бекіту туралы 23 
өтінім ұсынылса, оның 16сы 
талапқа сай келмегендіктен 
қайтарылған. Ал қалған 6 өтінім 
бойынша тариф бекітілді.

Ауданға «көгілдір отынның» 
келуімен көпшілік көкейіндегі сауал
дар көбейген. Тұрғындар табиғи газ
ды тұтынуға асық. Былтыр Жосалы 
кентіне газ жеткізу, кварталішілік 
газ тарту желілерінің құрылысы үшін 
рес публикалық, облыстық бюд жет
тен барлығы 753,3 млн теңге қаржы 
бөлінді. 

– Бұл қаржыға биыл Жосалы 
кентіне газ тарту жұмыстары 
басталды. Өткен жылы Т.Көмекбаев 
елді мекеніндегі №185 орта мектептің 
бу қазандығын сұйытылған газға 
ауыстыруға аудандық бюджеттен 
23,1 млн теңге бөлініп, жұмыс толық 
аяқталды. Оған қоса, бірқатар білім 
ошағында осы бағыттағы жұмыс жал
ғасуда. Биыл Төретам кентіне,  Ақай 
елді мекеніне газ таратудың жоба
сметалық құжаттамасын әзір леу ге 
қаржы бөлінді, – деді М.Қал дарбеков.

Ауданда жол мәселесі де шешімін 
тауып келеді. Өткен жылы аудандық 
маңызы бар «СамараШымкент
АқжарКөмекбаев» автомобиль жо
лы ның күрделі жөндеу жұмысына 
облыстық бюджеттен 22,8 млн теңге 
қаржы бөлініп, оның 500 метр бөлігі 
күрделі жөндеуден өткізілді. Одан 

Электр энергиясы 
қымбаттай ма?

Биыл коммуналдық қызмет бағасының көпшілігі 
өзгеріссіз қалады. Тек электр энергиясының бағасы 
қымбаттауы мүмкін. Бұл туралы табиғи монополияларды 
реттеу комитеті облыс бойынша департаментінің 
басшысы Гүлмира Өтегенова өңірлік коммуникациялар 
қызметіндегі брифингте мәлім етті.

Жастардың ынтасы 
артып келеді

Мемлекеттік қызметшіге артылар міндет көп. Облыста 3500-ден 
астам мемлекеттік қызметші болса, олардың 1600-ден көбі әйел. 
Басшы лауазымда 321 қыз-келіншек жұмыс істеуде. Жастардың 
қатары да күн сайын артып келеді.  Олар бұл саланың 15,2 процентін 
құрайды. Осы және өзге де ақпараттар өңірлік коммуникациялар 
қызметінде болған брифинг барысында айтылды.

ЕҢ БАСТЫСЫ –
ЕЛ МҮДДЕСІ

Әкімдердің халық алдында есеп беруі жалғасуда. Бүгінге дейін 
2 кент пен 12 ауылдық округте халықпен кездескен Қармақшы 
ауданының әкімі Мұса Қалдарбеков Ш.Төлепова атындағы мәдениет 
үйінде өткен есепті кездесуде жылды түйіндеп, биылғы жоспарларын 
жеткізді. Жиынға ҚР Президентінің «Байқоңыр» кешеніндегі 
арнаулы өкілі, облыс әкімінің орынбасары Бақытжан Намаев, 
облыстық басқарма өкілдері, ардагерлер, жергілікті тұрғындар, 
үкіметтік емес ұйым жетекшілері, бұқаралық ақпарат құралдары 
өкілдері мен мекеме, кәсіпорын басшылары қатысты.

бөлек, елді мекендерде жол жөндеу, 
жарықтандыру жұмыстары жүйелі 
жүргізілді.

Қармақшыдағы түйіні тарқамаған 
түйткілдің бірі – жазғы демалыс 
лагері еді. Бұған дейін балаларды 
көр шілес облыстар мен аудандардың 
лагеріне жіберді. Аудан әкімі 
жұртшылықпен жүздесуде «Жосалы 
кентіндегі жыл бойы балалар дема
латын лагерь құрылысын уақытылы 
аяқтау үшін тиісті басқармалармен 
тығыз байланыстағы жұмыс жал
ғасатын болады» деп атап өтті. 
Айта кетейік, лагерь құрылысына 
облыстық бюджеттен 2017 жылы 100 
млн теңге, 2018 жылы 200 млн теңге 
қаржы бөлінген. Ал нысанның жалпы 
құны – 1 млрд 292 млн теңге.

Кент, ауылдық округтерде нәти
желі жұмыспен қамтуды және жаппай 
кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы 
аясында жаңа тұрақты жұмыс орын
дарын құру, өндіріс пен қызмет 
көрсету бағытында кәсіпкерлік 
жобаларды іске асыру жіті назарда. 

– Кәсіпкерлік саласының жан
дануы қандай кезеңде де болмасын 
тұрғындардың әләуқатының артуына 

әсерін тигізеді. Статистикалық мәлі
мет терге сәйкес, өткен жылы ауданда 
тіркелген кәсіпкерлік субъектілердің 
саны 3206 болса, оның 90,5 проценті 
немесе 2900і жұмыс істеп тұр. Оның 
ішінде 438 нысанның ішкі қаржылық 
айналымы 2 млн теңгеден асады, – 
деді аудан әкімі.

Абаттандыру, көгалдандыру жұ
мыс тары толастамайды. Бұл үшін 
75,9 млн теңге қаралған. Санитарлық 
тазалық жұмыстарына 16,5 млн 
теңге, жарықтандыруға 28,3 млн 
теңге бөлінген.

Есепті кездесуде аудан тұрғын
дары атқарылған жұмыстарға 
лайық  ты баға беріп, алғыс білдірді. 
Ұсыныстарын жеткізді. Көкейкесті 
сауалдарына тұшымды жауап алды.

Қармақшы ауданы.

Бетперде жеткілікті
Облыста тұмаудан қорғануға 

арналған бетперде тапшылығына 
байланысты дабыл қағуға ешқандай 
негіз жоқ.

Облыстық тауарлар мен көрсетілетін қыз
меттердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің мамандары осындай мәлім
деме таратты. Департамент мамандары  күн 
сайын мониторинг жүргізіп келеді. Бүгінгі күні 
облыстың дәрі қоймалары мен дәріханаларда 
бетперденің 165 мыңнан астам қоры бар. 

– Соңғы уақытта тұрғындар тарапынан 
оған сұраныс күрт артты. Сол себепті фарма
цевтикалық ұйымдар арқылы оған қосымша 
сұраныс жасалды. Қазірге дейін оның жар ты
сына жуығы жеткізілді. Осы орайда тұрғын
дарға дәріханаларда бетперденің болмауына 
қатысты дабыл қағуға ешқандай негіз жоқ 
екендігін хабарлаймыз, – деді аталған депар
таменттің бөлім басшысы Нұрбек Әділханов.

Өндіріс
алаңындағы өрт

Қаладағы Қаратоғай көшесі 43 
мекен-жайындағы өрт оқиғасы жөнінде 
«112 құтқару қызметіне» хабар келіп 
түсті.

Оқиға орнына төтенше жағдайлар депар
таменті қызметкерлері жедел жетіп, барлау 
жұмыстарын жүргізді. Нәтижесінде «Smart 
rubber» ЖШСның ауласында ескі шиналардың 
жанып жатқаны анықталған. Өрт сөндірушілер 
80 метр қашықтықта орналасқан Сырдария 
өзеніне мотопомпа орнатып, тілсіз жауды 
оқшаулады.

Алайда жанған шина қалдықтарын ашу 
жұмыстарына қажетті техникалар мердігер 
мекемеден табылмай қиындық тудырды. 
Өртті оқшаулауға өрт сөндіру қызметінен 
18 қызметкер және 4 бірлік автокөлік 
жұмылдырылды. Зардап шеккендер жоқ. 

Қаржы пирамидасы 
Былтыр ақпанда қала тұрғыны 

«WhatsApp» желісіндегі «Миллион 
инвест» чаты арқылы қаржылық 
пирамида құрып, оған басшылық 
жасаған. Осылайша бірнеше рет аса 
ірі мөлшердегі (57 707 177 теңге) ақша 
тартып, ауыр санаттағы қылмыстық 
құқық бұзушылық жасаған.

Орын алған дерек бойынша Қылмыстық 
кодексінің 217бабының 3бөлігінің 
2тармағымен сотқа дейінгі тергептексеру 
амалдары жүргізілді. Нәтижесінде күдіктінің 
қылмыстық ісәрекеті толық дәлелденіп, 
қылмыстық іс айыптау актісімен сотқа 
жолданды.

Сот процесінде күдікті өзі жасаған 
қылмыстық ісәрекетін толық мойындап, 
келтірілген шығынды өндіруде. Қалалық №2 
сот шешімімен айыпталушы 1 жыл 6 айға бас 
бостандығынан айырылды. Сонымен қатар, 
сот жәбірленушілер шығынын заң белгілеген 
тәртіппен өтеуді міндеттеді. Сот үкімі заңды 
күшіне енді. 

Зерттеу нәтижесі
не көрсетті?

ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігінің облыс бойынша 
департаменті арнайы мониторингтік 
топ мүшелерімен бірлесіп, жалпы 
орта білім беру жүйесіндегі сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы зерттеу жүргізді. 

Сонымен қатар, сатып алынатын тауар
ларға, көрсетілетін қызметтерге сатып алу ба
ғасын көтеру фактілерін және қолданыстағы 
заңнаманы бұзушылықтарды анықтау және 
жолын кесу мақсатында қоғам белсенділерімен 
бір лесіп жасалған жұмыстардың нәтижесімен 
бөлісті. 

«Ақмешіт – адалдық алаңы» жобалық 
кеңсесінде өткен жиынға департамент 
басшысының орынбасары Бақытжан Ниязов, 
М.Мәметова атындағы гуманитарлық колледж 
директоры Бақытжан Сайлыбаев, облыстық 
білім басқармасы басшысының орынбасары 
Бағдат Бердәулетов қатысты. 

Мониторинг қорытындысында 293 жалпы 
орта білім беретін ұйымдардың басшы құра
мынан, яғни 5 мектеп директоры және 4 
дирек тор орынбасарының бұрын қыл мыстық 
жауапкершілікке тартылғаны анық талған. 
Еңбек кодексінде көрсетілгендей, бұрын 
сыбайлас жемқорлық жасаған адам лауа зымға 
қабылданбауы тиіс. Алайда бұл кодекс тің 
талаптары орындалмағаны белгілі болды. 

Жылу құбырына 
қыстырылып 
қалған

Өткен сәрсенбіде Амангелді 
және Бөкейханов көшелерінің 
қиылысында оқыс жағдай орын алды. 
Көше бойындағы жылу құбырына 
қыстырылып қалған адамға жедел-
құтқару жасағы көмек көрсетті. 

Құтқарушылар оқиға орнына жеткен 
бойда дереу жылу құбырының ортасына 
қыстырылған адамды шығару әрекетіне 
кіріскен. Сұрастыру барысында 46 жастағы 
зардап шеккен азаматтың ішімдік ішкені және 
үйкүйсіз екені анықталған. Оған бір техника 
мен 5 құтқарушы көмек көрсетті. 

Мамандар арнайы құралдар көмегімен 
темірді кесіп, адамды он минуттың ішінде 
сыртқа шығарып, жедел жәрдем қызметіне 
тапсырған. 

Шынар БЕКБАН.
«Сыр бойы».

Аудан тұрғындары үшін 
«Әлсейіт» көпірінің ел игілігіне 
берілуі ұзақ жылдар бойы өткел 
бейнетін тартқан сергелдеңнен 
құтқарды. Қалқымалы көпір 
көктемгікүзгі сең жүру, су 
тасқыны кезінде уақытша 
алынып тасталатын. Мұндайда 
жолаушылар аудан орталығына 
жету үшін дария бойын жағалап 
бір бүйірдегі Басықара елді 
мекені арқылы айналып жүруге 
мәжбүр болушы еді. Енді бұл 
мәселенің түйіні шешілді. 

Тұрғындарды баспанамен 
қамтамасыз етуде де ілгері леу
шілік бар. «Нұрлы жер» бағ
дарламасы аясында са лынған 
көпқабатты тұрғын үйлердің 
пайдалануға берілуі сөзіміздің 
дәлелі. Бұл үйлер негізінен ата
анасының қамқорлығынсыз 
қалған балалар, әлеуметтік 
осал топтар және көпбалалы 
отбасыларға берілді.

Әйтеке би кенті мен Қазалы 
қаласының аралығынан меке
мелер үйінің зәулім ғимараты 
бой көтерді. Бұл ғимаратта ау
дан әкімдігі, аудандық мәс ли
хатқа қоса 9 бөлім орна лас қан. 
Бүгінгі таңда аудан әкімдігінде 
«Ашық әкімдік» жобасы жүзеге 

асырылуда. «Open Space» жобасы 
ая сында әртүрлі мекемелердің 
қызметкерлері халыққа бір 
жерден қызмет көрсетіп жатыр. 
Құжат тапсыратын тұр  ғындар бір 
жерден кеңес алып, жұмыстары 
жеңілдеді. Аудан дық маңыздағы 

жолдарды жөндеудегі ілкімді 
істер бар. 

Бозкөл мен Кәукей ауылдары 
аралығындағы жолға күрделі 
жөндеу жүргізілуде. Осы жұ
мыстарды жалғастыру үшін 
биылға қосымша қаржы қара лып 
отыр. Толық аяқтау үшін әлі де 
қаржы қажет. Сонымен қатар, 
2018 жылы Қазалы қаласынан 
«Қарлаңға» және «Қарлаңнан» 
Қожабақы ауылына дейін, 
Қожабақы ауы лынан Ү.Түктібаев 
ауы лына дейінгі жолдарға орта
ша жөндеу жұмыстары бастал
ған болатын. Биыл осы жұмыс
тарды толық аяқтауға облыстық 
бюджеттен қаржы бөлінді.

– Дәл осындай жұмыстар 
Басы қара ауылынан Абай 
ауылына дейінгі жолға да 
жүргізілген еді. Осы жолды 
аяқтау үшін біршама қаржы 
қажет. Сондықтан, жыл аяғына 
дейін «Кәукейдің» және Абай 
ауылының жолдарын аяқтауға 
жұмыс жасаймыз, – деді аудан 
әкімі.

Биыл аудан орталығынан 
ауысымына 250 адам қабыл дай
тын аудандық емхана Әйтеке 
би кенті мен Қазалы қала сының 
аралығындағы 4 жо лақты жол 
құрылысы басталады.

Есепті кездесуде облыс 
әкі мінің орынбасары Мұрат 
Иман досов Қазалы ауданы 
бар лық көрсеткіш бойынша 
аймақтағы үздіктердің қа
тары  нан көрінгенін, оған бар
ша  тұрғындардың қос қан үлесі 
зор екенін атап өтті. Облыс бо
йынша педагог қыз мет кер лер
дің біліктілігін арт тыру инс ти
тутының кафедра мең герушісі, 
философия ғылым дары  ның 
докторы, облыстық қо  ғам 
дық кеңес мүшесі Баймырза 
Қожамберлиев аудан да ат қа
рыл ған ауқымды жұмыс тарға 
ризашылық білдірді.

Кездесуге қатысушылар 

қойған сауалдарға жауап беріліп, 
аудан тұрғындары әкімнің 
есебін, өткен жылы атқарылған 
жұмыстарды оң бағалады. 

Қазалы ауданы.

ҚАЗАЛЫНЫҢ ДАМУ 
ҚАРҚЫНЫ ЖОҒАРЫ

Әр жылдың өзіндік ерекшелігі, жаңалығы болатыны 
белгілі. Өткен жыл Қазалы жұртшылығының да есінде 
елеулі оқиғалармен қалды. Қазалы ауданының әкімі 
Мұрат Ергешбаев былтыр атқарылған жұмыстар жөнінде 
халық алдында есеп берді. Кездесуге облыс әкімінің 
орынбасары Мұрат Имандосов, басқарма басшылары, 
аудан тұрғындары қатысты. 
Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.

ХАЛЫҚ – ҚАЗЫ, ЕҢБЕК – ТАРАЗЫ
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Енді облыстық экономи-
ка және бюджетті жоспар-
лау басқармасы ұсынған осы 
мәліметтерге қысқаша тал
дау жасап кетелік. Бір атап 
өтер лігі, кестедегі облыс көр
сет кіштерінің басым бөлігі 
республикалық орташа дең
гейден жоғары. Демек, бұл 
– аймақтың үздік облыстар 
қа та рынан көрінуінің негізгі 
дәлелі. 

Өткен жылы облыс эко-
номикасына салынған инвес
тиция көлемі 2018 жылмен 
салыстырғанда 17 процентке 
өсіп, 400 млрд теңгеге жетті. 
Құрылыс жұмыстарының 
кө лемі 54,3 про центке ар-
тып, 146 млрд теңгені құ
рады. Оның ішінде тұрғын үй 
құрылысы 8,8 процентке өсіп, 
761,4 мың шаршы метрге арт-
ты. Ал өңдеуші өнеркәсіп 
көлемі 1,3%ке көбейсе, ауыл 
шаруашылығының жал пы 
өнімі 4,3%ке жоғары ла ған.  
Өткен жылдың 11 ай көр
сеткіші бойынша шикі заттық 
емес экспорт көлемі 110 млн 
доллар болды. Ал 19 тауар 
түрі кіретін негізгі әлеуметтік 
маңызы бар азықтүлік та
уарларының баға индексі 
республикалық орташа баға 
индексінен төмен. Соңғы көр
сеткіш – облыста азықтүлік 
қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету, әлеуметтік маңызы бар 
азықтүлік бағасын көтермеу 
бағытында атқарылған жұ
мыс тардың нәтижесі. Ай
мақтың агроөнеркәсіп са
ла сында бә секеге қабілетті 
және экспортқа бағытталған 
өнім өндіруді жолға қоя 
бастадық. Өңірде құс ша
руа шылығы, сүтті және етті 
мал шаруашылығы, жылы
жай, жемісжидек, майлы 
да қылдар өндірісі сияқты 
са лаларда даму бар. Сыр ди
қандары күріштің әр гек
тарынан, орташа есеппен 
алғанда, 60,3 центнерден өнім 
жинап, 530,5 мың тонна Сыр 
салысын қамбаға құйды. Мал 
шаруашылығы да қарқын 
алып келеді. 

Ауыл шаруашылығындағы 
жалпы өнім көлемі артса, 
ол өз кезегінде тұтыну баға
ларының, оның ішінде азық
түлік тауарларының индексі 
республикалық  орташа көр

сет кіштен төмен болуына 
әсер етті. Оған жаз және күз 
айларында үздіксіз өткізіліп 
тұрған ауылшаруашылық та
уарларының жәрмеңкелері де 
өз септігін тигізгені анық.

Ал 2019 жылы барлық 
қар  жыландыру көздерінен 
720,8 мың шаршы метр тұр
ғын үй пай далануға беру 
жос парланған болатын. Мем
лекеттік бағдарлама аясын-
да барлық қаржыландыру 
көз інен 1987 пәтерді құ
райтын көпқабатты 46 тұрғын 
үйдің құрылысы жүргізіліп, 
1738 пәтерлі көпқабатты 40 
тұрғын үй пайдалануға бе
рілді. Өткен жылы сол жаға
лауда және Байқоңыр қала
сында жаңа баспанаға ие 
бол ғандардың алғашқы қоныс 
тойы өткізілгенін атап кету 
керек.  Сонымен бірге облыс
та 25 әлеуметтік нысанның 
құрылысы жүргізілсе, оның 
ішінде 9ы аяқталып, пай
далануға беріл ді. Қалған 
16 нысан жоспарға сәйкес 
2020 жылға өтпелі болып 
қалдырылды. Мұнан бө лек, 
құрылысшылар еңбегі ар қа
сында жүздеген шақырым 
инфра құрылым желілері тар
тылды.

Өткен жылы негізгі ка
пи талға 400 млрд теңге ин
вестиция тартылған. Оның 
ішінде бюд жеттік емес кәсіп
орындар есе бінен инвести-
ция көлемі 1,5 есе көбейіп 
отыр. Құрылысқа тартылған 
инвестицияның екі есе өсуі
нің нәтижесінде 556 мың 
шаршы метр тұрғын үй пай
далануға берілді. Сондайақ 
ауыл шаруашылығына тар
тылған инвестиция кө лемі 
4,1 процентке артты. Шет
ел дік тараптармен бірлесіп 
атқарыл ған жұмыстардың нә
тижесінде 100 млрд теңгеден 
астам қар жыға көптеген жоба 
жүзеге асырылды.

Цемент зауытының, «Арал 
тұз» АҚның екі бірдей ис-
пан цехының және басқа да 
кәсіпорындардың іске қо
сылуы   өңдеуші өнеркәсіп 
көлемі мен шикізаттық емес 
экспорт кө лемінің артуына 
тікелей әсер етті. Оған табли-
цада кел тіріл ген көрсеткіштер 
дәлел. Осы жұмыстардың 
барлығы да ха лық тың нақты 
табысы мен тұр мыс сапасын 
арттыруға бағыт талған.

– Бұл – біздің бірлесіп жа
са ған жұмысымыздың нәти
жесі. Дегенмен, қол жеткіз ген 
жетістіктерге және көрсеткіш
терге тоқмейілсуге болмай-
ды. Өйткені біздің алды-
мызда Президент жүктеген 
ауқымды міндеттер тұр. Бұл 
бізге әлі де болса, жұмыс 
қарқынымызды күшейтуді та-
лап етеді, – деген болатын об-
лыс әкімі дүйсенбіде өткен ак-
тив жиынында. Шын мәнінде, 
жетістікті еселеу жолында 
ел бірлігінің, еңбекке деген 
құлшыныстың мәні зор. 
Алдағы міндет ауқымды. Ал 
көрсеткіштің келісті болуы 
әр біріміз үшін маңызды деп 
білеміз. 

жетістік және жауапкершілік7
Қызылорда 

облысы
Республика 
бойынша

1. Негізгі әлеуметтік маңызы бар азық
түлік тауарларының индексі

109,1% 110,4%

2. Атқарылған құрылыс 
жұмыстарының көлемі

154,3% 112,9%

3. Шикізаттық емес экспорт көлемі (11 
ай қорытындысы)

96,4% 96,1%

4. Негізгі капиталға тартылған 
инвестициялар көлемі

117,4% 108,5%

5. Өңдеуші өнеркәсіп көлемі 101,3% 104,4%
6. Пайдалануға берілген тұрғын үйлер 

көлемі
108,8% 104,9%

7. Ауыл шаруашылығының жалпы 
өнім көлемі

104,4% 100,9%

Экономикалық дамудың 7 көрсеткіші бойынша Қызылорда облысы 
үздік 8 облыстың қатарында. Нұр-Сұлтан қаласында Президент Қасым-
Жомарт Тоқаевтың қатысуымен өткен Үкіметтің  кезекті кеңейтілген 
отырысында ҚР Премьер-министрі Асқар Мамин өз баяндамасында 
осылай деп мәлімдеген болатын. Сөз жоқ, бұл – Қызылорда облысын-
да әлеуметтік-экономикалық даму бағытында атқарылған жұмыстарға 
берілген оң баға. Кешеге дейін өнеркәсіп өндірісінің 70 проценті 
мұнайға байланысты болып келген және оның көрсеткіші жыл санап 
кеміп бара жатқан Сыр өңірі үшін бұл жағымды жаңалық десек, артық 
айтпағанымыз. Соңғы жылдары облыста өнеркәсіп өндірісінен басқа 
барлық  макрокөрсеткіштерде оң динамикаға қол жеткізіп, үздіктер 
қатарында келеміз. Өткен 2019 жылы да осы үрдіс сақталғандай. Соны-
мен, Үкіметтің кеңей тілген отырысында қандай көрсеткіштер назарға 
алынған еді? Таразылап көрейік. 

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

КӨРСЕТКІШ: 

Жалпы, бұған дейін қала 
әкімі бірқатар  кент, ауылдық 
округтерде есеп беру және 2 
қоғамдық қабылдау жүргізіп, 
бар лығы 11 кездесу өткізді. 
Ер кін форматта өрілген кез
десудің барлығында дерлік  
тұрғындар қала басшысының 
еңбегіне шынайы оң бағасын 
беріп, алғысын жеткізді.

Шаһар басшысы өз есебін 
қаланың қазынасынан, өткен 
жылдың бюджеттік кіріс
тері мен әр саладағы жеткен 
же тістіктерінен   бастады. 
Қа ланың бюджеті өткен жы
лы 42,9 млрд теңге көле
мінде бекітіліп, жыл қоры
тындысымен 77,3 млрд 
тең  геге жеткен. Бюджет көр
сеткіші жыл басынан бері 80 
процентке артқан. 

Ауыл шаруашылығы са
ласында мемлекет тарапы
нан жасалған жеңілдік тер 
нә тижесінде егін, мал шаруа
шылығы ның да көрсеткіші 
артуда. Өнім көлемі 8 млрд 
теңге ден асты. Мемлекеттік 
бағдар ламалардың аясында 
шаруа қожалықтарына 264,3 
млн теңге жеңілдетілген не
сие беріліп, қала бойынша 
мал басының саны 58 мыңға 
же туде.

Қалада тұрғын үй құры
лысының қарқынды дамығаны 
халықты баспанамен қамту 
көрсеткішінде оң өзгеріс ен
гізді. Соңғы жылдары жа
ңадан шағын аудандар бой 
көтеріп, 10 мыңға жуық тұр
ғын пәтерге ие болды.  Не
гізгі капиталға салынған ин
вестиция көлемі 156 млрд 
441 млн теңгені құрады. Өт
кен жылы атқарылған құ
рылыс жұмыстарының көле
мі 53 млрд 330 млн теңге ге 
жеткен. Облыста са лын ған 
құрылыстың 36,6 про цен ті 
қаланың үлесінде.  Жыл қоры
тындысы бойынша мемле
кет тік бағдарлама аясында 
көпқабатты 20 тұрғын үй, 
жеке инвесторлар қаражаты 
есебінен көпқабатты 7 тұрғын 
үй пайдалануға берілді.

Бүгінде Қызылорда қала
сында жұмыссыздық деңгейі 
4,6 процентті құрады. Был
тыр 9394 адам еңбекпен 
қамтылған. Кәсіпкерлік са
ла сында да көрсеткіш жа
ман емес, былтыр 91 кәсіп
керлік нысан іске қосылып, 
жаңадан 501 жұмыс орны 
ашылды. Мұнан бөлек, Ин
дустрияландыру кар тасы 
аясында 69 млрд 270 млн 
теңгені құрайтын 8 жоба 
жүзеге асырылуда. Сонымен 
қатар, “Нәтижелі жұмыспен 
қамту”, “Бизнестің жол 
картасы – 2020” мемлекеттік 
бағдарламасы аясында 3,2 
млрд теңгені құрайтын 255 
жоба қаржыландырылған.

Өткен жылдың тағы бір 
жетістігі – мемлекеттікже
кеменшік әріптестік негізінде 
Ақжарма ауылдық округінде 

150 орын ға арналған мәдениет 
үйі пай далануға берілсе, Бел
көл кентінде жаңа дәрігер
лік амбулатория өз жұмы сын 
бастады. Жуырда Қызыл
өзек ауылында дәрігерлік 
амбулатория ел игілігіне бе
ріл мек. Бұл жұмыстар биыл да  
жалғасын табады. Мәселен, 
көлік саласын цифрландыру 
мақсатында 26 аялдамаға 
электронды ақпараттық таб
ло орнатылатын болады. Сон
дайақ, І жартыжылдықта 
“Қа зақтелеком” акционерлік 
қоғамы арқылы барлық әлеу
меттік нысандарда, мектептер 
мен музейлерде, теміржол, 
автовокзал аумақтарында жо
ғары сапалы, көп функциялы 
цифрлық бейнебақылау каме
ралары орнатылмақ. 

– Сырдария өзенінің сол 
жағалауын игеру бас жос
парға сәйкес жүргізілуде. 
Соған орай, “Нұрлы жер” 
бағдарламасы арқылы биыл 
14 көпқабатты тұрғын үй 
салынатын болса, 13 ипо
текалық тұрғын үйдің құ ры
лысын аяқтаймыз. Бұл үйлер 
кезекте тұрған көпба лалы, 
тұрмысы төмен отба сыларға 
беріледі. Биыл ауыз сумен 
жабдықтау, кәрізна состық 
станцияларын қайта құру, 
тұрғын үйлерді қайта жаң
ғыртудан өткізу, жылу жүйе
лерін жаңғырту мен көшелерді 
асфальттау жұмыстары да 
жалғасын табады, – деді қала 
әкімі.

Жиын соңында тұрғындар 
тарапынан сауалдар жол
данды. Солардың бірі ардагер 
Қазия Шәмшиев әлеуметтік 
жағдайы төмен отбасыларды 
баспанамен қамту мәселесін 
көтерсе, Әл Фараби шағын 
ауданының тұрғыны Кен же
ғали Кәдірқұлов шеткі ай
мақтардағы жол мәселесін 
қозғады. Сондайақ, “Қала 
тазалығы” мекемесінде қыз
мет етіп жүрген Рая Қара
мырзаева тұрғындар таза
лық қа мән берсе деген тілегін 
жеткізді.

– Тұрғын үй кезектілікпен 
беріледі. Қазіргі күні төрт 
категория бар. Сол бойынша 
тек кезегі келгендер ғана 
баспанаға қол жеткізеді. Де
сек те, банкке алдын ала 
қаржы салу арқылы үй алып 
жатқандар бар. Соған байла
нысты кезексіз беріледі деген 
түсінік қалыптасқан. Мұның 
бәрі бақылауда. Ал, биыл 
32 көше мен кент, ауылдық 
округтер көшелеріне орташа, 
ағымдағы жол жөндеу жұ
мыстарын жүргізуге қалалық 
бюджеттен 655 млн 612 мың 
теңге бөлінді. Тұрғындар сұ
ранысына орай, шет ай мақ
тардағы жол сапасын жақ
сар туға басымдық беріле ді. 
Өті ніштер жерде қалмай ды. 
Бар мүмкіндікті қарасты ра
мыз, – деді Н.Нәлібаев.

Бас жоспар –
өркендеу
өлшемі

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ.

Әкімдердің халық алдындағы есеп беру кездесуі әлі 
де жалғасуда. Қызылорда қаласының әкімі Нұрлыбек 
Нәлібаев Титов шағын ауданындағы М.Ералиева 
атындағы Мәдениет үйінде және №101 Ә.Мүсілімов 
атындағы мектеп-лицейінде қала тұрғындарының 
алдында есеп берді. Кездесуге ҚР Президенті 
Әкімшілігінің мемлекеттік инспекторы Ұлан 
Сарқұлов, облыстық басқарма басшылары, үкіметтік 
емес ұйымдардың өкілдері, облыстық, қалалық 
мәслихат депутаттары қатысты. 

ХАЛЫҚ – ҚАЗЫ, ЕҢБЕК – ТАРАЗЫ
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– Соңғы жылдары кү ріш  
тің жаңа сорттарын шы ға
руда институт ға лым дары 
нә тижелі істер атқар ғанын 
білеміз. Биыл сол сорттар 
қаншалықты өн діріске ен
гізіледі? Алдымен осы жа
ғынан хабардар етсеңіз.

– Рас, Сыр өңірінде ұзақ 
жыл дар бойы сорт жаңарған 
жоқ. Ол күрделі мәселеге ай-
налды. Біздің институттың 
өзі көптеген қиындыққа ке
зікті. Зардабы аз болған жоқ. 
Көршілес Ресейден күріш сорт
тарын алып келдік. Десе де, 
жергілікті климат пен жердің 
ыңғайына бейімделген түрлерін 
енгізу мол және сапалы өнімге 
негіз қалайды. Кейінгі ке зең
де институт ғалымдары нә
ти желі іс атқарды. Сырдың 
климаты мен топырағына сай 
келетін «Сыр сұлуы» сорты 
шығарылды. Біз былтыр оны 
тәжірибеден өткіздік. Нәтиже 
жаман емес. Оған жергілікті 
фермерлердің қызығушылығы 
артты. Себебі бар. Бұл сорт 
толықтай бәсекеге сай келеді. 
Шамамен 110 күнде піседі. 
Айта кетелік, біздегі кейбір 
сорттар бойынша егілген күріш 
алқабына 125130 күнде орақ 
түседі. Сонда шамамен 1520 
күн уақытты үнемдей аласыз. 
Демек, біздегі диқандар үшін 
өте маңызды. Күзгі жауын
шашынға дейін егінді жинап 
алуға мүмкіндік бар. Былтыр 
«Сыр сұлуы» сорты бойынша 
егілген күрішке 23 тамызда 
орақ түсті. 

Байқағанымыз, ол өңірдің 
барлық аймағына толықтай 
сай келеді. Облыс аудандарын 
климаттық жағдайына орай 
оңтүстік, орталық, солтүстік 
деп үш аймаққа бөліп қарас
тырсақ, «Сыр сұлуы» олар
дың әрбірінің табиғи, жер 
жағ дайына қолайлы. Қазіргі 
нарық талабы өзгеріп келеді. 
Байқасаңыз, күріштің сопақша, 
шынылығы жоғары түрлері 
бағаланады. Біз де сол талап 
негізінде жұмыс жасауымыз 
тиіс. 

– Жергілікті сорттарға ма
ңыз берілетін секілді. Оған 
қажетті тұқым қоры жинақ
талды ма? 

– Технология бойынша 
облыстағы «Ера лы» және 
«Мағжан» шаруа шы лық та
рын да 25 гектар ал қапқа «Сыр 
сұлуы» егіл ді. Оған қоса инсти-
тут ен ші сіндегі «Қарауылтөбе» 
тә жі рибе алқабында 30 гектар 
алқаптан өнім жинадық. Қазір 
қолымызда 110 тонна тұқым 
бар. Биыл бұл сортты егетін 
көлемді арттырамыз.   

Сондайақ, біз Сыр өңірінің 
күріш егетін аймақтарында 
оның сапасы мен өнімділігін 
жоғарылату үшін дақыл тұ
қымын сауықтыру тех но ло
гиясын енгізу жобасын жүзеге 
асырдық. Жаңақорған ауданы 
Түгіскен ауылындағы шар уа
шылықта «АйКерім», «Мар
жан» және «Лидер» сорттары 
егілді. Күріш тұқымының фи то
сараптамасы, олардың өнгіштік 
сапасын (өсу энер гиясы және 
өнгіштігі) анық тау мақсатында 
нәтижелі жұмыс тар атқарылды. 
Тұқым дәрілейтін тиімді пре-
параттар таңдалды. Оны 
өңдегеннен кейін саңырауқұлақ 
және бактериялық микрофло-
раны басу нәтижесі бойынша 
пре па раттың тиімділігі баға
ланды. Жоба бізге не берді? 
Күріш тұқымының түрлі мик
рофлоралардан сауықтыру, 
олардың егу сапасын жақсарту 
және өсу дәуірі кезеңінде 
инфекциялық аурулардың 
алдын алуға болатыны нақ
тыланды. Сауықтырылған тұ
қым өсімдіктің өнгіштігін 100, 
өнімділігін 2530 пайызға арт
тырады. Тұқым себу норма-

сын гектарына 280 келіден 220 
келіге төмендетуге мүмкіндік 
беретіні сарапталды. 

– Өткен жылы ғалымдар 
Жаңақорған ауданының 
тау беткейінде дәнді және 
майлы дақылдарға ылғал 
сақтағыш тәсілдерді қолдану 
арқылы ресурс үнемдейтін 
технология бойынша зерттеу 
жасағанынан хабардармыз. 
Бұл жоба көңіл ден шықты 
ма? 

– Қазіргі таңда әлемде 
климат өзгеріп барады. Оны 
бәріміз білеміз. Ашығын 
айтайық, бұл аграрлық салаға 
да айтарлықтай әсерін тигізді. 
АҚШ, Қытай, Ресей секілді 
алпауыт елдер де әрекет ете 
бастады. Ғылым тілінде аква-
гель деп айтылатын пре парат 
бар. Ол өсімдіктің толық пісіп
жетілуіне жағ дай жасайды. 
Ылғалды бойына сіңіреді. Сол 
арқылы то пы рақтағы макро 
және мик ро элементтерді бо
йына қабылдай алады. Жал-
пы, жауын жауғанда немесе 
суғарылғанда жердің беткі 
қабатындағы құнарлылық пен 
пайдалы тыңайтқыштар шайы-
лып кете береді. Бұл техноло-
гия сондай келеңсіз жағдайдан 
сақтайды.   

Оның өнімділікке де, 
шығым  дылыққа да оң әсері 
бар. Өзге де көптеген пара
ме трлерге тән дүниелерді бір 
ғана препараттың көмегімен 
атқаруға болады. Ол артық 
берілген ылғал мен пайдалы 
тыңайтқышты бойына сіңіріп 
алып, тамыр арқылы қайтадан 
өсімдікке береді. Өсімдік толық 
пісіпжетілгенше сол деңгейін 
сақтайды. Қысқасы, дақылдың 
қалыпты жағдайына септігін 
тигізеді. 

Осы тәсілмен 80 гектарға 
күздік, 3 гектарға жаздық би-
дай және 2 гектарға мақсары 
дақылы егілді. Оларға үнемі 
бақылау жасалды. Жоғары 
нәтижеге негіз қаланды. Би
дай дан 13,5, мақсарыдан 7,5 
центнерден өнім жиналды. Бұл 
– біздің аймақ үшін жоғары 
өнім. Облыс диқандарына на
сихаттау мақсатында арнайы 
семинар өткізіліп, еңбекшілер 
тиімділігіне көз жеткізді. Сол 
технология бойынша егіл ген 
алқапта топырақты 20 санти
метрге дейін қазып көргенде 
ылғалдылық жақсы екені 
байқалды. Ал оның қасындағы 
былайғы жерде бұл мүлдем 
көрініс бермеді. 

– Әртараптандыру бағы
тында қандай жұмыстар бар?

– Байқасаңыз, Қызылорда 
облысында мал шаруашылығы 
қарқынды дамып келеді. Ен

дігі кезекте мал азығындық 
дақылдар егу ісін дұрыс жолға 
қоюымыз қажет. Мәселен, 
құрама жем жөнінде айта 
кетелік. Оның құрамында 
бар лық құнарлы элементтер 
қамтылғаны артық емес. Ашы
ғын айтайық, бізде қазір тек 
күріш қалдықтарына ғана көңіл 
бөлінеді. Ал оның құнары 
қандай? Белогы мен протеині 
өз деңгейінде ме? Күріште ол 
басқа дақылдарға қарағанда 
төмендеу. Мәселен, арпа, би-
дай, жүгері, мақсары, күнбағыс, 
майбұршақпен са лыстырып 
көр сеңіз, оған көзіңіз айқын 
жетеді. Біз сол дақылдарды 
қамти алсақ, мал шаруашылығы 
да жоғары қарқынмен дами 
түсер еді. Малдың да, құстың 
да азығы құнарлы болуы тиіс. 
Сонда өнімділік те, сапа да арта 
түседі. 

Тағы бір айта кетерлігі, 
біздің өңірде асқабақ сорттары-
на да өз деңгейінде мән берілмей 

отыр. Білгенге оның адам 
ағзасына пайдасы ұшантеңіз. 
Сондықтан әртараптандыру 
бағытында асқабақ егу ісін 
жандандыруға әбден болады. 
Осы мақсатта инновациялық 
технологияларды қолдану ар
қылы отандық және шетел дік 
мал азықтық асқабақ сорт
тарын тауар өндірушілерге 
енгізу және тарату бағытында 
нәтижелі жұмыстар атқарылды. 
Асқабақтың «Афродита», «Ка
рина», «Мозолевская» де  ген 
сорттары бар. Олар ауыл шар
уашылығында мал азықтық 
ретінде пайда ла ны лады. Мә
се лен, иннова циялық техно-
логияны қол дану нәтижесінде 
қолмен атқа ры латын жұ мыс 
8085 пайызға дейін тө мен
деді. Оларды өн діруге кететін 
шығын да еселеп азая түсті. 
Аталған сорттардың өнім ділігі 
гек тарына 2025 тоннаны ша
малады.

– Облыстың бірқатар 
шар  уа шылығында мақсары 
мен соя дақылына байланыс
ты тәжі ри белік зерттеу жа
салғанын білеміз. Нәтижесі 
қандай? 

– Біз өңірде күрішті не
гізгі дақыл дейміз. Өзгесіне өз 
деңгейінде мән беріп жүрміз 
бе? Алдымен осы жағын ойла-
уымыз керек. Әр тарап тандыру 
мәселесіне жылдам өте алмай 
жүруіміздің себебі бар. Кез кел-

ген нәрсені өз деңгейінде атқару 
үшін қар жы қажет екені белгілі. 
Мәселен, техника жетіспейді. 
Елдегі ағайынның қолын осын-
дай дүниелер байлайды.

Бүгінде әлемде соя дақы
лына сұраныс өте жоғары. 
Әріге бармайақ, көршілес 
Қытай елі сояны көп тұтынады. 
Оны сонау Аргентинадан ұшақ 
арқылы алдырады. Қаншама 
шығын. Біз сол нарықты иге-
ре алсақ, қаншама пайдаға қол 
жеткізген болар едік. 

Алматы облысының шар
уалары осыған бетбұрыс жа-
сай бастады. Бұрын онда соя 
өсімдігінің алқабы 50 мың 
гектардан аспайтын. Қазір 34 
есеге дейін өсті. Әрине, өнімді 
экспортқа шығарудың өз тала-
бы бар. Сертификат алу қажет. 
Бұл орайда, Қы тай дың өз заң
дылығына сай жұмыс жасала-
ды. Қазір гі таңда онда өздерін 
қам та масыз ету мақсатында 
би дай, майлы дақылдар, бал 

өнімі және барлығы 18 ауыл 
шаруашылығы өнімін сырт
тан тасымалдауға жол ашы
лып отыр. Қытайдың ауыл 
шаруашылығы министрлігінің 
мамандары қазақстандық әріп
тестерімен бірге сол өнім дерді 
сараптамадан өт кі  зеді. Дақыл 
егілген ал қап тың топырағына 
дейін назар аударылады. Мұн
дай жұ мыс тар аккредита ция 
өткен зертханаларда жүр гі
зіледі. Экологиялық таза өнім 
екеніне көзі жеткеннен кейін 
ғана өз елдеріне экспортқа 
шығаруға келісім береді. 

Облыста соя дақылы ау
қымды көлемде егілген жоқ. 
Әзірге ішкі нарық сұранысына 
сай жұмыс бар. Оны құрама 
жем өндірісінде де кәдеге 
жаратуға болады. Сояда крах
мал, протеин, белоктар көп, 
45 пайызға дейін белок бар. 
Ал күріште 710 пайыздан ас
пайды. Бұл дақылда марганец, 
темір, мырыш секілді адам 
ағзасына қажетті дүниелер мо-
лынан кездеседі. Сондықтан 
әртараптандыру бағытында 
осын дай тиімді дақылдарды 
егу ге мән берілгені абзал. 

– Бізге не кедергі? 
– Сыр өңірі диқандары ұзақ 

жылдан бері күріш өндірісімен 
айналысып, одан мол тәжірибе 
жинақтады. Қырсырын жақ
сы біледі. Соя дақылын өсіру 
– біздің аймақ үшін тың кәсіп. 

Оған қандай техника ке-
рек екенін біреу білсе, біреу 
білмейді. Қажетті техника 
болуы тиіс. Мәселен, тұқым 
сепкіш, комбайн және басқа да 
дүниелер еңбеккерлер қолында 
жоқ. Техниканың бағасы 
қымбат. Шаруаның қалтасы 
көтермейді Осы орайда инс
титут базасында агропарк 
құруымыз тиіс деп ойлаймын. 
Жоспарымыз жүзеге асқан 
жағдайда ол Қарауылтөбе тә
жірибе шаруашылығында орна-
ласады. 

 Біз былтыр жеті жобаны 
шаруашылықтарда тәжірибелік 
негізде қолға алдық. Оны 
бір мәрте ғана жасауға мүм
кіндік бар. Семинар ұйым
дастырылды. Одан кейін шар
уалар ол жобамен кеңінен 
танысудан шет қалады. Ал 
агропарк құрылған жағдайда 
оларға сол технологияны жыл 
бойы үйретуге жол ашылады. 
Өйткені, арнайы технологиямен 
жабдықталған шаруашылық 
бетбұрыс жасайды. Тағы бір 
тиімді тұсы бар. Мұнда ең
бек шілер ғалымдардың ақыл
кеңесімен жұмыс жүргізе 
ала ды. Күріштің ауыспалы егі
сінде бұл істің тиімді тұсы көп 
деп санаймын. Бұл дақылдар 
топырақты қалпына келтіруге 
оң әсерін тигізеді.

– Айтқандай, қант құ
майы, түйе жо ңыш қа секілді 
дақылдарға да зерттеу жұ
мыстары жүр гі зілгенін бі
леміз. Олардың тиімділігі 
қандай?

– Қант құмайы, түйе
жо ңышқа біздің өңірге өте 
қолайлы. Олар топырақтағы 
тұздарды өзіне сіңіреді, та
мыры жерде қара шірік болып 
қалады, азоттандырады. Келесі 
жылы ол өскен кезде балау-
са күйінде орып, жермен қоса 
жыртып тастаған жағдайда био-
органика болады. Қант құмайы 
– жүгері секілді өсетін дақыл. 

Әлемде одан 50ге жуық өнім 
алуға болатыны дәлелденген. 
Биоэтанол, спирт, қант шыры-
нын алуға және одан қалған 
қалдықтан мал азығындық өнім 
өндіруге мүм кіндік бар. Бала-
уса күйінде жемшөп есебінде 
пайдалана аласыз. 

Қант құмайы – суға он
шалықты тәуелді емес, негі зі
нен Африкада өсетін дақыл. Су 
тапшылығы болған уақытта да 
ол жасыл күйінде тұра береді, 
ылғалдығын сақтайды. Со-
дан кейін су берсең, қайтадан 
көктеп, жа пы рағын жая түседі. 
Мұндай жағдайда жүгері 
сарғайып, қурай бастайты-
ны белгілі. Оны өндіріске 
пайдаланған жағдайда екіүш 
жылда өз шы ғынын толық 
ақтайды екен. Мәселен, бір гек-
тардан 40 мың АҚШ долларына 
дейін кіріс кіреді деген дерек-
тер бар. Әлемде одан өндірілген 
1 келі шырын 4 АҚШ доллары-
на жуықтайды. Есепке салып 
қарасақ, бір шаруашылық 150 
гектарға қант құмайын егіп, 
одан түрлі өнімдер алса, мол 
табысқа кенеледі. Сондықтан 
әртараптандыру бағытында 
осындай тиімді дақылдарды 
қолға алу мәселесін ойлауы-
мыз тиіс. Ауыспалы егісте біз 
де күріш пен жоңышқаны пай
даланамыз. Жоңышқадан кейін 
үштөрт жылдан соң күріш егу-
ге болады.  

– Келтірген деректеріңіз 
ой саларлық екен. Ал біздің 
шаруалар егіп жүрген картоп 
пен асқабақ егіншілігін қалай 
дамытамыз?

– Біз Шиелі ауда нын да
ғы «Бестам» шаруа шы лы ғын
да картоп пен асқабақ ектік. 
Сол алқаптан 250 тоннаға 
дейін картоп алынды. Былтыр 
күннің ыстық болуы салдары-
нан кейбір шаруашылықтарда 
картоптың сабақтары мен 
гүлдері солып қалды. Ал «Бес-
тамда» ондай жағдай кездес
кен жоқ, алқап жайқалып 
тұрды. Оған түрлі препарат-
тар қолданылды. Бұл аумақта 
суперэлита егілді. Оның ау-
руы жоқ, сақтауға да қолайлы. 
Біз картоптың бұл сортын 
және көкөніс шаруашылығы 
ғылымизерттеу институты ма-
мандарынан алып келдік. 

Ал асқабақтың жем өнді рі
сіне қолайлы түрі егілді. Оны 
құрама жемге қосып берген 
жағдайда сиырдың сүттілігін 
2030 пайызға дейін арттыруға 
болады. Мәселен, асқабақтың 
бауыр мен қан айналымына 
пайдасы – сиырдың ас қорыту 
жүйесін жақсартады. Онда 
көптеген витамин түрлері 
бар. Асқабақтың бұл сорты, 
ең бастысы, облыстың табиғи 
ерекшеліктеріне қолайлы. 

Қазіргі таңда аймақта 
асқабақ, қияр, қарбыз секілді 
дақылдарға ақпәлек деген ауру 
пайда болды. Тамыз айында ауа 
райы өзгере бастайды ғой. Таң 
мен кешкі мезгілде салқын бо-
лады. Ауа райы күрт өзгерген 
кезде өсімдіктер ауыра бас
тайды. Түйнек піспей қалады. 
Соның салдарынан кейбір шар
уалар егістігін тастап кетуге 
мәжбүр. Сол түйткілді шешу 
мақсатында қажетті жұмыстар 
жасалды. Оны дәрілеуді, өсу 
барысында биологиялық препа-
раттар беруді үйреттік, ауруға 
қарсы бір реттік өңдеу тәсіліне 
назар аударылды. Осындай 
жұмыстар арқылы мол өнімге 
негіз қалауға болады. Көршілес 
шаруа қожалықтарында кар-
топтан гектарына 100120 цент-
нер өнім жиналса, біз тәжірибе 
жүргізген алқапта көрсеткіш 
250 центнерге дейін жетті. 
Қысқасы, жаңа технология 
арқылы таза, мол өнім жинауға 
жол ашылады. Осы орайда кар-
топ және көкөніс шаруашылығы 
ғы лымизерттеу институты 
ма мандары тарапынан біздің 
өңірге аудандастырылған «Тоқ
тар» сынды сорттар бар. Біз дің 
еңбекшілер сол сорттар бойын-
ша жұмыс жасайды. 

– Осы біздің қауынқарбыз 
егудегі мүмкіндіктеріміз қа
на  ғаттандыра ма?

– Бізде қауынның «Либе-
ра», «Балшекер» деген сортта-
ры бар. Диқандар негізінен сол 
түрлерін кеңінен қолданады. 
Қазіргі таңда бұл өнімдерді 
экспортқа шығару мәселесі 
алғашқы кезекте тұр. Есесіне 
талап та өзгерді. Көлемі үлкен 
қауындар қазір айтарлықтай 
сұранысқа ие емес. Сондайақ, 
тасымалға шыдамды түрлеріне 
үлкен мән беріледі. Сол себепті 
барлық іске сарап, тиянақтылық 
қажет. 

– Кейінгі жылдарда диқан
дар күріш ауруларынан көп 
қиындық көріп жүр. Инс
титут ғалымдары осыған 
қандай пәрмен көрсете алу
да?

– Жаңақорған ауданы Тү
гіскен ауылындағы шар уа
шылықта күріштің ауру ларына 
қарсы, тұқымды сауық тыру 
және өнімділігін арттыру 
бағытында арнайы жоба жү
зеге асты. Біз фитосараптама 
ша ра ларын қолға алған едік. 
Нәтижесінде сараптама жа
салған күріш тұқымында жеті 
ауру түрі кездесті. Ол әрине, 
өнімділікті төмендетеді. Тү
гіскендегі зерттеу шаралары 
нәтиже берді. Бұрын шаруалар 
гектарына 4045 центнерден 
өнім алса, оны 5055 центнерге 
дейін көтеруге мүмкіндік туды. 
Қысқаша айтқанда, өсімдіктің 
тығыздығы, шығымы артады, 
тұқым сауықтырылады. Өнім
ділік 2530 пайызға дейін өседі. 
Бұл технологияны аймақта 
жап пай енгізуге толық негіз 
бар. Алдағы уақытта осы ша-
раларды пысықтап, ел ырзығын 
молайтуға еңбек ете береміз 
деп білемін. 

Әңгімелескен 
Әділжан ҮМБЕТ.

«Сыр бойы».

Әлемде ауыл шаруашылығы – жетекші саланың 
бірі. Жерден ризық терген еңбекші жұрт осылайша 
агроөнеркәсіп саласын дамытуға ерекше мән береді. 
Шартарапты шолып шықсаңыз, төрт түлікті түлеткен, 
қара жерден қазына жинаған мемлекеттер аз емес. 
Мұндай жағдай біздің Қазақстанға да тән. Десе де, бұл 
саланы ғылымсыз елестету мүмкін емес. Сыр өңірінде 
Қазақ күріш шаруашылығы ғылымизерттеу институты 
мамандарының атқаратын еңбегі зор. Институт 
ғалымдары соңғы жылдарда бірқатар жобалар бойынша 
нақты нәтижеге қол жеткізді. Алайда, ғылым – іркіліссіз 
ізденістің көзі. Қазір елдегі еңбекшінің алдында үлкен 
міндеттер бар. Мол өнімге қалай негіз қалауға болады? 
Жаңа күріш сорттары енгізіле ме? Дақылдарды түрлі ауру 
мен зиянкестен қалай қорғаймыз? Институт директоры 
Бақытжан Дүйсембековпен әңгіме осы тұрғыда өрбіген еді. 

Агрокешен көп жаңалық күтеді
немесе ғылым мен өндірісте үндестік керек

1бет.



Сағындырған 
сағым жылдар
Нәкеңнің өмір жолын құрғақ 

сөзбен көлгіту қиянат болар, 
сірә. Қойнауы қазынаға толы 
Қазалы ауданының бірыңғай 
ақжарма көңіл шаруа адамдары 
тұратын Майлыбас ауылдық 
округіне қарасты Байтуған ау-
ылында 1950 жылдың 2 ақ пан 
күні өмір есігін аш қанда әкесі 
Түрікпен аузына түкірген екен. 
Айналайын, кеңпейіл қаза
ғымның ырымыай. 

Әке ықыласы қабыл бол ды 
ма, 1966 жылы орта мек тепті 
өте жақсы бағамен тәмам
дап, әкесінің нұсқауымен 
сол жылы Шымкент қала
сын дағы Қазақ химиятехно
логия институтына оқуға 
қабыл данып,  инженерқұры
лысшы мамандығын ала ды. 
Зерек студенттің алғыр лығын 
аңғарған институт бас шылығы 
оны ғылым жолына қарай тар-
тады. Осы лай ша ғылым қуу 
жолына бет бұрады. 19711972 
жылдары инс титутта алды-
мен кіші ғылыми қызметкер, 
кейін аға ғылыми қызметкер 
болып еңбек жолын бастады. 
Алайда өзін түн ұйқысын төрт 
бөліп, тал бесікте тербеткен, 
әлпештеп, аялап өсірген аяу лы 
анасы науқастанған соң шаңы
рақ тағы ер баланың үлкені бол
ғандықтан туған жеріне ора
луға тура келеді.

– Мен туған топырағым – 
Қазалыға оралғанда Қазалы 
ауданындағы «Басықара» су 
торабының құрылысы бітіп, 
соның жанынан жылжымалы 
мехколонна шаңырақ көтеріп 
жатыр екен. Жылжымалы мех
колонна бастығы Төлебаев 
Қуаныш деген азамат екен. 
Менің құжаттарыммен ег жей
тегжейлі танысқан ол «бұрын 
өндірісте істемеген екен сің, 
сондықтан қатардағы инже
нер ден бастайсың» деді де 
қыз метке қабылдаған. Мұны 
айтып отырған себебім, оқушы 
кезімде өлең жазып, ақын не 
журналист болсам, ал студент 
кезімде ғылым жолына түсіп 
ғалым болсам деп едім. Бәрі 
әдіре қалып, аяғында жұмысты 
өндірісте жалғастырдым. Әке
шешем нің пейілі шығар, елге 
кел ген соң қызмет жағынан 
көп ұзамайақ сатылап өсе бас
тадым, – дейді Нәкең сол бір 
жылдарды еске алып.

Айтса айтқандай, білім мен 
біліктілігі мол жігерлі жас көп 
ұзамай қызмет баспалдағымен 
көтеріле берді. Қа тардағы 
инже нерліктен бастаған ол 
бертін келе өндірістік – техни-
ка бөлі мінің бастығы, Қазалы 
аудан дық партия комитеті 
ұйым   дастыру және ауыл шар
уа  шылығы бөлімдерінің нұс 
қау шысы қызметтерін абы
ройлы ат қарады. Баржоғы 
27 жа сында қазіргі Әйтеке би 
кентіндегі шаруашылық есепті 
коммуналдық құрылыс учас
ке сінің бастығы болса, араға 
аз уақыт  салып, өзі еңбек жо-
лын бастаған жылжымалы мех
колонна басшылығына ора
лады. Ол қай қызметке келсе 
де, бар жантәнімен беріле 
жұмыс істеуге тырысады. 
Көзі ашық, көкірегі ояу азамат 
әрдайым тың істердің ұйтқысы 
бола біледі. 

– Ол кезде, – деп еске алады 
Нәкең, – партия комитеттерінің 
хатшыларын баламалы негізде 
сайлау қолға алына бастаған. 
Қазалы ауданының тарихын-
да тұң ғыш рет өткізілген бұл 

сайлауда жасырын дауыспен 
аудандық партия комитетінің 
екінші хатшысы болып сай лан
сам, 1989 жылдың жел тоқсан 
айында тағы да баламалы 
негізде аудандық кеңес атқару 
комитетінің төрағасы болып 
сайландым. Ол кезде аудандық 
партия комитетінің бірінші 
хат шысы Елеу Көшербаев, ал 
облыстық партия комитетінің 
бірінші хатшысы Еркін Әуел
беков болатын. Мұндай есім
дері елге танымал белгілі қай
рат  кер лердің сын сада ғынан 
өтуім тектентек болмаса керек 
деп ойлаймын.

Өтпелі кезең 
өткелдері
1991 жылдың мамыр айы 

болса керек. Облыстық партия 
комитетінің бірінші хатшысы 
Сейілбек Шаухаманов Қазалы 
аудандық атқару комитеті 
төрағасы қызметінде жүрген 
Нәжімәдинді облыстық ат қару 
комитеті төрағасының орын
басары қызметіне шақы рады. 
Кезінде мемлекет және қоғам 
қайраткері Исатай Әбді кә
рімов Нәкеңді қызметке алған  
Сейілбекке «Тұлпарды тайын-
да таныған екен» деген жоғары 
баға беріпті.

Өздеріңізге мәлім, 1992 
жы лы партия тарап, облысты 
басқарудың жаңа құрылымы 
қалыптаса бастады. Әкім
ші лік институты ша ңырақ 
көтеріп, облыс әкімі қыз метіне 
С.Шаухаманов таға йындалады. 
Білімі мен біліктілігіне тәнті 
болған Сәкең Нәжімәдинді 
өзіне бірінші орынбасар етіп 
қа былдайды.

– Еліміздің Тәуел сіз дік  
алуы – біздің атабаба лары
мыз  дың ғасырлар бо  йы аңсап 
өткен ұлы арман дарының 
орын далғаны. Сол күндердегі 
асыптасқан қуа ныштың лебі 
мен әсерін бірер сөзбен айтып 
жеткізу тіпті мүмкін емес. Еге-
мен еліміздің ірге көтеруіне 
басшылық қызметте жүріп өз 
қолтаңбамды қалдырғанымды 
мақтаныш етемін, – дейді ол.

Нәкеңнің облыс әкімінің 
бірінші орынбасары қызме
тінде жүргенде баскөз болған 
жұмыстарын санамалап айту 
әсте мүмкін емес. Десе де, Арал 
тағдырына қатысты ат қарған 
шаруаларын айтпасқа болмас.

Өздеріңіз білесіздер, Арал 
теңізінің қасіреті – тек Қа
зақстан ның ғана емес, күллі 
Орта Азияның ортақ қасіреті 
болды. Арал теңізі еміп 
отырған екі өзен – Сырдария 
мен Әмудария арнасына түрлі 
құрылғылар салып, жолдан 
бөгеп, су қоймасын жасаудың 
салдары ақыры алапат апатқа 
алып келді.

Арал проблемасы жөнін
дегі ең алғашқы конференция 
1991 жылдың қараша айында 
Қызылорда қаласында өтеді. 
Конференцияны ұйым дас тыру 
жөніндегі комис сияны басқару 
Нәжімәдинге жүктеледі. 
Жиын  да бес республиканың 
басшысы бас қосып, Халық
аралық Аралды құтқару қоры 
құрылып, жер жүзінің барлық 
елдерінің басшыларына хат 
жолданады. Орталық Азияның 
бес мем лекет басшыларының 
қол қоюымен Арал теңізі мен 
проблемаларын шешудің бір
лескен ісәрекетінің келі сімі 
дүниеге келеді. Осы лардың 
негізінде «САРАТС», яғни 
«Сырдария өзенінің арна-
сын реттеу және Сол түстік 

Арал теңізін сақтап қалу» 
жобасы өмірге жол ашады. 
Тағдырдың жазуына қараңыз, 
конференцияның ұйым  дас
тыру комитетін бас қарудан 
Нәжімәдин Арал ауда нына бас-
шы болып келіп, жоғарыдағы 
жобаны іске асыруға бел буа, 
білек түре кіріседі. Соның 
бірінші кезеңі дүниежүзілік 
банктің қар  жыландыруы ар
қасында жү зеге асырылып, 
86 миллион долларға 13,5 
шақырымдық «Көкарал» бөгеті 
мен сегіз көзді шлюз салына-
ды. Бұл – «Ғасыр жобасы» еді. 
Соның арқасында тез арада 
Кіші теңіз дің акваториясы суға 
толады. 

Айта кету керек, Н.Түрік
пенұлы Арал өңіріндегі эколо
гиялық апаттан зардап шеккен 
тұрғындарды әлеуметтік қорғау 
заңының дүниеге келуіне 
тікелей қатысты. Қызылорда 
облысының әкімдігінде осы 
заңның жобасын дайындау 
жөніндегі жұмыс тобы құры
лып, оны басқару Нәкеңе жүк
теледі.

– Осы заң жобасын, Қа
зақстан Ғылым акаде мия
сында өтетін кеңейтілген оты
рыста қорғап шықтық. Арал 
проблемасының зар даптарына 
қатысты мәсе лені үш аймаққа 
бөліп қарастырдық. Оларды 
«қа сірет аймағы», «дағдарыс 
аймағы» және «дағдарыс ах
уалы алдындағы аймақ» деп 
атадық. Осылайша 1992 жыл
дың 30 маусымы күні Пар
ла ментте «Арал өңіріндегі 
экологиялық қасірет сал да
рынан зардап шеккен аза
маттарды әлеуметтік қорғау 
туралы» деп аталатын заң 
қабылданды. Халық оның ша-
рапатын күні бүгінге дейін 
көріп келеді, – дейді Нәкең.

Белестен соң 
белес бар
Мен Нәжімәдинді отыз 

жыл дан астам уақыттан 
бері білемін. Осы жылдар 
ішінде ол белестен соң беле-
ске шығып, өзін сан қырлы 
жағынан көрсетті. Ол – қолға 
алған шаруасын неден ба-
стап, неден аяқтауды жетік 
білетін, ұйымдастырушылық 
қабілетқарымы орасан зор, 
тәжірибесі мол басшы. Бұл 
өмірде өзінөзі сомдаумен, 
жақ сыдан үйреніп, жаманнан 
жиренумен келеді. «Көрекөре 
көсем боласың, сөйлейсөйлей 
шешен боласың» дегендей, па-

расат иесі ретінде біртебірте 
қалыптасты. Біл мегенін өмір 
үйретті. Қателескен жерін өзі 
түзетті. Нәжімәдин өз бақытын 
еңбектен тапқан азамат. Бір 
емес, үш ауданды жиынтығы 20 
жылдан астам бойы басқаруы 
екінің бірінің басына бұйыра 
бермейтін бақ болса керек.

Жоғарыда айтқандай, Н.Тү
рік       пенұлы Қызылорда қа ла сы 
әкімінің бірінші орын ба сары 
және Қазалы ауданы ның әкімі 
қыз мет терін де абы ройлы ат
қарды. 

– Ел болған соң бәрі кез
деседі. Ең бастысы, арыз ту
дыратын не мәселе, біз ең 
алдымен осыған назар ау да
р уымыз керек. Нақтылай ай
тар болсам, біріншіден, ха
лық әкімнің кадр саясатына 
риза болмайды. Екіншіден, 
оның жұмыс стилін ұната 
қой майды, үшіншіден, жү ріс
тұрысына наразылық білдіреді. 
Төртіншіден, ха лықпен қарым
қатынасына көңілі толмауы 
мүмкін. Міне, осы мәселелер 
арыз жазуға себепші болады. 
Мен қай ауданда болмасын, 
осы факторларды жадымда 
берік ұстандым.

Қазалы ауданында әкім 
болған екі жылдың алғашқы 
жылы Бекарыстан би, келесі 
жылы Ақтан батыр жылы 
аталып, ауылдарында ескерт
кіш тері ашылды. Тарихи тұл
ғалар дәріптелді. Жоғарыда 
айтылғандай, аудан орталығы 
Әйтеке би аталып, ескерткіш 
орнатылды. 

Нәжімәдин Түрікпенұлы 
2000 жылы Жаңақорған ауда
нына әкім болып барады. 
Қазақстанда бірденбір күріш 
егетін Қызылорда облысында 
инженерлік жүйеге келтіріліп, 
тегістелген мыңдаған гектар 
жер, гидротехникалық құры
лыстар болатын. Жоғарғы 
жақтың нұсқауымен нарық та-
лаптарына сәйкес осы ларды 
жекешелендіріп, егін шілерге 
жер, мүлік үлес тіріп беру керек 
деген шешім шығады. Осыған 
қарсы пікірін Нәжімәдин бүк
песіз баян етеді. Айтса айт
қандай, үш жылдан кейін 
Жер кодексіне өзгерістер 
енгізіліп, ауыспалы егіс та
наптары бөлінуге жатпай-
ды деген жаңа бап енгізіледі. 
Нәкең Жаңақорған ауданына 
әкім болып барғанда өзінің 
жоғарыда айтылған бағыт
бағдарында жұмыс істейді. 
Біртебірте олардың басын 
қосып, ірілендірілген шаруа 
қожалықтарына айналдырып, 

мемлекеттен ірі көлемде несие 
лизингпен жаңа техникалар 
алуға қол жеткізеді. Осының 
нәтижесінде Жаңақорған ау
даны 20022004 жылдары 
күріш жинауда аймақтың көш 
басына шығады. Ау данда 
суды аз қажет ететін дақылдар 
егу қолға алынды. Каналдар, 
гидротехникалық құрылыстар 
қалпына кел тірілді. Сондайақ 
аудан аумағында әлеуметтік 
сала ғимараттары бой көтерді.

Нәкең Жаңақорған ауда
нының әкімі қызметінде жүр
генде облыс әкімі Икрам 
Адырбекұлы іссапармен кел
генді. Сонда ол: «Жаңа қорған 
ауданында бес жыл қызмет 
істеген екенсіз. Қызметіңізге 
қояр кінәм жоқ. Бірақ сізді 
Арал ауданына жібергім бар, 
қалай қарайсыз?» дегенді. 

– Сонымен 2004 жылы 
Аралға ат басын бұрғанмын. 
Икрам Адырбекұлының аузы 
дуалы екен, Арал ауданын-
да он жыл бойы әкім болып 
қызмет атқардым. Қызылорда 
облысындағы эксперименттік 
сайлаумен екі әкімнің бірі бо-
лып сайландым. 

Иә, Нәкеңнің құлашын кеңге 
сермеген кезі осы ауданға әкім 
болған жылдар еді. Аудандағы 
көптеген игі істер мен оң 
өзгерістерде оның қолтаңбасы 
қалды. Нәкеңнің басшылығы 
кезінде ауданда 14 орта мек-
теп, 24 фельдшерлікакушерлік 
пункт, ондаған балабақша са
лынды. Ұлы теңіздегі «Көк
арал» бөгеті іске қосылып, 
балық зауыты бой көтерді. 
Сондайақ, «Қамбаш балық» 
ЖШСның балық өнімдерін 
өңдеу цехы, мал сою пункттері, 
сыйымдылығы 300 тонналық 
көкөніс сақтау қоймасы, «Ас 
тұзМ» ЖШСның тұз шығару 
зауыты, қиыршық құм байыту 
зауыты, құрылыс бұйымдарын 
шы ғаратын зауыт, Қамбаш 
көлі жағасындағы киіз үй отелі, 
жылыжай, Сексеуіл кентіндегі 
кірпіш зауыты, тағы да басқа 
ондаған нысандар салынған. 
Осындай өнеркәсіп орында-
ры мен әлеуметтік нысандар 
салы нуының нәтижесінде 6 
мың ға жуық адам жаңа жұ
мыс орнымен қамтылған. 
Бұрын Кеңес дәуірінде жетіақ 
типтік жобадағы мектеп бол-
са, аудандағы мектептердің 80 
пайызы, фельдшерлікаку шер
лік пункттер де типтік жобамен 
салынған. 

Нәкеңнің тағы бәр игілікті 
ісі аудан орталығы – Арал 
қаласының көріктенуіне үлес 
қосқандығы. Сор жерлер жа-
былып, оның үстіне түрлі 
нысандардың салынуы да 
қалаға жаңа қырынан көрік 
берді. Әкімнің бас болуы-
мен Ұлы Отан соғысында 
қаза тапған және хабарошар-
сыз кеткен 6 мың боздақтың 
есімі мәрмәр тасқа жазылған 
«Тағзым алаңы», 16 Еңбек Ері 
мен 2 Кеңес Одағының Баты-
рына арналған аллея, «Ана» 
ескерткіш алаңы ашылса, Же-
тес биге, Бекмырза хан мен 
қазақтың белгілі ақы ны Зей-
нолла Шүкіровке ескерткіш 
қойылды. Жанқожа мен Ақтан 
батыр ескерткіші және қаланың 
қақ ортасынан «Тәуелсіздік 
алаңы» ашылды. Сондайақ, 
Арал ауданының 80 жылдық 
торқалы тойына орай темір 
жол вокзалы алаңынан «Ақ 
кеме» ескерткішалаңы, 1200 
орындық мектепгимна зияның 
алдынан Әйтеке би бюсті орна-
тылса, жаңа дан салынған ста-
дион мен спорттықсауық тыру 

кеше ніне Жалаңтөс ба һадүр 
есімі беріліп, оның ал дын дағы 
алаңға батырдың ат үстіндегі 
ескерткіші қо йылды. «Хан ша-
тыры» кешені бой көтерді.

Арал ауданы – негізінен 
балық және мал шаруа шы
лығымен айна лысатын аймақ. 
Дегенде, Ақбай алабын қайта 
игеру оның аудан әкімі кезін
де қолға алынды. Мұнда жо
ңышқа, жүгері тәрізді мал азы
ғындық дақылдар мен көкөніс, 
кар топ егіліп, ауыл халқы 
нәп ақа ларын таба бастады. 
Айт қандай, бұл ауылда үш 
қабатты орта мектеп, жаңадан 
медпункт, балабақша мен клуб 
үйі де Нәкеңнің аудан әкімі 
кезінде бой көтерді. Бір сөзбен 
айтқанда, «Мұндағы қызмет 
істеген кезімді өмірімнің ең 
айшықты жылдары деп есеп
теймін» деген Нәкеңнің байла-
мымен түйіндесек бол ғандай.

Сөз соңы
Арал ауданы әкімдігінен 

зейнет жасына шыққан Нәкең 
қол қусырып қарап отырған 
жоқ. Бүгінде «Шалқия Цинк 
ЛТД» АҚ басқарма төр аға
сының кеңесшісі, бас қарма 
мүшесі қызметін абы ройлы 
атқарып келеді. 

Ел алдындағы ерен ең бек
тері де ескерусіз қалған жоқ. 
«Құрмет» орденімен, «Ерен 
еңбегі үшін» медалімен, бір
неше республикалық ме реке 
төс белгілерімен мара патталды. 
«Қазақстанның құрметті құ
ры лысшысы», Қазақстан ба
лық шаруашылығы сала сының 
еңбек сіңірген қызметкері, 
Қазақстан Жур налистер ода
ғы сый лығының лау реаты, 
Қы зылорда қаласының, Арал, 
Қазалы, Жаңақорған аудан
дарының құрметті аза маты 
атанды. Бүгінде рес пуб ликалық 
«Жалаңтөс баһадүр» қорының 
президенті. Бірнеше кітабы 
жарыққа шықты. 

1968 жылы Лида Ақжат
қызымен бас қосып, шаңырақ 
көтереді, ұлдарын ұяға, қыз
дарын қияға қондырады.  
Тұң ғыш тары Еркінбек ата
әженің тәлімді тәр биесін 
алып, әжесінің төр тінші ұлы 
есебінде өскен. Қаржыгер ма 
мандығын мең герген Ер кін
бек бүгінде «Форте банкті» 
басқарса, Айгүл есімді қыз
дары Қызыл ордадағы №140 
орта мектеп директоры, саяси 
ғы лым дар кандидаты, доцент. 
Кіші ұлдары Әділбек Қазақстан 
Республикасы Сыртқы іс тер 
министрі жанындағы рес пуб
ликалық мемлекеттік кәсіп
орын ның бас директоры, саяси 
ғылымдарының кан дидаты, до-
цент.  

Адамның атын тану оңай 
да, ал оның нағыз болмысын 
ашу қиын екен. Нәжімәдинмен 
әңгіме үстінде әр адамның 
өзіне ғана тән бітімболмысы, 
өмірге көзқарасы, бірбіріне 
ешбір ұқсамайтын мінезқұлқы 
болатынын аңғардым. Әрбір 
адамның өмірі – өзінше бір 
тарих. Оның өмірлік тарихы 
астарында қуаныш та, реніш 
те, ерлік те, оны айтасыз, еңсе 
түсіріп, еңкейтер сындарлы 
сәттер де болады. Бұл – өмір 
заңы. Міне, бүгінде жетпіс 
жастың желкенін керіп отырған 
Нәжімәдин Түрікпенұлы өмір 
заңымен жаза баспай жүріп 
келеді.

Еркін ӘБІЛ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі.

Ғибратты ғұмыр

– Жалпы еліміз 2016 жылдан 
бері жаңартылған білім беру бағ дар
ламасына көшкен болатын. Қазіргі 
таңда ұстаздарымыз бұл бағыт
ты толық меңгерді. Сондықтан 
уақыт талабына сай жаңаша білім 
маз мұнымен сабақ бере отырып, 
балалардың рухани танымын арт ты
руға, жеке қабілетін ашуға, сондай
ақ, функционалдық сауат ты лығы мен 
сандық технологияны меңгеруіне 
барынша жұмыс жаса уымыз керек,– 
деді басқарма басшысы.

Семинарға  қатысқан Қорқыт ата 
атындағы ҚМУдың профессорлары 
Меруерт Аңсатова, Рабиға Иген

баева, қала әкімінің орынбасары 
Б.Нуридинов, осы мектептің түлегі, 
"Казинтерсервис" компаниясының 
бас шысы Төлебай Төлепов білім 
ошағында атқарылып жатқан жаңа
шыл жұмыстармен танысты.

Мектеп директоры Айгүл Мұса
баева шараның мазмұны жайлы 
қысқаша баяндап, қоғамдық тәрбие, 
ғылыми ізденіс және оқуәдістемелік 
бөлімдер бойынша бірнеше жобалар 
жүзеге асырылып жатқанынан 
хабардар етті. Шара аясында ғұлама 
ғалым Әл Фарабидің 1150 жылдығы, 
"Алтын Орданың" 750 жылдығы 
және хакім Абайдың 175 жылдығын 

дәріптеу мақсатында сахналық қо
йы лым көрсетілді. Қойылымда жо
ғарыда аталған тарихи тұлғалардың 
образдары көрініс беріп, олардың 
жас ұрпақты терең білім мен тәлім
тәрбиеге шақырған тағылымды сөздері 
назарға ұсынылды. Сондайақ, жас 

ұстаздар хоры Абайдың "Желсіз түнде 
жарық ай" әнін орындап, табиғатты 
сүю, туған өлкенің тылсымын тануға 
шақырды.

Осы орайда мектеп түлегі, 
"Казинтерсервис" компаниясының 
басшысы Төлебай Төлепов жаңадан 

ашылған "Косморобототехникаани
мация" кабинетін инновациялық, 
инте грациялық үлгідегі құрыл ғылар
мен жабдықтап берді. Айта кетейік, 
ол бұған дейін де жаратылыстану 
бағытындағы оқу бөлмелерін жаб дық
тауға демеушілік жасаған еді. Жаңа 
үлгіде ашылған кабинетте оқушылар 
өздері құрастырған робот тардың 
мүмкіндігін таныстырды.

Шара барысында куә болға ны
мыздай, мұнда мектеп ұстаздары 
мен оқушылар, атааналар арасында 
тұрақты байланыс орнатылған. Ай
талық, "Жүрегімдегі бір үзік сыр" 
жобасында оқушылар өздерін тол
ған дырған ойпікірлерін ұстаздар 
қауы мына жеткізеді. Жазбаша ұсы
нылған өтініштер мен ойпікірлер 
жи нақталып, тиісті жауабы беріледі. 
Сол сияқты, "Адалдық алаңы", "Уи
ки педия" "Туған жерге тағзым", "Ата
ана жұмысында бір күн", тағы басқа 
әлеуметтік жобалар аясында оқу шы
лар дың нәтижелі жұмысы көрініп тұр.  

Облыстықинновациялық семи
нар да осындай жаңашыл жұ мыс
тар насихатталып, мұғалімдер өзара 
тәжірибе алмасты.

 Бүгінгі талап – бәсекеге қабілеттілік
Абылайхан атындағы №140 орта мектебінде “Жаңартылған білім 

беру бағдарламасы – оқу үдерісі мен тәрбие берудегі құндылықтары” 
тақырыбында облыстық-инновациялық семинар өтті. Жаңартылған 
білім беру жағдайында НЗМ оқу бағдарламаларын оқу үдерісіне 
енгізіп, педагогтардың кәсіби құзыреттілігін дамыту мақсатында 
ұйымдастырылған шарада мұғалімдер жаңаша іс-тәжірибелерін 
бөлісіп, пәндерді ағылшын тілінде оқыту үлгісін көрсетті. Шараға 
облыстық білім басқармасының басшысы Майра Мелдебекова 
қатысты.

 Ғазиза ӘБІЛДА

MEREI/9№15-16 (19891-19892) 1 ақпан, сенбі  2020 жылSb



10/TAǴYLYM №15-16 (19891-19892) 1 ақпан, сенбі 2020 жыл Sb

Фольклорлық-
этнографиялық 
экспедиция
«Сыр бойының сакралды ес

керткіштері: мифтер, аңыздар, 
хикаяттар» атты кітаптың мақсат
міндеттерінен туындайтын 
ғылы ми жұмыстарды жүзеге 
асы  ру барысында Қызылорда 
облы сының 7 ауданына арнайы 
фо льк лорлықэтнографиялық 
экс педиция ұйымдастырылды. 
«Сыр медиа» ЖШС және об
лыстық «Рухани жаңғыру» ор
талығы қызметкерлерінен жа
сақталған кешенді экспедиция 
барысында орталықтан шалғайда 
жатқан Сыр өңірінің сакралды 
ескерткіштерін көзбен көріп, ке
сенелермен, тарихимәдени жә
дігерлермен жақын танысуға 
үлкен мүмкіндік болды. 

Аралдан 
Англияға дейін
Сыр бойындағы жерсу, 

көне қалалар мен тарихи орын
дар жайлы, сондайақ атақты 
адамдар туралы аңыздар ға лым
дар мен зерттеушілердің ер те ден
ақ назарын аудара бас таған. 

Мәселен, соның бір мыса
лы ретінде айтайық: 1830 жыл
дардағы Ресей мен Британ им
перияларының арасындағы Ор та 
Азия, оның ішінде Ауған стан
ға талас «Үлкен ойын» («The 
Great Game») деген кі тапта 
жазылған. Бұл жайлы саясаттану 
ғылымдарының ма гистрі Нұрбек 
Әмиша былай деп жазады: «Екі 
алыптың ара сындағы ойын 
барысында әскери қызметкерлер 
мен тың шылар қазіргі Қазақ жері, 
оның ішінде Қызылорда об лысы, 
Арал өңірі, Қазалы ма ңымен 
өтеді. Peter Hopkirk де ген жазушы 
2016 жылы Лон донда шыққан  
«The Great Game» кітабында 
қазақ жеріне қа тысты кей 
деректерді, сол кездегі Перовск 
шаһары, оның ішінде Шоқан 
Уәлихановтың Қашқарияға агент 
ретінде бар ғанын жазған. Осы 
кітаптың 364бетінде араб және 
түрік тілдеріне жетік Британия 
ка питаны Барнаби Кабул мен 
Үндістанға барар жолында Қа
залының (кітапта Казала деп көр
сетіледі) үстімен өтеді жә не ол 
Қазалы Арал теңізінің солтүстік 
жағасынан 600 миль қашықтықта 
орналасқан деген мәлімет 
келтіріледі».

Аңыздардың 
ұқсастығы
Орта Азия мен Қазақтар та

рихын алғаш жазған адамның 
бірі Жамал Қарши (12301315) 
жазбаларында, зерттеуші, та
рихшы, археолог, атақты сая
хатшы болған француз Жозеф
Ан туан (Иосиф Антонович) 
Кастанье (18751958) еңбектері
нен бү гінде сан мыңдаған бояу
мен берілетін мифтер мен аңыз
дардың негізгі элементтерін 
табуға болады. Рас, әңгіме ауыз
дан ауызға көшкен сайын ай
тушының өз жанынан қосары 
болады, сөйтіп оқиға желісі жаңа 
мазмұнмен байи түседі. 

Ауыздан ауызға жеткен 
аңыз әңгімелердің бірбіріне ұқ
састығы, әрине, заңдылық. Мұн
дай аңыз ұқсастықтары Мү сірәлі 
Сопы Әзиз бен Ер Сейіт пенбет 
аңыздарында ұшы расады. 

Мәселен, академик Серғали 
Толыбековтің «Қазақ шежіресі» 
кітабында осы аңыз былай 
сипатталады: «...От бірденақ 
лаулап жанып, тез құлашталған 
жалын аспанға көтеріліп жа нып, 
біртебірте бәсеңдейді. Қор шап 
тұрған халықтың екі көзі әу
лиеде. Біртіндеп қызыл жалын 
сая бырлап, сағымданып, жанып 
жатқан оттың ішінен Сейіт пен
бет көрінеді. Қызыл шоқ сөніп, 
қарауыта берген кезде ол аса 
таяғы қолында: «Иә, Алла!» деп 
аманесен шығады. Жұрт: «Я 
Құдайлап» шулап, қол қусырып, 
қожаның әулиелігіне, кереметіне 
тәнті болып, құрбандық шалып, 
Сейітпенбетті пір көтереді. Осы 
оқиғадан соң ел Сейітпенбеттің 
есіміне «Ер» деген атауды қосып, 
«Ер Сейітпенбет қожа» деп 
атайды. 

Оттан аман шыққан әулиенің 
шапанының шалғайының бір 
ұшы күйіп, сарғайып қалған 
екен. Мұның мәнісін сұра ған
дарға әулие: «Қыз бала нә рестені 
қолыма алып отыр ғанымда шал
ғайыма дәреті тиіп еді» деп жауап 
беріпті». 

Мүсірәлі Сопы Әзиз баба 
жайлы аңызда былай баян
далады:  Үш жүзге ортақ пір 
сайлау сайысының шешуші 
ке зеңіне Сейітпенбет пен Мү
сірәлі Сопы Әзиз баба қа лыпты. 
Бұл екі әулиеге жа нып жатқан 
тоқсан түйе то марға киімімен 
түсу талабы қо йы лады. Жаратқан 
Жаппар Иеге сиынып, дәретін 
алып, нама зын оқып, тәуекел деп 
келіседі де, жанып жатқан отқа 
екеуі де түсіп кетеді. Жиналған 
дүйім халық самсоз боп тұрып 
қалады. Бір уақытта екеуі де 
оттан аманесен шыға келеді. 

Жұрт дүрлігіп кетеді. Өздерін 
де, киімдерін де күйік щалмаған. 
Ер Сейітпенбеттің шапанының 
шалғайының бір ұшы күйген екен. 
Сонда жиналған қауым себебін 
сұрайды. «Нәрестенің дәреті тиіп 
еді», – дейді Сейітпенбет қожа. 

Пікірталас мұнымен бітпей, 
енді көріпкелдік сыналады. Бір 
тууға жақындаған сиырды әке ліп: 

– Мына малдың ішіндегі 
бұзауы қандай? – деп сұрайды. 

Ер Сейітпенбет: 
– Қара төбел ұрғашы, – деп 

жауап береді.  
Сол сәтте Мүсірәлі Сопы 

Әзиз: 
– Бұл бұзау ұрғашы, бірақ 

қара төбел емес. Ақ құйрық қара 
бұзау, құйрығы маңдайында 
жатыр, – дейді. 

Дереу сиырды жарып жі беріп, 
бұзауды алса, Мүсірәлі Сопы 
Әзиз баба айтқанындай болып 
шығады. Жиналған дү й ім жұрт 
бабаны пір сайлап, ақ киізбен 
төбелеріне көтереді». 

Аңыздар желісінде жанып 
тұрған оттан дін аман шыққаны 
үшін халық екеуінің де әулие
лігіне шәк келтірмейді. Мек
ке ге ұшып барып келу, дария
ның үстімен жүріп өту деген 
кереметтер мен әулиеәнбие лерге 
ортақ белгілер болған. 

Хорасан ата мен 
Хұсейін
Мәселен, Хорасан ата (Әбді

жәлил баб) жайлы аңызда бы лай 
айтылады: «Әбдіжәлил баб тың 
баласы Хұсейін жұма күні бамдат 
намазын оқып тұрғанда бабаның 
ғайып болатынын се зіп жүреді. 
Бір күні себебін сұ рағанда желдей 
ұшатын ақ маямен Меккеге 
жетіп, бам даттың бас парызын 
сонда аяқ таймын деген екен». 

Мұндай керемет қасиетке 
Хорасан атаның ұлы Хұсейін де 
ие болған. Бұл туралы: «...Бір 
күні ұлы Хұсейін әкесіне рұқсат 
етсеңіз, Қағбатілләні осында 
көшіріп әкелейін дейді. Әкесі 
сынау үшін рұқсат береді. Сонда 
баласы кереметпен Қағ баны 
аспан үстімен көшіріп әкеледі. 
Бұны көрген Әбдіжәлил баб 
баласының іліміне риза болыпты, 
бірақ баласына Қағ батілләні 
орнына апарып қой дейді. Оның 
көлеңкесі сызылып алынып, 
орнына соған ұқсас ғи марат 
соқтырады» деп айты лады.   

Алланың аспаннан 
қой түсіруі
Алланың құдіретімен Қой

лақы ата мен Айқожа ишан ас
паннан қой түсірген. Қой лақы ата 
ұрпағының бірі Са данұлы Құрбан 
қарияның ай туы бойынша, бір 
аңызда әкесі үйге мейман келсе, 
жақын көршілерден қарызға мал 
алып сояды екен. Бір күні үйіне 
он шақты мейман келіп, баласын 
малы бар көршісіне жұмсайды. 

– Ата, неге қарызға мал алып 
соя бересіз? Одан да маған рұқсат 
етіп, бата беріңіз, – дейді баласы. 

Әкесі батасын береді. Таң 
ата аспаннан ақсарбас қойлар 
түседі. Екеуі шетінен ұстап, ен 
сала береді. Күн шыға тоқтайды, 
ен салғаны қорада қалады. 
Басқалары кетеді. 

– Ата, енді мал осының ішін
де болады. Бір қой керек пе, екі 
қой керек пе, айтсаңыз, өзі келеді, 
– деп Қойлақы ата жерге таяғын 
қадайды. Сол жерден су шығып, 
көлге айналады. Содан Қойлақы 
атанған екен. 

Айқожа ишан жайлы айты
латын аңыз желісінде де ғайып
тан Алланың аспаннан қой түсіру 
оқиғасы былайша өрбиді: 

«Ғұламалардың ғұламасы 
Ислам Шайхтан шатырхатын 
алып, елге қайтып келе жатқан 
сапарында бір ауылға келіп, 
қонып аттанбақшы болып, 
«кім барау» деп дауыстайды. 
Ауқатты ақ боз, орташа қо
ңыр үйлерден шыққан үй ие
лері қонып шығуға ыңғай та
нытпапты. Содан шеткерілеу 
ті гілген жұпыны үйдің сыр тынан 
дауыс қылса, үйден ерлізайыпты 
кісілер жарыса жүгіріп шығып: 

– Келіңіздер, төрлетіңіздер, – 
деп құрақ ұшып қарсы алыпты. 

– Қонақ екеу екен, екі мал 
сойғанымыз жөн шығар, – дейді 
де, ерлізайыптылар бірінбірі 
қос тап, бір лақ, бір тоқтысын 
сойып, қонақасы беріпті. Үй 
иелеріне ықыласы түскен баба 
жатар алдында: 

– Көген дайындап қойы ңыз
дар, – дейді. 

Түн жарымда қараша үйге 
маңырай келіп сүйкенген мың
ғырған қойдан үй иелері оя нып, 
сыртқа шығады. Дайын далған 
көгенге ерлізайыптылар малды 
шетінен тізе бастайды. Таусылар 
түрі жоғын байқаған олар «осы 
да жетер, қанағат» деп қалғанына 
назар салмапты». 

Табалдырық 
астындағы Құран
Табалдырық астына көміл

ген Құран оқиғалары да әулие
лерге тән бір белгі ретінде  ай
тылады. Мысалы, Айқожа 
ишан, Мүсірәлі Сопы Әзиз, 

Марал ишан аңыздарында осы 
оқиға кездеседі. Олардың қай
қайсысы да бала кездерінде ме
шіт (Марал ишанға қатысты 
ұстазы үйіне шақырып, сынау 
үшін табалдырығына Құран 
көміп қояды) табалдырығына кө
мілген Құранды сезіп, босағадан 
не әрі, не бері ат тарын білмей, 
ұстазынан оны алуын өтінеді. 
Қазып қараса, табалдырық 
астынан Құран шығады делінеді.

Жетес би мен 
Тасыр бай
Бишешендер сөзінде де 

ұқсастық бар. Мәселен, Жетес 
би жазықсыз жұрттың ұрланған 
малын даулап Тасыр байға 
барса, Сапақ би Достан деген 
байға барады. Екі оқиғада да 
билердің жас шамасы 1718
де еді деп айтылады. Баймен 
арадағы диалогта ұқсастық бар. 
Сөз нобайынан бірінің оқиғасы 
қыста, енді бірінің оқиғасы 
көктемде болған.

Мысалы, Жетес би жанына 
бір адам ертіп, Жылқыайдар 
ағасының малын даулап Торғай 
өңіріндегі туысы көп, балалары 
да шаш ал десең, бас алатын, 
даңғой Тасыр байға келгенде 
менсінбеген бай мынадай сұ
рақтар қояды: 

–  Еліңде қыс түскенге дейін 
бие байлап, саба ашытатын, сары 
қымыз ішетін адамдарың бар ма? 
– дейді мақтана түсіп. 

Жетес байыппен: 
– Бізде ашаламан адамдар 

болмаса, мезгілсіз қыс түскенде 
асаумен кім алысып жатады, 
жарлыжақыбайлардың қарнын 
тойдыру үшін сауып жататынын 
көретін едік, – дейді. 

Тасыр шал жапжас баланың 
жауабына, сөз саптауына шы
дамай, орнынан көтеріліп, жас 
келіншегіне бір қарап, күле түсіп: 

– Еліңде мендей сексенге 
келіп, он сегіз жастағы қыз 
алып, оған шай құйдырып, ая ғын 
уқалатып отырған ақса қалдарың 
бар ма? – деп қона ғына тесіле 
қарайды. 

Жетес саспай: 
– Күндіз өзіңдікі, түнде 

көптікі болатын қыз алған 
шалдар ел болғасын бізде де бар 
ғой, – деп жауап қайтарады. 

Жігіттің сөзі шымбайына тие 
бастағанын сездірген бай: 

– Еліңде күнде сарыала қа зы
қарта мен жалжая жеп, жамбас 
мүжіп отырған мендей байларың 
бар ма? – дейді кере гедегі кілемді 
жұлып тастап, астында ілулі 
тұрған майлы етті көрсете.  

Жетес байсалды қалпында: 
– Тасыр аға, кісі малын 

кім аяйды дейсің? Өз малын 
күнде союға кім қияды дейсің? 
Барымтаның малы қай жерге 
сыяды дейсің? – дейді.  

Шал далаға шығып, бала
ларын шақырып: 

– Өткендегі малдың кемісін 
толтырып, мына екі қонақтың 
алдына салып, анау қырға шы 
ғарып беріңдер! – деп бұйы рады.  

Сапақ би мен 
Достан бай
Ал Сапақ би мен Достан бай 

арасындағы әңгіме былай өрбиді: 
«Малы мен перзенті тең 

өскен, осы ұлдарының көптігі 
семірді ме, болмаса өзі тумы
сынан солай ма, әйтеуір Достан 
зорлықшыл атанады. Айна
ласындағы елдің малын тартып 
алып, артынан қуып келген иесін 
сабап жібереді, – деп басталады 
әңгіме желісі. – Достанның 
ауылына түйенің ішінен таңдап 
жүріп бір атанды, ешкінің ішінен 
сақалы ұзын бір текені алып, 
атқосшысымен Сапақ би келеді. 
Сапақтың сәлемін алып, Достан 
қағытып: 

– Осындай көктемнің ала
сапыран кезінде саумал ішіп 
отырған мен сияқты мас шал 
еліңде бар ма? – дейді. 

– Бар! – дейді Сапақ. – Аш 
кісі жазғытұрым асаумен алы сып 
жатады. Тоқ кісінің еш нәрсемен 
ісі болмайды. 

Достан сөзден ұтылып, біраз 
отырып: 

– Жуанның әбден жіңішке
ріп, жіңішкенің үзіліп тұрған 
шағында алпыс жылқының 
жамбасын керегенің басына іліп 
отырған мендей бай шал сенің 
еліңде бар ма? – дейді. 

– Бар! – дейді де, Сапақ 
сөзін жалғайды. – Аттың терін 
алмайтын, ата малын бермей
тіндер көп қой! 

Достан тағы да сөзден ұты
лады. Біраз уақыттан кейін он 
бес жастағы келіншегін ша қы рып 
алып, аяғын уқалатып отырып: 

– Өзі алпыста, он бес жас тағы 
қыз алып, оған аяғын уқалатып 
отырған мына мендей тентек шал 
сенің еліңде де бар шығар, ә! – 
дейді. 

– Бар! Күндіз ханымының бар 
екенін адамдардың көзі көреді, 
түнде қызығын әлде кімдер көре
ді, – дейді. 

Осыдан соң Достан ұзақ 
ойланып: 

– Еліңнің жол бастайтын 

үлкені жоқ па еді, шырағым? – 
дейді. 

– Үлкен десеңіз, ана жатқан 
атаннан сұраңыз. Одан басқа үл
кенді тап падым, – дейді Сапақ. 

Біраз үнсіздіктен соң бай: 
– Өзіңнен басқа еліңнің сөз 

ұстап сөйлейтін ақсақалы жоқ па 
еді? – дейді. 

– Ақсақал десеңіз, ана тұр
ған текеден сұраңыз. Содан басқа 
ақ сақалдыны таппадым, – депті 
Сапақ. 

Сөзден әбден ұтылып, тұ
ралаған Достан бай Сапаққа 
қонақасы беріп, отыз ұлын да 
алдырып, Қазалы аймағынан 
алынған малдың бәрін жинап, 
түлігімен түгелдеп, Сапақтың 
алдына салады».

Тағы бір ұқсастық: бұл 
үзінділер екі би – Жетес пен 
Сапақтың бірінші айтқан билігі 
деп баяндалады. 

Топонимикалық 
аңыздар
Жерсу аңыздарында да 

ұқсастық бар. Бұл орайда Қы
зылқұм мен Қарақұм аңыз да
рына, тіпті кейде Сырдария аңы
зының өзіне телінетін Ағыбай 
мен Арнабай оқиғасы бар. Жы
лан жұтқан Жанкент шаһары 
мен Құмиян қалашығы жайлы 
аңызда да ұқсастық бар. Екі 
оқиға екі түрлі басталғанымен, 
аңыздың аяғына қарай елден 
қашқан екі баланың (бірінде 
екі жігіт деп айтылады – ред.) 
жетегіндегі қошқардың (бірінде 
серкенің деп айтылады – ред.) 
мүйізіне оратылып, жылан ілесе 
шығады. Жанкент аңызында 
базарға келгенде екі жігітті де 
жылан шағып өлтіреді. Құмиян 
аңызында: «Әлгі екі адамның 
бірінің қолында кетпен, бірінің 
қолында жеті таба нан бар екен. 
Оқиғаны естіген адамдар соны 
екеуінің басына қоюға кеңес 
береді. Олар дәл солай жасайды. 
Ысылдап кетіп, төбеден төнген 
жылан кетпен мен алты нанды 
тесіп өтіп, жетіншісіне келіп 
тоқтайды. Осының арқасында 
екі адам аман қалған екен» 
делінеді. Бұл бала кезде естіген 
қазақтың жеті күлше таратуына 
байланысты аңызының желісіне 
саяды.   

Аңыз деген не?
«Сыр бойының сакралды 

ескерткіштері: мифтер, аңыз дар, 
хикаяттар деген кітапқа қатысты 
тағы бір айтатын жайт: бұл миф 
пен аңыз және хикаят сөзінің 
бірбірінен айыр машылығы не
месе ұқсастығы неде деген сұрақ 
төңірегінде өрбиді.

Қазақтың ертегіге жатпай
тын ауызекі әңгімелеріне өткен 
ға сырдағы фольклоршылар мен 
зерт теушілердің кейбірі бас қаша 
атау берген. Бұл орайда ең әуелі 
ғалым Шоқан Уәли хановтың 
есімі айтылады. Ол тұңғыш рет 
аңыздың тари хи оқиғалар мен 
адамдар жа йында болатынын 
айтқан, оны ер тегіден де, жырдан 
да бө ліп алған. Шоқанның 
ойын әрі қарай жалғастырған 
Г.Н.По танин бол ды. Ол да қазақ 
руларының шы ғуы жа йындағы 
шежірелер мен та рих та болған 
қайраткерлер ту  ралы әңгімелерді 
«аңыздар» деп атаған. Бірақ мұны 
ке йінгі зерттеушілер жанрлық 
тұр ғыдан шектемеді. Осының 
әсе рінен тарихи негізі бар аңыз
дар мен ойдан шығарылған көр 
кем әпсаналар, сондайақ Ис лам 
дінімен бірге тараған хи  каяттар 
қатар аталды. Бұ лар дың жанрлық 
белгісін дұ рыс сипаттап берген 
ғалым – Мұх тар Әуезов. Ол: 
«аңыз – та рих та болған адамдар 
жа йында ай тылған, халық шы
ғар ған көр кем әңгіме» деген 
анық тама берді. 

Миф деген не?
Белгілі ғалым, фольклорта

нушы Сейіт Қасқабасовтың 
«Қазақтың халық прозасы» де
ген еңбегінде қазақ фолькло
рындағы прозалық жанрлардың 
үлкен бір тобын құрайтын миф, 
хикая, аңыз, әпсанахикаят түр 
лері жүйелі зерттелген. Ака 
демик «Миф дегеніміз – дү
ние туралы фантастикалық 
тү сі нік, рухтардың ғажайып 
образ дарының жүйесі. Екінші 
жағынан қаһармандар жайында 
ауызекі әңгіме» деп тұжырым 
жасайды. Миф қандай да бір 
жаратылыстың алғаш қалай пай
да болғанын баяндайды. Миф тің 
жанр ретіндегі тағы бір сипаты 
танымдық қарапа йым дығы мен 
көркемдігі сон ша адамдар оны 
қиял деп есеп темеген, оның 
оқиғасы мен мазмұнына кәміл 
сенген. Миф те қиял бар деген 
түсінік бізде ғана, ал мифтік 
дәуірдегі, мифтік санадағы адам 
оны шындық деп қабылдаған. 
Миф тің бұл қасиеті туралы 
М.И.СтеблинКаменский былай 
деп жазады: «Миф дегеніміз – 
өзі нің пайда болып, өмір сүр ген 
ортасында қаншалықты шын
дыққа ұқсамаса да, ақиқат деп 
қабылданған әңгіме...». 

Жылқаман батырдың 
Ақшұбары
Мәселен, Сыр бойындағы 

Жылқаман батырға арналып 
соғылған ақшұбар мылтық оқи
ғасы миф туралы анықтаманы 
еске түсіреді. Былай баянда лады: 
«Жылқаман батырдың ат жалын 
тартып мінген кезі болса керек. 
Жазғытұрым кез, тау бөктерін 
жағалай қоныстанған Адай елі 
тау басында бір ерекше ақбоз 
үй тігілгенінің куәсі бо лыпты. 
Көркі де, тұрқы да бөлек бұл 
үйге адам баласының көзі түспей 
өтуі мүмкін емес екен. Сол 
үйден тарсылдаған, тұрсылдаған 
дыбыстар шығады екен. Тәуекел 
деп үйге кірген жанның көрері: 
сол ақ боз үйдің ішінде жеті адам 
ақ тер, көк тер болып мылтық 
соғып жатады екен. Ескі құлақты 
қа риялардың айтуынша, ол за
манда қазақтардың соғыс құ
ралында мылтық деген бол
маған деседі. Содан да болар, 
бұл сырттай қарағанға таңсық
ты. «Бұл кімге соғылып жатқан 
мылтық? Сендер кімсіңдер?» 
деп сұрағандарға мылтық со
ғу шылар: «Бұл жақайым Жыл
қаманға табыс етілетін ақшұбар 
деген мылтық болады» деп жауап 
береді. 

«Ел құлағы елу» емес пе, 
жеті шебердің мылтық соғып 
жатқан хабары Жылқаманға да 
жетіпті. Батыр жата ма, тәуекел 
деп жолға шығады. Сонау Сыр 
бойынан, қатар қоныстанған 
қазаққарақалпақ ауылынан 
ар найы ат басын тіреп, іздеп 
келген оған: «Сенің Жылқаман 
екеніңді өзіміз де білеміз. Бірақ 
мылтықтың соғылу мерзімі мен 
табысталатын күні әлі жеткен 
жоқ. Егер қазір қолыңа ұстатып 
жіберсек, отты қарудың бір жері 
кемшін болады. Қалай болғанда 
да шыдай тұр» деген жауап 
беріледі. Бірде адам, бірде пе
рі кейпіндегі жеті шебердің 
айтқанына шыдамай, үш келіп, 
үш кетіп жүріп Жылқаман мер
зімді күніне жеткізбей, мыл
тықты үш ай бұрын алып ке теді. 
Бұл мылтық Жылқаман ба тыр
дың атын дүркіретіп, күл лі қа
заққа әйгілі қылған ақ шұбар еді. 

Батыр мылтығының кереме
тін досы да, дұшпаны да там
санып айтады екен. Талай жау ды 
қашырған аруақты ер Жыл қаман 
ұлғайған шағында сұ рапты: 

– Батыреке, қандай арманың 
бар? 

– Ақшұбарымның түтініне 
түтін қосқаныммен, дауысына 
дауыс қоса алмады, арманым 
сол, – деп өзінің сонау жастық 
шағында асығыстық жасап, 
мыл тықты мерзімінен бұрын 
алып кеткеніне өкінгендей кей іп 
білдіріп отырады екен.  

Батыр мылтығының кере мет
тігі сондай, жау келетін тұста 
ілулі тұрған мылтықтың құлағы 
өздіөзінен сартылдап, тарстарс 
етіп атыла бастайды екен. Тағы 
бір кереметі, ажал оғын алдын 
ала аңдайтын мылтық батыр 
жағынан адам өлімі боларын 
қан тамшылаған құлағынан 
сездіретін болыпты. «Япыр май, 
адам шығыны бо лар ма екен, 
мылтығымның құ лағынан қан 
тамды ғой, – дейді екен ондайда 
батыр үйінде отырып. Егер 
жауға аттанар алдында мылтық 
сартылынан соң ешқандай белгі 
болмаса, өздері аман, шығын тек 
жау жа ғынан боларының белгісі 
екен. Мұндайда жан серігіне 
айналған ақшұбарына қарап оты
рып: «жолымыз болады екен» 
деп көңілденеді екен». 

Әулие ұстаның 
кереметі
Мәмбет ұста жайлы аңыз

дарда да осындай мифтік бел гілер 
бар. «Мәмбет әулиеұс таның пірі 
жеті қазан, аққу құс, жолбарыс, 
қасқыр және жы лан болған екен. 
Ұста дүкені гүрсілдеп, соғылып, 
жұмыс жа сап жатқанда дүкенде 
қазан жа салып, аққу құс төбеде 
қа лықтап, дүкен төбесінде жол
барыс, оң жақ босағада қасқыр, 
сол жақ босағада жылан жатады 
екен» деп айтылады бүгінге 
жеткен аңыз желісінде. Ол кісі 
жарылған қазанды қалпына 
келтіру үшін темір балқып жат
қан отқа қолын сүңгітіп алып, 
қазанды сипағанда жарығы бі
теліп қалады екен... Таз адам ның 
басын қолымен бір си пағанда 
жазып жібереді екен деген де 
аңыз бар. 

Жануар бейнесінде 
көріну
«Мифтік сананың дамуын

дағы екінші кезең адам өзін 
қоршаған ортадан бөліп алып, 
ерекшелендіре қарайтын се
зім мен сипатталады. Миф тер
де адамның жануарға айна луы 
мақсатты құбылыс болып таны
лады» деген зерт теу ші лер тұжы
рымына сүйен сек, ба тырлардың 
жауына жол барыс, арыстан 
кейпінде кө рі нуі де миф көрінісі.

Жаназар батыр жайлы аңыз
да былай баяндалады: «...Нау
рызбай батыр Жаназар батырмен 
бетпебет кездесіп, кейін қайт

қан екен. Сарбаздарының бірі 
«бір адамнан қорқып неге 
кейін қайттық?» деп сұрайды. 
Наурызбай: «Жаназардың үс
тіндегі аспанда төніп тұрған 
қара бұлтты көрдіңдер ме? 
Жаназардың екі иығынан екі үлек 
мойнын созып, аузын арандай 
ашып, маған тап беріп, атылып 
қарап тұрды. Жа назардың пірі 
үлек екен. Ме нің пірім – қабан. 
Үлектен қорыққаннан қабаным 
да атым ның артына кіріп кетті. 
Жа назардың пірі үстем шықты. 
Кейін бір реті келер» деп атын 
тебініп кете берген екен. 

Тағы бір мысал, Толыбай 
батыр жайлы аңызда: «Толы 
байды неге шаншып таста ма 
дың?» деп сұраған ініле ріне 
Жанқожа батыр: «мен ша ныш
пайын дедім бе, То лы байдың 
қара бурасы көлде неңдеп жолат
пады ғой» деп баяндалады.   

Халық аузындағы аңыз да 
Мәді (Диуана) қожа да кере
метін Киік, Бүркіт, Жолбарыс 
бейнесінде көрсеткен. «Қалдан 
Сереннің Йасауидің жерасты 
үйіндегі мәжілісіне Мәді қо жа 
кіріп барғанын ханның кү зет
шілері байқамай қалады. Қо
лындағы Бүркіті шаңқылдап, 
ханға қарай талпынып, Жол
барысы гүжілдеп, айбат шегіп, 
ал Киігі ойнақтап, ішіп отырған 
асын төгіп шашады. Осы кез де 
сырттан қара мес секілді үрейлі 
бәле домалап кіріп келе жатқанда, 
бабамыз қолындағы Бүркіттің 
томағасын сыпырады. Ол қара 
бәлені бүрген күйі көтеріп, далаға 
әкетіпті» деп сипаттайды. 

Хикаяттар жөнінде
Зерттеуші ғалымдардың па

йымдауынша, хикаяттардың 
сю  жеттік мазмұнында ешбір 
қиял жоқ. Мұндағы өмір – қазақ 
өмірі, мал баққан ел, аңшы мен 
малшы, жолаушылап жүрген 
адамдар, құдайы қонақтар, 
т.с.с. кәдімгі сахарадағы қазақ 
ауылының болмысы. Бірақ со
ған қарамастан тыңдаушысын 
елітіп әкетеді. Хикаяның жанр
лық болмысы – оның маз мұнына 
ғана емес, сонымен қатар айтылу 
жағдаятына да қатысты. Қалай 
болғанда да, құ пиялы, тылсым 
сыр бүгіп, тыңдаушысына кейде 
үрей ту ғызатын әңгіме болып 
келеді. 

Хрестоматияға енген әсіресе 
Мәмбет ұстаәулие мен Сәдір 
сарайының аңызын оқи отырып 
осы әсерлерді бастан кешуге 
болады. 

Сөз соңында
Қызылорда облысы әкім

ді  гі жанындағы Тарихи және 
мә де ни мұраларды қорғау жә
не пайдалану жөніндегі ғы
лы   миәдістемелік кеңестің 
ше  ші мімен бекітіліп, «Қызыл
ор да қаламгерлерінің қауым
дас тығы» қоғамдық бірлес тігі
нің құрастыруымен «Тұмар» 
баспасынан  «Сыр бойының 
сакралды ескерткіштері: миф тер, 
аңыз дар, хикаяттар» деген жаңа 
кітап жарық көрді. 

Мифологиялық тылсымға 
толы аңыздарды, тыңдаушысын 
еліктіріп әкететін хикаяттарды 
жаңа кітапты парақтаған са
йын оқуға болады. Осыған де
йін ескінің әңгімесін білетін 
адамдардың айтуымен, зерт
теушіғалымдардың, өлке та
ри хына жанашыр адам дар дың, 
журналистердің жа зып алуы
мен әр жылдары мерзімді басы
лымдар бе тінде жарияланып кел
ген бұл әңгімелер тұңғыш рет 
хре сто  матиялық жинақ болып 
оқыр  манға ұсынылып отыр. 
Мұнда Сыр өңірі қасиет тұтып, 
қадірлейтін 200ге жуық ны сан
ның аңызәпсанасы жи нақталған. 
Ел аузындағы осы нау фо льклор 
мұрасы – әлбет те, бағзыдан бү
гінге жет кен халық жадының 
жарқын көрі нісі. 

Фольклорлықэтногра фия
лық экспедицияның назарға ал
ған бірденбір мәселесі жайында: 
«...Сыр бойы – тұнған әулие 
екеніне тағы бір көз жеткізіп 
қайттық. Бір айтарымыз, Сыр 
бойы ескерткіштеріне көбі
рек күтім қажеттігін аңғар дық. 
Қайта қалпына келтіруді, жөн
деуді күтіп жатқан кесе не лердің 
де қарасы мол көрін ді. Өңірдегі 
барлық көне ескерт кіштерді тағы 
бір тізімге алу, құлпытастардың 
картасы мен эпитафиялық сипат
тамасын жа сау, ел арасында әлі 
де кездесіп қалатын ескі қолжаз
баларды жинау сияқты бірқатар 
маңызды жұмыстар – күн тәр
тібінен түсе қоймаған келелі мә
селелер деп ойлаймыз», – дейді 
жоба ж текшісі Серікбай Қосан. 

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай 
түйінін айтсақ, сөз жоқ, өз 
өлкесін танып, ондағы ғұламалар 
мен батырлар, билер бейнесін 
білуге талпынған өскелең ұрпақ 
үшін кітапхана сөресіне «Сыр 
бойының сакралды ескерт кіш
тері: мифтер, аңыздар, хикаят
тар» атпен жаңа хресто матия 
қосылды. 

Оқимын десеңіз, мархабат!
    

Айжан ЖҰМАБЕКҚЫЗЫ,
журналист.

«Сыр бойының сакралды ескерткіштері: 
мифтер, аңыздар, хикаяттар»

1-бет.
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Жұмыс уақыты
1 ақпаннан бастап айырбастау 

пункттерінің көпшілігі сағат 9.00-
ден бастап 20.00-ге дейін, ірі 
сауда орталықтарында – 22.00-
ге дейін жұмыс істейтін болады, 
тәулік бойы қолма-қол валютаны 
әуежайларда, вокзалдарда және 
мемлекеттік шекараны өткізу 
пункт терінде айырбастауға бола-
ды.

Деректерді тіркеу
500 мың теңгеден кем сомаға 

қолма-қол шетел валютасын са-
тып алу немесе сату кезінде жеке 
басын куәландыратын құжатты 
ұсыну қажет. Клиенттерге қандай 
да бір бланкілерді толтырудың 
және оған уақыт жұмсаудың қа-
жеті жоқ.

Айырбастау пункттерінің ие-
лері осы процесті автоматтан-
дыра алады және азаматтың 
электрондық жеке куәлігінің 
чи пінен ақпаратты оқу үшін құ-
ралдар сатып ала алады. Бұл кә-
сіпкердің қалауы бойынша.

500 мың теңгеден астам сомаға 
ақша қаражатын айырбастау ке-
зінде бұрын қолданыста бол ған 
деректерді тіркеу тәртібі пай-
даланылады. Бұл норма жаңа емес 
– ол 2018 жылдан бастап әрекет 
етеді. Қызметкерлер клиенттің 
заңды мекен-жайын (тіркеу ор-
нын) сұратады. Мекенжай анық-
та масын ұсыну қажет емес. Ұсы-
нылған деректердің дұрыстығына 
клиенттер жауап береді.

Жарғылық капитал
Бұрын барлық банктік емес 

айырбастау пункттері үшін ор-
наласқан жеріне қарамастан, 100 
млн теңге сомасында жарғылық 
капиталдың бірдей мөлшерін 
белгілеу жоспарланған болатын. 
Осыдан кейін кенттер мен шағын 
қалаларда орналасқан нысандар 
үшін жарғылық капиталдың мөл-
шері 50 млн теңгеге дейін төмен-
детілді.

Республикалық маңызы бар 
қалаларда орналасқан ұйым дар 
үшін норма 2020 жылғы 1 сәуір-

ден бастап күшіне енеді. Об-
лыс тардың әкімшілік орталық-
тарында және облыстық маңызы 
бар қалаларда – 2020 жылғы 1 
шілдеден бастап жүзеге асы-
рылады.

Кенттердегі және шағын қа-
лалардағы айырбастау пункт-
теріне 2021 жылғы 1 қаңтарға 
дейінгі мерзімде жарғылық капи-
талды қамтамасыз ету талап 
етіледі.

Сондай-ақ бұрын айырбастау 
пункттерін шоттарда жарғылық 
капитал сомасының 20%-ын қо-
сымша ұстауға міндеттеу көз-
делді. Қазір банктік шоттарда 
және/немесе кассада (ақша со-
масының болуы) және/немесе 
та зартылған құйма алтында тұр-
ған жарғылық капиталдың өзі 
жеткілікті.

Жаңа ережелер мен 
талаптар не үшін қажет
Осы шаралардың барлығы 

айырбастау пункттері мен олар-
дың клиенттерінің қауіпсіздік 
деңгейін арттырады, сондай-
ақ кешкі және түнгі уақытта 
қолма-қол шетел валютасын сату 
бағамын жоғарылату фактілерін 
болдырмауға көмектеседі және 
халық арасында негізсіз дүрлі-
гудің алдын алады. Ақша қара-
жатының жеткілікті көлемі банк-
тік емес айырбастау пункттеріне 
үздіксіз жұмыс жүргізуге мүм-
кіндік береді.

Айта кету керек, жұмыс ре-
жимін ауыстыру қолма-қол шетел 
валютасымен операцияларды 
шек темейді.

Айырбастау пункттерінің 
қыз метіне қатысты сұрақтар бо-
йынша 120015, Қызылорда қа-
ласы, Бекзатхан Асқар көшесі, 30, 
тел. 8(7242)55-15-22 мекен-жайы 
бойынша ҚР Ұлттық Бан кінің 
Қызылорда филиалына хабар-
ласуға болады.

«Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі» РММ 

Қызылорда филиалы.

1 ақпаннан бастап айырбастау 
пункттерінің жұмысында 

қандай өзгерістер болады

«Kaz Petrol Group» ЖШС және 
«Timal Consulting Group» ЖШС 
«Қазақстан Республикасы Эко-
логия, геология және табиғи ре-
сурстар министрлігі Экология лық 
реттеу және бақылау коми  тетінің 
Қызылорда облысы бойын ша Эко-
логия департаменті» респуб ликалық 
мемлекеттік ме ке месіне төменде 
көрсетілген жо баны жібергенін ха-
бар лайды.

«Оңтүстік-батыс Хаиркелді 
кен орнын игеру жобасына» «Ал-
дын ала қоршаған ортаның әсерін 
бағалау» жобасы.

«Қызылорда облысы бойынша 
Экология департаменті» РММ-нің 
мекен-жайы: Қызылорда облысы, 
Қызылорда қаласы, Желтоқсан 
көшесі, 124. Байланыс тел.: 8(7242) 
23 02 44, 23 02 07, факс: 23 06 80. 
e-mail: kyzilorda-ecodep@ecogeo.
gov.kz

***
«ПетроКазакстан Кумколь 

Ресорсиз» АҚ және «Timal Con-
sulting Group» ЖШС «Қазақстан 
Республикасы Экология, геология 
және табиғи ресурстар министрлігі 
Экологиялық реттеу және бақылау 
комитетінің Қызылорда облысы 
бойынша Экология департаменті» 
республикалық мемлекеттік ме ке-
месіне  төменде көрсетілген жобаны 
жібергенін хабарлайды.

«Солтүстік Қарабұлақ кен 
орнын сынамалы пайдалану жо-
басы» «Алдын-ала қоршаған орта-
ның әсерін бағалау» жобасы.

«Қызылорда облысы бойынша 
Экология департаменті» РММ-нің 
мекен-жайы: Қызылорда облысы, 
Желтоқсан көшесі, 124. Байланыс 
тел.: 8(7242) 23 02 44, 23 02 07, факс: 
23 06 80. e-mail: kyzilorda-ecodep@
ecogeo.gov.kz

 Хабарландыру

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресор-
сиз» АҚ 2007 жылдың 28 маусы-
мындағы №204-п «Қоршаған ортаға 
әсерді бағалау жүргізу жөніндегі 
нұсқаулықтың» 52-тармағына сәйкес 
«Солтүстік Қарабұлақ кен орнының 
сынамалы пайдалану жобасы» жо-
балық құжатының «Қор шаған ор-
таға әсерін алдын-ала бағалау 
жо ба сын» талқылау бары сында қо-
ғам дық пікірді есеп ке алудың жаз-
баша ұсыныстар мен ескертулер 
қа былдау түрінде жүргізілетіндігін 
хабарлайды.

Жоғарыда көрсетілген жоба 
бойынша барлық сұрақтар төмендегі 
мекен-жай бойынша қабылданады: 
Тапсырыс беруші – «ПҚҚР» АҚ.  
Мекен-жайы: Қызылорда қала сы, 
Қонаев к., 4, байланыс тел.: 8(7242) 
29-98-91. Адранов Азамат Алма-
тович. Электрондық пошта/e-mail: 
Azamat.Adranov@petrokazakhstan.
com. Жобаны әзірлеуші – «Timal Con-
sulting Group» ЖШС, байланыс тел.: 
8(727)391-01-21 (вн. 108). Абытов 
Аллаяр. Электрондық почта: Aby-
tov.A@timal.kz

 Хабарландыру

Еңбек жолын 1961 жылы 
Қызылорда қаласындағы «Ав -
то трактородеталь» за уыт ын-
да фре зершіліктен бас тап, 
1962-1967 жылдары Жа  лағаш 
селолық кәсіптік-тех  ни калық 
учи лищеде оқу шебері, оқы-
тушы, дирек тор дың тәр бие 
жұ мыстары жө ніндегі орын-
ба сары болып жалғастырды. 
1967-1973 жылдары аудандық 
комсомол комитеті нің екін-
ші, бірінші хатшылығы на сай-
ланып, 1973-1974 жылдары 
«Аққыр» кеңшарының партком 
хатшысы, 1974-1976 жылдары 
аудандық «Казсельхозтехника» 
бірлестігінің басқарушысы, 
1976-1985 жылдары «Таң» кең-
шарының директоры, 1985-
1989 жылдары аудандық ауыл 
ша руашылығы басқармасының 
бастығы, Агроөнеркәсіп бір-
лес тігінің төрағасы, аудан дық 
кеңес атқару комите ті  төр-
ағасының бірінші орын  ба сары, 
аудандық партия коми тетінің 
екінші хат шысы қызметін ат-
қарды. Сондай-ақ, 1991-1992 
жылдары аудан дық кеңес 
төр ағасының бірін ші орын-
ба сары, 1992-2002 жыл дары 
ау дан әкімінің бірінші орын-
басары, 2002-2004 жылдары 
«Қазақстан күріші» АҚ бірінші 
вице-президенті қыз меттерін 
абыроймен ат қар ды. 1967-1991 
жылдары ау дандық ке ңестің, 
1989-1991 жылдары об лыстық 
кеңестің депутаты бол ды.

Ел аузында «Тектіден тек-
ті туады, тектілік тұқым қуа-
ды» деген жақсы сөз бар. 
Са дық ағамыз – Сыр еліне 
бел гілі халық емшісі, әулие 
Түмен Қара жі гітұлының тіке-
лей ұрпағы. Тү мен әулие ба-
бамыздың шешесі үш жүзге пір 
болған, жеті өлікке жан берген 
Мүсірәлі сопы әзиздің кенже 
баласы Қосым қожа әулиенің 
қызы болған. 

Адамның адамшылығы – 
ақыл, ғылым, жақсы ата, жақ-
сы ана, жақсы құрбы, жақсы 
ұс таздан болады екен. Ұстаз-
дың өзі мектепте оқытқан ұстаз 
бен оның өмірлік жолын дағы 
ақылшы ұстаздарға бөліне тін-
дігі белгілі ғой. Ағамыздың 
парасатты тұлға болып қалып-
тасуына ата-анасы, өскен орта-
сы – бәрі-бәрі тәрбиеші болды.

Сыр елінің айтулы тұлға-
лары Мөрәлі Шәменов, Камал 
Шөкенов сынды ағалары мыз-
дың да кеңесі Садық ағаның 
небір қиын соқпақ, белестерді 
бағындырып, ел, халық арасын-
да беделді болуына дәнекерлік 
етті. 

Жалпы әрбір адамның қа-
дір тұтып, ақылдасып, пікір 

алысатын, сыр бөлісетін, өмірде 
өзіне үлгілі тұтатын идеал 
адамы болады. Менің ойымша, 
Жалағаш ауданында көптеген 
белгілі партия, кеңес мүшелері, 
мемлекеттік қызметкерлер Са-
дық ағаны өзінің өмірлік ұстазы 
ретінде мойындайтын шығар. 
Әуелі мектеп, кейін сол кездегі 
қазақ балаларының қол жетпек 
түгіл, түсіне де кірмейтін авиа-
ция техникумын, одан кейін 
Қазақтың мемлекеттік ауыл 
шаруашылығы институтын аяқ-
таған сауатты, білгір маманды 
кезінде өзінің қарамағында 
көргісі келгендер көп болған 
екен. «Әркімнің туған жері 
– Мысыр шаһары» дейді. 
«Ауылым алтын бесігім» дей-
тін де аталы сөз бар. Осы қа-
ғидаларды берік ұстанған аға-
мыз жақсы жалақы, кезексіз 
пәтер, басқа да игіліктерден бас 
тартып, өзінің тағдырын туған- 
өскен жерімен байланыстыруды 
жөн көріпті. «Ай – ортақ, күн –
ортақ, жақсы – ортақ» демекші, 
ағамыз осы асыл қасиеттерімен 
Жалағаш ауданының дамуына 
сүбелі үлес қосып келеді.

С.Әлиев зейнеткерлікке 
шық са да, ауданның қоғамдық 
өміріне белсене араласады. 
2004 жылдан бері аудандық сай-
лау комиссиясының төрағасы. 
Ауданның белгілі ақсақалдары 
Садық ағамыздың осы ауыр 
сын нан да сүрінбей, қайта абы-
ройына абырой қосып келетінін 
ерекше айтады.  

Бүгінгі аудан әкімі Қай-
ратбек Сәрсенбаев өзінің күн-
делікті жұмысында күрделі 
мә селелер бойынша аудандық 
ардагерлер кеңесімен ақылда-
сатыны белгілі. Бұл ретте Сәкең 
арда гер лер кеңесінің жұмысын 
жан дандырып, қоғамдағы ро лін 
арттыруда аянбай еңбек етуде. 
Қо ғамдық келісімді нығай-
туға бағытталған жобалар мен 
қатар халықаралық (ЮСАИД, 
ПРООН) ұйымдар мен қор-
лары гранттық жоба ларына 
да қатысып, оны жеңіп алып 
әлеуметтік маңызы бар қыз-
меттер көрсетуде. 

Ауданда ардагерлердің са-
лауатты өмір салтын қалыптас-
тыруда, жастар тәрбиесін бе-
руде белсенділіктері артты. 

Ұлы Абай айтқандай, адам 
баласы адам баласынан ақыл, 
ғылым, ар, мінез деген қа-
сиеттерімен ерекшеленеді. Са-
дық ағамыздың бойында «жақсы 
адам» деген атқа апаратын, 
же телейтін, кез келген адам 
бо йында бола бермейтін, тек 
қана жақсының бойында кез-
десетін салқынқандылық, көр-
кем мінез, жомарттық сияқ-

ты ізгі қасиеттер бар. «Биік 
төбеге шықсаң, көзің ашылады, 
Жақсымен сөйлессең, көңілің 
ашылады» демекші, ол кісімен 
сөйлесіп-пікірлесудің өзі – бір 
ғанибет. 

Бұқарбай батыр ауылы ақ-
сақалдар кеңесінің төрағасы 
Қабыланбек Нұрмағанбетов 
Сә кең туралы «нағыз еңбек 
адамы, техниканы жақсы бі-
леді, қазақ, орыс тілін өте 
жақ  сы меңгерген, экономика 
са ласын жақсы біледі, ақты – 
ақ, қараны – қара дейтін қара 
қылды қақ жарған әділ. Ау-
дан халқының жақсылық, жа-
мандығының бәрін қамтуға 
ты  рысады, жасының егде тарт -
қанына қарамастан, ең алыс 
70-80 шақырым қашықтықтағы 
«Аққыр», «Жаңадария» ау-
ыл дары ақса қалдарының жо-
ғын жоқ тап, барып-келіп жа-
тады. Адамды алаламайды. 
Ба рынша таза, иманды, іскер, 
жұмысқа берілген. Үлкенге іні, 
кішіге аға, ұстаз бола білген. 
Ауданның қоғамдық жұмысы, 
жеке адамның басындағы проб-
лемасы десе, өзін аямай бел 
шеше кірісетін, жұмыстан ләз-
зат алатын адам» дейді.  

«Ел ағасыз, тон жағасыз 
болмас» деген. Ол – шын мә-
нінде елдің ағасы. Ол кісінің 
қыз меттік бөлмесіне немесе 
үйіне барсаң үнемі адамнан 
арылмайды. Тектілігімен, әділ-
дігімен, са уаттылығымен, тура-
шыл ды  ғымен, еңбек сүйгіш-
тігімен, шын шылдығымен, 
та  за лы ғы мен ерек шеленеді. 

Мен 1980 жылдары Жа-
лағаш аудандық полиция бө-
лімінде жұмыс істедім. Ол кі сі 
«Таң» совхозында директор 
болатын. Сол ауылға күріш жи-
нау науқаны кезінде бекітіл-
генмін. Өте салмақты әрі қа тал 
болып көрінді. Ауылда күріш 
ақтайтын, басқа да техника 
бұзылса, слесарь мен механик, 
басқа мамандар жабылып 
жөндей алмаған техниканы 
ағамыз қара пиджагі мен 
галстугын шешіп жіберіп тез 
арада іске қосатын. Сонда 
ана жігіттер таңғалысып: «ой, 
бұл кісі авиациялық институт 
бітірген ғой» дейтін. Сөйтсем, 
ағамыз әуелі Ташкент авиация 
техникумын, кейін институт 
аяқтаған екен. 

Бірде Жалағаш Азаматтық 
қорғаныстан (Гражданская обо-
рона) бүкілодақтық жаттығу 
(учение) өткізілетін аудан бо-
лып танылды. Мәскеуден Қор -
ға ныс министрлігінің бас аза-
мат тық басқармасынан екі 
полков ник келді. Дұрыс өтпесе, 

кемшілік болса, республика 
және облыс басшылары, сосын 
аудан басшылары оңбай таяқ 
жейтіні белгілі. Бәрі қатты 
қобалжыды. Бүкілодақтық жат-
тығу қоры тын дысымен өткізіл-
ген жиналыста жаттығуға 
жұ мылдырылған ауданның кең-
шар директорлары мен мекеме 
бас шыларының баяндамасын 
тыңдау керек болды. Садық аға-
мыз бен сол кездегі аудандық 
аурухананың бас дәрігері Са-
хы Қалыбаев ағамыз кезек-
пен-кезек ортаға шығып, 
жат   ты ғудың бағ дарламасы бо-
йын  ша таза орыс тілінде баян-
дама жасай бастады. Залда 
ты  ныш тық, оның алдында 
басқа баян  дамашыларға көңілі 
толмай сұрақ беріп, менсінбей 
отырған мүйізі қарағайдай мәс-
кеулік полковниктер аң-таң, 
ауыздары ашылып қалған. Олар 
қорытынды сөздерінде осы екі 
кісінің сауаттылығын, жақсы 
дайындығын мақтап атап өтті. 
Жаттығу қорытындысымен ау-
данға жоғары дайындығы үшін 
«бес» деген баға берілді. 

Садық Әлиевтің аудан-
ның өсіп-өркендеуіне, эконо-
микасын нығайтып, мәдение-
тінің ке мелденуіне қосқан 
ең бегі жо ғары бағаланды. 
«Құр мет бел гісі» орденінің, 
«Ерен ең бегі үшін», «Еңбекте 
үздік шық қаны үшін» және 
көп теген мерекелік медальдің 
иесі атанды. Елбасының, облыс 
басшылығының алғыс хаттарын 
алды. «Жалағаш ауданының 
құрметті азаматы» атанды.  

Ақын Нұржан Наушабаев 
былай деген екен: «Әдеп, ақыл, 
білімді үйрене ешкім тумайды, 
көруменен ысылар». Алла та-
ғала адам бойындағы осы қа-
сиеттерді саты-сатысымен да-
мытып, жетілдіруді жаратқан. 

Оның жүріп өткен жолы жас 
ұрпақ үшін, келешегіміз үшін 
тәрбиелік мәні бар, ұрпақтар 
сабақтастығына септігін тигі-
зетіні сөзсіз. 

С.Әлиев ұлды ұяға, қызды 
қияға қондырған өнегелі отба-
сының иесі. Жұбайы Олжагүл 
Бәйімбетова жоғары білімді 
педагог, ұзақ жылдар ұстаздық 
етіп, зейнетке шықты. 5 бала, 
15 немере, 7 шөбере сүйген 
ата-ананың бақыты ұзағынан 
болғай деп тіледік. 

         
Хұсайын ҚОРАЗБАЕВ,

Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі, облыстық 

полиция департаментінің 
бөлім басшысы, полиция 

полковнигі.

Sb

Еңбекте үлгі,
елге сыйлы

Сыр өңірі – ежелден ерлік пен елдіктің, береке мен бірліктің, өнер мен 
мәдениеттің киелі мекені. Осындай құт дарыған өлкеде  рухани құндылықтарды 
бойына сіңіріп, туған жері мен халқына адал қызмет еткен айтулы тұлғаның 
бірі – Жалағаш аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Садық Әлиев биыл 80 
жасты толтырды.  1940 жылдың 29 қаңтарында қазіргі М.Шәменов (бұрынғы 
Коммунизм колхозында) ауылында дүниеге келген ол 1957 жылы сол ауылдағы 
орта мектепті, 1961 жылы Ташкент қаласының авиация техникумын, 1974 
жылы Қазақтың мемлекеттік ауыл шаруашылығы институтын аяқтады.

 Хабарламалар
«ТузкольМунайГаз Опе-

рей  тинг» ЖШС 2007 жылғы 
9 қаңтардағы №212-ІІІ Қа-
зақстан Республикасының Эко-
логия кодексінің 57-бабы ның 
талаптарына сәйкес (20-04) 
«Батыс Тұзкөл кен орнындағы 
су айдау жүйесі. СТП-10 және 
13 дейін айдау коллекторлары. 
СТП-10 жә не 13 алаңы. №10, 
31, 126 және 326 ұңғымаларға 
айдау желілері»  жұмыс жобасы 
жө ніндегі құжаттаманың мем-
лекеттік экологиялық сарап-
тамаға жолданғандығы жайлы 
хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар 
мен қоғамдық бірлестіктерге 
мемлекеттік сараптамадан өт-
кізу кезеңінде өздерінің ой-пі-
кірлерін білдіру мүмкіндігі 
беріледі.

Анықтама алу телефоны: 

8(7242) 29-95-40.
***

«ТузкольМунайГаз Опе-
рей тинг» ЖШС 2007 жылғы 9 
қаң тардағы №212-ІІІ Қазақстан 
Рес публикасының Экология 
кодексінің 57-бабының та лап -
тарына сәйкес (20-09) «Ба -
тыс Тұзкөл кен орнын 6 кВ 
электрмен жабдықтау» жұ -
мыс жобасы жөніндегі құ-
жат  таманың мемлекеттік 
эко  ло гиялық сараптамаға 
жол  дан ғандығы жайлы хабар-
лайды. 

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

Анықтама алу телефоны: 
8(7242) 29-95-40.

Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаев Жолдау ында отбасылық 
құндылық тарды дәріптеу, ана 
мен бала құқығын қорғау, 
тұрмыстық зорлық-зомбылыққа 
тыйым салу, жасөспірімдерге, 
жеке басқа жасалатын қыл-
мыстарға тосқауыл қою керек-
тігін қатаң тапсырған болатын. 
Жоға ры дағы заңда Мемлекет 
бас шысы белгілеген міндеттер 
ба рынша ескерілген. Соның 
ішінде отбасының берекесін 
сақ тап, тыныштығын бұзбау 
мақ сатында тұрмыстық зорлық-
зомбылыққа қатысты жазалар 
өзгерген. Заңнамаларды бақы-
лап жүретін көзіқарақты жұрт 
тұр мыстық зорлық-зомбылық 
бойынша істердің Әкімшілік 
құқықбұзушылық туралы ко-
декстің 73-бабына сай таразы-
ланатынын жақсы біледі. 
Бұ ған дейін бұл бап әлсізге 
әлімжеттік жасағандардың бә-
ріне бірдей қолданылатын. 

Бы лапыт сөйлеп ар-намысқа 
ти ген, жұдырық жұмсаған адам-
ның жәбірленушімен туыс тық 
қарым-қатынасын ажы ратып 
жатпайтын. Ал жаңа өзге-
ріс осының аражігін ашуды 
мақсат етіп отыр яғни, енді туыс 
адамдар жасаған заңсыздық 
пен бөтен адамның қолымен 
жа салған құқық бұзушылық 
бұрын ғыдай бір бап аясында 
тара зыланбайды. Ендігі жерде 
әйеліне (баласына, інісіне, туы-
сына) қол жұмсаған, құқығын 
таптаған азаматтар бес күн 
әкімшілік қамаққа алынады. 
Ал туыстық қатынасы жоқ 
адам ның қасақана қол жұмсап, 
денеге жеңіл жарақат келтіруі 
басқа баппен қаралады. Мұ-
ның артында отбасындағы 
жан жалдарды оңтайлы шешу 
ғана емес, туыстар арасындағы 
сыйластықты сақтау, жақын 
адамдардың бір-біріне деген 
құрметін кемітпеу сияқты ізгі 

ой жатыр.
Тұрмыстық зорлық бойынша 

ескерту жасау бұрын да болған, 
қазір де сақталған. Тек бұрынғы 
кезде учаскелік инспектор ау-
ызша ескерту беретін еді. Енді 
ескерту жасалған жағдайда ол 
электрондық тіркеуге алынады, 
яғни, алғашқы ескертуден кейін 
қателігінен сабақ алмағандарға 
жаза күшейеді. Бұрын ескер-
туден кейін де есірік ісін тас-
тамай, заңсыздықты қайтала-
ған дарға айыппұл салынатын. 
Қазіргі кезде бұл айыппұл алы-
нып тасталды. Өйткені, ста-
тистика көрсетіп отырғандай, 
отбасылық кикілжіңнен кейін 
ашумен барып арыз жазған 
әйелдердің көбі істі сотқа дейін 
жеткізуге құлықсыз. Көпшілігі 
арызын ертесі күні-ақ қайтарып 
алып жатады. Ал айыппұл ер-
азаматтың жауаптылығын кө-
тереді дегенімізбен, бұл отба-
сылық қаржыға кәдімгідей 
сал мақ салады. Тіпті, күйеуі 
тө леуі тиіс айыппұлды таяқ 
жеген әйелдің төлейтін кез көп. 
Сондықтан, бұл дұрыс шешім 
деп ойлаймын.

Соңғы жылдары педофил-
дер ден зорлық көрген бала-
лардың тағдыры кім-кімді де 
бейжай қалдырмағаны анық. 
Содан болар, жасөспірімдерге 
қиянат жасағандардың жаза-
сын кү шейту, өлім жазасын 
тәжі рибеге қайта енгізу тура-
лы ұсыныстар да жиілеп 
кеткен еді. Жаңа заңда көп-
шіліктің пікірі ескеріліп, жас-

өспірімдерге жыныстық зорлық 
жасаушылардың жазасы қа-
тайтылды. Бұл қылмыстар бо-
йынша бас бостандығынан 
айыру жазаларының төменгі 
және жоғарғы шектері көте-
ріліп, кәмелетке толмаған ба-
лаға қатысты жасалған зорлық 
үшін тоғыз жылдан он екі 
жылға дейін бас бостандығынан 
айыру жазасы белгіленген. 
Егер де зорлықтың соңы абай-
сызда жәбірленушінің өліміне 
әкеліп соқса, онда он жеті 
жыл дан жиырма жылға дейін 
бас бостандығынан айыру көз-
делген. Ал, жәбірленуші он 
төрт ке толмаған бала болса, 
айып талушыны жиырма жыл 
немесе өмір бойы бас бостан-
дығынан айыру жазасы белгі-
ленді. 

Бұл жерде атап өтер тағы бір 
жаңалық бар. Мәселен, бұрын 
азаматтық некедегі күйеуі қы-
зын зорласа, анасы қылмысты 
жасыруға тырысатын. Жабық 
мекеме, мектеп-интернаттағы 
қызметкерлер де басшыдан жас-
қанып, өзі жұмыс істейтін меке-
менің абыройын ойлап, зорлық 
фактісін сыртқа шығармауға 
күш салатын еді. Енді қыл-
мысты біліп тұрып айтпау, ха-
бар бермеу қылмыстық әрекет 
болып есептеледі. Зорлықты 
жа сырғандар да жазасыз қал-
майды. 

Ермек ҚҰТЫБАЕВ,
Қармақшы аудандық 

сотының судьясы.

Қылмысты жасырғанға да жаза бар
Жаңа заңдарды, заңнама ларға енгізілген өзгерістер 

мен толықтыруларды азаматтарға дер кезінде жеткізіп, 
түсіндіріп отырған дұрыс. Ел азаматтары құқықтық 
кедергілерге тап болмауы, сергелдеңге түс пеуі үшін 
мұндай шаралардың маңызы өте зор. Мәселен, биылдан 
бастап «Қазақстан Рес публикасының кейбір заңна-
малық актілеріне қылмыстық, қылмыстық-процестік 
заңна маны жетілдіру және жеке адам құқықтарының 
қорғалуын күшейту мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» заң қабылданып, жақында 
қолданысқа енгізілді. Бұл құжатта күнделікті өмір де 
қаперде болуы тиіс көп теген жаңашылдықтар қарасты-
рыл ған. 

Сүйіншісі бар
Нұрланұлы Әділжанның атына ҚР ІІМ Қызылорда облысы 

бойынша қылмыстық-атқару жүйесі департаментінен  берілген KF 000 
780 ИЛ №01194 қызметтік куәлігі жоғалуына байланысты тауып алған 
кісілерге сүйіншісі бар. Байланыс тел.: 8 707 254 68 64, 8 707 644 02 63.

МЕРЕЙ

Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Табиғи моно полия-
ларды реттеу комитетінің Қызыл орда облысы 
бойынша департаменті «Дәу летэнерго» ЖШС-
ның электр энергия сымен жабдықтау қызметі 
бойынша бекі туге берілген бағалардың 
жобасын тал қылау бойынша жария тыңдау 
өтетінін хабарлайды.

Жария тыңдау мына мекен-жайда өткі-
зіледі:

– 2020 жылдың 14 ақпанында сағат 15-30-
да Қызылорда облысы, Арал қаласы, Бақтыбай 
батыр көшесі, 56 (З.Шүкіров атындағы мә-
дениет үйі);

– 2020 жылдың 14 ақпанында сағат 11-00-
де Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке 
би кенті, Төле би көшесі, 35 («Дәулетэнерго» 
ЖШС-ның Қазалы филиалының ғимараты).

Жария тыңдауға қатысу үшін депу таттар, 
мемлекеттік органдардың, бұқа ралық ақпарат 
құралдарының өкілдері және тұтынушылар 
шақырылады.

Анықтама үшін: Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монопо-
лияларды реттеу комитетінің Қызылорда 
облысы бойынша департаментінің 26-23-67, 
27-79-74, 26-37-98 байланыс телефондарына 
хабарласуға болады. 

 Хабарландыру



БАС ДИРЕКТОР
Аманжол ОҢҒАРБАЕВ
қабылдау бөлмесі тел/факс: 8/7242/ 70-00-36, 40-11-10 (1002)

БАС РЕДАКТОР
Қуат ШАРАБИДИНОВ
қабылдау бөлмесі – тел: 8/7242/ 40-02-17, 40-11-10 (1007)

Бас редактордың орынбасары – 40-11-10 (1053)
Жауапты хатшы – 70-00-81 (1037) 

Бөлімдер:
руханият және ақпарат – 40-11-10 (1039, 1040)
экономика – 40-11-10 (1038, 1033)
әлеумет және саясат – 40-11-10 (1034)
жарнама – 70-00-52, 40-11-10 (1058) 
есеп-қисап – 70-00-39, 70-00-38 
компьютер орталығы және корректорлар – 40-11-10 
(1036, 1035)

Меншік иесі

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Газет аптасына 3 рет (сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері) шығады.

Газет Қазақстан Республикасының 
Мәдениет және ақпарат министрлігі
Ақпарат және мұрағат комитетінде тіркелген. 
Тіркеу куәлігі №12993-Г, 27.08.2012 ж.

Қызылорда облыстық «Сыр бойы» газеті 
ҚР СТ ИСО 9001-2009 «Сапа менеджменті 
жүйесі» талаптарына сәйкес сертификатталған. 
Авторларға қаламақы тапсырыс  бойынша 
төленеді, қолжазба өңделеді және 
қайтарылмайды. Жариялымдар газеттің 
түпкілікті көзқарасын білдірмейді. 
“АҚ” - ақылы қызмет. 
Жарнама мазмұнына жарнама беруші жауапты.

Редакция мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі, 4 “А”. Таралымы 28742         Тапсырыс №153

Газет редакцияның компьютер орталығында қатталып, 
“Сыр медиа” ЖШС өз баспаханасында басылды. 
Тел.: 8/7242/ 40-06-68. 
Газеттің таралымы бойынша 
8/7242/ 70-14-08 телефон нөміріне хабарласуға болады.

e-mail: syrboyi@yandex.kz   /   www.syrboyi.kz Кезекші редактор  Әділжан ҮМБЕТ.

www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyikz
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Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ.

Табиғат женьшеньді мінсіз 
қылып жаратқан. Қазіргі зама-
науи технолог-ғалымдардың 
не гізгі мақсаты – женьшеньнің 
барлық пайдалы қасиеттерін 
сақтай отырып, дәрінің ең тиімді 
түрін жасап шығару. Соны мен 
қатар, құрамындағы барлық зат-
тар бір-бірінің емдік қасиетін 
төмендетпей, бірлесіп, пайда-
лы қасиеттерін арттыру. Жень-
шеньнің жапырақтары мен 

тамырынан дайындалған ми-
цел  лярлы түрдегі тұңбаны қол-
данудың арқасында бұл фи-
то наноцевтикалық бальзам 
ор ганизмге жақсы еніп, бел-
сенді мицеллярлық құрамы аз-
қазан-ішек жолдарына тез сіңу 
қабілетіне ие. Жоғары белсенді 
компонент «Женьшень – өмір 
қуа ты» фитонаноцевтикалық топ-
тамасы тонусты көтеріп, ағзаның 
жағымсыз әсерлерге қарсы тұру 

қабілетін арттырып, қабыну 
процестерін жояды. Сондай-ақ, 
бактерияға және вирусқа қарсы 
әрекет етіп, қан қысымын реттеп, 
қанның құрамын қайта қалпына 
келтіріп, өкпе мен бронх тарды, 
қанды тазартып, ішкі секреция 
бездерін, зат 
алмасуды жақ-
сартып, тас тү-
зілуіне кедергі 
келтіреді. 

Мына телефондар арқылы 
маманнан кеңес алып, 

тапсырыс беруге болады:
8 702 911 55 55, 8 777 114 13 20,   

8 727 327 88 02

«Женьшень» бальзамы, «Саган Дали» капсуласының 
қасиеті және «Кудзу»  тамшылары туралы СІЗ МЫНА 
КҮНІ ӨТКІЗІЛЕТІН САТЫЛЫМ КЕЗІНДЕ БІЛЕ АЛАСЫЗ: 
Қызылорда қаласында 16 ақпан күні сағат 10.00-11.00 

аралы ғында Ә.Тәжібаев атындағы кітапханада. 
Абай даңғылы, 53 Д, 1-қабат, конференц зал.

ҒЫЛЫММЕН ДӘЛЕЛДЕНГЕН ТАБИҒАТ КЕРЕМЕТІ

«Женьшень - өмір қуаты» бальзамы 
– (Сәйкестік декларациясы ЕАЭС №RU 
Д-RU.АД81.В.14213, 24.07.2018 жылдан 
23.07.2021 жылға дейін жарамды)

 Жүрек-қан тамыры жүйесі 
жұмысының бұзылуы (жүрек 
әлсіздігі, жүректің рев матикалық 
ауруы, атеросклероз,  вегетота-
мырлы  дистония, тахикардия 
және т.б.).

 Жүйке жүйесі ауруларын-
да;

 Гипертония мен гипотония 
кезінде қан қысымын реттеу;

 Ревматизм, артрит, ар-
троз, буын аурулары, остео-
хондроз, подагра кезінде;

 Имунитетті көтеру және 
ағзаның жалпы жағда йын 
жақсарту;

 Түрлі инфекциялық, бак-
терия лық және вирустық ауру-
ларда;

 Тыныс алу жолдарының 
инфекциялық және қабы-
нуында;

 Ас қорыту жүйесі аурула-
рында (ас қорытудың бұзылуы, 
гастрит, он екі елі ішек және 
асқазан жарасы)

 Бауыр ауруларында;
 Бүйрек және несеп шығару 

жолдарының ауруларында;
 Өт жолдарының дискине-

зиясы, өтте тас жиналу кезінде;
 Простатит, простата аде-

номасы ке зінде;
 Терінің инфекция лық-ал-

лер гиялық ауруларында;
 Қант диабетінде;
 Қан тамырының ауыт қула-

рынан болған көз ауруларын-
да;

 Ісік кезіндегі өзгеріс терде;

«ЖЕНЬШЕНЬ – ӨМІР ҚУАТЫ» – 

Биологиялық активті 

қоспалар 

дәрілік 

зат болып 

табылмайды.

БІЗДІҢ КЛИЕНТТЕРІМІЗ БІЗ ТУРАЛЫ:

Бір курсқа 
бальзамның

қорабын 
қабылдау 
ұсынылады.8

Кенжебе -
ков Жағыпар, 
84 жаста, Ал-
маты облысы, 
Ескелді ауда-
ны Алдабер-
генов ауылы

Мен 6-шы 
ай «Жень-
шень – өмір 

қуаты» бальзамын қабылдап 
жүрмін. Бальзам жайлы газеттен 
білдім. Бұл бальзам өте жақсы 
деп айтқым келеді. Бұрын менің 
жүрегім, асқазаным ауыратын. 
Емханада жүрекпен тіркеуде 
тұрамын. Тамақ ішкенде ас 
қорытылмай, құсып, ішім өтетін. 
«Женьшень» қабылдаған соң, 
жүрегімнің ауырғаны басылды. 
Асқазаным дұрыс жұмыс жасап, 
иммунитетім көтерілді. Бұрын 
суық тигенде жатып қалатынмын, 
ал қазір тез тұрып кетем. Баль-
замды тағы қабылдаймын, бәріңе 
ішуге кеңес беремін!

Дүйсенов А, 
57 жаста, 
Алматы 
об лы сы, Же
ті су ау да ны 

Мен көп 
жылдар бойы 
артритпен 
ауырамын. 
Ауа райы 
бұ зылса, аяқ-қолым қақсап, 
ті зе-буындарым, сүйек-сүйегім 
сырқырап, мазам қашатын. 
“Отты тамыр” кремі туралы 
үлкен кісілерден естіп, қолдана 
бастадым. Кремді қолдандым, 
әсері жақсы. Қазіргі таңда қол-
данып келемін.  

Бір қораптың    
бағасы –  4000 теңге.

3 қорапша алсаңыз,
4-ші қорапша ТЕГІН

Жанұзақова 
Күләш, 64 жас та, 
Атырау облысы  
Индер ауданы

Соңғы жыл-
дары жасым ұл-
ғайғасын ба, 
ас    қазаным ауы-
рып, аяғым қақ -
сап, қан қы сы-

мым  көтерілуі байқалды. Осы 
«Женьшень» бальзамының 4 кур-
сын қабылдадым. Жаңағы ауру-
лардан айығуыма,  иммунитетім 
көтерілуіне осы бальзам себепкер 
болды. Бұрын бальзам ішпегенде 
әлсізденіп, шаршап жүретінмін. 
Қазір өзімді керемет сезінудемін. 
Онымен қоса, терім өте құрғақ 
болғандықтан, қолдарыма бөрт-
пелер шығып кететін. Оның бар-
лығы кетті. Ең бірінші Алланың 
көмегі, содан соң осы «Женьшень» 
бальзамының көмегі тиді деп айта 
аламын. 

«Огненный корень» кремінің 
бағасы – 3500 тг

Акция 3+1, бір курсқа – 4 крем 
ұсынылады.

«Отты тамыры» кремі 
буындардағы ауырсынуды, 
ісіну мен қабынуды жояды, 
буын қапшығындағы қан 
айналымы мен минералды 
алмасуларды жақсартады.  
Хондроитиннің көмегімен 
шеміршектің қалыпқа кел-
уін тездетеді.
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Қолдану әдісі: күніне 3 рет 
тамақтанудан 30 минут бұрын 
1 шай қасық бальзамды ау
зы ңызда 30-40 секунд ұстап 
тұрып, содан кейін жұтасыз. 

БАЛЬЗАМДЫ 
ПАЙДАЛАНУҒА 
ҰСЫНЫЛЫМ:

Нығметқалиева   Әли 
маш,  Ақтөбе об лы сы, Темір 
ауданы, Шұ бар құдық кенті 

Менің жасым 71-де.  
«Женьшень» бальзамын іше 
бастағаныма 3 айдан асты. 
Бұрын аяқ-қолдарым сыр -
қырап, асқазан-өт жол да-
рым ауырып мазам кете тін. 
Бальзамды қа был дай бас-
тағаннан бері ішкі құры лы-
сым ның жұ мысы жақсара 
бастады. Әлсіздіктен құтыл-
дым. Өзімді сергек сезінемін, 
көңіл күйім жақсы. «Же нь-
шень» бальзамын өндіру-
шілерге рахмет! 

Аламбергенова 
Алтынай,  25 жаста, 
Алматы қаласы 

Мені көп жылдар бойы 
созылмалы панкреатит пен 
өт тас ауруы мазалайды, ең 
маныздысы репродуктивті 
жүйем, яғни бала көтере алмай 
жүрген едім. Бұл бальзамға 
дейін көп дәрі-дәрмектер 
қа был дадым, әсерін бай-
қа  мадым. Осыдан жарты 
жыл бұрын таныстарымнан 
газетте жарияланып жатқан 
"Женьшень – өмір қуаты" ба-
льзамы жайлы естідім. Осы 
ба льзамды қабылдағаннан 
бері ден саулығым жақсара 
бастады.  Созылмалы пан-
креа титтен айық тым. Өт 
жолым, ішкі құры лы сымның 
жұмысы жақсарды.  Ең ма-
ныздысы репродуктивті жү-
йем дұрысталды. Қазыр ая ғым 
ауыр. Құдай қаласа, тамыз 
айында босанамын.  

Тағылымы терең әде-
би шара дала кемең ге рінің  
табиғат лирикасына не гіз-
делген ерек ше қойылымнан 
бастау алды. Мұнан соң 
меймандар ақын ұрпақтары 
жа йындағы бұрышпен та-
нысты. 

Ұлтымыздың ұлық тұл-
ғасының әлеміне сая хат 
жасау мұнымен толас та-
ма ды. Әдеби кеш “Абай” 
спектакліне ұласты. Одан 
әрі “Әжелер” ан самблі 
кештің көркін қыздырса, 
мектеп оқушылары Абай 
әндерінен шашу шашты. 
Жиылған көпшілікті оқу-
шылардың үш тілде өлең 
оқып, қара сөздерді жатқа 

айтуы айрықша күйге 
бөледі. 

– Абай мұрасын наси-
хаттау барысында түрлі 
іс-шаралар өтуде. Бүгінгі 
кеш ақынның өмірі мен 
шы ғармаларын жан-жақты 
қам тыған, тыңдарманның 
құ лақ құрышын қандырған 
кеш болды. Өте жоғары 
дең гейде өтті. Әсіресе, 
бала  лар дың ақын өлеңдерін 
үш тілде айтуы мені қуант-
ты. Жастарымызды осы-
лай әдеби дүниелермен 
сусындатсақ, жаман бол-
маймыз. Осындай әсерлі  
кештің өтуіне атсалысқан 
мектеп ұжымына алғыс 
білдіремін, – деді ардагер 
С.Аңсатов.

Әсерлі өткен
әдеби кеш

Абай ауылында №138 орта мектепте “Абай 
жаққан бір сәуле сөнбес үшін” атты әдебисазды кеш 
өтті. Ұлы ақынның 175 жылдық мерейтойына орай 
орайластырылған шараға облыстық ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Серік Дүйсенбаев, еңбек ардагері 
Сәпен Аңсатов, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері 
Ержан Уәйіс, ауыл тұрғындары қатысты.

«Сыр бойы», «Кызылординские вести», «Ақмешіт 
апталығы», «Ақмешіт жастары» және ауданның 

барлық басылымдарына хабарландыру 
орналастырғыңыз келсе:  70-00-52  телефон ы 

арқылы байланысуға болады. 
E-maіl: smjarnama@mail.ru

ТЕАТР

НЫСАНА

Сахнада алпысқа қараған 
шағында ауыр ой арқалап, 
іштей егілген ақынның бейнесі 
көрініс тауып, өмірінің соңғы 
кездері суреттеледі. Араға 
жыл толмай, бірінен соң бірі 
көз жұмған балаларының 
қайғысы қабырғасын сөгіп 
кеткен ақынның мұңды 
келбеті көрерменнің де жанын 
ауыртады. 

Жүрегіңнің түбіне 
терең бойла,

Мен бір жұмбақ адаммын, 
оны да ойла.

Соқтықпалы, соқпақсыз 
жерде өстім,

Мыңмен жалғыз а лыстым, 
кінә қойма!» – 

деп тол ғанған Абай образы 
тағ дыр сынынан қайыспай, 

өмірінің әрбір сә тінен 
өзінше ой тү йіп, көркем 
туын ды ларымен көпке 
үлгі болған ақын ның 
күрескерлік бол мы сын 
көр сетуді мақсат еткен.

Қойылымда Абай 
ролін ҚР Мәдениет 
сала сының үздігі 
Б.Темірбеков, Діл-
да ны Қазақстанның 
ең бек сіңірген қай-
рат кері З.Тө лепова, 
Әй герімді ҚР Мә де -
ниет саласының үз дігі 
Қ.Айтжанова сом дады.

«СБ» ақпарат.

Сахнада –
ақын бейнесі

Н.Бекежанов атындағы облыстық академиялық 
музыкалық драма театрында  Хұсейін ӘмірТемірдің 
режиссерлігімен Е.Төлеубайдың «Абай» трагедиясы 
қойылды.

Үтір – үміт... 
Үтір – үкім

«Казнить, нельзя помиловать!»
«Казнить нельзя, помиловать!»

Түңіліп әсте түкірме,
Тіршілік ет, шүкір де!
Кейбіреудің тағдыры,
Көрдің бе жалғыз үтірде...
Жазғанда мән берген жөн,
Нүктелер мен үтірге!..
Әйтпесе...

Өрт пен өсек

Өртке сенім жоқ,
Өсекке өлім жоқ...

Жымы айқын жұмбақтар

Ти десем тимейді, 
Тиме десем тиеді.

(Ерін емес, есер)

Ұйықтап жатса сүйкімді,
Шығарар тұрса «итіңді...»

(Шайпау)

Түзде «қошақан»,
Үйде «ошаған...»

(Екі түрлі мінезді пенде)

Қазыбек 
ӘШІРБЕКҰЛЫ.

Мерекеге орай жиылған 
қауым алдында «Қоғамдық 
келісім» КММ директорының 
орынбасары Асылбек Жұма-
баев, «Қазақстан корейлер қа -
уым   дастығы» облыстық фи-
лиалының жетекшісі Елена 
Ким және басқа этномәдени 
бірлестіктерінің жетекшілері 
сөз сөйлеп, корей халқын 
Жаңа жыл мерекесімен құт-
тықтады. 

Айта кету керек, биыл ко-
рейлер қауымдастығының 
құ рыл ғанына 30 жыл тола-
ды. Наурыз айында ауқым-
ды түрде атап өтпек. 1937 
жылы Сыр еліне Қиыр Шы-
ғыстан жер аударылған ко-
рей этносының өкілдері бар-
лық замана ауыртпалығын 
ең серуге еселі еңбегімен өз 
үлес терін қосты. Олар тағдыр 
теперішіне ұшыраған сәтте 
құшағын ашып, бауырына 

басқан қазақ халқымен біте 
қайнасып, ынтымақта өмір 
сүріп, әр салада еңбек етіп 
келеді.   

Ай күнтізбесі бойынша 
тойланатын жаңажылдық ме-
реке биылғы күнтізбеге сай 25 
қаңтарда тойланды. Олар жас 
буынға, өскелең ұрпаққа ата-
бабаның себэ салтын насихат-
тап, үлкендерді құр меттеуге 
шақырып,  отба сымен бірге 
барлық жорал ғыларды орын-
дады. Дәстүрге сәйкес, бұл 
күні балалары ата-аналарына 
сәлем беріп, ал ата-аналары 
оларға жаңажылдық сыйлық 
сыйлады. 

Сольналь мерекесіне қа-
ты  сушылардың назарына 
"Алекс" хореографиялық 
ұжы   мының билері, «Чин сон» 
вокалдық тобының орын да-
уында әндер ұсынылды. 

«СБ» ақпарат.

Сольналь 
мерекесі

«Қазақстан корейлер қа уым    дастығы» облыс тық 
филиалының ұйым дас тыру мен облыстық Қазақстан 
хал қы ассамблеясының қол да уымен корей халқының 
Жаңа жылы – Сольналь мерекесі тойланды.


