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Өткен аптаның сенбісі – өнерсүйер 
қауым үшін қуанышты күн 

болды. Тасбөгет кентіндегі Абай 
атындағы көшеден бастау алатын 

жаңа көшеге Сыр сүлейлерінің ізін 
жалғаушылардың бірі – жампоз 
жырау, төкпе ақын, жан-жақты 

өнерпаз, сазгер Серік Өтеуовтің есімі 
берілді.  

Бұрынғы Сырдария ауданының 
«Тартоғай» кеңшарында 1956 жылы 
дүниеге келген С.Өтеуов мектеп 
оқушысы кезінің өзінде-ақ бойындағы 
бұла өнерімен ауыл тұрғындарының 
көзайымына аналған еді. Ауыл 
сахнасында қолына домбырасын алып, 
ән салып, терме айтып, спектакльдерде 
бірнеше рөлдерді ойнап үлгірген-ді.

Сырдария аудандық мәдениет 
бөлімінің автоклуб меңгерушісі, одан соң 
«Қызыл отау» меңгерушісі қызметтерін 
атқара жүріп, 1982 жылдан бастап 
облыстық айтыста жүлделі орындар 
иеленіп, республикалық айтыстарға талай 
рет оза шауып, олжа салды. 

Жырау Серіктің репертуарында 
Шораяқтың Омарының «Әбу-Шаһма», 

Нұрхан Ахметбековтің «Қарға» дас-
тандары бастаған оншақты жыр-дастан, 
толғаулар болды. 

Ауданның өнерпаздарымен бірге 
спектакльдерде көптеген ролдерді 
сомдап, аудандық мәдениет үйінің 
«Мереке» әзіл-сықақ отауына мүше бола 
жүріп, қайталанбас өнерімен аудан мен 
облыстың көрермендерін талай рет тәнті 
етті. 

Халықаралық ІV Лорд конфе-
ренциясына шақыртумен қатысып, 
батыстың фольклор зерттеушілеріне 
Шораяқтың Омарының «Әбу-Шаһма» 
дастанын үнтаспаға жаздырды. 

Өнерпаз С.Өтеуов бүкіл одақтық 
көркем өнерпаздардың І және ІІ фести-
валінің лауреаты атанды.

Осындай өнерпаздың есімін ардақтап, 
өзі қызмет атқарған кентте жыраудың 
атына көше берілді.

Салтанатты шарада сөз алған 
Тасбөгет кентінің әкімі П.Шамұратов  
Серік Өтеуовтің өмір жолына тоқталып, 
жиналған қауымды жаңа көшенің 
ашылуымен құттықтады. Одан соң 
кенттің бастауыш ардагерлер ұйымының 
төрағасы Р.Молдашев пен мәдениет 

саласының ардагері Қ.Шағыров жырау 
жайлы естеліктер айтты. 

Бұдан соң жиналған көпшілік көше 
атауы жазылған тақтаны ашу рәсіміне 
қатысты.

Өнерсүйер қауым үшін маңызы 
жоғары бұл шара жыраудың өзі еңбек 
еткен С.Майқанова атындағы мәдениет 
үйіндегі «Ақборан жырдың иесі – ақын 
Серік Өтеуов» атты еске алу кешіне 
жиналып, жас жыршылардың облыстық 
фестиваліне қатысқан күміс көмей 
өнерпаздардың өнерін тамашалады. Жас 
жыршылар фестивальдің шарты бойынша 
ақын Серіктің термелерін орындап 
жырсүйер қауымды тәнті етті. 

Мәдениет үйіндегі жыр кешінен 
соң шараға жиналған қауым арнайы 
әзірленген ас дастарханында бас 
қосып, С.Өтеуовтің әріптес досы, ҚР 
Журналистер одағының мүшесі, белгілі 
қаламгер Т.Бекарыстановтың «Сан 
қырлы, сан өнерлі саңлақ еді...» деректі 
фильмін тамашалады, жырау туралы 
естеліктер айтылды.

Қабдолла ӘМІРАЙДАРҰЛЫ.

Шетелдік сарапшылар, үкіметтік 
емес ұйым өкілдері, университет 
профессорлары, су мамандары қатысқан 
бұл шарада жалпы су ресурсын сақтау, 
Арал теңізінің эко логиялық жағдайын 
қалпына келтіру жайы талқыланды.

Облыс әкімінің орынбасары Б.Намаев 
шетелдіктерге Сыр елінің тыныс-тіршілігі 
жайынан ақпарат беріп, конференцияда 
көтерілген мәселе тек теңіз жағасындағы 
елді ғана емес, әлем назарын аударған 
ауқымды тақырып екенін атап айтты.

– Бүгінгі шараның тақырыбы 
ауқымды әрі әлемдік мәселені көтеріп 
отыр. Конференцияда  Арал теңізінің 

экологиялық жағдайын шешуге бірлесе 
шешім қабылдауға және экология 
мәселесін «жасыл экономиканы» дамыту 
арқылы жаңа мүмкіндіктерге қол жеткізуде 
нақты ұсыныстар мен нәтиже болады 
деген үміттемін, – деді облыс әкімінің 
орынбасары.

Айта кетелік, Конрад Аденауэр 
атындағы қор елімізде он нақты бағыт 
бойынша қызмет атқарады. Соның бірі – су 
ресурсы мәселесі.

– Су ресурсы әлемдік маңызға ие. Су 
тап шылығы, экологиялық мәселелер, 
Қазақстанның Арал теңізінің солтүстік 
бөлігін сақтау мақсатында қабылдаған 

шешімі мен атқарылып жатқан жұмыстар, 
баламалы энергия көздерін дамыту бүгін гі 
талқылау жұмысына арқау болуда. Ше тел-
дік сарапшылар өз пікірлерін ортаға салды, 
– деді қордың еліміздегі өкілі Томас Хельм.

Конференцияда Германия мемлекетінің 
Айхштетт-Ингольштадт университетінің 
ғы лыми қызметкері Магдалена Лауерман, 
Гонконгтегі «China Water Risk» қорының 
су мәселелері бойынша кеңес шісі Фенг 
Ху өз пікірлерімен бөлісті. Сондай-ақ, 
Арал теңізінің бүгінгі жайы, атқарылып 
жатқан жұмыстар барысы бойынша 
облыстық табиғи ресурстар және 
табиғат пайдалануды реттеу басқармасы 
басшысының орынбасары Б.Шәменов 
хабарлама жасады. 

Шараның екінші күні Арал теңізінің 
жағасында жалғасын таппақ.

Осыған дейін, Кәсіпкерлер 
палатасы Ауыл шаруашылығы 
министрлігімен қолданысқа 
ен гізілген мамандандыру схе-
ма сының жергілікті кә сіп-
кер лердің құқығын шектеп 
отыр ғандығы жайлы мәселені 
түр лі алаңдарда көтеріп келген 
болатын.

Атап айтқанда, жыл ба-
сында Жасұлан Серіков сол 
кезде бұқаралық ақпарат құрал-
дарына: «Ауыл шаруашылығы 
ми нистрі нің 2014 жылғы 
бұйры ғы мен бекітілген «Ауыл 
шаруа шылығы өнімінің нақты 
түр лерін өндіру үшін ауыл 
шаруашылығы жерлерін оң-
тайлы пайдалану бойынша 
өңірлерді мамандандырудың 
ұсынылатын схемасына» 
сәйкес, облыста бірқатар 
бағыт тар бойынша мемлекет 

тарапынан берілетін жеңіл дік-
терді  алуға қол жеткізе алмай 
келген болатын. Мысал ретінде 
айтайын, «2019 жылдың қаңтар 
айынан бастап инвестициялық 
субсидияларды беруде осы 
мамандандыру схемасын 
басшылыққа алынсын», – деп 
көрсетілген. Бүгінде Шиелі, 
Жаңақорған аудандарының 
тұрғындары алма өсірумен 
айналысуда. Алайда маман-
дандыру схемасында біздің 
облыстың аудандарының еш-
қайсысы да алма бағын өсіру 
бойынша басым бағыттар 
қатарында көрсетілмеген. Яғни, 
бұл бағытта іс бастап жүрген 
азаматтар субсидияға немесе 
«ҚазАгро» ҰБХ АҚ тарапынан 
берілетін жеңілдетілген қар-
жыны алуға қол жеткізе 
алмайды деген сөз. Мәселен, 
жанымызда тиіп тұрған Түркіс-
танның кәсіпкерлері алма 
еккені үшін субсидия ала-

тын болса, жанында тұр ған 
Жаңақорған, Шиелі аудан-
дарының азаматтарына бұл 
қолжетімсіз. Біз Министр-
ліктен кәсіпкерлерге тең 
жағдай жасап, бұл тармақты 
алып тастауын сұрадық», – деп 
сұхбат берген болатын. 

Сонымен қатар, біздің ауыл 
шаруашылығы тауарөн діру-
шілеріміз картоп пен мақсары 
еккені үшін, сүт бағытындағы 
ірі қара мал өсіргені үшін 
де субсидиядан, сондай-ақ,  
«ҚазАгро» ҰБХ АҚ тарапынан 
берілетін жеңілдетілген 
қаржыдан қағылып келді.

Қызылорда облысы кәсіп-
кер лер палатасының өңір 
кәсіп  керлерімен, облыстық 
ауыл шаруашылығы басқар-
масы мен бірге тиісті министр-
лікке берген ұсынысы қабыл-

данып, 2019 жылғы Ауыл 
шаруашылығы министрлігі 
ма ман дандыру схемасына 
өзгерістер енгізді. 

Өзгерістерге сай ендігі 
жерде мақсары еккені үшін 
Қазалы ауданы мен Қызылорда 
қаласының кәсіпкерлері, картоп 
еккені үшін Қызылорда қаласы 
мен Қармақшы, Жалағаш, 
Сырдария, Шиелі, Жаңақорған 
ауданының, алма мен жүзім 
еккені үшін Шиелі мен 
Жаңақорған аудандарының, 
сүт бағытындағы ірі қара мал 
өсіргені үшін Қызылорда қа-
ласы мен Жаңақорған, Шиелі, 
Сырдария аудандарының кә-
сіп керлері субсидия, соны-
мен бірге «ҚазАгро» ҰБХ 
АҚ тарапынан берілетін 
жеңілдетілген қаржы алу мүм-
кіндігіне ие болды.

Қызылорда облысы 
кәсіпкерлер палатасының 

баспасөз қызметі.

СУ ТАПШЫЛЫҒЫ – ӘЛЕМДІК МӘСЕЛЕ
Кеше облыс әкімдігі мен Конрад Аденауэр атындағы қордың Қазақстандағы 

өкілдігінің ұйымдастыруымен облыс орталығында «Өмір көзі – суды тұрақты 
пайдалану» тақырыбында конференция өтті.

АЛМА МЕН ЖҮЗІМ 
ЕККЕН

КӘСІПКЕРЛЕР ҮШІН

Қызылорда облысы кәсіпкерлер палатасының 
Агроөнеркәсіптік кешен бөлімінің бастығы Жасұлан 

Серіков аймақтағы ауылшаруашылығы тауарын 
өндіруші кәсіпкерлер үшін сүйінші жаңалықты жеткізді. 

ТАСБӨГЕТТІКТЕР
АҚЫНЫН АРДАҚТАДЫ
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«Сыбайлас жемқорлық» ұғымы латын тілінен 
аударғанда – «параға сатып алу», «пара» деген 
мағына береді. Бүгінгі күні жемқорлық, «параға 
сату» пәрмені қоғамның қауіпті дертіне айналуда, 
ал оны тудыратын маңызды фактор болып 
лауазымды тұлғалардың өз өкілеттілігін асыра 
пайдаланушылығы екені де анық. 

Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің 
жыл сайынғы халыққа жолдауындағы басым 
бағыттардың бірі – сыбайлас жемқорлық іс-
әрекеттерінің алдын-алу болып табылатын. Сонымен 
бірге, әлеуметтік желінің өзге де медиа ресурстардың 
дамуы жағдайында, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-әрекет барысында оны жалпы жұртшылықтың 
жек көруі күрестің қуатты құралына айналуы тиіс 
екендігін атап өткендігі белгілі.  

Бұл тұрғыда  мемлекеттік органдар мен  
мемлекеттік қызметшінің жұмысы, іс-әрекеті 
– шындық, айқындық адалдық, ашықтық 
принциптеріне негізделуі қажет. Барлығымыз 
жұмыла жұмған жұдырықтай  жемқорлықтың алдын 
алу мақсатында  заңдылық  аясында үнемі және 
жүйелі түрде жұмыс жасауға міндеттіміз. 

 Елбасы саясатына және жоғарғы орган талабына 
сәйкес мемлекеттік кірістер органының атқарып 
жатқан шаралары аз емес. Оларға тоқтала өтсек,  
халыққа сапалы қызмет көрсету және жемқорлыққа 
жағдай туғызбау мақсатында басқармада «Ақпарат 
қабылдау және өңдеу орталығы», «Салық 
төлемгерлерінің терминалы» қызмет атқарады. 

Онда жоғарғы мемлекеттік кірістер органымен 
бекітілген регламент талаптарына сәйкес, салық 
төлеушілерге сапалы қызмет көрсету көзделген. Бұл 
шара мемлекеттік кірістер органы қызметкерлерінің 
халықпен тікелей қарым-қатынасын болдырмай, 
электронды түрде ақпарат алмасуын 
қамтамасыз етеді және де кезек күту мәселесі 
де автоматтандырылған: себебі операциялық 
зал электронды табломен жабдықталған. Бұның 
барлығы жемқорлық құқық бұзушылыққа әкеліп 
соқтыруына мүмкіндік тудыратын жағдайға жол 
бермеудің бірден-бір айғағы, яғни, күрес салдарымен 
емес алғышарттарын туғызбауға негізделген. Осы 
тұрғыда (жоғарғы Мемлекеттік кірістер органының 
ұйымдастырылуымен) көрсетіліп жатқан қызмет 
сапасына жүргізіліп отырған мониторингі де өз 
нәтижесін беріп, қызмет сапасының жоғарылауына 
оң әсерін тигізіп отырғаны анықталып отыр.   

Мемлекеттік және құқық қорғау органдары 
өкілдерінің қатысуымен  Мемлекеттік кірістер 
органы қызметкерлерімен салық төлеушілердің 
арасында семинар-кездесулер,  лекциялар мен 
дөңгелек үстелдер, «ашық есік» күндері өткізіліп, 
жемқорлықты болдырмаудың жолдары мен оның  
салдары туралы дәрістер оқылып, заңдылық 
нормаларын түсіндіру жұмыстары жүргізіліп 
отырады.

А.ҚҰЛТАНОВ,
Қызылорда  қаласы  бойынша 

Мемлекеттік кірістер басқармасы.

Сыбайлас жемқорлық – заман ағысымен бірге өсіп-
өркендеп, мол қаражат және қоғамдық бәсекелестік 
пайда болған жерлерге тамырын жайып, бүгінгі күнге 
дейін жойылмай отырған кеселдің бірі. Бұл індет 
дамушы елдердегідей біздің жас мемлекетімізге де 
орасан зор нұқсан келтіріп отыр.

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының талаптарының 
аясында жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер әр салада 
жүзеге асырылуда. Әсіресе, халық парақорлық 
дертімен жиі бетпе-бет келеді. Сондықтан, кез келген 
ортада пара беру мен пара алудың жолын кесуде 
қоғам болып белсенділік танытуымыз қажет.

Парақорлық мемлекеттік органдардың тиісті 
қызмет атқаруына кері әсерін тигізіп, беделіне нұқсан 
келтіреді, заңды қағидаларды теріске шығарып, 
азаматтардың конституциялық құқықтары мен заңды 
мүдделерінің бұзылуына түрткі болады. Қазақстан 
Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл туралы» Заңына сәйкес, сыбайлас 
жемқорлықпен күресті барлық мемлекеттік органдар 
мен онда қызмет атқаратын лауазымды тұлғалар 
жүргізуі тиіс. Мемлекеттік органдардың ұжымдардың, 
жергілікті өзін-өзі басқару органдарының басшылары 
өз өкілеттігі шегінде кадр, бақылау, заңгерлік және 
өзгеде қызметтерін тарта отырып, заң талаптарының 
орындалуын қамтамасыз етуге міндетті.

Мемлекеттік қызметшілердің сыбайлас 

жемқорлыққа қылмыстар және осы тұрғыдағы құқық 
бұзушылықтарға бой алдыруының себебі көп. Кей 
мемлекеттік қызметшілердің құқық бұзушылыққа 
немқұрайлылық танытуы, кәсіби әдептілігінің 
жетіспеуі де, жеке басының қамын ойлауы да 
парақорлықтың дендеуіне септігін тигізуде. Сондай-
ақ, кейбір мемлекеттік орган басшыларының сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы заң талаптарын атқаруда ынта 
танытпай, жұмыс жүргізбеуі де жемқорлықтың 
тамырын тереңдете түседі.

Әрине, сыбайлас жемқорлық дәрі беріп емдейтін 
сырқат емес. Айналасындағы салауатты, таза және 
сау ортаны шарпып, тыныс-тіршілігін тарылтатын, 
заңсыз әрекеттермен қоғамдық ортаның және 
мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, дара 
кәсіпкерлердің, азаматтардың қызмет етуіне қатер 
төндіретін қауіпті дертті болдырмаудың тетігі 
халықтың өзінде. Бұл дерттің алдын алып, қоғамға 
таралу жолдарын кесіп, оның ұлғаюына жол 
бермеу керек. Ол үшін аталған дертке қоғам болып 
атсалысып, қарсы жұмылуымыз қажет. Сонда ғана ел 
мүддесі үшін зор үлес қосатынымыз және сенімінен 
шығатынымыз анық.

А.МАХАНОВА,
Қызылорда қаласы бойынша Мемлекеттік

кірістер басқармасының  
бас маманы.

Бүгінгі күнгі қоғамның ең 
қытымыр тақырыптарының бірі 
– бұл сыйбайлас жемқорлық. 
Сондықтан да, сыбайластықпен 
күрес еліміздің ең ауқымды 
шараларының бірі, тиісінше 
саясатымыздың басым бағыттары 
болып табылатыны анық. 

 «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» Заң 
қабылданғаннан бері сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер 
дәйектілікпен жүзеге асырылуда.
Осы бағыттағы шаралар 
мен көкейкесті мәселелерді 
шешуде заңдылықты жетілдіру 
жұмыстары тұрақты түрде 
жүргізіліп келеді. Жалпы алғанда, 
қабылданған кешенді шаралар 
нәтижесінде сыбайлас жемқорлық 
көріністерінің азаюы байқалады.

Сыбайлас жемқорлықтың жиі 
бой көрсететін, ең қауіпті түрі-
парақорлық. Бірінші кезекте пара 
берудің себептерін, пара алудың 
жағдайларын түп-тамырын 
жою қоғам болып белсенділік 
танытуымыз қажет. Яғни, пара 
беру де, пара алу да пайдалы 

болмйатындай, үлкен қылмыс 
ретінде саналатындай жағдай, 
қоғамдық сана қалыптасуы 
қажет. Парақорлық мемлекеттік 
аппараттың қалыпты қызмет 
етуіне бөгет болып, билік 
және басқару органдарының 
беделіне нұқсан келтіреді, 
заңдылық қағидаларын жоққа 
шығарып, азаматтардың 
конституциялық құқықтары мен 
заңды мүдделеріне қысымшылық 
жасайды. Парақорлықтың алдын 
алу, жолын кесу, ашу және тергеу 
жұмыстары жоспарлы түрде 
жүзеге асырылып келеді. Бүгінгі 
таңда әлеуметтік аурудың алдын 
алу және әшкерелеу үрдісі жылдан 
жылға өсе түседі. Парақорлықпен 
елімізде көбіне-көп қолында 
билігі бар, шешім шығаруға, 
бөліп бергізуге өкілеті жететін 
қызметкерлерінің айналысып 
отырғанын көрсетіп берді.

Сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылық туралы ақпаратқа 
ие адам өзі қызметкері болып 
табылатын мемлекеттік органның 
не ұйымның басшылығына не 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл жөніндегі уәкілетті 
органға хабар беруі тиіс. 
Жемқорлық құқық бұзушылықты 
хабарлаған және басқа да 
жолмен жемқорлықпен күреске 
атсалысқан тұлға мемлекет 
қорғауында болады.

Елбасы, Қазақстанның 
Тұңғыш Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан 
халқына арнаған әр Жолдауында 
жемқорлыққа қарсы күресті 
күшейтуге баса назар аударуы бұл 
қоғамдық дерттің жолын кесуге 
батыл қадамдар жасады.

«Жемқорлыққа қарсы күрес 
жан-жақты, үздіксіз, ашық әрі 
әділетті түрде жүргізілуі тиіс. 
Біз сонда ғана алға қойған биік 
мақсаттарға қол жеткізе аламыз» 
– деп еді Елбасымыз.Сондықтан 
қоғамды жегідей жеп жатқан 
қауіпті індетпен көп болып 
күресуіміз қажет.

С.ЕРЖАНОВА,
Қызылорда қаласы 

бойынша МКБ бөлім басшысы.

Елімізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
басты басымдықтардың біріне айналып отыр. 
Жемқорлық – мемлекеттің, қоғамның дамуына тежеу 
болатын, болашаққа кесірін тигізетін індет. Оның 
тамырына түбегейлі балта шаппайынша, мемлекетте 
тұрақты өсіп-өркендеу болмайды. Онымен күрес 
науқандық шара емес. Ол тек құзырлы мекемелердің 
ғана міндетіне жатпайд және де бүкіл халық болып 
күресуіміз қажет. 

Сыбайлас жемқорлықтың мемлекеттің бәсекеге 
қабілеттілігін едәуір төмендететіні, қоғамда 
демократиялық қайта құруларды жүзеге асыруды 
тежейтіні, елдің халықаралық беделіне көлеңке 
түсіретіні белгілі. Жемқорлық – қазақ қоғамында 
ғана емес, бүкіл әлемде етек алып отырған дерт. 

Бүгінде ХХІ ғасырдың қасіретіне айналған 
қауіпті құбылыспен мемлекеттік мекемелер белсенді 
күрес жүргізуде. 

Басқармада жеке және заңды тұлғалардың 
арыз-шағымына арналған 23-87-32 нөмірлі «сенім 
телефоны» мен жәшік орнатылған. Ғимараттың 
көрнекі жеріне ҚР «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл туралы» Заңы мен мемлекеттік қызметшінің 
Әдеп кодексі және Басқарма басшылығымен 
азаматтарды жеке сұрақтарымен қабылдау кестесі 
де  ілінген. Демек, жемқорлықпен жаппай күрес 
жүргізуіміз қажет, өзіміз үшін, қоғам үшін қажет.

А.СЕЙТІМОВА,
Қызылорда қаласы бойынша 

МКБ бас маманы.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес – мемлекеттік саясаттың 
басым бағыттарының бірі. Осы 
орайда мемлекеттік кірістер 
органдарымен көптеген іс-
шаралар атқарылып келеді.

Қолданыстағы заңдылықтарға 
енген соңғы өзгерістер, сыбайлас 
жемқорлыққа жол бермеу, оның 
алдын-алу, сондай-ақ, салық 
төлеу шілерге көрсетілетін қыз-
мет  тер туралы кірістер орган-
дарында атқарылып жатқан жұ-
мыстар жайлы аймақаралық, 
облыстық және қалалық басылым 
беттерінде тұрақты түрде наси хат-
тау жұмыстары жолға қойылған. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл шаралары аясында 
«Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік қызметі туралы» 
және «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл туралы» 
Қазақстан Республикасы Заң-
дары ның, Әдеп кодексінің 
талап тары жайлы құқықтық-
техникалық оқулар өткізіліп, 
әлеу меттік желілерді пайдалану 
барысында, мемлекеттік қызметте 
өзара қарым-қатынастың жоғары 
мәдениетін қалыптастыруға және 
мемлекеттік қызметшілердің 
әдепсіз мінез-құлық жағ дайла-
ры ның алдын алуға бағытталған 
талаптары туралы түсіндірмелер 
жүргізілді.

Мәселен, ҚР Мемлекеттік 
қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
Агенттігінің Қызылорда облысы 
бойынша департаменті өкілдерінің 
қатысуымен, «Мемлекеттік 
орган дар тарапынан жүргізілетін 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес нәтижесін арттыру, заңды-
лықтардың мүлтіксіз сақталуы 
мен заң талаптарын түсіндіру» 
бағытында профилактикалық 
құқықтық оқу өткізілді. Ша-
қырылған өкілдер «Сыбайлас 
жем қорлыққа қарсы күрес бағы-
тында атқарылып жатқан іс-

шаралар туралы» тақырыбында 
баяндама жасап, республика, 
облыс көлеміндегі, оның ішінде 
мемлекеттік кірістер орган-

дарын дағы орын алған заң бұзу-
шылықтар жайлы деректер кел-
тірді. Сонымен қатар,  Іс-шара 
барысында қызмет өкілеттігін 
теріс пайдалану, пара алу фак-
тілері бойынша нақты бейне-
таспалар көрсетілді.

Жемқорлықты жоюдың не-
гізгі шарттарының тағы бірі, 
мем  лекеттік қызмет көрсету 
сапа  сын арттыру, келушілермен 
тікелей кездесуді азайтып, са-
лық есептіліктерін электронды 
түр де тапсыруға көшіру болып 
табылады.

Бүгінгі күні, көрсетілетін 
мемлекеттік қызметтер тізіміне 
салықтық қызметтердің ішінде 90 
% электронды түрде алуға мүм-
кіндік бар. 

Сонымен қатар, мемлекеттік 
кірістер органдары тарапынан 
салық төлеушілерге «тәуекелдер 
дәрежесіне қарай»  талдау 
арқылы бақылау жүргізіледі және 
соның нәтижесімен жоғарғы 
орталық аппараттың келісімімен 
жоспардан тыс тексерулер 
жүргізілуде. Осы аталған жүйенің 
көмегімен салықтық тексерулерді 
жүргізуге іріктеу, салық 
міндеттемесін өз дәрежесінде 
орындамай жүрген салық 
төлеушілерге баса назар аударыла 
отырып жүргізіледі. Осылайша, 
бұл іс-шарамен мемлекеттің де, 
салық төлеушінің де мүддесі 
қамтамасыз етіліп, сыбайлас 
жемқорлықты болдыр мау дың 
алдын алудағы маңызды қадам-
дардың бірі болып табылады.  

Сонымен қатар, Қызылорда 
облысының мемлекеттік кіріс-
тер органдарының әрбір қыз-
мет керінің жұмысқа кірісер 
алдында жұмыс компьютерінде,  
автоматты түрде көрініс табатын 
«Жемқорлыққа жол жоқ! 

Сыбайлас жемқорлық зардабы 
отбасыңыздың жағдайына кері 
әсер ететінін естен шығармаңыз! 
Өз өміріңізге қастандық 
жасамаңыз!»– деген ескертпе-
жадынама орналастырылған. Осы 
ескертпе-жадынамамен әрбір 
қызметкер күнделікті жұмысқа 
кірісу барысында міндетті түрде 
танысып отырады. Бұл шара да, өз 
кезегінде қызметкерлердің теріс 
іс-әрекетке бармауына өзінің оң 
әсерін тигізетіні сөзсіз. 

Сондай-ақ, ҚР ҚМ МКК-
нің мемлекеттік органдар 
интернет-ресурсында арнаулы 
/kgd.gov.kz/ web-сайтында 
орналасқан, «Аумақтар бо-
йынша департаменттер» та-
рауын да, Қызылорда облысы 
бойынша Мемлекеттік кірістер 
департаменті деген бөлімінің 
ішінен «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл жайлы» («О 
противодействии коррупции») 
тарауында облыстың мемлекеттік 
кірістер органдары тарапынан 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
өткізіліп жатқан іс-шаралар 
туралы ақпараттар қазақ және 
орыс тілінде орналастырылып 
келеді.

Қорыта келгенде, облыс-
тық мемлекеттік кірістер орган-
дарымен бүгінгі күні жағымсыз 
жемқорлық әрекеттерін 
болдырмаумақсатында нақты 
істер мен насихаттау жұмыстары 
жүйелі түрде жүргізіліп келеді 
және мемлекеттік қызметтің 
беделін арттырып, көпшілік 
сенімінің толықтай ақталуын 
қамтамасыз ету үшін атқарар 
жұмыстар пәрменді түрде 
жалғасын таба бермек.

А.ЖОНБАЕВА,
Қызылорда  қаласы  

бойынша 
Мемлекеттік кірістер 

басқармасыбас маманы.

Кәсіпкерлер палатасының 
алаң ын да жер гілікті қауын-қар-
быз  дың тұқымы, оны өсіру және 
өңдеу технологиялары талқы-
ланды. «Атамекен» ҰКП мен «Бі-
лік тілік орталығы» ЖШС-нің 
ауылшаруашылығы тауар өндіру-
шілеріне арналған семинарының 
келесі кезеңі бақша дақылдары бағы-
тында өткізілді. 

Семинарға қатысқан аймақтағы 
ауыл шаруашылығы саласындағы 
кәсіпкерлерге «Қайнар» Қазақ жеміс-
жидек ғылыми-зерттеу институтының 
өңірлік филиалының бас агрономы, 
ауыл шаруашылығы ғылымдарының 
магистрі Жарас Мамырбеков 
пен Қорқыт ата атындағы ҚМУ-
дің деканы, ауылшаруашылығы 
ғылымдарының кандидаты Самалбек 
Қосанов дәріс берді. Шарада 
спикерлер бақша дақылдары, оның 
ішінде қауын және қарбызға тоқталып, 
саладағы мәселелерді кәсіпкерлермен 
бірге жан-жақты қарастырды.

«Қайнар» институтының бас 
агрономы Жарас Мамырбеков тұқым 
шаруашылығымен айналысудың 
маңыздылығы зор екендігін, 
тұқымның сапасына мән берілмесе, 

алынған өнімнің тауарлық құнына 
айтарлықтай әсер ететіндігін 
айтты. Мысал ретінде қауынның 
тұқымын алған спикер бізде бақша 
дақылдарымен айналысатын 
азаматтардың басым бөлігі қауынды 
еккенде бірнеше сортты қатар, 
араластырып егетінін, бұл өз кезегінде 
тұқымның сапасына кері әсер 
ететіндігін жеткізді. Ол үшін егілетін 

сорттардың арасына 500 метрден 1000 
метрге дейін бос кеңістік қалдыру 
немесе тал егу сынды шараларды 
қабылдап, оқшауландыру қажет екен. 

«Соңғы кезде жүргізілген зерттеу 
жұмыстары гермофродит сорттардың 
арасына 100 метр де жер қалдыруға 
болатынын көрсетіп отыр. Ол үшін 
қауынның бір сортын еккеннен 
кейін арасына қарбыз немесе асқабақ 

егіп, содан кейін қауынның өзге 
сортын егуге болады. Сол кезде 
тұқым тазалығын 99 процентке дейін 
сақтау мүмкіндігі бар. Қазір тұқым 
шаруашылығымен айналысуды жолға 
қою басты мәселе болып тұр», – дейді 
Жарас Мамырбеков.

Жарас Мамырбековтің пікірімен 
ауылшаруашылығы ғылымдарының 
кандидаты Самалбек Қосанов та 

келісіп отыр. Ол тәжірибе түрінде 
қауынның «күләбі» сортының 
тұқымын әзірлегенімен сұраныс 
болмағанын алға тартуда. Осы жерде 
Самалбек Қосанов біздің өңірімізде 
бақша дақылдарымен айналысатын 
азаматтар оны табыс көзі деп 
қарамайтындығын, алынған өнімге 
әлі де болса тұтынушыға ұсынылатын 
тауар деп қарамайтындығын айтты. 
Маманның айтуынша, тұқымның 
сапасына, жалпы тұқымға көрші 
облыстарда  сұраныс жоғары 
екендігіне де тоқталып өтті. 

Семинар барысында спикерлер 
қатысушы азаматтарға бақша 
өнімдерін сапалы тұқыммен қамтып, 
дұрыс технологиямен өсірген 
жағдайда айтарлықтай табысқа жету-
ге болатынын айтып, оның жол дары-
мен жан-жақты таныстырып өтті.

Ең бастысы, семинарда бақша 
өнімдерімен айналысатын ауыл 
шаруашылығы саласындағы 
кәсіпкерлер мен тиісті сала мамандары 
арасында әріптестік қарым-қатынас 
орнады. Семинар қорытындысымен 
қатысушылар алдағы уақытта да осы 
мамандармен кеңесе отырып жұмыс 
жасайтын болып тарқасты.

ӨНІМДІ АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ ТҮСІНДІРІЛДІ

БАР КҮШІМІЗ ЖЕМҚОРЛЫҚТЫ 
ЖОЮҒА ЖҰМЫЛДЫРЫЛҒАН

ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕС ЖОЛДАРЫ

СЫБАЙЛАСТЫҚ ДӘРІМЕН 
ЕМДЕЛЕТІН СЫРҚАТ ЕМЕС

ЖЕМҚОРЛЫҚҚА 
ҚАРСЫМЫЗ

КЕСЕЛДІҢ ЖОЛЫН 
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Мәнсүрдің тұқымында бір шикіліктің 
бар екендігін айтпасада жұрт біліп отыр, 
оның қыздың баласы екендігін. Дастан кей 
кезде Мәнсүрдің артық кеткенжерлерін 
біледі, бірақ оған мән бермей ештеңе 
болмағандай жүребереді. Дастан негізінде 
майда емес, майда-шүйдені көребермейді, 
көрседе көрмеген болып өтешығады. Бұл 
Тоқтарбай әулетінің ұстанымы осылай. 
Тамақ асса қазанға молынан салатын, 
жүргенде жан-жағына жылуын беріп, 
жетім-жесірлердің маңдайынан сипап, 
қиналғандарға ақыл-кеңестерін беріп 
отыратын кісілер. Аллатағала өзі ретін 
келтіріп, жақсы адамға жақсы адамды 
қосады. Қызбала онсегізге келгенше 
өз үйінен жинаған ақыл байлығын, іс-
әрекетін бәрін-бәрін жинақтап жолда 
төгіпалмай, біреудің үйіне әкеп төгедіғой 
шіркін, міне Сұлушашта бір әулетті 
қайжағынан болмасын байытып отыр. 
Асыққанды тоқтатып, кейін қалғандары 
болса қамшылап көшке ілестіріп отырған 
жағдайы бар. Серікті өз баласынан артық 
көріп, бәйгеге қосатын аттай баптап отыр. 
Серікке артығымен жасап отырған ештене 
жоқ, бәрі рет-ретімен, көйлек әперседе 
ретімен әперіп, еркелетсе де ретімен 
еркелетіп, тоқтататын жерде тоқтатып 
отыр. Сұлушаш бала тәрбиесіне үлкен мән 
береді. Келешегі жақсы болады, білімі, 
іскерлігі, бейнеткештігі, төзімділігіне 
де қатты мән беріп отырады. Дастанға 
«Мәнсүр қайтыс болыпты» деген қабар 
келгенде есінен танып, отырып қалды. 
Біраздан кейін «бұл түсім бе, өңім бе» 
деп орнынан тұрып, жан-жағына қарап, 
қайда  барарын білмей абдырап тұрып 
қалды. «Енді не болды, бұл өмірде 
кімменсөйлесіп кіммен жүрем» деп айдала 
қу мекенде жалғыз қалғандай сезінді 
Дастан. Үйіне келіп Сәуледен сұрады 
«Мәнсүрдің қайтыс болғаны распа» деп. 
«Сенің досың өзін-өзі атып, содан өліпті» 
деп Дастанға қарады. «Ол қалай болғаны» 
деп сабырсыздана орындыққа отыра 
кетті. «Жұрттан естігенім, қысқартып 
айтқанда өзінің бақташысының әйелімен 
сөз байласып жүреді екен, бақташысы 
мал бағып кеткенде оның әйелімен 
кездесіп жүрген көрінеді. Бірай бұрын 
бақташы Мәнсүрмен әйелінің жатқан 
жерінен үстінен түсіпті. Мәнсүр айтқан 
«бақташы тамның үстінен өзі құлап өлді» 
деп ақталған, бірақ экспертиза Мәнсүрдің 
ұрып өлтіргенін дәлелдеген, сөйтіп 
Мәнсүрдің үстінен іс қозғаған. Сол кезде 
бұл барлық банкідегі ақшасын баласының 
атына аударған екен. Қысылып ақша 
керек болған кезінде баласынан ақша 
сұраса, баласы ақша бермей қойыпты. 
Сол баласының күйігінен, ішкі бөлмеге 
кіріп, есікті іліп, орындыққа отырып 
қосауыз мылтықты тамағына тіреп тұрып 
мылтықтың шүріппесін басып қалса, 
басын қопарып тастапты. Міне, бар 
естігенім осы, Мәнсүрді «бұндай» деп үш 
ұйықтасам түсіме кірмес еді. Өлген адамды 
жамандамайды дейтін еді, Мәнсүрдің өте 
пейілі арам, жаман адам екенғой. Досым 
деп жүрсің, сенің сыртыңнан қаншама 
жаман сөздер айтып жүрді. Мен саған 

сол сөздердің бірінде айтқаным жоқ, 
себебі араларыңа сызат түспесін дедім» 
деп Мәнсүрмен соңғы кезде әмпей-
жәмпей болып жүргендерін айтпай қойды. 
Мәнсүрдің сөзіне еріп, Сәуле екеуі біраз 
жоспарлар құрып еді. «Өтіріктің құйрығы 
бір тұтам» деген. «Адасқанның айыбы 
жоқ, қайтып үйірін тапқансоң»демекші, 
Сәуленің адасып жүріп ойлары сан саққа 
кетті. Әбден ойының бәрі сол бір баяғы 
Дастан не істеп жүр, қай жақта, кімдермен 
жүр. Жасы ұлғайсада дендеп алған ауру 

мысқалдап кіріп батпандап шығар емес. 
Сәуленің ұялы телефоны шырылдағасын 
көтерсе, Сұлушаш екен: «Үйге келіп шай 
ішіп кетсеңізші, біраз әнгіме-дүкен құрып 
отырайық, көптен сырласпадық» –  деп 
Сұлушаш абысынына ұсыныс тастады. 
«Жарайды, бір жұмысымды бітіріп түске 
таман соғармын» деп ұялы телефонын 
сөндіріп қойды.

– Шайдан алып отырыңыз, не жаңалық 
бар? – деп Сұлушаш Сәулені әңгімеге 
тартты.

– Не жаңалық болушы еді, ана оңбаған 
қыз әбден жүйкемді тоздырып кетті.– деп 
орамалмен бетін, көзін сүртті.

– Жарайды, ол істі еске алмай-ақ қояйық, 
өзі марқұм өле-өлгенше жылап кеттіғой. 
Бұрынғылар қызды қырық үйден тый деп 
жатады, сол рас екенғой. Ер адамдарға 
ондай сөз айтылмайды. Есектермен аттар 
кезкелген жерге аунап-аунап сілкінеді 
де, тұрып кетебереді. Шаңдақтың шаңы 
шығып бүлініп қалабереді. Сол сияқты ер 
адамдарға ештеңе жұқпайды, ал барлық 
бәлені бойына жұқтыратын қыздармен 
әйелдер, бұны табиғаттың өзі солайқылып 
жаратқан. Әсресе қыз баланы қырық 
үйден тый дегені сондағы айтпағы қырық 
пәледен тый деген сөздері. Қыз баланы 
кім жақсы көрмейді, үлкенді де, кішіні 
де ынтық қылып қойып отырған табиғат. 
Өз нәпсісін өзі тия алмайтындар келіп 
осындай жағдайларға ұрынады. Қасіретін 
тартатындар осы үріп ауызға салатын 
қыздарымыз, ал, еркектер құйрықтарын 
бір сипайды да кете береді.

Мына шайдың дәмі қалай екен, кейбір 
шәйлардың дәміде болмайды, сосын 
шығыпта болмайды, осы бір шайды таңдап 
әкеліп едім, сізге арнап, – деп Сұлушаш 
Сәулеге қарады, Сәуленің ойы басқа жақта 
сияқты.

– Шайың өте дәмді екен. Қаншама 
мисыз болсада ер болсын, әйел болсын 
өзінің жолымен жүріп-тұруы керек қой. 

Әйтпесе қызындай баламен осындай 
болады деп кім ойлаған масқара-ай, ел-
жұрттан ұят болдығой. Мені қойшы, 
көк қатын деген атым бар, Дастанға не 
жорық? «Жел тұрмаса қамыстың басы 
қимылдамайды» деген, мен қаншама көк 
қатын, тәлпіш болсам да ондай іске бармас 
едім.

– Апа, сыртта бір кісі келіп тұр, сізді 
шақырып тұр, – деп сол кезде Серік үйге 
ентігіп кірді. «Кім болса да кірсін» деп 

Сұлушаш Серікті кері жұмсады. Ішке 
кіргенде бірақ білді, Бодық екен. 

– Әй, Бодық үйге кірмей неғып тұрсың, 
жәйшылық па? – деді Сұлушаш.

– Жәй болмайтұр, Дастанбай тәуіп 
жіберді, менің өте жақын ағайыма 
байқаусызда оқ тиіп, сол оқты түсіру үшін 
бұл ауылдан ешбір таза әйел шықпады, 
Сәуле апама жіберді таза болса сол кісі ғана 
таза деп, апа жүріңізші ағай өте қиналып 
жатыр, – деп Бодық жылағандай болып 
Сәуленің қолына жармасып еді, Сәуле 
қолын жылдам тартып алды. Ойдан жылдам 
ештеңежоқ, Дастанның досы Мәнсүрмен 
болған жағдай ойына сартете қалды. 
«Ойбай, ойбай ішім, ішім бүріпбарады, 
Сұлушаш жеделжәрдем шақыр, болмай 
барам» деп тым жақсы отырған Сәуле 
жаңағы сөзді Бодықтан естісімен мазасы 
кетебастады. Жеделжәрдем келем 
дегенше Сәуле көктігіне басты. Қайтсін, 
«ел-жұртқа абыройым айрандай төгіліп 
масқара боламба» деп қорықты Сәуле. 
Жеделжәрдем келісімен Бодықта үйден 
шығып кетті. «Өлімнен ұят күшті» деген 
оқ түспей қалса, жұрттың барлығы 
маған ала көздерімен қарап, күманданып 
қалмай ма?» деп ойлап жатқанда дәрігер 
«апа қайжеріңіз ауырып жатыр» дегенде 
ұйқыдан ойанғандай болды.

– Сәл басылғандай болыптұр, кейде 
өйістіп бүріп ауыратыны бар, бірақ сәлден 
кейін өзінен-өзі  кететін, бұл ауруды біле 
алмай-ақ қойдым» – деді Сәуле.

– Емханаға келіп тексеріліңіз, әзірге 
мына дәріні алып іше беріңіз, – деп 
жеделжәрдемдегілер шығып кетті. 
Адамнан айла артылған ба, кейде ұзақ 
ойланып шешілмейтін іс-әрекеттеріңді 
бір минутта шешіпжіберуге қабілеті бар 
адамдар ортамызда жүр.

– Апа, шайды қайта қойып әкелдім, 
менің өзім қорқып кеттім, сізге не болды, 
қазір қасымызда ешкім жоқ, айтыңызшы 
не болды?– деп Сәуленің асты-үстіне түсіп 

бетіне қарады, тағы да ауырып қалғанжоқ 
па деп.

– Сұлушаш, мен таза болайын, таза 
болмайын, ол оқ түспей қалса, ел-жұрттың 
алдында масқара болмаймын ба, мені де 
жек көретіндер бар, – деп басын көтеріп 
Сұлушаштың алдында мүсәпірсініп 
қарады. 

– Ойбай, апа, не деп тұрсыз, таза 
емесіңіз не, неболып қалды, әлде менен 
жасырғаныңыз бар ма? Бодық келгенше 

тым жақсы отыр едіңіз, сөзді естігеннен 
кейін ауырдыңыз ғой. Мен де сізден 
күдіктене бастадымғой, жәйма, әйтеуір, – 
деді Сұлушаш. 

– Ал,тәуіп саған неге ұсыныс 
жасамады? – деп Сәуле жұлып алғандай 
Сұлушашқа қарады.

– Мені шақырмайтын себебі бар, мен 
бұрын бір күйеуге тигенмін, Дархан екінші 
күйеуім, ол тәуіпке бір күйеуге тиіп, жүріс 
жасамаған әйел керекболыптұрғанғой, 
оның не жасыратыны бар. Сіз таза 
болсаңыз ол науқасқа жақсылығыңыз 
тиіп жатса, өлгенде пейіштің төрі сіздің 
орныңыз болар еді. Сіздің ішіңізде не 
барын мен білмеймін де, сұрамаймын 
да, маған оның керегі де жоқ. Өзіңізге-
өзіңіз таза болсаңыз болды да, жаңағы 
жерде өтірік ауырып жақсылық жасаудан 
қашсаңыз, сіз бірден тозақ отына өртенсіз, 
– деген кезде Сәуле бірдеңе айтқысы келіп 
оқталып қалды.

– Сұлушаш айналайын, сені берген 
Құдайдан айналайын. Сен ақылдысың, 
жөні мен сөйлеп, жөнімен іс істейсің. Бәрі-
мізде жас болдық, жас кезімізде еліктегіш, 
алданғыш, алдау-арбауға да түсіп қалдық. 
Сенен не жасыратыны бар. Дастанмен 
Мәнсүр жастайынан дос болды, бірге 
жүрді, бірге тұрды, араларынан қыл 
өткенжоқ. Сөйтіп жүріп мені Мәнсүр 
алдап түсірді. Сол ісіме мен қатты өкіне-
мін, бірақ бәрі кеш. Өз бармағыңды өзің 
қаншама тістегеніңмен қан шығара ал-
май сың. Мынандай жағдай болмағанда 
бұл әңгіме айтылмай ішімде кететін еді. 
Қайран қилы-қилы өмір, өмір өзен дегенің 
рас екен, сумен ағыпкележатып мына 
қабырғаға бір соғасың, одан екінші қа-
бырғаға тағы соғасың, жарға соғылған кез-
де шы дамай әлсіз қаншама адамдар өліп 
кетіп жатыр, өлмесе де өлімші болып қи-
на лып жүр, – деп келінінен ұялып төмен 
қарады.

– Ондай болса қайнағаны неге қинап 

жүрсіз, Серік қайнағаның баласы емес 
екен, мына қағазға сенетін шығарсыз, – 
деп Сәулеге Ақмаралдың қолымен жазыл-
ған қағазды ұсынды. Оқып көріп, Сәуле 
орнынан қалай тұрғанын білмеді «не 
дейді, мынау распа, расболса мен нағыз 
оңбаған екенмінғой, алды-артына қарамай, 
бәрін анықтап алмай, қаншама артық сөз 
айттым, Дастанды қаншама ренжіттім. 
Сәулежан, бұл қағазды ертерек маған неге 
көсетпедің, Дастан маған бір ай уақыт 
берді ойлан деп, ойланбасаң, ажырасамыз 
деді, – деп Сәуле бақырып жылап жіберді. 
– Қой, Сұлушаш, мен үйге барайын, 
өзімізге қарасты ағайындарды шақырып, 
Дастаннан кешірім сұрайын, мен көрсоқыр 
екенмінғой, – деді сосын.

Сәуле Сұлушаштан ұрықсат сұрап 
«кешке ертерек кел, сен болмасаң мені 
оңайлықпен Дастан кешіре қоймас» деп 
үйіне кетті.

Дастанның үйіне бүкіл үрім-бұтағы 
түгел жиналды. Дастархан кең түрде 
жайылған, шайда біріненсоң бірі келіп 
жатыр. Ағайын-туыс аң-таң, «бұл біз 
білмейтін не қылған мереке» деп бір-
біріне қарасып, жұмбақ тойды біле алмай 
отырды. Сәулені Дастан оңаша шығарып:

– Бұл неқылған той, не істемек ойың 
бар, әлде ағайындардың ортасына мені 
салып жөндейіндеп отырсың ба? – деп 
сұрады.

– Дастанжан, мен көптенбері қателесіп 
келіппін, сенің арыңа, намысыңа тиетін 
қаншама сөздер айттым. Сондықтан сенен 
ағайынның ортасында кешірім сұрайын 
деп отырмын» деді Сәуле бұртиып.

– Жоқ, сен олай қылма, кешірім 
сұрамай-ақ қой, сұрағаның болсын, менің 
де ағайынныңда ортасында тыныш жүрші, 
қазір тек ағайынға «көптен бері шай бере 
алмай жүредім, соған арналған шай» 
дейсал, өзіміз бір-бірімізден оңашада 
кешірім сұрармыз,– деді Дастан.

– Жарайды онда, көпшілікке барайық, 
– деп Сәуле Дастанның артынан еріп ішке 
кірді. Сұлушашта, ағайын-туыстарыда 
Сәуле нің бүгінгідей жүріс-тұрысын, 
көңіл ді жүрген кездерін көрмепті. Адамда 
ауа-райы сияқты құбылмалы келеді, 
бірде аязды, ызғарлы, кейде бұлт төніп 
алай-дүлей жауынды-шашынды, кейде 
жадырап күн шығып, шуақты күндер 
болыптұрған кезде жан-жануарларда, 
құрт-құмырысқаларда, құстарда нешетүрлі 
әндер салып, жаныңды рақатқа бөлейді. 
Міне, бүгінде өмірінде бір жадырап жүрген 
кезі еді, себебі өзімғана ақпын, еш кінәм 
жоқ деп жүргенде өмірінің бір уағында 
жаман нәрсені басып кеткенін бүгінғана 
біліп, есіне түскесін мойындап отыр. Енді 
Дастанның алдында қалай ақталарын біл-
мей, ағайындарына қалай жақсы көрінудің 
амалы. Рас болған іс болды, енді сол істі 
мойнына алып азабын мойынымен көтеру 
керек. Ағайын-туыстары ішіп-жеп, көңілді 
отырып Дастанмен Сәулеге рақметтерін 
қайта-қайта айтып тарасты.

Жалғасы. Басы өткен санда.

СұлушашЖүзбай ТАҢРЫҚБАЕВ.

Заңнамаларды жетілдіру мақса-
тында «Мемлекеттік статистика 
туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына бірнеше өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілді. Осындай 
өзгерістердің бірі - мемлекеттік 
статистика саласындағы уәкілетті 
органмен респонденттерге бармай 
профилактикалық бақылауды жүзеге 
асыру.

Респондент деп жеке немесе заңды 
тұлға және оның құрылымдық және 
оқшауланған бөлімшелерін атайды. 
Заңда респонденттердің міндеті ретінде 
алғашқы статистикалық деректерді 
ұсыну графигіндегі мерзімдерге сәйкес 
дәйекті деректерді тапсыру көзделген.

Заңның 12-2-бабының талаптарына 
сәйкес респонденттерге бармай 
профилактикалық бақылау кезінде 
алғашқы статистикалық деректерді 
ұсыну графигінде көрсетілген мерзім-
дерде респонденттердің алғашқы 
статис тикалық деректерді ұсынбау, 

сондай-ақ анық емес алғашқы статис-
тикалық деректерді ұсыну фактілері 
анықталады.

Профилактикалық бақылау нәти-
желері бойынша бұзушылықтар 
анықталған жағдайда қорытынды 
ресім деледі, ол бұзушылықтар анық-
талған күннен бастап екі жұмыс 
күнінен кешіктірілмейтін мерзімде 
респондентке жіберіледі.

Қорытынды респондентке қол 
қойғызып, жеке өзіне табыс етіледі 
немесе оның табыс етілгені туралы 
хабарламасы бар тапсырысты хатпен, 
ұялы байланыстың абоненттік нөмірі 
бойынша немесе ресми дереккөздерден 
алынған электрондық мекенжай 
бойынша мәтіндік хабармен не алғанын 
тіркеуді қамтамасыз ететін өзге де 
байланыс құралдары пайдаланыла 
отырып жіберіледі.

Профилактикалық бақылауды жүр-
гізу нәтижесінде респондентке заң 
бұзушы лықты жою үшін мүмкіндік 

және уақыт беріледі, яғни  алғашқы 
статистикалық деректерді ұсынуға 
уақыт беріледі.

Респондентке бармай профилак-
тикалық бақылау нәтижелері бойынша 
анықталған бұзушылықтарды жою 
туралы қорытынды табыс етілген 
күннен кейінгі күннен бастап екі 
жұмыс күні ішінде орындалуға тиіс.

Осы ретте, респондентке бармай 
профилактикалық бақылау нәтижелері 
бойынша анықталған бұзушылықтарды 
жою туралы қорытындыны белгіленген 
мерзімде орындамау уәкілетті органға 
ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы Кодексінің 497-бабының 
талаптарына сәйкес әкімшілік іс 
жүргізуді қозғау құқығын береді және 
бұл бапта алғашқы статистикалық 
деректерді ұсыну тәртібін бұзғаны 
үшін әкімшілік жауаптылық көзделген.

ҚР Ұлттық экономика
министрлігінің Статистика  

комитеті 
Қызылорда облысының 

Статистика департаменті.

Қор басшысы «Kazakhstan Pet-
rochemical Industries» инте грация-
ланған газ-химия кешені аясында 
полипропилен өндіретін зауыт 
құрылысы жөніндегі жобаның бары-
сымен танысты. Ахметжан Есімов 
кешеннің құрылыс алаңдарын 
аралап, қазақстандық өндірушілерді 
жобаны іске  асыруға барынша 
тартудың және кешенді мерзімінде 
іске қосудың маңыздылығын атап 
өтті. Нысанның құрылысы 2021 
жылдың ортасында аяқталады деп 
жоспарланып отыр. Жоба жылына 
500 мың полипропилен өндіруге 
мүмкіндік береді.      

Сондай-ақ, А.Есімов «Атырау-
НефтеМаш» ЖШС мұнай және газ-
химия салаларына арналған жаб-
дықтар шығаратын зауытқа барды.

«АтырауНефтеМаш» ЖШС 
Бас директоры А.Донсковтың ай-
туынша: «Қазіргі уақытта біре гей 
және ең ірі жабдықтар – пропан/
пропилен бөлінісінің ректи фи-
кациялық колон на сын дайындау 
аяқталып жатыр. Бүгінде бұл 
Қазақстанда өндірілетін жалғыз 
жабдықтың мұнай өңдеу зауыт-
тарында да аналогы жоқ. Келісім-
шарт бойынша колоннаны дайын-
дауды аяқтау мерзімі – 2019 
жылдың 13 қазаны».

Сонымен қатар, Қор төрағасы 
«Атырау мұнай өңдеу зауыты» 
ЖШС мұнайды терең өңдеу кеше-
нінің өндірісімен танысты. Сапар 
барысында басқарма төрағасы 
өндіріс тік персоналдың техникалық 
сауаттылығын дамыту бойынша 
шаралар қабылдаумен қатар жаб-
дық тарды пайдаланудың сенімділігі 
мен қауіпсіздігін арттыруды 
қамтамасыз етудің маңыздылығын 

атап өтті.
Сапар барысында делегация 

хош иісті көмірсутектер өндірісі 
мен мұнайды терең өңдеу 
кешендерінің жаңа қондырғыларын 
көрді. Бұдан басқа, кәсіпорын 
басшысы персоналды дамыту 
бойынша әлеуметтік бағдарламалар 
туралы қысқаша айтып берді. Атап 
айтқанда, кәсіпорында дуальді 
оқыту, «Жас маман», Lean 6 Sig-
ma және басқа да бағдарламалар, 
зауытшыларға арналған тұрғын үй 
құрылысы туралы баяндады.

А. Есімовтің айтуынша, 2018 
жылы аяқталған АМӨЗ-ның 
жаңғырту нәтижесі сөзсіз бар. 
Мұнай өңдеу тереңдігі 2018 жылдан 
бері 68% - тен 2019 жылы 85,5 % - 
ке дейін артты. Сонымен қатар, 
ол тұрақтамауды азайтып және 
ынталандыруды ұмытпай, білікті 
қызметкерлерді даярлау бойынша 
жұмысты жалғастыруды тапсырды.

Айта кеткен жөн, ағымдағы 
жылдың маусым айында Ахметжан 
Есімов Маңғыстау облысының 
әкімі Серікбол Трумовпен Қор 
компаниялары тобымен өзара іс-
қимыл мәселелері бойынша кеңес 
өткізді. Тараптар Қор  жобаларының, 
соның ішінде қайырымдылық 
бойынша жобалардың  ағымдағы 
өзара іс-қимылы мен даму 
перспективаларын талқылады. 
Қордың портфельдік компаниялары 
Маңғыстау облысы бюжэетінің 
38%-тен астамын құрайды.

 
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ

Қоғаммен байланыс және
маркетингтік 

коммуникациялар
 жөніндегі департаменті.

АТЫРАУДАҒЫ БІРЕГЕЙ 
МҰНАЙ ӨНДЕУ 
ЖАБДЫҒЫ

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Басқарма төрағасы Ахметжан 
Есімов Атырау облысына жұмыс сапары барысында өңірдің 

индустриялық-маңызды нысандарын аралады.

Мемлекеттік статистика саласындағы уәкілетті орган ретінде 
Қызылорда облысының Статистика департаменті мемлекеттік 

статистика туралы заңнамасын түсіндіру бойынша жұмыстар жүргізеді.

СТАТИСТИКА 
ТУРАЛЫ
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Нұқ пайғамбарға Алладан мынадай аян 
келген. «Жер бетін топан су алады. Сен 
жердегі әрбір аңның, құстың, құрт-құмырсқа, 
ағаш, жемістің бәрінің тұқымынан бір-бірден 
кемеге тиеп ал. Қара жерге қайта шығасың, 
сонда олар өз тіршілігін жалғастыратын 
болады».

Алланың бұл аманатын Нұқ екі етпей 
орындайды. Жерді топан су басып, кемемен 
айлап жүреді. Бір күні Нұқ кемедегі барлық 
нәрсеге бір есеп жүргізіп көреді. Байқап 
қараса, жүзімнің дәні жоқ екен. «Мұны кім 
алды?» деп жар салады. Осы кемеде шайтан 
малғұн да бар еді. Әрине, Нұқ хал тілін білетін 
пайғамбар. Ол барлық аң-құспен, шайтанмен 
де сөйлесе алады.

– Оны торғай жеп қойды, – дейді шайтан.
Нұқ торғайды қысады.
– Қане, жүзімнің дәнін бері шығар!
– Мен алған жоқпын! – деп шырылдайды 

торғай. Пайғамбардың қысқаны оңай ма, 
торғайдың жаны шығып кете жаздайды.

Қазақтың «торғайдай шырылдадың ғой» 
деген сөзі осыдан қалыпты. Пайғамбар дәнді 
торғайдың алмағанын, шайтанның алдап 
тұрғанын түсіне қояды.

– Малғұн, жүзімнің дәнін қайтар! Мен 

осы кемедегі барлық 
зат үшін Алла алдында 
жауаптымын.

– Егер менің бір 
шартымды орындасаң, 
беремін. Орындамаймын 
десең, дәнді топан 
суға тастай саламын, – 
дейді шайтан. Негізі ол 
адам баласына зиянды 
нәрсені ғана ойлайды 
ғой. Пайғамбар оның 
осы ойын біліп тұрса да, 

келісім береді.
– Орындаймын, – дейді Нұқ.
– Онда құрғақ жерге шығып, осы жүзімді 

еккен соң, үш рет мен суғарамын. Шартым – 
осы. 

Күндердің күні болғанда Нұқ кемесі 
Қазығұртқа қайырлап тоқтайды. Су 
тартылып, қара жер ашылады. Нұқ дереу 
жүзімнің дәнін егіп, Алланың пәрменімен 
жұмақта ағып жататын Рәнжібәдин, 
Сәмсадин деген бұлақтардың суынан алып 
суғарып үлгереді. Осы кезде малғұн шайтан 
келіп, жүзімнің түбіне үш рет су құяды. Ол 
түлкінің, қасқырдың және доңыздың кіші 
дәреті болатын.

Сол күннен бері жүзім піскен шағында 
шырын татып, одан жұмақтың дәмі шығады, 
кепкен соң да сол тәттілігін жоғалтпай, 
жұмақ иісі бұрқырап тұрады.

Ал, егер оның шырын суы ащыса, шарапқа 
айналады. Оны ішкен адам бірінші түлкі 
сияқты бұлғаңдап, қулық ойлайды, екінші 
кезеңде қасқыр болып тісін ақситады, одан 
көп ішсе, доңыз болып лас жерге аунайды. 
Шайтан малғұнның көздегені де осы еді. Ал, 
мейізге айналған жүзімде тек жұмақтың дәмі 
мен исі тұрады, одан шарап жасалмайды. 
Халық аузында:

Әкелген жұмақтан,
Суарған бұлақтан.
Мейізі бар үйді,
Періште ұнатқан, – дейтін өлең де бар.

Д.АЯШҰЛЫ.

«Несиесі жоқ адам бақытты» деген 
сөз пайда болды. Талайды несібесінен 

айырған сол несиенің жыры таусылар 
емес.

Ұлттық банк деректеріне сүйенсек, 
қазақстандықтардың екінші деңгейлі 

банктерге қарызы 4 триллион теңге болып 
отыр.  Әйтеуір банк қызметіне жүгініп, 
өсімақымен несие алмаған азаматты табу 
қиын қазір. Ең қиыны, біз «қарызға» өмір 
сүруге әбден бой алдырдық. Соңғы бір жылда 
халықтың қарыз алу қарқыны 15 процентке 
артқан! Сайда саны, құмда ізі жоқ, біркүндік 

мақтан үшін, бір жайылатын дастарқан үшін, 
«құда-жекжаттан ұят болмас» үшін намысқа 
тырысып, «қарызға бататын» жағдайға да 
жеткенімізді жасыра алмаймыз. Үйлену 
тойын несиесіз өткізбейтін қазақ қалмады. 
Тіпті, құндыз тон, соңғы үлгідегі тұрмыстық 
техникалар, қалта телефонын алып, сол үшін  
жылдар бойы банкке қарыз болып жүру 
қалыпты жағдайға айналды. Ол аз десеңіз, 
шетелге барып демалу мен қымбат темір 
тұлпар тізгіндеуді бәсекеге айналдырдық. 
Қысқасы, тіршілікте несиеге тіреліп тұрған 
түйткіл көп... 

Жуырда ҚР Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаев «Қазақстан Республикасы 
азаматтарының борыш жүктемесін азайту 
туралы» Жарлыққа қол қойды. Мемлекет 
басшысы президенттік сайлауалды 
бағдарламасында аса өзекті мәселелерді 
шешуге уәде берген еді.

Сол өзекті мәселелердің бірі – Президенттің 
атына кепілсіз несиелерді төлеуге қатысты 
азаматтардан көп өтініш түскен. Президент 
қарызға батқан азаматтардың жағдайына 
бейжай қарай алмайтынын, сондықтан 
бұрын-соңды болмаған әлеуметтік көмек 
көрсету туралы шешім қабылдағанын 
айтты.  Бір реттік акцияның мақсаты – қиын 
жағдайға тап болған азаматтарға көмектесу, 
оларға өз отбасыларының қаржылық ахуалын 
айтарлықтай жақсартуға мүмкіндік беру.

Өткен аптада Ресейдің Екатеринбург қаласында 
бокстан әлем чемпионаты басталды.   

Биылғы әлем чемпионатында қазақстандық құрама 
сапында 8 саңлағымыз жұдырықтасады. Олар: Сәкен 
Бибосынов (48 келі), Қайрат Ерәлиев (57 келі), Закир 
Сафиуллин (63 келі), Абылайхан Жүсіпов (69 келі), 
Тұрсынбай Құлахмет (75 келі), Бекзат Нұрдәулетов 
(81 келі), Василий Левит (91 келі) және Қамшыбек 
Қоңқабаев (91 келіден жоғары). 

Ақпарат үшін мына бір мәліметтің артықтығы 
жоқ. 1974 жылдан бастау алған әлем чемпионатына 
қатысқан елдер арасында Куба құрамасы ешкімге бой 
бермей келеді. Олардың еншісіне барлығы 135 медаль 
(76 алтын, 36 күміс, 25 қола) тие сілі. Одан кейінгі 
орында КСРО кезіндегі жетістігін қоса есептегенде 
109 медальмен Ресей  тұр (38 алтын, 33 күміс, 38 
қола). АҚШ боксшыларының бұл сындағы күші бізбен 
шамалас – 45 медаль, ал, Қазақстан қоржынына әлем 
чемпионатынан 40 медаль түскен, оның 11-і алтын, 12-
сі күміс және 17-сі қола.

Бұл деректі әшейін келтіріп отырған жоқпыз. Қазақ 
боксы ТМД елдерінің ішінде ең әлеуеттісі болып 
саналады, боксшыларымыз жылдан-жылға жарқырай 
көрініп келе жатыр.  

Екатеринбургтағы дүбірлі додадан да олжалы 
оралатынымызға бек сенімдіміз. Әсіресе, 
қызылордалықтардың екі былғары қолғап шеберіне 
ерекше үміт артып отырғаны айтпаса да түсінікті. 
Олардың бірі – 2017 жыл ғы әлем чемпионатының 
күміс жүлдегері Қамшыбек Қоң қабаев, екіншісі – 
биылғы Азия біріншілігінің алтын жүлдесін алған 
жерлесіміз Тұрсынбай Құлахмет.  

Қазақстандық боксшылар алғашқы жекпе-жегін 
бүгін, 10 қыркүйекте өткізеді. 

Ел намысын қорғаған жер лес терімізге сәттілік се-
рік болсын!

Астық жинау жұмыстарын жүргізу 
кезінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету ерекше маңыздылықты иеленеді. 
От қысқа уақытта астық қорын жоюы 
мүмкін. Астық жинау кезінде өрт 
қауіпсіздігі ережелерін білу және 
қатаң орындау өрттің алдын-алудың 
маңызды шарты болып табылады.

Дәнді дақылдарды жинау және 
азық дайындау кезінде өрт қауіпсіздігі 
қағидалары тәртібі қарастырылған. 
Онда ауыл шаруашылығы өндіру-
шілері сақтауға тиіс ережелер мен іс-
шаралар сипатталған.

Егін жинау кезінде және ол 
аяқталғаннан кейін, өрттің пайда 
болуының негізгі себептері: 

- Отты абайсыз қолдану;
- Фермерлердің сабанды рұқсатсыз 

жағуы;

- Қолданыстағы техниканың электр 
ақаулығы;

- Ұшқын сөндіргіштердің жоқтығы;
-Механизаторлардың қозғалт-

қыш тар радиаторларындағы шаңды 
күйдіру үшін дала жағдайында ашық 
от қолдану және сөндірілмеген темекі 
қалдығы болып табылады.

Далалық жұмыстарды жүргізу 
кезінде қойылатын негізгі өрт қауіп-
сіздігі талаптары:

1. Барлық дала жұмыстарына 
қаты сатын тұлғалар өрт қауіпсіздігі 
талаптарын сақтау туралы нұсқау-
лықпен танысуы тиіс.

2. Өрт сөндіру құралдары нормаға 
сәйкес болуын және қолдануға дайын 
болуын, дереу пайдалану үшін мүмкін-
дік жасалуы тиіс.

3. Уақытша электр жарықтан дыр-

ғыштар, тоқ және жоғарғы кернеулі 
электр желілері егін және орман 
алқаптарынан 100 метр арақашықтықта 
орналасуы керек, дала қостары және 
егін алқаптары ені 4 метрден кем емес 
жолағымен жыртылады және темекі 
шегуге арналған орын деген жазулары 
бөлінеді.

4. Жұмыс жүргізу кезінде, егін 
алқаптары маңайында, сондай-ақ, жа-
нында сабанды және шөпті өртеуге 
тыйым салынады.

5. Мұнай өнімдерімен толтыру және 
газ-электрмен дәнекерлеу жұмыс-
тарын жүргізу арнайы құрғақ шөптен, 
жанғыш қоқыстан тазартылған 
алаңдарда жүзеге асырылуы тиіс және 
ені 4 метрден кем емес жолақпен 
жыртылған, құрылыстардан 50 метр 
және шөп, сабан, тоқ желілерінен 

100 метр ара-қашықтықта жүргізілуі 
тиіс. Жанармай құю жұмыстары 
кезінде қозғалтқыш өшірілуі тиіс. 
Түнгі уақытта машиналарға жанармай 
құюға тыйым салынады.

Өрт шыққан жағдайда ең алдымен, 
телефон арқылы «101» немесе «112» 
нөмірін теріп, азаматтық қорғау 

қызметін шақырыңыз.
Есіңізде болсын, осы ережелерді 

қатаң ұстансаңыз, өз өміріңіз бен 
дүние мүлкіңізді сақтай аласыз.

Е. ЕШМАҒАНБЕТОВ,
Қызылорда қаласы Төтенше 

жағдайлар басқармасының
аға инженері. 

ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ
ЕРЕЖЕЛЕРІН САҚТАУ МАҢЫЗДЫ

ҚАРЫЗЫМЫЗДЫ 
АЗАЙТУҒА АЛҒАШҚЫ 
ҚАДАМДАР ЖАСАЛДЫ

ЖҰМАҚТЫҢ ДӘМІ

Қайда 
жүрсең 
жеңісті бол, 
қазақ боксы


