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№ Сұрақ авторы/ 
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Жауаптылар/ 
Ответственные 

Орындалуы/Исполнение 

1. Сейділдаев  
Қанат Сейділдаұлы, 

1982ж.т 
Тел: 87772328962 
Қызылорда қ. Әль-

Фараби м/а Әшірбеков 
№221 

Аталған көшеде 2020 жылы желтоқсан 
айында қыс мезгілінде, қар бар кезде 
асфальт төселген. Төселген асфальт 
талапқа сай емес. 2021 жылдың қаңтар 
айының басында, қайтадан жөндеу 
жұмыстарын жүргізіп, қопарып тастап, 
қайта жасаған. Дегенмен, жасалған 
жұмыс сапасының деңгейі төмен. 
Осыған байланысты қандай жұмыстар 
атқарылуда? 

Қызылорда қаласының әкімдігі Жолдың сапасы бойынша мердігер 
мекеменің кепілдік мерзіміне сәйкес 
қажетті шаралар қабылданып тиісті 
жұмыстар жүргізілетін болады. 

2. Исламова Гүлдана, 
1991ж.т 

Жалғыз басты ана 
Тел: 87079270691 
Қызылорда қ. 
Тасбөгет м/а 
Амангелді №80 

Соңғы 7-8 жыл аралығында  мектептер 
жұмысқа қабылдамаған.  «Бізде 
мамандар толық»,-деп сылтау айтуда. 
Соңғы жолыққан жұмыс орны КБИ 
м/а, 282 орта мектебі. Жоғары білімі 
бар. Тараз қаласында Тараз 
Мемлекеттік Университетінің  
«Қазақ тілі және әдебиет пәні 
мұғалімі» мамандығы бойынша 
бітірген. Өзінің жоғары білімі бола 
тұра не себепті жұмысқа тұра 
алмайтынын айтуда. 

Облыстық білім басқармасы Облыстық білім беру ұйымдарына 
жұмысқа қабылдау процесі 
автоматтандырылған. Қабылдау тәртібі 
jumys.sitcen.kzпорталы арқылы 
жүргізіледі. Порталда бос вакансиялар 
ашық түрде көрсетіледі. Мұнда, үміткер 
арнайы тестілеуден өтіп, тәуелсіз 
комиссияда әңгімелесу арқылы екі кезең 
қорытындысымен жұмысқа қабылданады. 
«Білім туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 43–бабының 1–тармағына сәйкес 
білім беру ұйымдарының қызметі туралы 
үлгілік ережелер мен білім беру 
ұйымдарының жарғыларында белгіленген 
шектерде оқу-тәрбие процесін жүзеге 
асыруда, кадрларды іріктеу мен 
орналастыруда ғылыми, қаржылық-
шаруашылық және өзге де қызметте білім 
беру ұйымдарының басшылары дербес 
болады. 

3. Қыржанова Жамал, 
1955ж.т 

Тел: 87024034504 
Қызылорда қ. Сәулет 
м/а Бекқожаев №74

Аталған көшеде асфальт 
жүргізілмегендігін, қар, жаңбырдан 
көшесі лай болып, автокөліктер жүре 
алмайтынын айтуда. Осыдан 4-5 жыл 

Қызылорда қаласының әкімдігі Қызылорда қаласы, Бекқожаев көшесіне 
ағымдағы жылы орташа жол жөңдеу 
жұмыстары жүргізілетін болады. Қазіргі 
таңда, қажетті қаражат бөлініп мердігер 



бұрын қала әкіміне өтініш берген, 
бірақ еш жауап алмаған. Аталған 
көшеге қашан асфальт салынатынын 
сұрауда. 

мекемемен келісім шарт жасалды. 

4. Калманова Айнагүл, 
1973ж.т. 

Тел: 87714217576 
Қызылорда қаласы, 
Жаппасбай батыр 

101/1 

2005 жылы Қызылорда қаласындағы  
Байтерек м/а №3 жер телімін алған. 
Қаражатының болмауына байланысты 
тұрғын үй сала алмаған. Осы жердің 
мерзімін ұзартып беруін сұрап отыр. 
 
 

Қызылорда қаласының әкімдігі Бәйтерек мөлтек ауданынан 2005 жылғы 
өтініші негізінде жеке тұрғын үй 
құрылысы үшін жер учаскесі 3 жыл 
мерзімге берілген болатын. Алайда 
берілген мерзімде игермеуіне байланысты 
15.12.2020 жылы өткізілген жер 
комиссиясында қаралып, № 2584  
хаттамалық шешімімен мерзімін ұзартудан 
бас тартылған. ҚР Жер кодексінің 167-
бабына сәйкес сотқа жүгінуге құқығы бар 
екендігін білдіреміз. 

5. Нүркенова  
Асия Сугуровна,  

1965ж.т. 
Тел: 87059515013 
Қызылорда қаласы, 
Маханбет а/о 

Иманбердиев №17 

2017 жылдың мамыр айында 
Қызылорда қаласындағы Байтерек м/а 
№4 8 соттық жер телімін алған. 
Қаражатының болмауына байланысты 
тұрғын үй сала алмаған. Осы жердің 
мерзімін ұзартып беруін сұрап отыр. 

Қызылорда қаласының әкімдігі Бәйтерек мөлтек ауданынан 2005 жылғы 
өтініші негізінде жеке тұрғын үй 
құрылысы үшін жер учаскесі 3 жыл 
мерзімге берілген болатын. Алайда 
берілген мерзімде игермеуіне байланысты 
15.12.2020 жылы өткізілген жер 
комиссиясында қаралып, № 2582  
хаттамалық шешімімен мерзімін ұзартудан 
бас тартылған. ҚР Жер кодексінің 167-
бабына сәйкес сотқа жүгінуге құқығы бар 
екендігін білдіреміз. 

6. Батырхан  
Әлихан 

Орынбасарұлы, 
1986ж.т. 

Тел: 87079582196 
Қызылорда қаласы, 
Кетебаев №103 

2017 жылы Қызылорда қаласындағы 
Байтерек м/а №4 8 соттық жер телімін 
алған. Пандемия кезінде тұрғын үй 
сала алмаған. Осы жердің мерзімін 
ұзартып беруін сұрап отыр. 

Қызылорда қаласының әкімдігі Бәйтерек мөлтек ауданынан 2005 жылғы 
өтініші негізінде жеке тұрғын үй 
құрылысы үшін жер учаскесі 3 жыл 
мерзімге берілген болатын. Аталған жер 
учаскесінің мерзімін ұзарту жөнінде 
09.02.2021 жылы жазған өтініші жер 
комиссиясына ұсынылды. Комиссия 
тарапынан қабылданған шешімге сәйкес 
жазбаша хат ретінде өтініш иесіне 
жолданатын болады. 

7. Күлжанова  
Құралай 

Арыстанқызы, 
1976ж.т. 

Тел: 87055489896 
Қызылорда қаласы, 

2017 жылы Қызылорда қаласындағы 
Байтерек м/а №4  8 соттық жер телімін 
алған. Қаражатының болмауына 
байланысты тұрғын үй сала алмаған. 
Осы жердің мерзімін ұзартып беруін 

Қызылорда қаласының әкімдігі Бәйтерек мөлтек ауданынан 2005 жылғы 
өтініші негізінде жеке тұрғын үй 
құрылысы үшін жер учаскесі 3 жыл 
мерзімге берілген болатын. Алайда 
берілген мерзімде игермеуіне байланысты 



3 укр. 5/32 пәтер сұрап отыр. 29.09.2020 жылы өткізілген жер 
комиссиясында қаралып, № 1718  
хаттамалық шешімімен мерзімін ұзартудан 
бас тартылған. ҚР Жер кодексінің 167-
бабына сәйкес сотқа жүгінуге құқығы бар 
екендігін білдіреміз. 

8. Сариева Ақтоты 
Сериковна,  

1980ж.т. 
Тел: 87479043952 
Қызылорда қаласы, 
Ә.Марғұлан №1 

1)Тұрғын үй кезегінде тұр, кезек реті – 
1300. Тұрғын үймен немесе уақытша 
баспанамен қамтамасыз етуін сұрайды. 
2)Білімі орта, жұмысқа орналастыруға 
көмек беруді сұрайды. 

Қызылорда қаласының әкімдігі; 
Облыстық білім басқармасы 

1) 2010 жылғы 10 ақпандағы арызы 
бойынша пәтер толық емес отбасы ретінде 
тіркелген, сол күнгі кезек реті – 1378. 
Қазіргі таңда, қалалық коммуналдық 
меншікте бос тұрған пәтерлердің жоқ 
болуына байланысты, қызметтік пәтермен 
қамтамасыз ету мәселесін 
қанағаттандыруға мүмкіндіктің жоқтығын 
хабарлайды. 
2) Облыстық білім беру ұйымдарына 
жұмысқа қабылдау процесі 
автоматтандырылған. Қабылдау тәртібі 
jumys.sitcen.kzпорталы арқылы 
жүргізіледі. Порталда бос вакансиялар 
ашық түрде көрсетіледі. Мұнда, үміткер 
арнайы тестілеуден өтіп, тәуелсіз 
комиссияда әңгімелесу арқылы екі кезең 
қорытындысымен жұмысқа қабылданады. 
«Білім туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 43–бабының 1–тармағына сәйкес 
білім беру ұйымдарының қызметі туралы 
үлгілік ережелер мен білім беру 
ұйымдарының жарғыларында белгіленген 
шектерде оқу-тәрбие процесін жүзеге 
асыруда, кадрларды іріктеу мен 
орналастыруда ғылыми, қаржылық-
шаруашылық және өзге де қызметте білім 
беру ұйымдарының басшылары дербес 
болады. 

9. Нұрсейтова 
Гүлфайруз 

Әділханқызы, 
1988ж.т. 

Тел: 87055305429 
Қызылорда қаласы, 

Бакиров 4/13

Қазіргі тұрып жатқан үйі апаттық 
жағдайда. Осы үйде 12 тұрғын тұрады, 
оның 1 тұрғыны үймен қамтамасыз 
етілген. Қалған тұрғындар қашан 
баспаналы болатындығын сұрайды 

Қызылорда қаласының әкімдігі 2019 жылғы 17 қыркүйектегі арызы 
бойынша пәтер кезегіне жалғыз тұрғын үйі 
апаттық деп танылған азаматтар тобына 
тіркелген, сол күнгі кезек реті-46. «Тұрғын 
үй қатынастары туралы» Заңының 74 
бабының 1 бөлігіне сәйкес мұқтаждар 



есебiнде тұратын азаматтарға мемлекеттік 
тұрғын үй қорынан тұрғын үй немесе жеке 
тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы 
орган жалдаған тұрғын үй, барлық қажеттi 
құжаттармен бірге өтiнiш берiлген кезден 
бастап тізімде белгіленген кезек ретімен 
беріледі және аталған баптың 3 тармағына 
сәйкес тізімге енгізілген азаматтардың 
құқықтары тең деп танылады. Тізімге 
енгізілген басқалар алдында, Ұлы Отан 
соғысының мүгедектері мен 
қатысушыларынжәне жетім балалар мен 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 
балаларды қоспағанда, ешкімнің де 
басымдық құқығы болмайтындығын 
назарға саламыз. 

10. Баекеева Лиза 
Аблакимовна, 

1969ж.т. 
Тел: 87715427808 
Қызылорда қаласы, 
Бакирова 4/12

Қазіргі тұрып жатқан үйі апаттық 
жағдайда. Тұрғын үйге кезекті реті – 8. 
Қашан баспаналы болатындығын 
сұрауда. 

Қызылорда қаласының әкімдігі 2019 жылғы 22 шілдедегі арызы бойынша 
пәтер кезегіне жалғыз тұрғын үйі апаттық 
деп танылған азаматтар тобына тіркелген, 
сол күнгі кезек реті – 4. 

11. Нұртаев  
Ағытай Нұртайұлы, 

1956ж.т. 
Тел: 87781904177 
Қызылорда облысы, 

Арал қаласы, 
Б.Момышұлы №11 

Азаматтың айтуы бойынша Арал 
қаласында 15 жылдан бері 
азаматтарды тасымалдайтын 
жолаушылар көлігі жұмыс жасамайды. 
Аудан әкіміне жолықса: «Бізде 
азаматтарды тасымалдайтын 
жолаушылар көлігі шықпайды»,-деп 
жауап қайтарған. Ауданымызда қашан 
азаматтарды тасымалдайтын 
жолаушылар көлігі жүреді деп сұрап 
отыр. 

Арал ауданының әкімдігі;  
Облыстық  жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары басқармасы 

2016 жылы әлеуметтік мәні бар тұрақты 
ауданішілік және қалаішілік 
маршруттарын субсидиялауға аудандық 
бюджеттен қаржы бөлініп, аудан елді 
мекендерін қамтитын 6 бағыт бойынша 
және Арал қаласының   5 ықшам ауданы 
аралығында қатынайтын № 1, 2, 3 
маршруттарына жергілікті баспасөз 
басылымдары арқылы конкурс 
жарияланған болатын. Алайда, конкурсқа 
жеке кәсіпкерлер тарапынан ешқандай 
тасымалдаушы ұсыныс білдірмегендіктен, 
конкурс өткізілмеді деп танылып, бөлінген 
қаржы аудан бюджетіне кері қайтарылды. 
2019 жылдың сәуір, мамыр айларында 
жолаушыларды қалаішілік 4 бағыт 
бойынша тасымалдауды қамтамасыз ететін 
маршруттарға  2 мәрте конкурс 
жарияланғанмен, тасымалдаушылар 
тарапынан тағы да ешқандай құжаттар 



ұсынылмады. 2020 жылы бүкіләлемдік 
пандемияға байланысты, қалаішілік 
маршруттарды ұйымдастыруға конкурс 
жариялауға мүмкіндік болмады. Қазіргі 
таңда маршруттарды ұйымдастыруға 
қажетті құжаттар жинақталуда. Алдағы 
күндері жеңімпаз мердігерді анықтау 
мақсатында конкурс ұйымдастырылатын 
болады. 

12. Аяганов Кенешбай, 
1962ж.т. 

Тел: 87774552343 
Қызылорда қаласы, 
Ақмешіт м/а, 2 үй 101 

пәтер 

1)Қыдыров көшесі мен Саламат 
көшесінің қиылысында жаяу жүргінші 
сызығы өшіп қалған жөнінде айтып 
отыр. 
2)Кыдыров көшесінде жаяу 
жүргіншілер жолы жоқ екені жөнінде 
айтып отыр. 

Қызылорда қаласының әкімдігі Жол белгісін қайта қалпына келтіру 
жұмыстары қалалық полиция 
басқармасының нұсқамасымен жүзеге 
асатындығын назарға саламыз. Өткен 
жылы қала бойынша 408-ден аса 
көшелерге және 68 көшенің жаяу 
жүргіншілер жолдарына жөндеу 
жұмыстары жоспарланып, жүйелі 
жүргізілді. Жөнделетін көшелердің 
тізімінде, халықтың жұмыспен қамтылуын 
қамтамасыз ететін инфрақұрылымды және 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты 
дамыту, елді-мекендерді абаттандыру 
жөніндегі жол картасы аясында 
Қызылорда облысы бойынша 
қаржыландыруға ұсынылатын 
инфрақұрылымдық жобалар аясында 
қаланың Қыдыров көшесіне жаяу жүргінші 
жолының құрылысы жүргізілді. 

13. Егізбаев Көптілеу, 
1942 ж.т 

Тел:87013240657 
Қызылорда қаласы, 
Көшербаев №29 

Төле би көшесінде №19 азаматтарды 
тасымалдайтын жолаушылар көлігі 
жүретін. 
Қазіргі кезде бұл жолмен жүрмейді. 
№19 азаматтарды тасымалдайтын 
жолаушылар көлігін сол жолмен қайта 
жүруін сұрап отыр. 

Қызылорда қаласының әкімдігі Қызылорда қаласы көлемінде қатынайтын 
№19 бағыттағы қалаішілік қоғамдық 
көлігінің жол сызбасы 2020 жылы қайта 
бекітіліп Төле би көшесі көрсетілген 
болатын. Осы жаңа сызбамен жүру үшін 
«Қызылорда» автобус паркі" ЖШС-ға 
тиісті тапсырма берілді. 

14. Аралбаева 
Жанар Бәкітовна, 

1990ж.т. 
Тел: 87711316216 
Қызылорда қаласы, 
Саяхат 30/30 

2013 жылы пәтер алуға кезекке тұрған. 
Қазіргі кезде тұрғын үйге кезек реті – 
222. Қашан баспаналы болатынын 
сұрауда. 
 

Қызылорда қаласының әкімдігі 2013 жылғы 13 қарашадағы арызы 
бойынша пәтер көпбалалы отбасы ретінде 
тіркелген, сол күнгі кезек реті- 6789, 
бүгінгі күнге кезегінің реттік саны – 222. 
Қазақстан Республикасының «Тұрғын үй 
қатынастары туралы» Заңының 74 



бабының 1 бөлігіне сәйкес мұқтаждар 
есебiнде тұратын азаматтарға мемлекеттік 
тұрғын үй қорынан тұрғын үй немесе жеке 
тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы 
орган жалдаған тұрғын үй, барлық қажеттi 
құжаттармен бірге өтiнiш берiлген кезден 
бастап тізімде белгіленген кезек ретімен 
беріледі және аталған баптың 3 тармағына 
сәйкес тізімге енгізілген азаматтардың 
құқықтары тең деп танылады. Тізімге 
енгізілген басқалар алдында, Ұлы Отан 
соғысының мүгедектері мен 
қатысушыларынжәне жетім балалар мен 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 
балаларды қоспағанда, ешкімнің де 
басымдық құқығы болмайтындығын 
назарға саламыз. 

15. Тұрмағанбетова 
Аида Шынтасовна, 

1989ж.т. 
Тел: 87077971033 
Қызылорда қаласы, 

Есімхан №16 

Азаматша тұрығын үй мәселесі керек 
екені жөнінде айтып отыр. Тұрғын 
үйге кезекке тұрмаған. Тұрғын үйді 
қалай алатыны жөнінде сұрап отыр. 
 

Қызылорда қаласының әкімдігі Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын 
үй алу кезек реттілігіне тіркелмеген. ҚР 
«Тұрғын үй қатынастары туралы» 
Заңының 74 бабының 2-тармағына сәйкес, 
жергілікті атқарушы органдары 
коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын 
үйге немесе жеке тұрғын үй қорынан 
жергілікті атқарушы орган жалдаған 
тұрғын үйге, мұқтаж адамдар есебінің дара 
(бөлек) тізімдері 6 топ бойынша 
жүргізіледі.  
1) Ұлы Отан соғысының мүгедектері мен 
қатысушылары; 2) жетім балалар мен ата- 
анасының қамқорлығынсыз қалған балалар 
тобы.  
3) халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз 
топтары;  
4) «Алтын алқа», «Күмісалқа» алқалары 
мен наградталған немесе бұрын «Батыр 
ана» атағын алған, сондай-ақ І және ІІ 
дәрежелі «Ана даңқы» орденімен 
наградталған көп балалы аналар, көп 
балалы отбасылар тобы;  
5) мемлекеттік қызметшілер, бюджеттік 



ұйымдардың қызметкерлері, әскери 
қызметшілер және мемлекеттік 
сайланбалы қызмет атқаратын адамдар;   
6) жалғыз тұрғын үйі Қазақстан 
Республикасының заңнамасында 
белгіленген тәртіппен авариялық жағдайда 
деп танылған азаматтар. Қазақстан 
Республикасының «Тұрғын үй 
қатынастары туралы» Заңының 74 
бабының 1 бөлігіне сәйкес мұқтаждар 
есебiнде тұратын азаматтарға мемлекеттік 
тұрғын үй қорынан тұрғын үй немесе жеке 
тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы 
орган жалдаған тұрғын үй, барлық қажеттi 
құжаттармен бірге өтiнiш берiлген кезден 
бастап тізімде белгіленген кезек ретімен 
беріледі және аталған баптың 3 тармағына 
сәйкес тізімге енгізілген азаматтардың 
құқықтары тең деп танылады. 
Тізімге енгізілген басқалар алдында, Ұлы 
Отан соғысының мүгедектері мен 
қатысушыларын және жетім балалар мен 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 
балаларды қоспағанда, ешкімнің де 
басымдық құқығы болмайды. 

16. Шертаева Гүлшат 
Бекниязовна, 

1961ж.т. 
Тел: 87472406342 
Қызылорда қаласы, 
Титов м/а, Қоғалы 
көшесі 4 үй 4 пәтер 

Азаматша Ұлы Отан соғысы 
ардагерінің жұбайы. 09.04.2020 жылы 
жұбайының қайтыс болғаннан кейін 
бір реттік жәрдемақыны пандемияның 
болып жатқанына байланысты ала 
алмаған. Бір реттік жәрдемақыны 
қашан ала алтынын сұрап отыр. 
 

Облыстық  жұмыспен қамтуды үйлестіру 
және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 

Ұлы Отан соғысы Жеңісінің 75 
жылдығына орай барлық  әлеуметтік 
көмек ағымдағы жылдың 15 сәуірінен 
бастап төленді. Осыған байланысты  
Сіздің жолдасыңыз Ұлы Отан 
соғысының ардагері  Шілдебаев 
Сейтканның 2020 жылдың 9 сәуір күні 
қайтыс болуына байланысты 
әлеуметтік қолдау ретінде берілетін 
біржолғы көмек төленбеді. 
Себебі, қалалық мәслихатының 
шешімімен бекітілген «Әлеуметтік 
көмек көрсету, оның мөлшерлерін 
белгілеу және мұқтаж азаматтардың 
жекелеген санаттарының тізбесін 



айқындау Қағидасының» 4 тармағы  27 
тармақшасында әлеуметтік көмек 
алушы азамат қайтыс болған жағдайда 
тоқтатылады делінген. 

17. Садырова  
Қазына 

Мылтықбаевна, 
1964ж.т. 

Тел: 87718194627 
Қызылорда қаласы, 
Титов м/а, Қоғалы 
көшесі 4 үй 10 пәтер 

Азаматшаның немересі 2011 жылы 
дүниеге келген. Дүниеге келгеннен 
бастап науқас. Диагнозы: есту қабілеті 
нашар. Қаламызда осындай диагнозбен 
науқастанып жатқан балалардың 
мектебі жоқ екенін айтып отыр. Есту 
қабілеті нашар балаларға арнайы 
мектеп салынып береді ма деп сұрап 
отыр. 
 

Облыстық білім басқармасы Облыста есту қабілеті бұзылған 
балаларға арналған №6 арнайы мектеп-
интернат жұмыс жасайды.  

Арнайы мектеп-интернат Қызылорда 
қаласында Мерей,48                        мекен-
жайында, 1989 жылы салынған ғимаратта 
орналасқан. Арнайы мектеп-интернаты 
ғимаратының жобалық қуаттылығы 120 
орынды, арнайы мектеп-интернатта 71 
есту қабілеті бұзылған  балалар  білім 
алуда.  

Балаларға білім берумен қатар, түзете 
дамыту жұмыстарын арнайы мамандар 
(сурдопедагог, логопед, дефектолог) 
жүргізеді.  

Арнайы мектеп-интернатқа қабылдану 
үшін бірінші кезекте баланың ата-анасы 
мөлтек ауданына қарай Психологиялық-
медициналық-педагогикалық 
консультация мекемесінен қорытынды 
алу қажет.                              (1 ПМПК- 
Ақмешіт м/а, №9 мектеп базасы; 2 ПМПК- 
Шұғыла м/а, №7 мектеп базасында 
орналасқан) 

ПМПК қорытындысымен есту қабілеті 
бұзылған балалардың арнайы мектеп-
интернатында білім алу деп көрсетілген 
жағдайда, немереңіздің  аталған арнайы 
мектеп – интернатқа қабылдану мүмкіндігі 
бар.  

18. Жазира Ондашовна, 
1991ж.т. 

Тел: 87010317075 
Қызылорда қаласы, 
Тәуелсіздік 14Б 

1) Кешкі сағат 18:00 кейін Рисмаш м/а 
№24 азаматтарды тасымалдайтын 
жолаушылар көлігі жүрмейтіні 
жөнінде айтып отыр. Азаматтарды 
тасымалдайтын жолаушылар көлігінің 
уақытын ұзартуды немесе қосымша 
азаматтарды тасымалдайтын 

Қызылорда қаласының әкімдігі 1) №24 бағыттағы қалаішілік қоғамдық 
көлігінің кешкі мезгілде жүруін қадағалап 
ретке келтіру мақсатында «Қызылорда» 
автобус паркі» ЖШС-на тиісті тапсырма 
берілді.  
2)Көше жарығын орнатуды қажет ететін 
көшелер тізіміне алынды. Алдағы уақытта, 



жолаушылар көлігін қоюын сұрап 
отыр.  
2) Тәуелсіздік көшесінде жарық жоқ 
екенін айтып отыр. Қызылорда 
қаласының әкімдігі 

бюджет мүмкіншілігіне қарай тиісті 
жұмыстар кезен-кезенімен жүргізілетін 
болады. 

19. Алибекова Меруерт, 
1972ж.т. 

Тел: 87010990777 
Қызылорда қаласы, 
Амангелді 84/3 

Азаматша «Қызылорда су жүйесі» 
МКМ үйіндегі судың есебін дұрыс 
жүргізбейтінін айтып отыр. 
 

Облыстық энергетика 
жәнекоммуналдықшаруашылығыбасқармасы 

Қызылорда қаласы, Амангелді 84 үй 3 
пәтер тұрғыны М. Алибекованың сұрағы 
бойынша: 

«Қызылорда су жүйесі» МКК инспектор 
бақылаушысы 2021 жылдың ақпан 
айындааталған мекен жайдың су есептегіш 
құралдарына тексеру жүргізіп, су өлшегіш 
құралының көрсеткіштері 
00239м3+00568м3= 00807 м3 биллинг 
жүйесіне еңгізілген. 

Қазіргі таңда кәсіпорынның биллинг 
жүйесіндегі тұтынушының төлем 
құжаттарына сәйкес00818 м3 дейін төлем 
жасағандығы, яғни ауыз сумен кәріз су 
жүйесіне 11 м3 немесе 1016 теңге артық 
төлемі бар екендігін хабарлаймын. 

Бырыңғай төлем құжатта ауыз су және 
кәріз су бойынша су өлшегіш құралының 
көрсеткіштері толық еңгізілмегендіктен 
қателік орын алған, қазіргі таңда бырыңғай 
төлем құжат әзірлейтін мамандар түзету 
жұмыстарын жүргізуде. 

20. Досжанова  
Бахыт 

Сағитжанқызы, 
1975ж.т. 

Тел: 87771882699 
Қазалы ауданы, 
Нұртуған №9 

2008-2016 жылдар аралығында Қазалы 
аудандық дене шынықтыру және спорт 
бөлімінде спорт журналисті қызметін 
атқарған. 2016 жылы заңсыз жұмыстан 
босатылғаны жөнінде айтып отыр. 
Сотқа берген, бірақ өзгеріс жоқ. Қайта 
орнымды қайтарып берсе екен деп 
айтып отыр. 

Қазалы ауданының әкімдігі 2016 жылғы 2 қыркүйекте Қазалы 
аудандық дене шынықтыру және спорт 
бөлімінің қызметкерлерінің қатысуымен 
Б.Дошанованың жұмысқа келмегені 
жөнінде (бұндай себебсіз жұмысқа келмеу 
салдары бірнеше рет қайталанған)акті 
жасалып, бөлімнің 05.09.2016 жылғы 
№115 санды бұйрығымен (жұмыс орнында 
дәлелсіз, себепсіз болмауына байланысты) ҚР 
«Еңбек Кодексінің» 52 бабының 1 тармағы 
8,16 тармақшаларының талабына сәйкес 
еңбек шартын тоқтату түріндегі тәртіптік 
шара қолданылып, жұмыстан босатылған.  
Осы мәселе бойынша Б.Дошанова 



Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік 
еңбек инспекторына еңбек дауына 
байланысты жазбаша өтініш жолдап, еңбек 
инспекторы бөлімге арнайы тексеру 
жүргізді. Тексеру барысында 
Б.Дошановаға байланысты материалдар 
толық қаралып, Қазақстан Республикасы 
еңбек талаптарының дұрыс 
жүргізілгендігіне қорытынды жасап, 
шешім қабылданған. 

21. Бекбасаров 
Бақытбек, 
1956ж.т 

Тел: 87052427808 
Қызылорда қаласы, 
Ергешбаев көшесі 62б 

21 пәтер 

Азамат 2020 жылы 28 тамызда 
Қызылорда облысының әкімі 
Әбдіқалықова Гүлшара 
Наушақызының онлайн қабылдауында 
болған. Ұлы мен қызы жұмыссыз 
болатын, Гүлшара Наушақызы білім 
басқармасының басшысы Қасымова 
Ақзира Бақтыбайқызына осы кісіге 
көмектес деп тапсырма берген. 
Қасымова Ақзира  тапсырманы 
орындап, ұлын 2021 жылы қаңтар 
айында Жаппасбай батыр көшесінде 
жаңадан ашылған мектепке дене 
шынықтыру маманы қылып жұмысқа 
алған. Гүлшара Наушақызы мен 
Қасымова Ақзира ханымның 
арқасында жұмысқа тұрып, жұмыс 
істеп жатыр. Отбасының атынан алғыс 
айтуда. 

Облыстық білім басқармасы  

22. Исхакова Зина, 
1957ж.т. 

Тел: 87711312771 
Қызылорда қаласы, 

Жургенов 12 

Қазіргі уақытта пәтер жалдап отыр. 
Тұрғын үй мәселесін шешіп беруді 
сұрайды. 
 

Қызылорда қаласының әкімдігі Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын 
үй алу кезек реттілігіне тіркелмеген. ҚР 
«Тұрғын үй қатынастары туралы» 
Заңының 74 бабының 2-тармағына сәйкес, 
жергілікті атқарушы органдары 
коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын 
үйге немесе жеке тұрғын үй қорынан 
жергілікті атқарушы орган жалдаған 
тұрғын үйге, мұқтаж адамдар есебінің дара 
(бөлек) тізімдері 6 топ бойынша 
жүргізіледі.  
1) Ұлы Отан соғысының мүгедектері мен 



қатысушылары; 2) жетім балалар мен ата- 
анасының қамқорлығынсыз қалған балалар 
тобы.  
3) халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз 
топтары;  
4) «Алтын алқа», «Күмісалқа» алқалары 
мен наградталған немесе бұрын «Батыр 
ана» атағын алған, сондай-ақ І және ІІ 
дәрежелі «Ана даңқы» орденімен 
наградталған көп балалы аналар, көп 
балалы отбасылар тобы;  
5) мемлекеттік қызметшілер, бюджеттік 
ұйымдардың қызметкерлері, әскери 
қызметшілер және мемлекеттік 
сайланбалы қызмет атқаратын адамдар;   
6) жалғыз тұрғын үйі Қазақстан 
Республикасының заңнамасында 
белгіленген тәртіппен авариялық жағдайда 
деп танылған азаматтар. Қазақстан 
Республикасының «Тұрғын үй 
қатынастары туралы» Заңының 74 
бабының 1 бөлігіне сәйкес мұқтаждар 
есебiнде тұратын азаматтарға мемлекеттік 
тұрғын үй қорынан тұрғын үй немесе жеке 
тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы 
орган жалдаған тұрғын үй, барлық қажеттi 
құжаттармен бірге өтiнiш берiлген кезден 
бастап тізімде белгіленген кезек ретімен 
беріледі және аталған баптың 3 тармағына 
сәйкес тізімге енгізілген азаматтардың 
құқықтары тең деп танылады. 
Тізімге енгізілген басқалар алдында, Ұлы 
Отан соғысының мүгедектері мен 
қатысушыларын және жетім балалар мен 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 
балаларды қоспағанда, ешкімнің де 
басымдық құқығы болмайды. 

23. Қожанов Утеген, 
1939ж.т. 

Тел: 87772594299, 
21-54-61 Қызылорда 

қаласы, 

Құрметті облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова! Сәлеметсіз бе! Өзіңізге 
көптен мәлім, Тасбөгет кентіне 
қарасты №4 қалалық емханасының 

Облыстықденсаулықсақтаубасқармасы Қызылорда қаласы Тасбогет кентінде 
емхана құрылысын іске асыру 2018 жылғы 
23 шілдесіндегі №847-Ө «Құрылысын 
салуға жататын білім, денсаулық сақтау, 



Тасбөгет м/а, 
Махамбетов көшесі 

35А 

келешек жаңа құрылысы қалай болмақ, 
мүмкіншілік болар ма екен, жағдайды 
мен толық түсінемін, дегенмен де?! 
 

мәдениет, спорт нысандары  туралы» 
Қызылорда облысы әкімінің өкімімен 
бекітілген бейімделген ғимаратта 
орналасқан  құрылыс нысандар тізімінде  
қарастырылған. 
Дегенменде, Мемлекет басшысының 2020 
жылғы 1 қыркүйектегі "Жаңа жағдайдағы 
Қазақстан: іс-қимыл кезеңі" атты 
Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру 
жөніндегі шаралар  жоспарының  90-
тармағына сәйкес, барлық тірек және 
серіктес елді мекендерді 2021-2023 жыл 
ішінде фельдшерлік-акушерлік 
пункттермен және дәрігерлік 
амбулаториялармен қамтамасыз ету 
міндеттелген. 
 Осыған орай, аталған  Өкімге сәйкес, 
ағымдағы апаттық жағдайдағы  және 
ғимараты жоқ 27  нысан (оның ішінде 16 
дәрігерлік амбулатория және 11 
медициналық бекет) құрылысының 
жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеп, 
мемлекеттік сараптамадан өткізу жоспарға 
қойылып отыр. 
Аталған нысан құрылысын тиісті 
кезектілікке сәйкес, 2022 жылы  емхана 
құрылысының жобалық-сметалық 
құжаттамасын әзірлеп, мемлекеттік 
сараптамадан өткізу жұмыстары қолға 
алынатын болады. 

24. Құрылтаева Гүлназ, 
1986ж.т. 

Тел: 87057294412 
Қызылорда қаласы, 
Кетебаев 43А 

2015 жылдан бері тұрғын үй кезегінде 
тұр, кезек реті – 512. Тұрғын үйдің 
орнына, несиеге болсада жер үй 
беріледі ме деп сұрауда. 
 

Қызылорда қаласының әкімдігі 2015 жылғы 9 қарашадағы арызы бойынша 
пәтер көпбалалы отбасы ретінде тіркелген, 
сол күнгі кезек реті-222. «Тұрғын үй 
қатынастары туралы» Заңының 74 
бабының 1 бөлігіне сәйкес мұқтаждар 
есебiнде тұратын азаматтарға мемлекеттік 
тұрғын үй қорынан тұрғын үй немесе жеке 
тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы 
орган жалдаған тұрғын үй, барлық қажеттi 
құжаттармен бірге өтiнiш берiлген кезден 
бастап тізімде белгіленген кезек ретімен 



беріледі және аталған баптың 3 тармағына 
сәйкес тізімге енгізілген азаматтардың 
құқықтары тең деп танылады. 
Тізімге енгізілген басқалар алдында, Ұлы 
Отан соғысының мүгедектері мен 
қатысушыларын және жетім балалар мен 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 
балаларды қоспағанда, ешкімнің де 
басымдық құқығы болмайды. 

25. Айтілеуова 
Керимкуль Алиевна, 

1944ж.т. 
Тел: 8 705 9514055 
Қызылорда қаласы, 
Арай 1 м/а 66 үй 

Азаматшаның айтуынша көршісі газ 
кұбырының астына ауласынан шыққан 
қураған ағаштарын жинап, өртейді 
екен. Салдарынан азаматшаның 
ауласындағы бөлек салынған ғимарат 
өртке ұшыраған. Көршісіне айтса 
құлақ аспайтын көрінеді. Тіпті сотқа 
да шағымданған. Бірақ еш нәтиже жоқ. 
Енді осыған қандай іс-шара 
қолданатынын сұрап отыр. 
 

Қызылорда қаласының әкімдігі Құрметті Керімқұл Алиқызы! 
30.08.1995 жылғы Қазақстан Республикасы 
Конституциясының 6-бабының 1-
тармағына сәйкес Қазақстан 
Республикасында мемлекеттiк меншiк пен 
жеке меншiк танылады және бiрдей 
қорғалады. 
Сонымен қатар, Қазақстан 
Республикасының Азаматтық Кодексiнің 
188-бабының 2-тармағына сәйкес меншiк 
иесiнiң өз мүлкiн иелену, пайдалану және 
оған билiк ету құқығы болады. 
Бұл ретте, аталған заң талаптарына сәйкес 
материалдық шығындарды өндіру 
бойынша сот орындарына талап қою 
арызын бере аласыз. Сонымен қатар, 
көршіңіз тарапынан қайтадан өрт 
қауіпсіздік талаптарын сақтамау фактілері 
қайта орын алған жағдайда тұрғылықты 
аумағыңыздағы учаскелік полициясына 
немесе төтенше жағдайлар басқармасына 
тиісті шара көру бойынша жүгінуді 
ұсынамыз. 

26. Аралбаева 
Жанар Бакытовна, 

1990ж.т. 
Тел: 87711316216 
Қызылорда қаласы, 
Саяхат 30/30 

Тұрғын үй кезегінде тұр, кезек реті – 
222. Қашан баспаналы болатынын 
сұрауда. 
 

Қызылорда қаласының әкімдігі 2013 жылғы 13 қарашадағы арызы 
бойынша пәтер көпбалалы отбасы ретінде 
тіркелген, сол күнгі кезек реті- 6789, 
бүгінгі күнге кезегінің реттік саны – 222. 
Қазақстан Республикасының «Тұрғын үй 
қатынастары туралы» Заңының 74 
бабының 1 бөлігіне сәйкес мұқтаждар 
есебiнде тұратын азаматтарға мемлекеттік 
тұрғын үй қорынан тұрғын үй немесе жеке 



тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы 
орган жалдаған тұрғын үй, барлық қажеттi 
құжаттармен бірге өтiнiш берiлген кезден 
бастап тізімде белгіленген кезек ретімен 
беріледі және аталған баптың 3 тармағына 
сәйкес тізімге енгізілген азаматтардың 
құқықтары тең деп танылады. Тізімге 
енгізілген басқалар алдында, Ұлы Отан 
соғысының мүгедектері мен 
қатысушыларынжәне жетім балалар мен 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 
балаларды қоспағанда, ешкімнің де 
басымдық құқығы болмайтындығын 
назарға саламыз. 

27. Куненова Сәуле 
Сейтмағанбетқызы, 

1961ж.т. 
Тел: 87083769477 
Қызылорда қаласы, 
Тоқмағанбетова 1 

19 пәтер 

1) Азаматша 2012 жылдан бері науқас. 
2016 жылы нақты диагноз қойылған. 
Диагнозы – системная заболевания. 
Жыл сайынғы еміне квота берілмеуін 
айтуда. 
2) II-топ мүгедектігіне қойылмауын 
айтуда. 
 

Облыстық денсаулық сақтау басқармасы,  
Облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру 

және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 

Қызылорда қаласы, Тоқмағанбетов 
көшесі №1/19 үй тұрғыны С.Купенова  
05.04.1961ж.т (ЖСН:610405402130), 2016 
жылдан «геморрагиялық васкулит 
созылмалы ағымды» диагнозымен    ІІІ топ 
мүгедектігі мерзімсіз тағайындалған. «Д» 
есепте «Нарушение  внутрисосудистого 
свертывания крови, обусловленное 
повышенны Д-димеры 
Гиперфибриногенемия. Серонегативный 
ревматоидный артрит, Гипертензивная 
(гипертоническая) болезнь с 
преимущественным поражением сердца 
без (застойной) сердечной 
недостаточности, Гипотиреоз 
неуточненный» диагноздарымен  тұрады.  

Жеке сұхбат барысында   жүргізілген 
зертханалық  тексерулер мен мамандар 
кеңесіне көңілі толмайды. Ауруды  алдын 
–алу  мақсатында  деген  желеумен  үнемі  
Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрінің 2017 жылғы 29 
тамыздағы «Тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемінің шеңберінде 
дәрілік заттармен және медициналық 
мақсаттағы бұйымдармен, оның ішінде 
белгілі бір аурулары (жай-күйлері) бар 



азаматтардың жекелеген санаттарына 
амбулаториялық деңгейде тегін немесе 
жеңілдікпен берілетін дәрілік заттармен 
және мамандандырылған емдік өнімдердің 
тізбесін бекіту туралы» №666 бұйрық 
тізіміне кірмейтін дәрілік  заттарды  беруді 
талап етеді және мамандардың 
тағайындауынсыз, медициналық 
көрсеткіші болмасада  негізсіз жолдама 
алып тексеріліп отырады.   Тегін 
медициналық көмектің  кепілдік берілген 
көлемі шеңберінде  дәрілерін үнемі, 
уақытылы  алады.  

28.05.18ж-15.06.18жж. аралығында 
Астана қаласында Республикалық 
диагностикалық орталықта 
лабораториялық зерттеулерден өтіп, 
гастроэнтеролог, эндокринолог, 
пульмонолог, иммунолог, проктолог, 
ревматолог, кардиолог  мамандарының  
кеңесінде  болып, емі тағайындалған. 

13.12.2018ж-11.01.2019ж. аралығында 
Астана қаласына  жолдамамен  РДО- да  
мамандар кеңесін алып, емі 
тағайындалған. 

Науқасқа бірнеше рет Көпбейінді 
облыстық аураханасының және  
Көпбейінді қалалық аурухана базасында 
бірнеше рет консиллуим 
ұйымдастырылып, ем тағайындалды. 
Қалалық көп бейінді ауруханасының 
ревматология бөлімінде бірнеше рет ем 
алып шықты. 

Кардиология және ішкі аурулар 
ғылыми зерттеу институтына емге 
жолданып, алайда тәртіп бұзушы ретінде 
қабылдаудан бас тартты. 

Науқас стационарлық көрсеткіштің 
болмауына байланысты үнемі емхананың 
күндізгі бөлімінде ем алып тұрады. 

Соңғы алған стационарлық емі 



21.01.2020-28.01.2021ж «Хронический 
бронхит  в ст обострение» емхананың 
күндізгі бөлімінде, 25.12.2020-05.01.2021ж 
«Хронический холецистит в ст 
обострение» емхананың күндізгі бөлімінде 
емделіп шықты. 

Қазіргі таңда  науқас кардиология 
бөліміне жоспарлы емге қойылды, алайды 
карантинге байланысты кейінге 
шегерілуде. Аймақтық дәрігердің 
бақылауында. 

28. Самаева Камила 
Сламбековна,  

1987 г.р. 
Тел: 87762112000 
Город Кызылорда, 
Казыбек би 45 кв.32 

Почему Кызылординское время 
сменили на западный пояс, можно ли 
снова изменить 

Облыстық ішкі саясат басқармасы Уважаемый КамилаСламбековна! 
Территория области располагается в 65,5 
восточной долготы, то есть в четвертом 
часовом поясе. Астрофизический институт 
имени  
В.Г. Фесенкова свидетельствует о том, что 
по астрономическим правилам территория 
области относится к 4-му часовому поясу, 
что отличается более чем на 1 час от 
времени Нур-Султан. 
А также, министерства национальной 
экономики, здравоохранения, энергетики,  
внутренних дел, инвестиций и развития 
Республика Казахстан поддержали 
предложения об изменении часового пояса 
в Кызылординской области. 

29. Сыдықов Мұрат 
Сыдықұлы,  

1930ж.т. 
Тел: 87753124312 

Арал қаласы, Төле би 
көшесі 53 

«Кіші Арал» туралы үкіметтің, Сіздің 
нақты жоспарыңыз қандай? 

Облыстық табиғи ресурсар және табиғатты 
пайдалануды реттеу басқармасы 

 «Сырдария өзенінің арнасын реттеу 
және Арал теңізінің солтүстік бөлігін 
сақтау» (САРАТС) жобасының 
үйлестірушісі Экология, геология және 
табиғи ресурстар министрлігінің Су 
ресурстары комитеті болып табылады. 

 САРАТС-2 жобасына 8 компонент 
енгізілген  
(I кезеңде  6, II  кезеңде 2 компонент).  

 Қазіргі таңда, жобаның бірінші 
кезеңіндегі 6 компоненттің 4-ін 
(Қармақшы, Қазалы аудандарындағы 
қорғаныс бөгеттерін нығайту, Жалағаш 
ауданында Тұрымбет және Қорғанша  



учаскелерінде Сырдария өзенінің арнасын 
түзету және Қызылорда су торабын қайта 
жаңғырту, Қазалы ауданында Бірлік елді 
мекені тұсында көпір салу)  
республикалық бюджет есебінен іске 
асыру бойынша жұмыстар жүргізілуде. 

 Сонымен бірге, САРАТС-2 жобасының 
8 компонентінің 4-і республикалық  
бюджет есебінен жүзеге  асатындығына 
байланысты, Дүниежүзілік Банк Сырдария 
өзенінің қазақстандық бассейні мен 
Солтүстік Арал теңізін кешенді 
дамытудың жаңа жолын ұсынып, жаңа 
«Өңірлік дамыту және Арал теңізінің 
солтүстік бөлігін қалпына келтіру» 
жобасына Солтүстік Арал теңізінің 
аумағын ұлғайту және өңірдің әлеуметтік-
экономикалық дамытуға бағытталған 
бірнеше компоненттер енгізілді.  

Солтүстік Арал теңізінің аумағын 
ұлғайту компоненті Дүниежүзілік Банктің 
сарапшыларымен әзірленген «Өңірлік 
дамыту және Арал теңізінің солтүстік 
бөлігін қалпына келтіру» жобасы аясында 
іске асырылатын болады.  

Бүгінде Дүниежүзілік банкпен жобаның 
техника-экономикалық негіздемесін 
әзірлеуге 1,5 млн. доллар грант бөлінді.  

Айта кету керек, Солтүстік Арал 
теңізінің аумағын ұлғайтудың бір немесе 
екі деңгейлі нұсқалары бойынша түпкілікті 
шешім қабылданған жоқ.  

Бұл ретте, жобаның ТЭН-ін әзірлеуге 
халықаралық компаниялар тартылып,  
ТЭН әзірлеу барысында компьютерлік 
модельдеу арқылы  Солтүстік Арал 
теңізінің аумағын ұлғайтудың бір немесе 
екі деңгейлі нұсқалар бойынша түпкілікті 
шешім қабылданатын болады.  

Сондықтан, жобаның қоғамдық 
тыңдауында тиісті сала мамандары, 



қоғамдық белсенділер, экологтар, 
журналистер, тб. пікірлерін білдіретін 
болады. 

Қазіргі таңда ҚР экология, геология және 
табиғи ресурстар министрлігі осындай 
ұқсас жобаларды әзірлеуге 
мамандандырылған халықаралық 
компанияларды іріктеу бойынша 
жұмыстарды атқаруда. 

30. Рахмет Лаура 
Луканқызы,  

1974ж.т. 
Тел: 87786103652 

87788706345 Қазалы 
ауданы, Әйтеке би 

кенті, Сәбит Мұханов 
2а 

Қызметтік тұрғын үйі дауы шешілмей 
жатыр. Осы мәселені шешіп беруін 
сұрап отыр. 

Қазалы ауданының әкімдігі Әйтеке би кенті әкімінің 2018 жылғы 10 
қаңтардағы №02 шешімімен Әйтеке би 
кенті С.Мұқанов көшесі №2 А мекен 
жайдағы жалпы көлемі 435,0 шаршы метр 
жер учаскесіне қосымша 290,0 шаршы 
метр жер учаскесін қосып, тұрғын үйдің 
нысаналы мақсаты  «Қызметтік тұрғын үй 
үшін» деп өзгертіліп, теңгерімге алынған. 
2017 жылдың 1 маусымынан тұрғын үй 
Л.Рахметтің жұбайы М.Тәжібайға шарт 
негізінде жекешелендіру құқынсыз жалға 
берілген (шарт мерзімі 2018 жылдың 31 
желтоқсанына дейін). Жалға алушы 
М.Тәжібай 09.08.2018 жылы қызметтік 
тұрғын үйді жекешелендіріп беру туралы 
Әйтеке би кентінің әкіміне өтініш беріліп, 
үй жекешелендірілген. 
Соған сәйкес, жалға алушы М.Тәжібаймен 
тұрғын үйді жекешелендіруде 
заңсыздықтар анықталып, бұл деректер 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің Қызылорда 
облысындағы Әдеп жөніндегі кеңестің 
2019 жылғы 06 маусымындағы №28, №29, 
№30, №31, №32 шешімдерімен 
дәлелденген.  
Нәтижесімен, тұрғын үй бойынша талап 
арыз Қазалы аудандық сотымен қаралып, 
соттың 01.10.2020 жылғы шешімімен 
Әйтеке би кентінің әкімі міндетін 
атқарушы Ж.Муратбаев пен қабылдаушы 



М.Тәжібайдың арасында тұрғын үйді 
жекешелендіру туралы 2018 жылғы 13 
тамыздағы №01 шарты және 2018 жылғы 5 
қарашадағы №01 шарттың қосымшасы 
жарамсыз деп танылған. Қызылорда 
облыстық азаматтық істері жөніндегі сот 
алқасымен 2020 жылғы 10 
желтоқсанындағы қаулысымен  Қазалы 
аудандық сотының 2020 жылғы 1 
қазандағы шешімінің күші жойылып, 
азаматтық іс бірінші саты сотына басқа 
құрамда жаңадан қарау үшін қайта 
жолданды. Себебі бірінші саты соты істі 
қарау кезінде толық зерттеу  
жүргізбегендігі, қазіргі таңда даулы 
тұрғын үй «Арнау Кредит» ЖШС-де 
кепілде тұрғандығы анықталып отыр. 
Қазалы аудандық соты азаматтық іс 
бойынша істі сотта талқылауға дайындық 
жүргізу мерзімін бір айға (21.02.2021 ж) 
ұзартқан. 

31. Аманов Мұрат 
Тел: 87758835999 
Қызылорда қаласы, 
Наурыз 40 көшесі 11 

Наурыз мөлтек ауданына жарық, газ 
қашан келеді? 
 

Қызылорда қаласының әкімдігі Облыс орталығына қарасты ірі Наурыз 
және Махамбет елді мекендерді 
газдандыру жобасы Үкімет Қаулысымен 
бекітілген Қызылорда облысын 
әлеуметтік-экономикалық дамытудың 
2019-2022 жылдарға арналған кешенді 
жоспарына енгізілген. 
2020-2021 жылдарға осы елді мекендерді 
газдандыру үшін Энергетика 
министрлігіне бюджеттік өтінім 
жолданды. Бүгінгі күнге аталған жобаны 
республикалық бюджеттен қаржыландыру 
мәселесі қолдау тапқан жоқ. 
Аталған елді мекендерді газдандыру 
жобасын 2021 жылдың республикалық 
бюджеттің бірінші нақтылауына 
ұсынылды. 

32. Баймаханова 
Толқын 

Тел: 87769164916 
Қызылорда қаласы, 

1) Сол жағалау тұрғындарының жаңа 
үйлері апатты жағдайда. Арыз 31 
каналға, Президент Әкімшілігіне, Нұр 

Қызылорда қаласының әкімдігі; 
Облыстық энергетика және коммуналдық 

шаруашылығы басқармасы 

1. Сол жағалаудағы 12 үй апатты жағдайда 
емес. Газ жүйесін (құбырын ) сыртқа 
шығару жұмыстары мен еденін қалыпқа 



Сол жағалау 12 үй Отанға жолданған. Ипотекалық үй. 
2) Тариф Тариф ЖКХ (КСК). 
Обращались в несколько СМИ. 
 

келтіру жауапты «Арион» ЖШС мердігер 
мекемесіне тапсырылды. Қазіргі таңда 
«Қаз транс газ» АҚ мекемесімен жылыту 
(газ жүйесін ретке келтіру жұмыстары 
жүргізілуде қосымша едендері қайта 
жаңартылады. Бұл жұмыстар турасында 
тұрғындарға түсіндірме жұмыстары 
жүргізілді. 
2. ПИК тарифтік бағасы үйдің шаршы 
метрімен келісім шартта көрсетілген 
негізде жүзеге асады. 

33. Абраманов 
Темірхан, зейнеткер, 

1939ж.т. 
Тел: 87770471939 
Талсуат Космонавт 

көшесі 17/1 

Шыны завод қай кезде іске қосылады. 
 

Облыстық индустриялық – инновациялық 
даму басқармасы 

Қазіргі таңда, құрылыс алаңында құрылыс 
жұмыстарымен қатар, 190 жұмысшылар 
жұмылдырылып, жабдықтарды монтаждау 
бойынша жұмыстар жүргізілуде. Зауыт 
құрылысы 70%-ға аяқталды.  
Негізгі қалған жұмыс балқыту ваннасы 
мен күйдіру пешін монтаждау. Арнайы 
комиссияның шешімімен қажетті 
мамандарға рұқсат алынды. Мамандар ү.ж. 
наурыз айында елімізге кіретін болады. 
Сондықтан, зауытты іске қосу мерзімі 
2021 жылдың II жартыжылдығына 
жоспарлануда. 

34. Пржанова Жамал 
Тел: 87024034504 
Қызылорда облысы, 

Сәулет м/а, 
Беккожаев 74 

1)Беккожаев көшесінің жолы қашан 
жөнделеді. 
2)Ақмешіт м/а 20 үйдің асты толған су. 
 

Қызылорда қаласының әкімдігі 1) Қызылорда қаласы, Бекқожаев көшесі 
ағымдағы жылы орташа жол жөңдеу 
жұмыстары жүргізілетін болады. Қазіргі 
таңда, қажетті қаражат бөлініп мердігер 
мекемемен келісім шарт жасалды. 
2) Ұзындығы 2,2 шақырым болатын 
Бекқожаев көшесінің орташа жол жөндеу 
жұмыстарын бастауға жергілікті 
бюджеттен 2 млн. теңге қаржы бөлініп, 
жеңімпаз мердігер мекеме анықталды. 
Аталған жұмыстар жыл соңына дейін 
толық аяқталады. 
Ақмешіт мөлтек ауданы 20 үйдің өжіресін 
судан тазарту жұмыстары ПИК 
тапсырылды. Қысқа мерзімді қалыпқа 
келтіру жұмыстары жүргізіледі. 

35. Қайыржанова Крыша, подвал, канализация қашан Қызылорда қаласының әкімдігі «Тұрғын үй қатынастары туралы» 



Айкүміс 
Тел: 87052692693 
Қызылорда облысы, 
Абай даңғылы 47б 

жөнделеді 
 

Заңының 50 бабының 1 тармағына сәйкес 
тұрғын үйді қалыпты жағдайда күтіп-
ұстауға кететін шығынын (пайдалану 
шығыны) өзінің ортақ меншіктегі үлесінің 
көлеміне қарай өтейді және пәтер иелері 
ортақ мүлікті өздерінің үлестеріне тең 
мөлшерде күтіп-ұстау мен пайдалану 
бойынша жалпы шығыстарға қатысуға 
міндетті. Заңның 32 бабының 1 тармағына 
сәйкес, «Пәтерлердің, тұрғын емес үй-
жайлардың меншік иелері кондоминиум 
объектісінің ортақ мүлкіне ағымдағы және 
күрделі жөндеу жүргізуді қоса алғанда, 
кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін 
күтіп-ұстау және оның қауіпсіз 
пайдаланылуын қамтамасыз ету жөніндегі 
шараларды қолдануға міндетті екені 
аталған. 
Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрінің 2015 
жылғы 19 ақпандағы № 108 бұйрығымен 
бекітілген кондоминиум объектісінің 
ортақ мүлкін күтіп-ұстау қағидаларының 
кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін 
күтіп-ұстауды сервистік қызмет субъектісі 
кондоминиум объектісін басқару 
органымен жасасатын Заңның 10-2-
бабының 10-6) тармақшасына сәйкес 
кондоминиум объектісін басқару органы 
шартының үлгілік нысанына сәйкес жүзеге 
асырады. 
Осыған орай, тұрғындар көппәтерлі 
тұрғын үйге қызмет көрсетуші сервистік 
компаниямен бірігіп ортақ мүлкін күтіп-
ұстау және оның қауіпсіз пайдаланылуын 
қамтамасыз етуі қажет. 

36. Инесинова 
Женискуль 

Адильбековна 
Тел: 87773406072 
Қызылорда қаласы, 
Сырдария м/а 8/7 

1) Ипотекамен 1 бөлмелі пәтер сатып 
алып толық төлеген. Пәтер алуға 
көмек сұрайды. 1 бөлмелі үйде ұлы 
қызы тұрады. 
2) Қызылорда тазалығы 

Қызылорда қаласының әкімдігі; 
Облыстық  жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары басқармасы 

1).Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын 
үй алу кезек реттілігіне тіркелмеген. ҚР 
«Тұрғын үй қатынастары туралы» 
Заңының 74 бабының 2-тармағына сәйкес, 
жергілікті атқарушы органдары 



Жаркеткеновтың залына барған. 
Ремонт жасалмаған үйге. 
3) Аэропорт кеңейтіледі ма екен? 

коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын 
үйге немесе жеке тұрғын үй қорынан 
жергілікті атқарушы орган жалдаған 
тұрғын үйге, мұқтаж адамдар есебінің 
дара (бөлек) тізімдері 6 топ бойынша 
жүргізіледі. 1) Ұлы Отан соғысының 
мүгедектері мен қатысушылары; 2) жетім 
балалар мен ата - анасының 
қамқорлығынсыз қалған балалар тобы. 3) 
халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз 
топтары; 4) «Алтын алқа», «Күмісалқа» 
алқалары мен наградталған немесе бұрын 
«Батыр ана» атағын алған, сондай-ақ І 
және ІІ дәрежелі «Ана даңқы» орденімен 
наградталған көп балалы аналар, көп 
балалы отбасылар тобы;  
5) мемлекеттік қызметшілер, бюджеттік 
ұйымдардың қызметкерлері, әскери 
қызметшілер және мемлекеттік 
сайланбалы қызмет атқаратын адамдар;   
6) жалғыз тұрғын үйі Қазақстан 
Республикасының заңнамасында 
белгіленген тәртіппен авариялық жағдайда 
деп танылған азаматтар. Қазақстан 
Республикасының «Тұрғын үй 
қатынастары туралы» Заңының 74 
бабының 1 бөлігіне сәйкес мұқтаждар 
есебiнде тұратын азаматтарға мемлекеттік 
тұрғын үй қорынан тұрғын үй немесе жеке 
тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы 
орган жалдаған тұрғын үй, барлық қажеттi 
құжаттармен бірге өтiнiш берiлген кезден 
бастап тізімде белгіленген кезек ретімен 
беріледі және аталған баптың 3 тармағына 
сәйкес тізімге енгізілген азаматтардың 
құқықтары тең деп танылады. 
Тізімге енгізілген басқалар алдында, Ұлы 
Отан соғысының мүгедектері мен 
қатысушыларын және жетім балалар мен 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 
балаларды қоспағанда, ешкімнің де 



басымдық құқығы болмайды. 
2)Бүгінгі таңда "Қызылорда тазалығы" 
ЖШС мекемесіне аталған тұрғын 
тарапынан қордаланған қарыз сомасы 52 
мың теңге. ПИК қызметін алып отырсада, 
ақысына келгенде жалтарған. ПИК сот 
арқылы өндіруде. 
3)2020 жылдың IV-тоқсанында әуежайдың 
жаңа жолаушылар терминалы құрылысы 
жобасы бойынша қолданыстағы  терминал 
көлемін кеңейту шешімі қабылданды. 
Осыған сәйкес мемлекеттік сатып алу 
конкурсының қорытындысымен мердігер 
«Проект Сервис» ЖШС-імен жобалау-
сметалық құжаттама (ЖСҚ) әзірленді. 
Бүгінгі күні ЖСҚ мемлекеттік сараптамаға 
жолданып, тиісті жұмыстар жүргізілуде. 
Құрылыс жұмыстары 2021 жылдың  
ІІ-жартыжылдығынан басталады деп 
жоспарлануда. 

37. Сағатбек 
Қуанышбайұлы 

Сиюлов 
Тел: 87077710091 
Қызылорда қаласы, 
Қорқыт ата 208 үй 

Пандус мәселесі. Қызылорда қаласы 
бойынша ұсыныс: Қаланы аралап 
көруді ұсынады. Неге орындалмай 
жатыр Сол жағалауда пандус мүлдем 
жоқ. 
 

Қызылорда қаласының әкімдігі Қызылорда қаласы бойынша мүмкіндігі 
шектеулі азаматтарға қолайлы ортаны 
қалыптастыру бағытында қаладағы барлық 
ғимараттарды, оның ішінде қызмет 
көрсететін мекемелерге арнайы тексеру 
жүргізіп, кемшіліктерді қалпына келтіру 
мақсатында 2021 жылдың 7 ақпанынан 
төмендегі ғимараттар бойынша: 
№1, 2, 3, 4, 5, 6, «Сенім» емханаларына; 
«Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы коммерциялық 
емес акционерлік қоғамының Қызылорда 
облысы бойынша филиалының «Халыққа 
қызмет көрсету бойынша» Қызылорда  
қаласының №1, 2, 3, 4 бөлімдеріне; 
Қазақ темір жол вокзалына, автоволзалға; 
Тұрғын Үй Құрылыс Жинақ Банкіне, 
Халық Банкіне;Солжағалауда орналасқан 
Болашақ университетіне, Жастар 
орталығына рейд жұмыстары 
жүргізілгендігін мәлімдеймін. 



38. Амангелді 
Құлшабеков 
420215302439 

Тел: 87755202474, 
87770565151 

Қызылорда қаласы, 
С.Мұқанов 82 үй 

Біраз уақыт бұрын автокөлігімді сатып 
жібердім. Сосын маған жыл сайын 
салықты төлеу бойынша айыппұлдар 
келіп тұрды. Сосын менің пенсия 
счетымды жауып тастады. Енді 
пенсиядан ұстайтын ақшамнан  50% 
ұстауға көмектессеңіз. 
 

 Сіздің «Call-center» арқылы жолдаған 
өтінішіңізге сәйкес Қызылорда 
облысының әділет департаментінен 
ақпарат сұралды. 
Атқарушылық іс жүргізу органдарының 
автоматтандырылған  
ақпараттық жүйесінің мәліметтеріне 
сәйкес Сізге қатысты 8 атқарушылық  
іс жүргізу құжаттары жеке сот 
орындаушылардың өндірісінде қаралуда  
(барлық атқарушылық іс жүргізу 
құжаттары бойынша қарыз соммасы: 359 
235,74 теңгені құрайды). 
«Атқарушылық іс жүргізу және сот 
орындаушылар мәртебесі туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының 31-
бабына сәйкес сот орындаушысы өзінің іс 
жүргізуіне қабылдаған атқарушылық 
құжат мәжбүрлеп орындату шараларын 
қолдану үшін негіз болып табылады. 
Осы Заңның 32-бабына сәйкес Сот 
орындаушысы атқарушылық құжаттардың 
орындалуын қамтамасыз ету жөнiнде 
шаралар қабылдауға мiндеттi. 
Ал, Заңның 93-бабында Борышкердің 
жалақысынан және өзге де табыс 
түрлерінен өндіріп алу мерзімдік 
төлемдерді өндіріп алу туралы 
атқарушылық құжатты орындау кезінде, 
бір жүз айлық есептік көрсеткіштен 
аспайтын соманы өндіріп алу кезінде, 
сондай-ақ борышкердің мүлкі болмаған 
немесе өндіріп алынатын соманы толық 
өтеу үшін мүлкі жеткіліксіз болған 
жағдайда басқа да өндіріп алу бойынша 
қолданылады. 
Борышкер төлемді «электрондық 
үкіметтің» төлем шлюзі және 
атқарушылық іс жүргізудің мемлекеттік 
автоматтандырылған ақпараттық 
жүйесімен интеграцияланған төлем 
жүйелері арқылы жүзеге асырған 



жағдайда, атқарушылық іс жүргізуді 
тоқтату электрондық нысанда түзіледі 
және мәжбүрлеп орындату шаралары 
автоматты түрде тоқтатылады. 
Демек, Сіздің зейнетақыңыздан өндіруі 
Заңның 47-бабына сәйкес атқару 
құжаттары толығымен орындалғаннан 
кейін, атқарушылық iс жүргiзу 
тоқтатылатынын түсіндіреміз. 
Егер, осы берілген жауаппен келіспеген 
жағдайда «Жеке және заңды тұлғалардың 
өтініштерін қарау тәртібі туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының 12-
бабына сәйкес жоғары тұрған немесе сот 
органдарына шағымдануға құқылы 
екендігіңізді назарыңызға саламыз. 

39. Күлжахан 
Жүсіпбекова 

Тел: 87051773202 
Қызылорда қаласы, 
Ақмешіт м/а 23/94 

1) Мед колледж грант беріледі ма? 
Білім басқармасы 
2)Үй кезегі 2010 жылы – 1500, 2021 
жылы – 1300. 
 

Облыстық білім басқармасы; 
 

Қызылорда қаласының әкімдігі 
1) 2020 жылы облыстағы медицина 
саласының сұранысына сәйкес жергілікті 
бюджеттен орта буын медицина 
мамандықтары бойынша кадрлар даярлау 
үшін 300 орын мемлекеттік тапсырыс 
бөлінді. 2021 жылы жергілікті бюджеттен 
бөлінетін мемлекеттік тапсырыс көлемі 
сұранысқа сәйкес анықталатын болады. 
2) 2010 жылғы 21 қаңтардағы арызы 
бойынша халықтың әлеуметтік жағынан 
қорғалатын әлсіз тобына, толық емес 
отбасы ретінде тіркелген, бүгінгі күнге 
кезегінің реттік саны – 1338. Қазақстан 
Республикасының «Тұрғын үй 
қатынастары туралы» Заңының 74 
бабының 1 бөлігіне сәйкес мұқтаждар 
есебiнде тұратын азаматтарға мемлекеттік 
тұрғын үй қорынан тұрғын үй немесе жеке 
тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы 
орган жалдаған тұрғын үй, барлық қажеттi 
құжаттармен бірге өтiнiш берiлген кезден 
бастап тізімде белгіленген кезек ретімен 
беріледі және аталған баптың 3 тармағына 
сәйкес тізімге енгізілген азаматтардың 
құқықтары тең деп танылады. Тізімге 



енгізілген басқалар алдында, Ұлы Отан 
соғысының мүгедектері мен 
қатысушыларынжәне жетім балалар мен 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 
балаларды қоспағанда, ешкімнің де 
басымдық құқығы болмайтындығын 
назарға саламыз. 

40. Ахметова Қалдыгүл 
Тел: 87779586967 
Қызылорда қаласы, 
Ализе Алжанова №26 

Смағұл Ысқақ көшесінде тратуар 
жүргізді, бірақ аяқсыз қалған: 
1) аяқ су келетін каналды ашу керек 
(Ысқақ көшесінде орналасқан) 
2) мусорный ящик орнату керек 

Қызылорда қаласының әкімдігі Жеке секторлар қоқыс жәшігін өздері 
сатып алып, орналастыру қажет. Қоқысты 
жинақтау үшін «Қызылорда тазалығы» 
ЖШС мен келісім шартқа отырады. Ал, 
аталған көшедегі жаяу жүргінші жолы 
Жаппасбай батырдан Жасыл өлке 
көшесіне дейінгі аралықта жаяу жүргінші 
жолының құрылысы жүргізілді. Алайда, 
С.Ысқақов көшесінің Жасыл өлке 
көшесіне дейінгі аралығында жол құрлысы 
жүргізілмеуіне орай, жаяу жүргінші жолы 
қаралмаған. 

41. Абдразаққызы 
Ақмарал 

Тел: 87470409441 
Досан ауылы 6 көше 

1) Электр бағанын тарту жөнінде 
2) Мед.пункт салынған, бірақ әлі 
қолданысқа берілмеді. 
3) Газ тартылды. Қыста газ сөніп қала 
береді. 

Қызылорда қаласының әкімдігі; 
Облыстық энергетика және коммуналдық 

шаруашылығы басқармасы; 
Облыстық  денсаулық сақтау басқармасы 

1)Досан елді мекені бойынша  2021 жылы 
қалалық электр тарату торабы мекемесі 1 
км электр желілерін жөндеу жұмыстары 
жүргізілді.  Қосшыңырау ауылдық округі 
әкімі аппараты және қалалық электр 
тарату торабы мекемесі арқылы 2,4,6,8,9 
көшелерге электр желілерін жөндеу 
жұмыстары үшін 2021 жылға сызбасы 
жасалып қалалық құрылыс бөліміне өтінім 
берілді. 
2)Қызылорда қаласы Досан елді мекенінде  
медициналық бекет құрылысы мәселесі. 
Қызылорда қаласы Досан ауылында  
медициналық бекет құрылысы 2018 жылғы 
23 шілдесіндегі №847-Ө «Құрылысын 
салуға жататын білім, денсаулық сақтау, 
мәдениет, спорт нысандары  туралы» 
Қызылорда облысы әкімінің өкімімен 
бекітілген медициналық бекет құрылыс 
нысандар тізімінде қарастырылған. 
Осыған орай, Мемлекет басшысының 2020 
жылғы 1 қыркүйектегі "Жаңа жағдайдағы 



Қазақстан: іс-қимыл кезеңі" атты 
Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру 
жөніндегі шаралар  жоспарының  90-
тармағына сәйкес, барлық тірек және 
серіктес елді мекендерді 2021-2023 жыл 
ішінде фельдшерлік-акушерлік 
пункттермен және дәрігерлік 
амбулаториялармен қамтамасыз ету 
міндеттелген. 
Аталған  Өкімге сәйкес, ағымдағы апаттық 
жағдайдағы  және ғимараты жоқ 27  нысан 
(оның ішінде 16 дәрігерлік амбулатория 
және 11 медициналық бекет) 
құрылысының жобалық-сметалық 
құжаттамасын әзірлеп, мемлекеттік 
сараптамадан өткізу жоспарға қойылып 
отыр. 
Осы негізде,  Қызылорда облысының 
денсаулық сақтау басқармасымен 
17.02.2021ж. №11-17/808 хатымен 
«Қызылорда қаласы Досан  елді мекенінде 
медициналық бекет құрылысы» 
жобасының  жобалық-сметалық 
құжаттмасын әзірлеп, мемлекеттік 
сараптамадан өткізу үшін  ағымдағы 
жылға  – 3700 мың теңгеге бюджеттік 
өтінім ұсынылды. 
3. Қызылорда қаласына қарасты Досан 
ауылына тұрғындар газ тарату желілерін 
өз қаражаты есебінен жүргізілді. 
Салынған газ желісі тұрғындардың 
теңгерімінде болғандықтан, 
мамандандырылған мекемемен 
техникалық қызмет көрсетуге келісім шарт 
жасасу қажет. 

42. Жомартова 
Гүлжамал 
Тел: 224145 

Қызылорда қаласы, 
Ыдыров 47 

Аубакиров көшесінде новый здание 
керек.  
1 поликлиниканың іші тар, кабинетке 
адам сыймайды. 

Облыстық  денсаулық сақтау басқармасы Қызылорда қаласындағы №1 қалалық 
емхана  құрылысын іске асыру    2018 
жылғы 23 шілдесіндегі №847-Ө 
«Құрылысын салуға жататын білім, 
денсаулық сақтау, мәдениет, спорт 
нысандары  туралы» Қызылорда облысы 



әкімінің өкімімен   емхана құрылысы  
бөлігінің  тізіміндегі 4-кезектілігінде  
қарастырылған. 

Дегенменде, Мемлекет басшысының 
2020 жылғы 1 қыркүйектегі "Жаңа 
жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі" 
атты Қазақстан халқына Жолдауын іске 
асыру жөніндегі шаралар  жоспарының  
90-тармағына сәйкес, барлық тірек және 
серіктес елді мекендерді 2021-2023 жыл 
ішінде фельдшерлік-акушерлік 
пункттермен және дәрігерлік 
амбулаториялармен қамтамасыз ету 
міндеттелген. 

 Осыған орай, аталған  Өкімге сәйкес, 
ағымдағы апаттық жағдайдағы  және 
ғимараты жоқ 27  нысан (оның ішінде 16 
дәрігерлік амбулатория және 11 
медициналық бекет) құрылысының 
жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеп, 
мемлекеттік сараптамадан өткізу жоспарға 
қойылып отыр. 

Аталған нысан құрылысын тиісті 
кезектілікке сәйкес, 2022 жылы  емхана 
құрылысының жобалық-сметалық 
құжаттамасын әзірлеп, мемлекеттік 
сараптамадан өткізу жұмыстары қолға 
алынатын болады. 

Сонымен қатар, айта кететін жайт, 
қазіргі таңда Қызылорда облысы 
денсаулық сақтау басқармасымен 2030 
жылға дейінгі Қызылорда облысының 
өңірлік перспективалық жоспарын (бұдан 
әрі –Жоспар) әзірлеу жұмыстары  
жүргізілуде. 

Осыған орай, аталған Жоспарға сәйкес 
қолданыстағы «Облыстық кеңес беру-
диагностикалық орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы коммуналдық 
мемлекеттік кәсіпорнын «Облыстық 
орталық емхана» шаруашылық жүргізу 



құқығындағы коммуналдық мемлекеттік 
кәсіпорны ретінде қайта бейіндеу 
жоспарланған.  

Бүгінгі күні, құқықтық құжаттар 
жұмысының бір бөлігін жүзеге асырды,  
алайда 2020 жылы  коронавирустық 
инфекция пандемиясына байланысты 
емхана ашу мүмкін болмады, сондықтан 
2021 жыл ішінде  жаңа емхананың ашылу 
жұмыстары жүргізілетін болады. 

43. Ибрагимов Мусахан 
Тел: 87051338036, 

87775302049 
Қызылорда қаласы, 
Сырдария м/а 8а 16 

пәтер 

Ипотекаға үй алған. Жұмыссыз 
болғандықтан толей алмайды. 
Жұмысқа орналастырып беруін сұрап 
отыр. 
 

Облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру 
және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 

Құрметті, Ибрагимов Мусахан, қазіргі 
таңда Сіздің қызыңыз Ибрагимова Айсұлу 
№282 мектепке «лаборант» болып 
жұмысқа орналасты.  
 
 

44. Биляева  
Галия Турарқызы 
Тел: 87768981888 
Қызылорда қаласы, 
Назарбаев 47б 14 

пәтер 

Үй жағдайы төмен. Жөндеуді сұрайды 
 

Қызылорда қаласының әкімдігі Қазақстан Республикасы Индустрия және 
инфрақұрылымдық даму министрлігінің 
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық істері комитетінің Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің «2020-2022 
жылдарға арналған кондоминиум 
обьектілерінің ортақ мүлкіне күрделі 
жөндеу жұмыстарын жүргізуге облыстық 
бюджеттерге, республикалық маңызы бар 
қалалардың және астананың бюджеттеріне 
кредит беру» бағдарламасына аясында 
ағымдағы жылы Назарбаев даңғылы 47 б 
тұрғын үйіне жаңғырту жұмыстары 
жүргізілетіндігі турасында тұрғындарға 
түсіндірме жұмыстары жүргізілді. 
 
 

45. Бегемей Абуали 
Тел: 87087480772 
Жаңақорған ауданы 
Төменарық ауылы 

Жүсепов 45 

Интернет желісі бойынша. Интернет 
орнатуды сұрайды. 
 

Облыстықцифрлықтехнологияларбасқармасы Өтініш иесіне Жаңақорған ауданының 
әкімдігі тарапынан жауап ұсынылған. 

46. Машутова Баян 
Тел: 271441, 
87052347509 

Жарқынбекова 48 

Маршрут мәселесі бойынша. 
Көшемізде маршрут жүрмейді. 
 

Қызылорда қаласының әкімдігі №7,16 қалаішілік қоғамдық көліктерінің 
Жарқынбаев көшесімен жүруін қадағалау 
мақсатында «Қызылорда» автобус паркі» 
ЖШС-на тиісті тапсырма берілді. 



47. Әбдіқалықов  
Ғани 

Молдахметович 
Тел: 87057102289 
Астана даңғылы 29 

Жұмыс мәселесі бойынша 
 

Облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру 
және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 

Ғани Молдахметович, қызыңыз 
Әбдіқалықова Айжан 2021 жылы ақпан 
айында Ресей Федерациясында «геофизик» 
мамандығы бойынша жоғарғы оқу орнын 
бітірді.  

Рейсей Федерациясынан келгеннен кейін 
тұрғылықты жері бойынша Халықты 
жұмыспен қамту органдарына жұмыс 
іздеуші ретінде тіркелу керек.  

Сонымен қатар, мекемелерден бос 
жұмыс орындарының сұранысына сәйкес 
тұрақты жұмыс орындары немесе 
«Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай 
кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 
жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік 
бағдарламасы аясында жастар 
тәжірибесіне жолдауға болады. 

www.enbek.kz  электронды еңбек 
биржасы порталы арқылы күнделікті бос 
жұмыс орындарын бақылап отыруға 
мүмкіндік жасалған. 

 


