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Әрине, бұл жерде құр 
сәуегейлікке бара алмаймыз.  Сая
сат танушылар, экономистер, са
рап шы мамандар сөздеріне ден 
қойған дұрыс. Бірден айта кету 
керек, олардың басым бөлігі, 
тіпті түгелдей дерлік, Еуразиялық  
интеграцияның келешегінен зор 
үміт күтетіндігін жасырмайды. 
Солардың бірі – Еуразиялық 
интеграция институтының дирек
торы Жанаргүл Құсманғалиева 
Еуразиялық экономикалық одақ 
құрамына қосылуға бүгіннің 
өзінде көптеген мемлекеттер ниет 
танытып отырғанын және мұндай 
ұйымдар экономикалық даму 
талабынан туындағанын  жеткізеді. 
“Қазірдің өзінде әлемде 200ден аса 
әртүрлі деңгейдегі ықпалдастық 
ұйымдар бар. Бұл – сән қуу емес, 
экономикалық қажеттілік. Өйткені, 
үлкен нарықтар дамудың жоғары 
қарқынын көрсетіп отыр. Бүгінде 
40қа жуық мемлекет Кеден одағы 
арқылы еркін сауда аймағына кіруге 
ниет білдіруде. Нақтырақ айтсақ, 
Түркия, Үндістан, Жаңа Зеландия, 
Вьетнам және тағы басқалар. 
Еуразиялық одақ, Экономикалық 
ынтымақтастық және даму ұйымы 
секілді бірқатар блоктармен 
серіктестік те жолға қойылды. 
Еуразиялық экономикалық одақпен 
сауда қатынасын орнатуға Оңтүстік 
Американың ең ірі “Меркурос” 
интерациялық ұйымы ниетті” дейді 
ол.

“Лос Амигос” компаниясының 
басқарушы директоры Галяль Элгор 

өз кезегінде мынадай ой айтады. 
“Қазақстан әлемнің минералды 
байлығының айтарлықтай бөлі
гіне ие. Ал оның бәрін игеру, 
өндірісті дамыту, өнімді нарыққа 
шығару үшін саудаэкономикалық 
ықпалдастықтың пайдасы зор. Одақ 
туралы шарт осы мүмкіндіктерді 
ашып, барлық инвесторларға 
тиімді алаң тудырғалы тұр. Енді 
біз сіздердегі 17 млн. емес, 170 
млн. халқы бар нарықты айтатын 
боламыз. Бұл – бизнес үшін өте 
ауқымды нарық.” 

ҚазақстанАвстрия қауымдас
тығының мүшесі Анна Цайт
ленгердің пікіріне ден қойып 
көрелік. “Еуропалық инвесторлар 
Қазақстанды перспективалы 
нарық ретінде көреді. Еуразиялық 
ықпалдастықтың арқасында 
Қазақстан шетелдік инвесторлар 
үшін бастапқы алаң болады. 
Қазақстанды шетелдік инвесторлар 
бизнеске қолайлы, болашағы зор ел 
ретінде санайды. Енді Еуропалық 
инвесторлар Қазақстанға келе 
отырып, Қазақстаннын да, Ресей 
мен Беларусьтің де нарығын игеруді 
көздейді.”

“Еуразиялық экономикалық 
одаққа кірудегі негізгі тірек болатын 
дәйек – 170 миллиондық базар. 
Онсыз біз өндірістің бәсекеге 
қабілеттілігін құра алмаймыз 
және инвестиция тарта алмаймыз. 
Отандық кәсіпкерлердің ең бірінші 
көздеп отырғаны шекаралас 
аймақтар. Ондағы халықтың 
саны 27 миллионды құрайды. Бұл 

біздің нарықтан 10 миллионға 
артық. Біз бір миллионнан артық 
тұрғыны бар шекаралас қалалардың 
әрқайсысында сауда өкілдіктерін 
ашуды көздеп отырмыз. Бірінші 
кезеңде Омбы, Саратов, Самара, 
Новосібір қалалары” дейді 
Ұлттық кәсіпкерлер палатасы 
басқармасының төрағасы Рахым 
Ошақбаев.   

“Бәсекелестіктен қорықпауымыз 
керек. Керісінше, оған дайын 
болуымыз қажет. Барлық одақтарда, 
интеграцияларда тек әділ саясат 
жүргізген мемлекет жеңіске жетеді. 
Толық тәуелсіз ешбір мемлекет 
жоқ, бәрі бірбіріне тәуелді. Біз 
осы ортада өмір сүруіміз қажет, 
одан қорқудың қажеті жоқ. 
Тәуелсіздігімізді ешкімге бермейтін 
ұрпақ өсті бүгінде. Ешкім де билікті 
ешкімге бермейді” дейді осы 
ретте жерлесіміз, “Қазақстанның 
азаматтық Альянсы” заңды тұлғалар 
бірлестігінің президенті Нұрлан 
Ерімбетов. 

Сонымен Елбасымыз 20 жыл 
бұрын бастамашы болған Еур
азиялық интеграцияның ғалам дық 
идеясы өзінің елеулі пішіні мен 
нақты бейнесін тапты. Қазақстан 
аса ірі адами және өнеркәсіп әлеуеті 
бар, 170 млн. тұрғыны бар нарықты 
біріктіретін, жалпы ішкі өнімі 
2,2 трлн. долларды құрайтын,  20 
млн. шаршы шақырымнан астам 
территориясы немесе жер шарының 
15 пайыз құрлығын құрайтын 
орасан зор табиғи ресурстары бар, 
табиғи газ өндірісі (14,4 пайыз) 

жағынан әлемде бірінші орын, 
электр өндірісін өндіруде үшінші 
орынға (9 пайыз) иелік ететін қуатты 
ұйымның мүшесі болды. Осы орайда 
экономикалық одаққа мүше елдердің 
экономикалық интеграциясының 
мақсаттарын келтіріп кетелік. Ол – 
экономиканы нығайту арқылы даму 
тұрақтылығын арттыру, Ұлттық 
мемлекеттілікті нығайту және 
ұлттық экономикаларды дамыту 
үшін жаңа мүмкіндіктер ашу. Ал 
енді экономикалық қағидаттары 
төмендегiдей. Егемендікті сыйлау, 
еріктілік, экономикалық прагматизм, 
Еуразиялық кеңістіктің ашықтығы, 
дамудың эволюциялығы және 
барлық шешімдерді қабылдаудағы 
тең құқықтылық. 

Сарапшылар ЕАЭОға енуден 
елімізге келетін тиімділіктерді де 
атаған. 2030 жылға дейін ІЖӨні 
25 пайызға дейін өсіру, әлемдік 
дағдарыстарға тұрақтылықты 
арттыру, бәсекелестіктің артуынан 
бағаны төмендету, тарифтік және 
тарифтік емес 170 млн. адам 
үшін біртұтас рынок, өндіріс 
пен технологияны жаңарту және 
өндірістік қуатты ұлғайту секілді 
тиімділіктер бар. Бұл тізімді әрі 
қарай жалғастырсақ экономиканың 

шикізаттық емес секторының 
айтарлықтай дамуы, бірлескен 
кәсіпорындарда жаңа жұмыс 
орындарын құру, бәсекелестіктің 
артуынан бағаны төмендету, сыртқы 
сауданың өсуі, инвестициялық 
ахуалды жақсарту, қызмет көрсету 
рыноктарын, адам ресурстарын 
дамытудың жаңа деңгейіне шығу, 
неғұрлым жоғары талаптар 
есебінен өнім сапасын жақсарту 
және жаңа капитал мен ғылымды 
қажетсінетін салаларды ашу сияқты 
тиімділіктерді айтуға болады.  

Сонымен, Еуразиялық экономи
ка лық одақ құру туралы шартқа қол 
қойылды. Әрине, шартқа қол қоюмен 
бәрі бітті деген сөз емес. Осы сәттен 
бастап жоғарыда айтылған игіліктер 
өздігінен орнай қоймайды.  Ол үшін 
тынымсыз еңбек етуге тиіспіз.

Иә, тарихтың жаңа парағын 
ашып отырмыз. Одан қауіптенуге 
ешқандай негіз жоқ. Мақаланы 
Елбасымыздың “Ұзақ мерзімді 
болашақта Еуразиялық экономи
калық одаққа балама жоқ” деген 
сөзімен аяқтағанды жөн көрдік. 

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

2014 жылдың 20 мамырында Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің №254 қаулысымен 
бекітілген «Қазақстан Республикасында 
мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және 
өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 20122018 
жылдарға арналған ісшаралар жоспарының» 
екінші кезеңінің (20142015 жылдар) 27тармағын 
орындау аясында 2014 жылы  «Қазақстанда іске 
асырылатын үздік әлеуметтік жобалар» облыстық 
көрмесін өткізуді ұйымдастыру бойынша іс
шаралар жоспары бекітілді. 

Облыстық деңгейдегі үздік әлеуметтік 
жобаларды алдын ала қарау бойынша іс
шараларға қатысу үшін өтінімдер маусымшілде 
айлары арасында, қала және аудан әкімдіктерімен 
қабылданады. 

«Қазақстанда іске асырылатын үздік 
әлеуметтік жобалар» облыстық көрмесін 
қыркүйек айында өткізу жоспарланды.

 Аталған ісшараға халықты әлеуметтік қорғау 
жүйесі шеңберінде қаржыландыру көздеріне 
қарамастан қызметтерін атқарып жүрген 

қоғамдық бірлестіктер, мүгедектер ұйымдары, 
мекемелер, ведомстволар, жеке тұлғалар және 
басқа да үкіметтік емес ұйымдар қатыса алады. 

Осыған орай, «Қазақстанда іске асырылатын 
үздік әлеуметтік жобалар» бойынша іріктеу 
турын өткізу жөніндегі жұмысты үйлестіру 
үшін әлеуметтік сала, денсаулық сақтау, білім, 
мәдениет, «Нұр Отан» партиясы, үкіметтік 
емес ұйым басшыларынан тұратын облыстық 
комиссия құрылды.

ОҚЫРМАН ЖҮРЕГІНЕ ЖОЛ 
ТАПҚАН

Егеменді елімізде адамның 
денсаулығы, өмірі басты назарда 
тұр. Соған орай мемлекет тарапынан 
медицина саласына тұрақты түрде 
қолдау жасалып келеді. Бөлінетін 
қаржының көлемі де жыл санап арта 
түсуде. Соңғы уақытта жалақы көлемі 
де біршама артты. 

Ауруды емдегеннен алдын алған 
абзал. Біздің ұжым осы қағиданы 
берік тұтынады. Нәтижесіз де емес. 
Дәрігерлеріміздің арасында жоғары, І, 
ІІ санатты біліктілер баршылық. Салада 
көптеген күрделі ота жасау дағдыға 

айналды. Қолы шипалы дәрігерлердің емінен соң жүздеген науқас 
сауығып қайтадан отбасына аманесен оралды. Мұнан өткен бақыт 
бар ма?! 

Аурухана шетелдік озық үлгідегі құралжабдықтармен, 
диагностикалық аппараттармен жабдықталған. Аудан халқына 
мамандандырылған көмек көрсетіледі. Ұйымдастыра білген ұтады. 
Алдағы уақытта жұртшылық көңілінен шығу – кәсіби парызымыз. 

Ізденген жетер мұратқа. Дәрігерлер қауымы қоғам өміріндегі 
жаңалықтардан қалыс қалып көрген емес. Бұл ретте БАҚның 
алар орны баршаға мәлім. Біздің ұжым аймақ басылымдарының 
қарашаңырағы – «Сыр бойының» тұрақты оқырмандары. Аталмыш 
газетте жарияланған танымдық, өзге де тақырыптағы мақалаларды 
қалт жібермей қадағалап отырамыз. Биыл да ұжым мүшелері сол 
үрдістен жаңылған жоқ. Алғашқылардың бірі болып жазылдық. 
Қашанда оқырмандарыңды тұшымды дүниелермен қуанта бер, «Сыр 
бойы».

 
Арғынбай АСАНБАЕВ,

Арал аудандық ауруханасының бас дәрігері,
аудандық мәслихат депутаты. 

ЫНТЫМАҚ ПЕН 
ЖАҢАЛЫҚТЫҢ ЖАРШЫСЫ

Елбасы бағдарламаларында еліміздің дамыған 30 
елдің қатарына кіру мақсаты нақты жоспарлармен 
нақтыланған. Мемлекет басшысының тапсырмасы 
бойынша Үкімет нақты тұжырымдама жобасын 
жасап, қазір барша халық сол міндет үдерісінен шығу 
барысында еңбек ету керек. Әрине, атқарылып жатқан 
қыруар істер жамағатқа жетіп, оның жақсысынан 
үлгі алса, нашарынан сабақ алуы тиіс деп ойлаймын 
осы орайда облыстық «Сыр бойы» газетінің орны 
ерекше екендігі анық. Өзім еңбекке араласқан отыз 
жылдан астам уақыттан бері аталмыш басылымның 
әр санын күнделікті оқып, ақпараттарына қанығып 
отырамын. Онда жалаң сөз ғана емес, адам ой 
түйетін сараптамалық материалдардың көптеп 

басылуы расында сүйсінерлік іс. Сондайақ, танымдық, тәрбиелік тұрғыдағы 
мақалалардың да орны ерекше екендігі рас. 

Жуырда редакция журналистерімен мекемемізде болған кездесу барысында да 
дәрігерлер мен орта буын мамандар өз ойларын ашық айтып, алдағы уақыттарда 
газеттен не көргісі келетіндігі жөнінде пікірлерінен хабардар етті. Сондықтан 
редакция алқасы оны ескерер деп ойлаймын. 

Көптеген болжамдар бойынша, алдағы 1517 жыл Қазақстанның ауқымды 
серпілісі үшін «мүмкіндіктер көзі» болмақ. Оның бір қадасы ретінде күні кеше 
Қазақстан, Ресей, Беларусь  Президенттерінің Евроодақ келісіміне қол қоюын 
айтуға болар. Бұл еліміздің кеңістігін ұлғайтып, экономикалық мүмкіндіктерін 
арттырады деп ойлаймын. Әрине, бұл орайда ел халқына уақыт талабына сай 
еңбектене білу, ізденіс жолында жаңа мүмкіндіктерді ашу қажеттілігі керек 
екендігі белгілі.

Сөз соңында айтарым, ауызбірлік пен ынтымақ және де тәртіп мәселесін 
босаңсытуға болмайды, не нәрсеге арналсаң сол шаруамен шұғылдану керек. 
Және де оны тиянақты орындау керек деп түсінемін. Біздің аудандық аурухананың 
жүзден астам қызметкері облыстық аға басылымға жазылып үлгерді, бұл әлі де 
жалғасын таба беретін болады. 

Сәулебек ИСКАКОВ, 
Жаңақорған аудандық ауруханасының бас дәрігері.

ХАЛЫҚ ИГІЛІГІНЕ ҚЫЗМЕТ ЕТЕДI
Біздің замандастарымыз, бүгінгі ұрпақ небір айтулы оқиғаларға куә 

болып келеді. Осыдан жиырма үш жыл бұрын ата-бабаларымыздың  
сан ғасырлар бойы аңсаған тәуелсіздікке қол жеткіздік. Сол уақыттан 
бері Ұлт көшбасшысы, Қазақстанның тұңғыш Президенті, Елбасымыз 
Нұрсұлтан Назарбаевтың басшылығымен еліміздің тәуелсіздігін 
нығайту мақсатында жұмыс жүргізіп келеміз. Күні кеше үш мемлекеттің 
– Қазақстанның,  Ресейдің, Беларусьтің Президенттері Еуразиялық 
экономикалық одақ құру туралы шартқа қол қойды. Бұл да айтулы 
тарихи оқиға болып саналады. Ал енді мұндай одақ не береді, қандай 
пайдасы бар, ұтарымыз не, ұтыларымыз не деген сұрақтар қарапайым 
тұрғындарды мазалары даусыз. Шамамыз келгенше оған жауап іздеп 
көрелік.

4 маусым – Мемлекеттік рәміздер күні. Жыл 
сайын тойланатын мереке Сыр елінде «Біздің Ту, 
біздің Елтаңба, біздің Гимн!» атты мерекелік шеруден 
бастау алды. Облыстық дене шынықтыру және 
спорт басқармасы мен қалалық ішкі саясат бөлімінің 
ұйымдастыруымен болған шеруге шабандоздар мен 
көкпаршылар, байкерлер, велошабандоздар қатысты. 

Сондайақ, «Даму», «Фольксваген», «Ниссан» 
автоорталықтарының автокеруендері де өз үлестерін 
қосты. Мерекенің көркін қыздырған шерушілер 
Тұңғыш Президент паркінен бастап, Сұлтан Бейбарыс, 
Жібек жолы, Абай даңғылы, А.Байтұрсынов, Қорқыт 
ата және Желтоқсан секілді қаланың орталық көшелері 
арқылы жүріп өтті. Ерекше ықыласпен атсалысқан 
қаланың белсенді жастары мен «Болашақ жастары» 
қоғамдық бірлестігінің мүшелері шеру барысында қала 
тұрғындарына мерекелік көңілкүй  сыйлады.

 Шара мұнан әрі Орталық стадионда өтіп жатқан 
облыстық «Менің Қазақстаным» патриоттық акциясына 
жалғасты. Акцияны облыс әкімінің орынбасары 
Ақмарал Әлназарова ашып, жиылған көпшілікті айтулы 
мерекемен құттықтады. 5 мыңнан аса қызылордалық 
қатысқан биылғы Рәміздер күнінің басты ерекшелігі – 
«ҚазАвиаҚұтқару» акционерлік қоғамының әуекүштері 
командирі, еврокоптер, ұшқыш Дмитрий Шульга, 
“Алматы2” командасының капитаны, спорт шебері 
Андрей Самсонов, парашютші Александр Кузнецев 
бастаған ұшқыштар елдің егемендігі мен біртұтастығын 
бейнелейтін туымызды тік ұшақпен әкеліп, еліміздің көк 
байрағын көгімізде желбіретті. «Көк тудың желбірегені» 
әнін шырқатып, туымызды аспанда асқақтатқан бұл 
шара барша жұрттың патриоттық сезімін оятып, елге, 
жерге деген құрметін еселей түскендей. Осылайша, 
айбынымыз бен айбарымызды паш еткен мереке 
жергілікті өнерпаздардың әншашуларына ұласты.

М.ОТАРАЛЫ.

ҮЗДІК ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАЛАР КӨРМЕСІҰЛТТЫҢ РУХЫ 
АСҚАҚТАҒАН КҮН

24 маусым – биылғы оқу жылында  орта мектепті бітіріп,  жаңа 
өмірге жолдама алатын 11 сынып оқушыларының мемлекеттік сынақ 
тапсырған сәтті күні.  Ұлттық бірыңғай тестің алғашқы күні облыс 
бойынша  30 мектеп түлегі өз бақтарын сынады. Сол күні  №11 және 
№136 мектептің екі түлегі 122 балл жинап, жоғары көрсеткішке ие 
болды. Ал 35 түлек  ұстаздары мен жақындарының үмітін ақтап,  
“Алтын белгісін” қорғап шықты. Алғашқы күні 169 түлек  100ден 
жоғары балл жинады.

ҰБТның кешегі сынағына қаладағы 16 орта мектептің түлектері 
кірді.

ТАМШЫЛАТЫП СУАРУ 
ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУДА

Биылғы жылы ауданда 29136 гектарға ауылшаруашылық 
дақылдарын орналастыру межеленіп отыр. Бұл сала 
өндірісіндегі  587 құрылымның 310-ы егін шаруашылығымен 
айналысады. Оның ішінде 133 шаруашылық тікелей күріш  
өсірумен  шұғылданады.
Маусым айының алғашқы 

күндері 7600 гектар жерге күріш 
дақылы егілсе, оның 6000 гектары 
суға бастырылды. Сондайақ, 10000 
гектар ескі жоңышқа, 2376 гектар 
күздік бидай, 700 гектар мақсары 
агротехникалық күтімге алынса, 
4068 гектар жаңа жоңышқа егілді. 
Ауданда картоп, бақша, көкөніс 
дақылдарын орналастыруға да 
айрықша мән берілді. 

Биылғы жылы жаңа техноло
гияларды қолдана отырып, жеміс
жидек, жүзім дақылдарының 
көлемін ұлғайту бағытында 9 
шаруашылық 155 гектар жер
ге жемісжидек, 36 гектар жер
ге  жүзім дақылдарын тамшыла
тып суару технологиясымен егу 
жұмыстарын жүргізуде.

Ауданда типтік жобадағы жылыжай құрылысы салынып, 
оған 118,0 млн. теңге инвестиция тартылған. «Серікбай»  шаруа  
қожалығының жылыжайында өткен жылы 70 тонна қияр және 40 тон
на қызанақ өндіріліп,  сатылды. Биыл  жылыжай көлемін  ұлғайту 
бағытында  жұмыстар  атқарылып, алғашқы 15 тоннадай қияр өнімі   
халыққа сатылып  жатыр. Осы  маусымаралық кезеңде  3035 тонна  
қияр  өндірілгелі  тұр.

Жаңақорғандық диқандар маусымды ойдағыдай өткізу жолында 
бар күшжігерін жұмсауда.

Н. ЕЛТАЙ.
Жаңақорған ауданы 

ҰБТ ЖАЛҒАСУДА



Қазақстанның халық жазушысы, 
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, 
ақиық ақын Әбділда Тәжібаев Мемле
кет және қоғам қайраткері, Социалистік 
Еңбек Ері Исатай Әбдікәрімовке-
Исекеңе арнап жазған бір өлеңінде:

Сені Құдай жаратқан жарқылдауға,
Кемимін деп ойлама халқың барда.
Жүрегіңнің қызуын бұзбай ұста, 
Отың барда хақың жоқ салқындауға, 

– деп еді. Иә, Исекең Әбділда ақын 
айтқандай, бұл дүниеден «Жүрегінің 
қызуын бұзбай» өткен тұғыры биік нар 
тұлғалы жан еді. 1996 жылдың маусым 
айында Исатай ағамызға жолыққалы 
Қызылорда қаласына арнайы келдім. Бұл 

кездері зейнеткерлікке шыққан Исекең 
облыстық баспасөз тарату (облсоюзпе
чать) қоғамының бастығы болып қызмет 
атқарып жүрген кезі еді. Кабинетінде 
екен, рұқсат сұрап кірдім. Бұл кісімен 
бетпе-бет бірінші рет кездесуім бол
са да, ол отырған орнынан тұрып, 
мені бұрыннан танитындай жайдарлы 
амандасып болып, келген шаруамды 
сұрады. Мен ол кісіге Жаңақорғаннан 
келгенімді, «Кеңес» ауылында сол кол
хозды ұзақ жылдар басқарған Исекеңнің 
өзімен аттас Исатай Топышев деген 
ақсақал тұратынын,  бұл ақсақалдың 90 
жасқа келіп жатқанын, сол кісі туралы 
пікірін біліп, сол жайлы жазатынымды 
айттым. 

 – О-о, Исатай Топышев ағамызды 
жақсы білгенде қандай! – деп  Исекең 
сәл ойланыңқырап алғандай бол
ды да, кідірмей сөзін салмақты бас-
тады. – Исекең жөнінде айтар бол
сам, ол кісі құрмет тұтатын жан. Адам
ды тани білетін, жақсылық жасағысы 
келіп тұратын, шындықты тура айта
тын, жүрегі таза азамат. Мен саған бұл 
ақсақал жөнінде өзім жақсы білетін бір 
ғана фактіні айтайын. 1938 жылдың ба
сында Жаппар деген менің туған ағам 
жаңадан ұйымдастырылған Шәуілдір 
ауданында (Қазіргі Оңтүстік Қазақстан 
облысының Отырар ауданы) аудандық 
прокурор болып қызмет істеп жүрген 
кезінде, жаламен «Халық жауы» деп 
ұсталып кетті. Сол-ақ екен, көп адам 
бізден «халық жауының» отбасы деп 
іргесін аулақ салса, бұрын жақсы ара
ласып жүрген кейбір жандар бізбен 
жақындасып сөйлесуге қорқатын бол
ды. Тіпті, ауылдың балалары да «Халық 
жауының» інісі деп менің маңыма жолай 
бермейді. Менің он беске келіп қалған 
кезім, бәрін ішім сезетін. Біреуге біреу 

қарайтын заман жоқ, қиын кезең, аласа
пыран уақыт, аштықтың да кеңірдектен 
алып тұрған кезі.

Жасыратын несі бар, бір-екі бос 
қабымызды астымызға басып ап, әкем 
Әбдікәрім екеуміз бір түйеге мінгесіп, 
«Өзгенттен» шығып «Кеңес» колхозына 
түстете жеттік. Исекең сол колхоздың 
бастығы екен. Амандық, саулықтан 
кейін жағдайымыздың қиын екенін 
түсінді. «Халық жауының» отбасы екен 
деп бізден қорыққан да, үріккен де  жоқ, 
бізді үйіне ертіп апарып жақсылап күтті. 
Исекең әкеммен көп әңгімелесіп, білген 
кеңесін айтып «Өзім кейін хабарласам» 
деп бізді шығарып салды. Арада екі-үш 

күн өткеннен кейін Исекең біздің үйге 
түнделетіп үш қап бидай әкеліп түсіріп 
беріп кетті. Ол кезде бір кило бидай
мен ұсталсаң, 5 жылға сотталып кетіп 
жатқан кез ғой. Адамның адамгершілігі 
осындай қиыншылықта көрінеді екен. 
Кейін қызметке араласқан кезімде 
де Исекең жайлы жұрттың жақсы 
пікірде екенін естіп жүрдім. Исекеңнің 
басқарған шаруашылығы да тәуір бол
ды. Әр азамат осы Исекеңдей болса, жа
ман болмаған болар еді, – деп әңгімесін 
түйіндей келіп, – Иә, бұл өмірде көп 
екен көргеніңнен көрмегенің... – деп бұл 
заманның бар болмыс-бітімін бір шолып 
өткендей толғамды ой тастады Исатай 
ағамыз сөзінің соңында.

Елі мен халқы үшін аянбай еңбек 
еткен, ғұмыры халықтың тыныс-тір ші-
лігімен біте қайнасып кеткен, өмірдегі 
ер лігі мен еңбектегі ерлігі қашанда көш 
басында көрінген, тұғыры биік, жұл-
дызы жоғары, қазақтың біртуар тұлғалы 
ұлы, Мемлекет және қоғам қайраткері, 
Социалистік Еңбек Ері, Сыр елінің 
сүйікті перзенттерінің бірі – Исатай 
Әбдікәрімов болатын.

Исатай Әбдікәрімов 1923 жы-
лы мамырдың 15 жұлдызында Жаңа-
қор ған ауданы, «Өзгент» ауылын
да дүниеге келді. Есейгесін интернат
та жатып, «қыш мектепте» (қазіргі 
№51 М.Қаратаев атындағы орта мек
теп) оқыды. 1935-1940 жылдары  ауыл-
шаруашылық техникумында, ауыл 
ша  руашылығы институтында оқыды. 
Кей ін Қызылорда педагогикалық инсти
тутын, Қызылорда гидротехникумын, 
бұдан соң Мәскеудегі КПСС Орталық 
Комитетінің Жоғары партия мектебін 
бітірді. Алғашқы еңбек жолын 1940 
жылы Жаңақорған аудандық «Екпінді» 
газетінде (қазіргі «Жаңақорған тынысы» 

газеті) әдеби қызметкер болып бастады. 
1941-1945 жылдары Ұлы Отан соғысына 
қатысып, Батыс майданындағы Мәскеу, 
Тула, Калуга бағытындағы ұрыстарға 
кіреді. Гвардиялық полк командирі, 
атқыштар бригадасының командирі, ба
тальон комсоргі, кейіннен батальондағы 
партия ұйымының хатшысы болды. Бір 
шайқаста Исатай ауыр жарақаттанып, 
ауылға екі рет «қара қағаз» барып, 
ауылдың зәресін алады.

Жеңіспен елге аман-есен оралғаннан 
кейін, 1946-1948 жылдары Исатай Әбді-
кәрімов Жаңақорған аудандық комсомол 
комитетінің екінші хатшысы, Қармақшы 
аудандық комсомол комитетінің бірінші 

хатшысы болып қызмет істеді.
1949 жылдан бастап Қызылорда 

облыстық партия комитеттің аппара
тында нұсқаушы, сектор меңгерушісі, 
партия органдары бөлімі меңгерушісінің 
орынбасары, облыстық комсомол коми-
тетінің бірінші хатшысы қызметтерін 
атқарды. 1953-1955 жылдары облыстық 
ауыл шаруашылығы басқармасы 
бастығының орынбасары, облыстық 
кеңесі атқару комитетінің хатшысы бол
ды. 1955 жылдан Шиелі аудандық пар
тия комитетінің МТС аймағы бойын
ша хатшысы, Шиелі аудандық партия 
комитетінің бірінші хатшысы, Қар мақшы 
аудандық өндірістік басқармасы пар
тия комитетінің хатшысы, Жалағаш 
аудандық партия комитетінің бірінші 
хатшысы қызметтерін абыроймен 
атқарды. Исатай Әбдікәрімов 1972-
1978 жылдары Қызылорда облыстық 
партия комитетінің бірінші хатшысы 
болды. 1978 жылдың желтоқсанынан  
1979 жылғы желтоқсанға дейін Қазақ 
ССР Жоғарғы кеңесі Президиумының 
Төрағасы қызметін атқарды. 1979-1980 
жылдары Сырдария аудандық атқару 
комитетінің төрағасы болды. 1980 
жылдың қараша айынан бастап Одақтық 
дәрежедегі зейнеткерлікке шықты.

Исатай Әбдікәрімовтің Отан ал-
дындағы сіңірген еңбегі, халыққа жаса-
ған қызметі әрдайым жоғары бағаланып 
келді. Оған 1971 жылы Социалистік 
Еңбек Ері атағы берілді. Ол «Ленин» 
орденімен екі мәрте, Октябрь революци
ясы, «Құрмет белгісі» және І, ІІ дәрежелі 
«Отан соғысы» ордендерімен, бірнеше 
медальдармен марапатталды. Запастағы 
полковник шенінде болды. 

Бір мәрте СССР Жоғарғы Кеңесінің 
депутаты, екі мәрте Қазақ ССР Жоғарғы 
кеңесінің депутаты болып сайланды. 

КПСС ХХІV съезінің делегаты болды.
Исатай Әбдікәрімов облыстың, 

рес публика экономикасы нығаюы на, 
мәдениетінің дамуына елеулі еңбек 
сіңірді. Сыр бойының өсіп-өркендеуінде 
оның маңдай терінің тамшылары жатыр.

Исекең қай жерде қандай деңгейде 
қызмет істесе, қай жерге жолсапармен 
барса да, «бұлақ көрсең, көзін аш»  де
гендей, әсіресе талантты жастарды 
көргенде «тұлпар тайдан шықпай қайдан 
шығады» деп назардан тыс қалдырмаған. 
Қармақшы ауданының Ленин атындағы 
колхозында механизм жағында жүрген 
Алмас Алматовтың талантын танып, 
оны Қызылорда пединститутының рек
торына «Талантты оқытатын болсаң, 
саған бір бала әкелдім, осыны тәрбиеле» 
– деп тапсыруы үлкен қамқорлық емес 
пе?! Бұдан артық талантты жасқа қандай 
қамқорлық керек?! Қазір сол Алмас Ал
матов қазақтың дәстүрлі жыр өнерін 
Еуропа жұртшылығына танытқан, 
АҚШ-тың бір университетінде лекция-
концертін берген Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері, профессор.

Сондай-ақ, қазақтың сазды дауысты 
әнші қызы, Қазақстанның еңбек сіңірген 
әртісі Мәдина Ералиеваның оқып, білім 
алып, талантының ашылуына, қазіргі 
белгілі ақын, Мемлекеттік сыйлықтың 
лауреаты Иран-Ғайыпқа (Иранбек Ораз
баев), тағы басқа да жандарға Исекеңнің 
жасаған қамқорлығы аз болмаған.

Ал енді, Исекең кіммен қай мәселе 
жөнінде сөйлессе де, «майдан қыл суыр-
ғандай» әңгімелейтін. Исекең кезінде өзі 
басқарған аудандық партия комитетінің, 
облыстық партия комитетінің бюрола
рында жазықты болып қалған жанды 
кейбір хатшылар сияқты жерден алып, 
жерге салып, жер-жебіріне жеткізе тұ-
қыртып айтар сөзін, қояр талабын сол 
кі нәлі адамның көңіліне тимей-ақ айта-
тын, оның іштей пұшайман болып 
қиналып тұрғанын сезінетін. Сондықтан 
болар, кінәлі адам қандай жаза қолданса 
да ренжімей, сол бюродан риза көңілмен 

шығады екен. Біз бұдан Исекеңнің бой
ында сабырлылық пен пайымдылық, 
ақылдылық пен парасаттылық жатқанын 
білеміз.

1993 жылы Алматының «Атамұра» 
бас пасынан Исатай Әбдікәрімовтің 
«Көп екен көргеніңнен көрмегенің» де
ген атпен балалық шағы мен кейінгі 
өмір жолдарын қамтитын, өз заманы 
мен замандастары жайлы тебіреніске то-
лы естеліктер кітабы шықты. 

Исатай Әбдікәрімов 2001 жылы 
7 сәуірде 78 жасында Қызылорда 
қаласында дүниеден қайтты. Исекеңнің 
дүниеден қайтар алдындағы өз ұсынысы 
бойынша мүрдесі ата-бабалары жатқан 
Жаңақорған ауданындағы «Қожекент» 
ауылының іргесіндегі бейітке жерленді.

Мемлекет және қоғам қайраткері, 
Қызылорда облысының «Құрметті аза -
маты», облыстық ардагерлер кеңе сі-
нің төрағасы Сейілбек Шаухаманов 
Исекеңді соңғы сапарға шығарып са -
луға жиналған қарақұрым жұрттың ал-
дында, қаралы жиында сөйлеген жан-
тебірентерлік сөзінде: 

– Исеке, Табиғат, тағдыр Сізге 
ақыл-парасат, бақ-дәулет, абырой-атақ, 
ішкі-сыртқы сұлулық, мәдениеттілік, 
туабітті демократтық, сабырлылық, 
шы  дамдылық, кішіпейілділік, биіктік, 
кең дік, тереңдік – бәрін-бәрін де алмай 
үйіп-төгіп берді, – деп еді. Сейілбектің 
тауып айтқан, нақты айтқан бұл сөзінен 
артық біз де бұған ештеңе қосып айта 
алмас едік.

Исатай мен Магүлсім 5 ұл-қыз өсіріп, 
немерелер сүйіп өтті. Артында қалған 
перзенттері Шәмшия, Әлсия, Роза, Шол
пан, Серіктің ұлы Нұрмұхаммед пен 
қызы Гаухар және күйеу балаларымен 
өніп-өсіп, жапырақ жайып келеді.

Исатай Әбдікәрімовті мәңгі есте 
қалдыру мақсатында ол Жаңақорған 
ауданының «ХХ ғасыр адамы» деп таныл
ды, Қызылорда аграрлық-техникалық 
колледжіне Исатай Әбдікәрімовтің есімі 
беріліп, оның қоладан құйылған бюсі ор
натылды. Жаңақоран ауданының орта-
лығындағы «Жеңіс» саябағы Исатай 
Әбдікәрімовтің есімімен аталады. Иса
тай Әбдікәрімовтің әртүрлі деңгейдегі 
қызметі, азаматтық келбеті туралы 
кеңінен әңгімеленетін «Дүниеден ға-
жай ып бір жан өтті» (Құрастырушы 
Қази Данабаев) атты кітап 2002 жылы 
Алматыдан жарық көрді.

«Алтын азбайды, асыл тозбайды» 
дейді халық. Еңбегін бағалар елі, қадірін 
білер халқы тұрғанда Исатай ағамыздың 
өнегелі өмір жолы, ұрпақтан ұрпаққа 
үлгі болып қала бермек.

Адырбек СОПЫБЕКОВ, 
Қазақстан Жазушылар 

Одағының мүшесі, Қазақстанның 
Құрметті журналисі.  

Бейсенбі, 5 маусым, 2014 жыл
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6 МАУСЫМ – ҚР ҚАРЖЫ ПОЛИЦИЯСЫ КҮНІ

Ертең – еліміз қаржы 
полициясының төл 
мерекесі Президент 
Жарлығымен құрылған 
аталмыш құрылым 20 
жылдық белесінде талай 
көлеңкелі бизнестің жолын 
кесіп, миллиардтаған 
мемлекет қаржысының 
талан-таражға түсуіне 
кедергі келтірді. 
Сала қызметкерлері 
тарапынан заманның 
жегі құртына айналған 
сыбайлас жемқорлық пен 
экономикалық қылмысқа 
қарсы аяусыз күрес бір 
сәтке де толастамақ емес.

Мерейлі мерекеге 
Сыр өңірінің қаржы 
полицейлері де толағай 
табыстармен келіп 
отыр. Осынау мереке 
қарсаңында облыс 
бойынша экономикалық 
қылмысқа және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес 
департаментінің бастығы, 
қаржы полициясының 
полковнигі Мақсат 
Қожабаевпен сұхбаттасқан 
едік. 

– Мақсат Аманқұлұлы, ал
ды мен қаржы полициясының 
та  рихынан оқырмандармен сыр 
бөліс сеңіз?

– Тарихқа көз жүгіртсек, 
1994 жылы Үкімет қаулысымен 
Қаржы министрлігінің салық 
қызметі құрамындағы Салық 
ми лициясы басқармасы бо лып 
дүниеге келген Қаржы поли-
циясы органдары қызметі жыл 
өткен сайын қабылданған заңдар 
мен Жарлықтарға сәйкес жетіле 
түсті. Осындай елеулі өзгерістер 
сала қызметінің міндеттері мен 
өкілеттілігін айқындап берді. 
Соған сай жауапкершілігімізді 
арттырып, халықтың қаржы 
по  лициясы органдарына де-
ген сенімін күшейтті, қоғам 
ал дындағы беделімізді өсірді. 
Осы нау ортақ абыройда Сыр 

бойы қаржы по-
лицейлерінің үлесі өл-
шеусіз. Олар өздеріне 
тиесілі міндеттерін 
адал дықпен атқарып, 
қа лыптасу және даму 
бе лестерінен өтті.

Елбасы тапсыр-
масы бойынша қар жы 
полициясы органда ры-
ның жедел қызметі сы-
байлас жемқорлыққа 

және “көлеңкелі” экономикаға 
қар сы тұру арқылы еліміздің 
эко но микалық қауіпсіздігін қам-
та масыз етуге, азаматтар мен кә-

сіпкерлердің заңды құқықтары 
мен мүдделерін қорғауға бағыт-
та латын болады. Еліміздің саяса-
тының арқасында сыбайлас 
жем қорлыққа қарсы іс-қимыл 
бағ дарламалық негізде тек құ-
қық қорғау органдарымен ғана 
емес, тұтас қоғаммен жүзеге асы-
рылуда.

Мемлекет басшысының Жар-
лығына сәйкес өткізілген ке-
зек тен тыс аттестация қызмет-
керлеріміздің көбінің кәсіби 
дай ындығы мықты әрі өз ісінің 
на ғыз маманы екендігін көрсетті. 
Жалақының және арнаулы атаққа 
төленетін үстемақының көбеюі 
кәсіби білікті мамандарымызды 
сақтап қалуға және қатарымызды 
білікті жастармен толықтыруға 
жол ашады. Мемлекетіміз қаржы 
полициясы қызметкерлерінің 
алаң сыз жұмыс жасауы жолында 
қа жетті жағдайды жасап келеді. 
Осы орайда аймағымызда қо-
ғам дық тәртіптің орнап, қыл-
мыстың азаюы, халықтың қар

жы полициясы органдарына 
де ген сенімінің нығаюы, бұл 
жұ мыстың алдағы уақытта да 
жүйелі жүргізіліп, кемшіліктерді 
жою және басқа да нақты шаралар 
өз жалғасын таба беретін болады 
деп сеніммен айта аламын.

– Өзіңіз айтып өткен дей, 
сыбайлас жемқорлық сипа
тындағы құқық бұзушылықтар 
мен қылмыстарды анықтауға 
және айыпты адамдарды жау
ап қа тартуға өз құзыреті шең
берінде барлық мемлекеттік ор
ган дар атсалысатыны белгілі. 
Алайда, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрестің өкілетті органы 
ретінде қаржы полициясына 
жүк  телер міндет ерекше. Сон
дық тан жемқорлықпен күрес 
мә селесін баяндап берсеңіз?

– Жемқорлыққа қарсы кү-
рес кешенді және жүйелі жүргі-
зілуде. Биылғы төрт айда 48 
сы байлас жемқорлық қылмыс 
анықталып, оның бесеуі сотқа 
жолданды. Әсіресе, парақорлық 
фактілеріне айрықша мән бері-
луде. Мысал келтірер болсақ, 
өткен сәуір айында Қызылорда 
қалалық ішкі істер басқармасына 
қарасты «Ақсай» бөлімшесінің 
бас тығы Ә.Қайназарға қатысты 
қыл мыстық іс қозғалды. Ол бір 
азаматтан қылмыстық жауап кер-
шілікке тартпау және «Ақсай» 
полиция бөлімінің өндірісіндегі 

істі қысқарту үшін 5000 АҚШ 
доллары көлемінде параны қор-
қытып талап етіп, соңынан одан 
620 мың теңге пара алғаны үшін 
айып тағылды. Қазір іс тергелуде.

Ал былтырғы қарашада Арал 
аудандық сотының судьясы 
Е.Жамбылбаевқа қатысты қыл-
мыс тық іс қозғалды. Оған Т. де-
ген азаматтан оның пайдасына 
азаматтық іс бойынша шешім 
шы ғару үшін 100 мың теңге па-
ра алды деген айып тағылған. 
Ақыры кінәсі дәлелденген ол 7 
жылға бас бостандығынан айы-
рылды.

– Қаржы полициясы қазіргі 
заманғы ақпарат алмасу құ рал
дары, яғни әлеуметтік желі
лер, микроблогтар, басқа да 
та нымал ақпараттық алаңдар 
ерекшелігін қолдана ма?

– Әрине, қаржы полиция-
сының қызметкерлері заман та-
лабына сай жұмыс жасай біледі. 
Бірақ, зиянкестер бұл туралы жиі 
естен шығарады. Шын мәнінде 
біз оқи аламыз және соны пай-
далана білеміз.

Өткен жылдан бастап агент-
тікте ахуалдық орталық, ал 
аймақтарда ақпараттық талдау 
бөлімдері жұмыс жасауда. Ол 
қызметкерге орнынан шықпай-ақ 
талдау жолымен қылмыстарды 
бастапқы кезеңдерде анықтап, 
олардың жолын кесуге мүмкіндік 
береді. Департаменттің талдау-
шы лары бағалары асырылған 
сатып алуларды анықтау және 
уақытылы әшкерелеу мақсатында 
мемлекеттік органдар мен ұлттық 
компаниялардың сатып алулар 
жоспарларына күн сайынғы ре-
жимде мониторинг жасайды. 
Осы лайша олар жыл басынан 
бері 22 млн. теңге бюджет қара-
жатын тиімсіз пайдаланудан сақ-

тап қалды.
– Экономикалық қылмыстар

дың ерекшеліктерін атап кет
сеңіз?

– Облыс мұнайлы аймақ бол-
ғандықтан өзіндік ерекшелігі 
бо ла тыны рас. Сондықтан бұл 
саладағы қылмыстарды әш ке-
релеу барысында нақты жос-
парланған жұмыстар жүргі-
зі   луде. Цифрларға жүгінер 
бол  сақ, былтыр мұнай және 
мұ  най өнімдерінің көлеңкелі ай-
налымы бойынша 49 қылмыс 
ашылып, заңсыз айналымнан 
75 мың литрдің үстінде мұнай 

және мұнай өнімдері алынса, 
биылғы жыл басынан бері 18 
қылмыс ашылып, 7000 литрден 
астам өнімдер алынды. Мұнай 
ұрлығымен айналысқан бірқатар 
ұйымдасқан қылмыстық топтар 
құрықталды.

Бір деректі айта кетейін, 
үстіміздегі жылы сәуір айында 
біздің қызметкерлер Қызылорда 
және Ақтөбе облыстарында екі 
жыл бойы мұнайды сатып алу 
және өткізумен айналысқан ұй-
ым дасқан қылмыстық топ тың 
жолын кесті. 2012-2013 жыл-
дары бес азаматтан құралған 
қыл мыстық топ ешқандай құжат-
тарсыз елу төрт вагон мұнай және 
мұнай өнімдерін сатып алумен, 
тасымалдаумен, өткізумен айна-
лысқан. Олар кіріс бөлігі 236 
млн. теңге ақша қаражатын ай-
налдыру мақсатында төрт жалған 
кәсіпорын ашқан. Қазіргі таңда 
қылмыстық іс арнайы прокурор 
басшылығымен тергелуде.

– Елбасы шағын және орта 
кәсіпкерлік субъектілеріне тек
серу жүргізуге мораторий жа
риялағаны белгілі. Сондықтан 
кәсіпкерлікті қорғау және қолдау 
бағытында қандай жұмыстар 
жүргізілуде?

– Мемлекет басшысының 
би ылғы 28 ақпандағы Жарлы-
ғына сәйкес еліміз Бас проку-
роры және агенттіктің нұс-
қауы мен кәсіпкерлікті тек се ру 
тоқтатылды. Бизнес мүд де-
сін қорғауда тұрған кәсіп-
керлер қауымдастықтары жә не 
қоғамдық ұйымдармен мемо ран-
думдарға қол қойылса, аймақтық 
кәсіпкерлер палатасымен ынты-
мақтастық туралы келісім жа-
салды. Бұл өзара іс-қимыл бір-
лескен шараларды іске асыруды, 
бизнестің дамуына кедергі бо-

ла тын жүйелі мәселелер мен 
кедергілерді анықтауды, кәсіп-
керлік субъектілердің қызметін 
заң сыз тексерулерге жол бер-
меуді көздейді.

Департамент жанында құ-
ра мында кәсіпкерлер мен қо-
ғам дық ұйымдар өкілдері бар 
сы байлас жемқорлық және 
“көлеңкелі” экономикаға қарсы 
күрес мәселелері жөніндегі қо-
ғам дық кеңес құрылған. Ол 
мем лекеттік органдардың кә-
сіп керлік қызметке кедергі 
кел ті руі мүмкін факторларын 
зерт теп, оны болдырмау және 
жою шараларын дер кезінде 
қолдануды жүзеге асырады.

Қазіргі таңда кәсіпкерлер біз-
дің тең құқылы серіктестеріміз 
саналады. Олар бізге қауіп-қате-
рі көп салаларды анықтауға жә-
не сыбайлас жемқорлық пен 
көлеңкелі экономиканың пай-
да болу себептерін жоюға жәр-
демдеседі. Бұл істе біз жер-
лестеріміздің белсенді азаматтық 
ұстанымына үміт артамыз. 
Бел  гілі болған сыбайлас жем-
қор лық қылмыстар туралы рес-
пуб ликамыздың барлық аумақ-
тарында жұмыс жасайтын қаржы 
полициясы органдарының “144” 
сенім телефонына ха бар лай 
алатындығын еске сала мыз. 
Сондай-ақ, әр аптаның сәр сен-
бісінде кәсіпкерлерді қа былдау 
өткізілетіндігін ескерткім келеді.

– Теріс әрекетпен көзге түс
кен қызметкерлерге қандай 
шаралар қолданасыздар?

– Ондай қызметкерлерді қа-
та рымыздан тазартуды қатаң 
на зарда ұстаймыз. Департамент 
іш кі қауіпсіздік бөлімі қыз мет-
керлерінің сыбайлас жемқор-
лыққа қатысты құқық бұзушылық 
белгілері бар материалдарға жә-
не қылмыстық істер бойынша 

мо ниторинг жасау тәжірибесі 
енгізілген.

– Мерейтойға орай өткізіл
ген ісшаралар жайлы айтып 
өтсеңіз?

– Республика көлемінде “20 
ізгі іс” акциясы өткізілді. Акция 
аясында біздің департамент 
сә  би лер мен балалар үйіне, 
мү  ге дектер мен қарттарды 
оңал ту орталығына, зағип 
жан  дарға, ғасыр жасаған ана-
ларға, Ұлы Отан соғысының 
ардагерлеріне қол ұшын созып, 
бағалы сыйлықтар тарту етті. 
Де партамент басшылығы мен 
жеке құрамы ғимарат ауласына 
20 қылқан жапырақты ағаш 
отыр ғызды. Құқық қорғау қыз-
меткерлері арасында мини-
фут болдан турнир өткізілсе, 
“Сы байлас жемқорлықсыз қо-
ғам”, басқа да акциялар ұйым-
дастырылды.

– Мақсат Аманқұлұлы, соң
ғы сұрақ. Сіз біршама жыл про
куратура органдарында абы
ройлы қызмет атқардыңыз. 
Мі не, екі жылдан бері облыс
тық қаржы полициясы депар
таментін басқарып келесіз. Біз
дің білуімізше, әріптестеріңіз 
өзіңізді кәсіби біліктілігі жоғары, 
тәжірибесі мол, талапшыл бас
шы ретінде бағалайды. Басшыға, 
оның ішінде қаржы полициясы 
органдарының басшыларына 
қан дай қасиеттер қажет деп 
ойлайсыз?

– Басшы ретінде менің ең 
басты міндетім – департаменттің 
қызметіне толықтай бақылау 
жа сап, барлық бағыттағы жұ-
мыс тарды үйлестіріп отыру. Бұл 
аса ауқымды әрі аса жау апты 
жұмыстар мойныңа жүктел-
ген дігін білдіреді. Жалпы, құ-
қық қорғау саласы басқа қыз-
мет түрлеріне қарағанда қиын 
да ауыр екені белгілі. Әсіресе, 
психологиялық жағынан. Өйт-
кені, кез келген уақытта болып 
жатқан жағдайға байланысты 
шұ ғыл түрде қажетті шешім қа-
былдай білуің керек. Сол ше-
шімің дұрыс болса өзіңе де, де-
партамент қызметіне де үлкен 
абырой. Ал сіздің сауалыңызға 
жауап берер болсам, құқық 
қорғау саласы, оның ішінде 
қаржы поли циясы органдарында 
қызмет еткендіктен өзіңе жо-
ғары талап қоя білу керек деп 
ойлаймын.

– Әңгімеңізге рахмет!

Әңгімелескен
Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

ЖИЫРМА ЖЫЛДЫҚ БЕЛЕС

Журналист Сахитжан 
Бермағанбетов атындағы 

сыйлық туралы 
ЕРЕЖЕ
Жалпы ереже

1. Жас журналист Сахитжан Бермағанбетов 
атындағы сыйлықты иеленушілерге арналған 
«Ең үздік жас журналист» байқауы облыстық 
деңгейде ұйымдастырылады.

2. Байқаудың үйлестірушісі және ұйым-
дастырушысы Қызылорда облыстық ішкі сая
сат басқармасы және «Болашақ жастары» жастар 
қоғамдық бірлестігі.

Байқаудың мақсаты
3. Жас журналистердің шығармашылығының 

дамуына қолдау көрсету.
4. Мемлекеттік тілдің қолданылу аясын 

кеңейту.
Байқаудың тақырыбы

5.  «Қазақстанның жүрегі – Астана».
Байқауды ұйымдастыру және оған 

қатысушыларға қойылатын талаптар
6. Байқауды ұйымдастырып, өткізу мақса-

тында Қызылорда облыстық ішкі саясат 
басқармасы жанынан Ұйымдастыру комитеті 
құрылады. Ұйымдастыру комитетінің құрамын 
Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасының 
бастығы бекітеді.

7. Байқау 2014 жылғы 10 мамыр мен 13 мау-
сым аралығында жарық көрген жарияланымдар
ды, эфирден өткен хабарларды қамтиды.

8. Байқауға жасы 30-ға дейінгі бұқаралық 
ақпарат құралдарында жұмыс істейтін тілшілер 
мен тәуелсіз қаламгерлер қатыса алады.

9. Байқау материалдары жарияланған күйінде 
(газет-журналдар беттерінде, бейне және аудио
таспалар түрінде) тиісті баспа және электрондық 
бұқаралық ақпарат құралдары жетекшілерінің 
ұсынысы бойынша қабылданады.

10. Байқау материалдарын сараптау бары
сында тақырыптың өзектілігі және маңызы, 
мазмұнының ашылу тереңдігі, шынайылығы, 
жанрлық шарттарға сәйкестігі, жаңа әдіс, соны 
стильді қолданысқа енгізе білуі, тілі және стилінің 
ұғынықтылығы, журналистік шығармашылық 
әдістерінің ерекшелігі, тың ақпаратты сарап
тау мен зерттеу әдістерін енгізе білу ерекшелігі, 
ұтымды қолдана білуі есепке алынады.

11. Байқауға қатысушылар Ұйымдастыру 
комитетіне (Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейба-
рыс көшесі, нөмірсіз, Қызылорда облысы әкім-
дігі ғимаратының №314-бөлмесі, байланыс те
лефоны: 60-53-21) мынадай құжаттарды қоса 
жібереді:

1) төмендегі деректер көрсетілген өтініш:
- автор туралы мағлұматтар /туған жері, күні, 

айы, жылы, ұлты/;
- жұмыс немесе оқу орны, қызметі, 

тұрғылықты мекен-жайы, байланыс құралдары.
2) байқау материалы жарияланған газет, 

журналдың көшірмелері (сканер арқылы), теле-
радио бағдарламалардың DVD, CD форма-
тындағы дискілерге жазылған нұсқасы (қағазға 
түсірілген нұсқасымен бірге).

12. Байқауға жіберілген материалдар автор-
ларға қайтарылмайды.

13. Байқауға ұсынылған материалдарды 
қазы лар алқасы бағалайды. Қазылар алқасының 
құрамы Ұйымдастыру комитетімен анықталады.

Байқауды өткізу және 
қорытындысын шығару тәртібі

14. Байқау үш кезеңнен тұрады:
1) 2014 жылғы 15 мамырдан 14 маусымға 

дейін – байқауға қатысушылардан материалдар
ды қабылдау;

2) 2014 жылғы 16 маусымнан 25 маусымға 
дейін – материалдарды сараптау және жеңім-
паздарды анықтау;

3) 2014 жылғы маусым айының соңғы апта
сы – байқау жеңімпаздарын салтанатты марапат
тау рәсімі.

15. Байқау жеңімпаздары Қызылорда об
лысы әкімдігі тарапынан дипломмен, арнайы 
сыйлықтармен марапатталады.

Бiз бақытты 
балдырған

Сонау 1954 жылы Бүкіләлемдік 
ұлттар ұйымының бас ассамблеясында 
Рубаб Мансурдың тарапынан балалар 
күнін атап өту туралы ұсыныс жасалып, 
ол  келесі жылдың  қазан айында Женева 
қаласындағы  балалар ұйымының ықпа-
лымен дүниежүзі бойынша аталып келеді. 
Халықаралық балаларды қорғау күніне 
орай Ә.Тәжібаев атындағы облыстық 
әмбебебап кітапханасында “Біз бақытты 
балдырған” мерекелік шарасы   өтті.

Кітапханадағы мерекеге қала ор-
та лығындағы орта мектептер мен 
“Олимп” балалар орталығының, Бай-
қоңыр қаласының “Бегім ана” және 
“Сәулет - Нұрайы” балабақшаларының 
бүлдіршіндері, мүмкіндігі шектеулі 
балалар, ұстаздар мен ата-аналар қатысты. 

Шара барысында балалар ән шырқап, 
би билеумен қатар көркем сөз де оқыды. 
Мереке соңы кітапханадағы “Әрқашан 
күн сөнбесін!” атты кең көлемді кітап 
көрмесін тамашалаумен, кітапханаға 
шағын саяхат жасаумен тәмамдалды.

Бала – әр үйдің шамшырағы, берекесі 
мен мерекесі, ата-ананың көз қуанышы.
Отбасына бақыт нұрын төгіп, айналасына 
қуаныш сыйлайтын да осы бал тілді 
балдырғандар. Әрбір шаңырақтан шат-
шадыман сәбидің күлкісі кетпесін деп 
тілейміз!

     Назерке БАЙДІЛДАЕВА,
Қорқыт Ата атындағы 

ҚМУ-дың студенті. 
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Табиғат  Бақыт замандасымыз ға 
келбетпен қатар, жайдары да жайсаң 
мінез сыйлаған жан болатын. Қашан 
көрсең де жылы жымиып, ізетті 
сөйлесе білетін. Онымен  пікірлесу 
кімге де болса жақын тиетін еді.

Иә, әріптесіміз, медицина ғылы
мының кандидаты, көп жыл дар об
лыстық тері ауру лар ау руханасын 
басқарған Ба қыт Қожаниязұлы Ома
ровтың қайт пас тар елінің керуеніне 
шығып кет кеніне де жыл  айналып 
барады екен. 

Сонау 1990 жылы Алматы 
мемлекеттік ме дицина институтын 
ойдағыдай бітіріп,  сол білім ордасының  уро
логия саласы бойын ша дәрігерординаторы бо
лып жұмысқа қа былданады. Урологиялық зерт
теулер мен зәр  шығару жол дарының  өзекті 
мәселелеріне ден дей еніп, өзін ше бір әлсіз 
ағзаны емдеу  жолдарымен айналысты. Ара
да  төрт жыл өтпей жас маманға сенім арты
лып, мем лекеттік инс титуттың Қызылорда об
лысы бойынша фи лиалының директоры болып 
тағай ындалды.  

Ұйымдастырушылық пен ұжым  басқару, 
біліктілік пен білімділіктің қатар жүруінің 
нәтижесінде 1999 жылы облыстық теріве не
рология диспансері бас дәрігерінің емдеу ісі 
бойынша орынбасары қызметіне алып келді. 
Ілешала арада бірнеше айдан соң аурухананың 
бас дәрігері қызметіне та ғай ындалды. Ізденіс, 
ұжым басқару, біліктілік кө теру, сырқат 
жандардың алғысы болар, Бақыт Қожаниязұлы 
бас дәрігерлік қызметін өмірінің ақырына дейін 
алып жүрді.

Ол Қазалы, Жаңақорған аудандарын да 
терівенерология диспан серлерін ашу ға мұ
рындық бо ла білді. Сонымен қа тар, мем ле

кеттік стандартқа сай көрсе
ті летін диагностикалық, ем
деу және профилактикалық 
кө     мек  тің тиімділігі мен сапасын 
арттыруға,  қызметтің сапасы мен 
бәсекеге қабілеттілігін арт   тыруға 
бағытталған қыз мет керлер ұжы

мын ұйымдас тырудың ны
са ны мен әдіс те рін жаңадан 
жүргізуге бей ім екенін көрсетті. 
Білікті маман дардың өз кәсіптік 
білімдері мен тәжірибелерін 
ұтым ды пайдалануына, өмір мен 
ден саулыққа қауіпсіз еңбек жағ
дайын құруға, ұжымда қолайлы 

ортаны қалыптастыруды толық игерді.   
 Бақыт Қожаниязұлы кәсіби деңгейін 

жоғарылатумен қатар, 24тен астам ғылыми 
еңбек жазып, кандидаттығын қорғады. «Тері ве
нерология ауруларының өзекті мәселелері» атты 
жинақ шығарып, көпшілікке ұсынды. Еліміздің 
жоғары білім көтеру институттары және 
шетелдік клиникаларда тәжірибе жинақтады.  

Иә, тірлікті өмірдегі қажеттіктерден басқа, 
бақытты отана Алма Бекентайқызының жары,  
үш баланың әкесі атанды. 

Халқымыздың адам баласына берер ең 
жоғарғы бағасының бірі – «мінезді жан» деген 
тіркес. Осы тіркесті иеленген жанның кі сілікті, 
адами болмысының жоғары екен дігін көрсетеді. 
Біздің әріптесіміз Бақыт Қожа ниязұлы Омаров 
та дәл осындай азамат еді.

Облыстың денсаулық сақтау саласында 
жүрген замандастарың сені сағынады. Уақыт 
еншісінде кеткен күндер, қалған жан дардың 
несібесіне айналсын. Сен біздің жа дымыздасың, 
әріптес.

Облыстың денсаулық 
сақтау саласы қызметкерлері.

«Жаңақорған  ауданы   әкімінің  ап-
параты» мемлекеттік мекемесі, 120300,  
Қызылорда облысы,  Жаңақорған кенті, 
М. Көкенов көшесі № 37 үй, анықтама 
үшін телефондары  22-4-18, факс  22-4-29  
электрондық почта org_acim@mail.ru,

«Б» корпусы бос мемлекеттік  
әкімшілік лауазымдарға  орналасуға 
конкурс  жариялайды:

Жаңақорған кент әкімі аппаратының 
бас маманы (Е-G –3) - 1 бірлік. 
Лауазымдық жалақысы мемлекеттік 
қызмет өтіліне қарай 53813 теңгеден  
72391 теңгеге  дейін (экологиялық  
коэффициентті  есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Кент әкімі аппаратының қаржы және 
шаруашылық есеп жұмыстарын жүргізу, 
тиісті органдарға  қаржылық есептерді тап
сыру. Кент әкімі аппаратының бюджеттік 
бағдарлама бойынша міндеттеме және  
төлем  қаржылық жоспарын жасау, ішкі 
есепқисап жасау. Атқарылған жұмыстар 
көлемін нақтылап, мердігерлермен 
есептесіп отыру. Балабақшалардың 
қаржылық шы ғыс өтінімдеріне сәйкес, есеп 
шоттарына қаржысын аударып, аударылған 
қар жы лардың жұмсалуын қадағалау. Мем
лекеттік сатып алу жоспарын бекітуге 
ұсынады. Өткізілген мемлекеттік сатып 
алу жеңімпаздарымен  келісімшарт жасау. 
Кент әкімінің басқа да қызметтік тапсырма
ларын орындау. 

Үміткерлерге қойылатын  негізгі та-
лаптар: Жоғары экономикалық білім. 

Жұмыс тәжірибесі келесі талаптарға 
сәйкес болуы тиіс: Мемлекеттік қызмет өтілі 
бір жылдан кем емес немесе осы санаттағы 
нақты лауазымның функционалдық 
бағытына сәйкес облыстарда екі жылдан 
кем емес жұмыс өтілі болған жағдайда орта
дан кейінгі экономикалық білімі барларға 
рұқсат етіледі. 

Талап ауылдық округі әкімі аппара-
ты ның бас маманы (Е-G –3) - 1 бірлік. 
Лауа зымдық жалақысы мемлекеттік 
қыз мет өтіліне қарай 53813 теңгеден  
72391 теңгеге дейін (экологиялық  коэф-
фициентті  есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Қазақстан Республикасы Заңдарын, 
Үкіметтің Қаулыларын, облыс, аудан 
және ауылдық округ әкімінің өкімдері мен 
шешімдерінің орындалуын, қызметтік тап
сырмаларын, ішкі еңбек тәртібі  ережелері 
мен  тәртіптерінің  сақталуын қамтамасыз 
ету.  Ауылдық  округ  әкімі  аппаратына 
келіп түскен  хаттар мен түрлі іс  қағаздарын  
сапалы орындау. Әр отбасының және ша
руа қожалықтарының шаруашылық есеп 
кітабын жүргізу және оның нақтылығын 
бақылау, отбасы құрамы жөнінде 
анықтамалар беру. Ауылдық округ әкімі 
аппараты жанында өткізілетін жиналыс ма

териалдарын жасауға  қатысу, мәселелер 
ұсыну,  заңдылықтарға  сәйкес жұмыс жо
спарын әзірлеп ауылдық округ  әкімінің 
бекітуіне ұсыну. ҚР үкіметінің, облыстың 
немесе  ауданның  бекіткен мемлекеттік  
бағдарламаларының  орындалуына атсалы
су. 

Үміткерлерге қойылатын  негізгі та-
лаптар:  Жоғары экономикалық, заңгерлік, 
педагогикалық немесе гуманитарлық  білім.  

Жұмыс тәжірибесі келесі талаптарға 
сәйкес болуы тиіс: Мемлекеттік қызмет өтілі 
бір жылдан кем емес немесе осы санаттағы 
нақты лауазымның функционалдық 
бағытына сәйкес облыстарда екі жылдан 
кем емес жұмыс өтілі бар болған жағдайда 
ортадан кейінгі экономикалық, заңгерлік, 
педагогикалық немесе гуманитарлық білімі 
барларға  рұқсат етіледі.  

Қожамберді ауылдық округі әкімі 
аппаратының бас маманы (Е-G –3) - 1 
бір лік. Лауазымдық жалақысы мем-
лекеттік қызмет өтіліне қарай 53813 
теңгеден  72391 теңгеге  дейін (эко-
ло гиялық  коэф фициентті  есепке 
алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Алқаға ұсынылатын мәселелерді дайын
дау, хаттама, шешімдерін тиісті орындарға 
жеткізу. Ауыл әкімі қабылдаған шешімдер 
мен өкімдерінің орындалуын қатаң 
бақылап, жұмыс жүргізу. Ауылдық округ 
әкімі аппаратының ішкі еңбек тәртібінің 
сақталуын ұйымдастыру және бақылау 
жүргізу. Ауылдық округі әкімі аппа
ратына келіп түскен бақылаудағы хат
тар мен іс қағаздарын сапалы орындау. 
Аудандық жұмыспен қамту және әлеу
меттік бағдарламалар бөлімімен жұмыс 
жа сау. Ауылдағы діни бірлестіктердің жұ
мыстарын және қоғамдық саяси жұмыс
тарды үйлестіреді. Тұрғын үй және 
мекенжай тіркелімі жұмыстарын жүргізу. 
Округтегі елді мекен жерлерін үйіргелік 
жер бөлу жұмыстарын ұйымдастыру және 
комиссиясының құрамында жұмыстар ат
қару. Ауылдық округтің статистикалық 
мә лі меттерін әзірлеп, жеке шаруа қожа
лықтарының шаруашылық кітаптарын 
жүр гізіп отырады. Ауылдық округ әкімінің 
аппараты мүліктерінің инвентарлық 
есептерін жүргізу, заттардың кірісшығыс 
есептерін жасап түгендеп отыру. Салық 
кодексінің талабына сәйкес, заңды және 
жеке тұлғалардың жергілікті мүлік, жер, 
көлік, салықтарының есептерін уақытылы 
тапсырылуын бақылау, есептелген 
салық түсімдерінің мерзімінде төленуін 
қадағалау.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі та-
лаптар: Жоғары экономикалық, заңгерлік, 

педагогикалық немесе гуманитарлық  білім. 
Жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың 

біріне сәйкес болуы тиіс: Мемлекеттік 
қызмет өтілі бір жылдан кем емес неме
се осы санаттағы нақты лауазымның 
функционалдық бағытына сәйкес облыс
тарда екі жылдан кем емес жұмыс өті лі 
бар болған жағдайда ортадан кейінгі эко
номикалық, заңгерлік, педагогикалық не
месе гуманитарлық білімі барларға  рұқсат 
етіледі.  

Қожакент ауылдық округі әкімі 
аппаратының жетекші маманы (Е-G – 
4)- 1 бірлік. Қызмет  атқарған  жылдары-
на  байланысты  лауазымдық  жалақысы   
48047 теңгеден  64704 теңгеге  дейін 
(экологиялық  коэффициентті  есепке 
алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Аудандық ауыл шаруашылығы бөлімімен 
тығыз байланыста болып жұмыс жасау. 
Шаруа қожалықтарының есеп кітабын 
жүргізу, шаруашылықтар бойынша 
статистикалық есепке алуды жүзеге асыру, 
қажетті анықтамалар беруді қамтамасыз 
ету, ауыл шаруашылығы құрылымдарынан 
мәліметтер алып, оларды жинақтап, тиісті 
орындарға жолдауды қамтамасыз ету. 
Тұрғындар арасында ауыл шаруашылығы 
бойынша түсіндірме жұмыстарын 
ұйымдастырады және егін шаруашылығы 
бойынша статистикалық есебін жүргізеді 
және т.б.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі та-
лаптар:   

Жоғары немесе ортадан кейінгі заң
герлік, экономикалық, техникалық, жергі
лікті мемлекеттік басқару білімі не орта 
техникалық немесе кәсіптік білім.

Жаңақорған аудандық жер қаты-
настары бөлімінің жетекші маманы (Е-
R-5) -1 бірлік. Лауазымдық жалақысы 
мем лекеттік қызмет өтіліне қарай 
49969 теңгеден  67907  теңгеге  дейін 
(эко  логиялық  коэффициентті  есепке 
алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Бөлімдегі құжаттардың құндылығын са
раптау, оларды реттеу, ішкі мұрағатқа 
тапсыру, құжаттардың жүргізілу тәртібін 
ұйымдастыру. Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес бағдарламасы аясында 
жұмыстар ұйымдастыру. Қылмыс пен сы
байлас жемқорлыққа қарсы күрес жөнінде 
құқықтық жұмыстар жүргізу және есеп 
беру. Бөлім қызметкерлерінің кадрлық 
жұмыстарын үйлестіру, ай сайынғы, 
тоқсандық, жылдық қорытындылар бой
ынша есебін беру. Бөлімнің стратегиялық 
жоспарын, бюджеттік өтінімдер дайын
дау. Мемлекеттік сатып алуға жылдық 

жос пар дайындап, Web порталға енгізу 
және есебін беру. Бөлімнің қаржы
шаруашылық жұмыстары мен бухгалтерлік 
есептемелерін жасау. Қаржы бөліміне, ста
тистика бөліміне, салық басқармаларына 
ай сайынғы, тоқ сандық, жылдық 
қорытындылар бойынша бухгалтерлік есеп 
беру. Аудан әкімінің дербес бөлімдері, 
мекемелері, ауылдық округ әкімдері, 
басқа да кәсіпорындармен байланысты  
қамтамасыз ету.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі та-
лаптар:     

Жоғары немесе ортадан кейінгі 
техникалық, жерге орналастырушы не жер 
кадастры  білімі. 

Конкурсқа қатысуға қажетті 
құжаттар:

1) нысанға сәйкес өтініш; 
2) 3х4 үлгідегі суретпен нысанға сәйкес 

толтырылған сауалнама; 
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотари

алдық куәландырылған көшiрмелерi; 
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың 

нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау министрлігінің 2010 жылғы 23 
қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген 
(Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілердің тізілімінде 2010 жылы 
21 желтоқсанда №6697 болып тіркелген) 
нысандағы денсаулығы туралы анықтама; 

6) Қазақстан Республикасы азаматының 
жеке куәлігінің көшірмесі; 

7) құжаттарды тапсыру сәтінде шекті 
мәннен төмен емес нәтижемен тестілеуден 
өткені туралы қолданыстағы сертифи
кат (немесе нотариатты куәландырылған 
көшірмесі).

Егер азамат еңбек қызметін жүзеге 
асырмаған және конкурс жарияланған 
бос лауазым бойынша жұмыс өтілі талап 
етілмейтін жағдайларда 4) тармақшасында 
көрсетілген құжатты ұсыну талап етілмейді. 
Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну 
конкурс комиссиясының оларды қараудан 
бас тартуы үшін негіз болып табыла
ды. Мемлекеттік қызметшілермен тапсы
рылатын 3) және 4) тармақшаларында 
көрсетілген құжаттарды олар жұмыс 
істейтін мемлекеттік органдардың пер
соналды басқару қызметі (кадр қызметі) 
куәландыра алады.

Азаматтар бiлiмiне, жұмыс 
тәжiрибесiне, кәсiби шеберлiгiне және 
беделіне қатысты (бiлiктiлiгiн артты
ру, ғылыми дәрежелер мен атақтар 
берiлуi туралы құжаттардың көшiрмелерi, 
мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жа
рияланымдар және өзге де олардың 
кәсіби қызметін, біліктілігін сипаттай

тын мәліметтер) қосымша ақпараттарды 
бере алады.  Азаматтар жоғарыда аталған 
құжат тігілетін мұқабада орналастырылған 
құжаттарды қолмақол тәртіпте неме
се почта арқылы құжаттарды қабылдау 
мерзiмiнде бере алады.

Азаматтар жоғарыда аталған 
құжаттарды хабарламада көрсетілген 
электрондық почта мекенжайына элек
тронды түрде бере алады. Конкурсқа қатысу 
үшін жоғарыда көрсетілген құжаттарды 
электрондық почта арқылы берген азамат
тар құжаттардың түпнұсқасын әңгімелесу 
басталғанға дейін бір жұмыс күн бұрын 
кешіктірілмей береді. Жоғарыда аталған 
құжаттардың түпнұсқасы берілмеген 
жағдайда тұлға әңгімелесуден өтуге 
жіберілмейді.

Құжаттар конкурс өткізу туралы ха
барландыру БАҚта («Кызылординские ве
сти» және «Сыр бойы») соңғы жарияланған 
күннен бастап он жұмыс күні ішінде 
«Жаңақорған ауданы әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесі, 120300, Жаңақорған 
кенті, М.Көкенов көшесі, 37 үй,  № 302 ка
бинетте қабылданады.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер 
конкурс комиссиясы шешім қабылдаған 
күннен бастап екі жұмыс күні ішінде 
әңгімелесу өткізу күні туралы конкурс 
комиссиясының хатшысымен хабарланды
рылады. Хабарлан дыру қатысушылардың 
электрондық ме  кенжайларына және ұялы 
телефондарына ақпарат жіберу жолымен 
жүзеге асырылуы мүмкін.

Үміткерлермен әңгімелесу 
«Жаңақорған ауданы әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесінде (Жаңақорған 
кенті М.Көкенов көшесi, 37 үй) әңгімелесуге 
шақырған күннен бастап бес жұмыс күні 
ішінде өтеді.

Конкурс комиссиясы жұмысының 
ашық тылығы мен объективтілігін 
қамтамасыз ету үшін оның отырысына 
байқаушыларды қатыстыруға жол беріледі.

 Конкурс комиссиясының отырысы
на байқаушылар ретінде Қазақстан Ре
спубликасы Парламентінің және барлық 
деңгейдегі мәслихат депутаттарының, 
Қазақстан Республикасы заңнамасында 
белгіленген тәр тіпте аккредиттел
ген бұқаралық ақпа рат құралдарының, 
басқа мемлекеттік орган дардың, 
қоғамдық бірлестіктердің (үкіметтік емес 
ұйымдардың), коммерциялық ұйым
дардың және саяси партиялардың өкілдері, 
уәкілетті органның қызметкерлері қатыса 
алады.

Байқаушы ретінде конкурс комиссия
сының отырысына қатысу үшін тұлғалар 
әңгімелесу басталуына 1 жұмыс күні 

қал ғанға дейін кешіктірмей персонал
ды басқару қызметіне (кадр қызметіне) 
тіркеледі. Тіркелу үшін тұлғалар персо
налды басқару қызметіне (кадр қызметіне) 
жеке басын куәландыратын құжаттың 
көшірмесін, ұйымдарға тиесілілігін рас
тайтын құжаттардың түпнұсқасын немесе 
көшірмелерін ұсынады.

Осы Қағидалардың мемлекеттiк 
орган ның басшысымен (жауапты хат
шы) конкурс комиссиясының отыры
сына сарапшылардың қатыстырылуына 
жол беріледі. Сарапшы ретінде кон
курс жариялаған мемлекеттік органның 
қызметкері болып табылмайтын, бос 
лауазымның функционалдық ба ғыттарына 
сәйкес облыстарда жұмыс тәжірибесі бар 
тұлғалар, сондайақ персоналды іріктеу 
және жоғарылату бойынша мамандар, басқа 
мемлекеттік органдардың мемлекеттік 
қызметшілері, Қазақстан Республикасы 
Парламентінің және мәслихат депутаттары 
қатыса алады.   

«Б» корпусының бос мемлекеттік әкім
шілік лауазымына үміткерлер Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік қызмет істері  
агенттігінің Астана, Алматы, Атырау, 
Көк шетау, Павлодар, Тараз, Өскемен, 
Орал, Пет ропавл, Қостанай, Қызылорда, 
Қарағанды, Талдықорған, Ақтөбе, Ақтау 
және Шымкент қалаларындағы аймақтық 
тестілеу орталықтарында белгіленген 
тәртіппен өте ді.

E-R-5, E-G-3, E-G-4 - cанаттары үшін 
тестілеу бағдарламасы: мемлекеттік тілді 
білуге тест (20 тапсырма); логикалық тест  
(10 тапсырма); Қазақстан Республикасының 
заңнамасын білуге арналған тестке 
Қазақстан Республикасының Конституция
сы (15 сұрақ) Қазақстан Республикасының 
конституциялық заңы; «Мемлекеттік 
қызмет туралы» (15 сұрақ); «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (15 
сұрақ); «Жеке және заңды тұлғалардың 
өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» (15 
сұрақ); «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы» (15 сұрақ); «Қазақстан 
Республикасындағы жер гі лікті мемлекеттік 
басқару және өзінөзі басқару туралы» 
(15 сұрақ) Қазақстан Республикасының 
заңдарын бiлуге арналған тест сұрақтары 
кiредi.

Азаматтар конкурсқа қатысу 
шығындарын (әңгімелесу өтетiн жерге келу 
және қайту, тұратын жер жалдау, байла
ныс қызметiнiң барлық түрлерiн пайдала
ну) өздерiнiң жеке қаражаттары есебiнен 
жүргiзедi.

«Жаңақорған  ауданы  әкімі  
аппараты» мемлекеттік мекемесінің 

конкурстық  комиссиясы.

СБ
www.syrboyi.kz

Бейсенбі, 5 маусым, 2014 жыл

НАЗАР 3

Қызметке конкурс

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзінөзі басқару 
туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына және «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі Заңына 
сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған «Мақта қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойын
ша қызметтер көрсетуге лицензия беру, қайта ресімдеу, лицензияның телнұсқаларын беру» 
мемлекеттік көрсетілетін  қызмет регламенті бекітілсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары 

Р.С.Нұртаевқа жүктелсін.
3. Осы қаулы  алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі, бірақ «Мақта саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стан
дарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 15 ақпандағы №94 
қаулысы қолданысқа енгізгеннен бұрын емес.

Қызылорда облысының әкімі                                                              Қ. Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2014 жылғы 29 сәуірдегі №569 қаулысы
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 02.06.2014 жылы № 4692 тіркелген

«Мақта қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсетуге лицензия беру, қайта ресімдеу, 
лицензияның телнұсқаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін  қызмет регламентін бекіту туралы 

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: облыстың 
жергілікті атқарушы органы («Қызылорда облысының ауыл 
шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі 
– көрсетілетін қызметті беруші)).  

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет нәтижелерін беру:

1) көрсетілетін қызметті беруші;
2) www.e.gov.kz «электрондық үкiмет» вебпорталы 

(бұдан әрi  портал) арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: электрондық 

(ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі  мақта 

қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер 
көрсетуге лицензия (бұдан әрі – лицензия), қайта ресімдеу, 
лицензияның телнұсқасы не Қазақстан Республикасы Үкіме
тінің 2014 жылы 15 ақпандағы № 94  қаулысымен бекітілген 
«Мақта қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойын
ша қызметтер көрсетуге лицензия беру, қайта ресімдеу, 
лицен зияның телнұсқаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының (бұдан әрі  стандарт) 10тармағында 
көзделген жағдайларда және негіздер бойынша мемлекеттік 
қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді  жауап (бұдан 
әрі – бас тарту).

4. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) ісқимыл тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді 
(ісқимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті 
алушының көрсетілетін қызметті берушіге немесе портал 
арқылы стандарттың 1қосымшасына сәйкес нысан бойын
ша өтініш  ұсынуы.

6. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына 
кіретін әрбір рәсімнің (ісқимылдың) мазмұны, оны орын
даудың ұзақтығы:

1) көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойын
ша оның өкілі) (бұдан әрі – оның өкілі)) көрсетілетін қызметті 
берушіге стандарттың 9тармағына сәйкес құжаттарды 
ұсынады;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 

құжаттарды тізімдеме бойынша қабылдайды, көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның өкіліне құжаттарды қабылдау күні 
қойылған белгімен көшірмесін береді, құжаттарды тіркейді 
және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады 
(жиырма минуттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құ
жаттарды қарайды және орындаушыға жолдайды (жиырма 
минуттан аспайды);

4) орындаушы құжаттарды тексереді, лицензия не
месе бас тартуды  дайындайды және  көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады: 

лицензияны беру кезінде (тоғыз жұмыс күні ішінде); 
лицензияны қайта ресімдеу кезінде (алты жұмыс 

күні ішінде); 
лицензияның телнұсқасын беру кезінде (екі жұмыс 

күні ішінде);  
5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы ли

цензияға немесе бас тартуға қол қояды және кеңсе қыз
меткеріне жолдайды (жиырма минуттан аспайды);

6) кеңсе қызметкері лицензияны немесе бас тартуды 
тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне 
береді (жиырма минуттан аспайды).

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) өзара ісқимыл тәртібінің сипаттамасы 

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшілерінің 
(қызметкерлерінің) тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) орындаушы.
8. Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасын

дағы әрбір рәсімнің (ісқимылдың) реттілігі  мен ұзақтығы  
көрсетілген рәсімдер (ісқимылдар) сипаттамасы  осы 
регламенттің 1–қосымшасында келтірілген.

9. Әрбір  рәсімнің (ісқимылдың) ұзақтығы көрсетіл
ген рәсімдер (ісқимылдар) реттілігінің сипаттамасы  осы 
регламенттің 2қосымшасына  сәйкес әрбір рәсімнің (ісқи
мылдың) өту блоксхемасында   келтірілген.

4. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық 
жүйелерді пайдалану тәртібінің сипаттамасы

10. Қызметті портал арқылы көрсету кезіңдегі көрсе
тілетін қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті алушы 
әрекеттерінің кезектілігі мен жүгіну тәртібінің сипаттамасы:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі пор
талда тіркелуді жүзеге асырады және көрсетілетін қызметті 
алушының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі 
– ЭЦҚ) куәландырылған өтініш пен стандарттың 9тармағына 
сәйкес құжаттарды жолдайды; 

2) орындаушы электрондық өтініш пен құжаттарды 
қабылдайды және көрсетілетін қызметті алушының «жеке 
кабинетіне» құжаттардың қабылданғаны және қызмет 
нәтижесін алу күні көрсетілген хабарламаесеп жолданады 
(жиырма минуттан аспайды);

3) электрондық өтініш және құжаттар қабылдан
ғаннан кейін мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) мен көрсетілетін 
қызметті берушінің ісқимылы осы регламенттің            6тар
ма ғының 25 тармақшаларына сәйкес жүргізіледі;

3) орындаушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет нә
ти жесін тіркейді және көрсетілетін қызметті  алушының не 
оның өкілінің  «жеке кабинетіне» жолдайды (жиырма ми
нуттан аспайды).

Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық 
нысандағы ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара 
ісқимыл диаграммасы осы регламенттің 3қосымшасында 
келтірілген.   

5. Мемлекеттік қызмет көрсететін лауазымды тұлғалардың 
жауапкершілігі

11. Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы (бұдан 
әрі – лауазымды тұлға) мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
көрсетуге жауапты тұлға болып табылады.

Лауазымды тұлға Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес белгіленген мерзімде мемлекеттік қызмет 
көрсетуге жауапкершілікте болады.

12. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бой
ынша әрекеттерге (әрекетсіздікке) шағымдану стандарттың 
3бөліміне сәйкес жүргізіледі.

13. Қызмет көрсету жөнінде ақпарат алуға, сондай
ақ, оның сапасын бағалау (оның ішінде шағымдану) қажет 
болған жағдайда ақпарат алу үшін байланыс телефонының 
нөмірі: 8(7242) 605443, бірыңғай байланыс орталығы (1414).

Қызылорда облысы әкімдігінің 2014 жылғы «29» сәуірдегі  №569 қаулысымен бекітілген

«Мақта қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсетуге лицензия беру, қайта ресімдеу, лицензияның телнұсқаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін  қызмет регламенті

«Мақта қолхаттарын беру арқылы, қойма қызметі бойынша қызметтер көрсетуге лицензия беру, қайта ресімдеу, 
лицензияның телнұсқаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 1-қосымша

Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы әрбір рәсімнің (ісқимылдың) реттілігі  мен ұзақтығы  көрсетілген  рәсімдер (ісқимылдар) сипаттамасы  

1 Ісәрекеттің (барысы, 
жұмыстар  ағыны) нөмірі

1 2 3 4 5

2 Құрылымдық бөлімшелердің 
атауы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің  
басшысы

Орындаушы Көрсетілетін қызметті 
берушінің  басшысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері

3 Ісәрекеттердің (үдерістің, 
операция рәсімінің) атауы 

және олардың сипаттамасы

құжаттарды тіркейді, 
көрсетілетін қызметті 

алушыға не оның өкіліне 
өтініш көшірмесін береді 

құжаттарды
қарайды

құжаттарды қарайды және лицензия немесе 
бас тартуды дайындайды

лицензияға немесе бас 
тартуға қол қояды

лицензияны немесе бас 
тартуды тіркейді

4 Аяқталу нысаны (деректер, 
құжат, ұйымдастыруөкімдік 

шешім)

құжаттарды  көрсетілетін 
қызметті берушнің 

басшысына ұсынады

орындаушыға 
жолдайды 

лицензияны немесе бас тартуды көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына жолдайды

лицензияны немесе 
бас тартуды кеңсе 

қызметкеріне 
жолдайды

лицензияны немесе бас 
тартуды көрсетілетін 
қызметті алушыға не 
оның өкіліне береді

5 Орындалу мерзімі 20 минуттан 
аспайды

20 минуттан аспайды лицензия беру кезінде  9 жұмыс күні ішінде;
лицензияны қайта ресімдеу кезінде  6 жұмыс 

күні ішінде;
лицензияның телнұсқасын беру кезінде  2 

жұмыс күні ішінде

20 минуттан 
аспайды

20 минуттан 
аспайды

«Мақта  қолхаттарын беру арқылы, қойма қызметі бойынша қызметтер көрсетуге лицензия беру, қайта 
ресімдеу, лицензияның телнұсқаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін  қызмет  регламентіне 2-қосымша

Әрбір рәсімнің (ісқимылдың) ұзақтығы көрсетілген рәсімдер (ісқимылдар) реттілігі сипаттамасының  өту 
блоксхемасы 

«Мақта  қолхаттарын беру арқылы, қойма қызметі бойынша қызметтер 
көрсетуге лицензия беру, қайта ресімдеу, лицензияның телнұсқаларын беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 3-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық нысандағы ақпараттық 
жүйелердің функционалдық өзара ісқимыл диаграммасы

«Мақта қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсетуге лицензия беру, қайта ресімдеу, лицензияның телнұсқаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін  қызмет регламентін 
бекіту туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2014 жылғы 29 сәуірдегі  № 569  қаулысына АНЫҚТАМА – НЕГІЗДЕМЕ

            Облыс әкімі аппаратының мемлекеттік-құқықтық жұмыстар бөлімінің басшысы                                                  Р. Ысқақов. 

 №    Көрсетiлуi тиiс мәлiметтердiң тiзбесi Мемлекеттiк органның ақпараты 
1. Нормативтік құқықтық актіні ұсынатын мемлекеттік орган «Қызылорда облысы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
2.  Нормативтік құқықтық актінің тиісті нормасына сүйене отырып, нормативтік құқықтық актіні 

қабылдау қажеттілігі (мемлекеттік органның құзыреті) 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзінөзі басқару 

туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына және «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер туралы»  Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі 

Заңына сәйкес 
3.  Нормативтік құқықтық актіні қабылдау қажеттілігінің негізі (нақты мақсаттары, себептері 

және акт неге байланысты қабылданды) 
«Мақта саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 15 ақпандағы №94 қаулысы
4.  Осы мәселе бойынша бұрын қабылданған нормативтік құқықтық актілер және нормативтік 

құқықтық актіні қабылдауға байланысты олардың өзгергені және толықтырылғаны немесе 
күші жойылды деп танылғаны туралы мәліметтер  

жоқ

5.  Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2006 жылғы 17 тамыздағы № 778 қаулысымен бекітілген 
Нормативтiк құқықтық актілерді мемлекеттiк тiркеу қағидаларының 17тармағының 

талаптарын ескере отырып, олардың жойылғаны туралы актілердің деректемелерін көрсете 
отырып, осы мәселе бойынша бұрын қабылданған, мемлекеттік тіркеуден бас тартылған 

нормативтік құқықтық актілер туралы мәліметтерді

жоқ

6.  Осы нормативтік құқықтық акт республикалық немесе жергілікті бюджет шығыстарының 
көбеюін немесе түсімдердің қысқаруын көздейме   

жоқ

7.  Нормативтік құқықтық актіні мүдделі мемлекеттік органдармен келісу туралы мәлімет  қажет етпейді
8. Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын нормативтік құқықтық актілер 

жобаларының бұқаралық ақпарат құралдарында, интернетресурстарды қоса алғанда, 
жариялау туралы мәліметтерді

1) облыстық «Сыр бойы» газетінің 2014 жылғы 10 сәуірдегі № 50  нөмірінде;
2) облыстық «Кызылординские вести» газетінің 2014 жылғы 10 сәуірдегі №50  нөмірінде;  

3) Қызылорда облысы әкімдігінің www.ekyzylorda ресми вебпорталында
9. Сараптамалық қорытындыларды ұсынбаған кәсіпкерлердің аккредиттелген бірлестіктерінің 

тізімін қамтуы тиіс (жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын актілер үшін)
жоқ

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзінөзі басқару 
туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына және «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі Заңына 
сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған «Туристік ақпарат, оның ішінде туристік әлеует, туризм 
объектілері және туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалар туралы туристік ақпарат беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті бекітілсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары 

А.Ш.Әлназароваға жүктелсін.
3. Осы қаулы  алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі, бірақ «Туризм саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің стан
дарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 5 наурыздағы №192 
қаулысы қолданысқа енгізілгеннен бұрын емес.

Қызылорда облысының әкімі                                                              Қ. Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2014 жылғы 29 сәуірдегі №568 қаулысы
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 30.05.2014 жылы № 4689 тіркелген

«Туристік ақпарат, оның ішінде туристік әлеует, туризм объектілері және туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалар ту-
ралы туристік ақпарат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы

1. Жалпы ережелер
1. Қызмет беруішінің атауы: облыстың жергілікті 

атқарушы органы («Қызылорда облысының кәсіпкерлік 
және туризм басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – 
көрсетілетін қызметті беруші)). 

Өтініштерді қабылдау және  мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет  нәтижелерін беру көрсетілетін қызметті беруші арқы
лы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз жү
зінде. 

3. Мемлекеттiк көрсетiлетiн қызметтiң нәтижесi 
ту ристік ақпаратты, оның ішінде туристік әлеует, туризм 
объектілері және туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалар 
туралы туристік ақпарат беру (бұдан әрі  ақпарат).

4. Мемлекеттік қызмет тегін көрсетіледі.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) ісқимыл тәртібінің сипаттамасы  

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді 
(ісқимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті 
алушының көрсетілетін қызметті берушіге Қазақстан Рес
публикасы Үкіметінің 2014 жылғы 5 наурыздағы №192 
қау лысымен бекітілген «Туристік ақпарат, оның ішінде ту
ристік әлеует, туризм объектілері және туристік қызметті 
жүзеге асыратын тұлғалар туралы туристік ақпарат беру» 
мемлекеттік қызмет стандартының (бұдан әрі  стандарт) 
қосымшасына сәйкес өтініш ұсынуы.

6. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына 
кіретін әрбір рәсімнің (ісқимылдың) мазмұны, оны орын
даудың ұзақтығы:

1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті 
берушіге стандарттың 9тармағына сәйкес құжаттарды 
ұсынады;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға өтінішті 
қабылдап алған адамның тегі мен атыжөні, қабылдау күні 

көрсетілген талонды береді және құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсынады (жиырма минут
тан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы  құжат
тарды қарайды және орындаушыға  жолдайды        (жиырма 
минуттан аспайды);

4) орындаушы ақпаратты дайындайды және көрсе
тілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (бес  жұмыс 
күні ішінде); 

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы ақпа
ратқа қол қояды және кеңсе қызметкеріне жолдайды (жиыр
ма минуттан аспайды);

6) кеңсе қызметкері ақпаратты тіркейді және көрсе
тілген қызметті алушыға береді (жиырма минуттан аспайды).

    
3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 

қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 
(қызметкерлерінің) өзара ісқимыл тәртібінің сипаттамасы

Қызылорда облысы әкімдігінің 2014 жылғы «     » _________ №____қаулысымен  бекітілген

«Туристік ақпарат, оның ішінде туристік әлеует, туризм объектілері және туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалар туралы туристік ақпарат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламенті

«Туристік ақпарат, оның ішінде туристік әлеует, туризм объектілері және туристік қызметті жүзеге 
асыратын тұлғалар туралы туристік ақпарат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы әрбір рәсімнің (ісқимылдың) реттілігі  мен ұзақтығы  көрсетілген рәсімдер (ісқимылдар) сипаттамасы

1 Iс әрекеттердің (барысы,  
жұмыстар ағыны) нөмірі

1 2 3 4 5

2 Құрылымдық бөлімшелердің атауы Көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсе қызметкері

Көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысы

Орындаушы     Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсе қызметкері

3 Iсәрекеттердің (үдерiстiң,  
рәсiмнiң, операцияның)  

атауы және олардың сипаттамасы

құжаттарды тіркейді, көрсетілетін 
қызметті алушыға талон береді 

құжаттарды
 қарайды

ақпаратты
 дайындайды

ақпаратқа 
қол қояды

ақпаратты 
тіркейді

4 Аяқталу нысаны (деректер,  
құжат, ұйымдастыруәкімшілік 

шешiм)

құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушінің 

 басшысына ұсынады

құжаттарды орындаушыға 
жолдайды

ақпаратты көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына ұсынады

ақпаратты кеңсе 
қызметкеріне  жолдайды

ақпаратты көрсетілетін қызметті 
алушыға береді

5 Орындалу мерзiмi 20 минуттан аспайды 20 минуттан аспайды 5 жұмыс күні ішінде 20 минуттан аспайды 20 минуттан аспайды

«Туристік ақпарат, оның ішінде туристік әлеует, туризм объектілері және туристік қызметті жүзеге 
асыратын тұлғалар туралы туристік ақпарат беру»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 2-қосымша

Әрбір рәсімнің (ісқимылдың) ұзақтығы көрсетілген рәсімдер (ісқимылдар) реттілігі сипаттамасының  өту блоксхемасы

«Туристік ақпарат, оның ішінде туристік әлеует, туризм объектілері және туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалар туралы туристік ақпарат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін 
бекіту туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2014 жылғы 29 сәуірдегі  № 568  қаулысына АНЫҚТАМА – НЕГІЗДЕМЕ

            Облыс әкімі аппаратының мемлекеттік-құқықтық жұмыстар бөлімінің басшысы                                                  Р. Ысқақов. 

 №    Көрсетiлуi тиiс мәлiметтердiң тiзбесi Мемлекеттiк органның ақпараты 
1. Нормативтік құқықтық актіні ұсынатын мемлекеттік орган «Қызылорда облысы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
2.  Нормативтік құқықтық актінің тиісті нормасына сүйене отырып, нормативтік құқықтық актіні 

қабылдау қажеттілігі (мемлекеттік органның құзыреті) 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзінөзі басқару 

туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына және 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы»  Қазақстан Республикасының 2013 

жылғы 15 сәуірдегі Заңына сәйкес 
3.  Нормативтік құқықтық актіні қабылдау қажеттілігінің негізі (нақты мақсаттары, себептері және акт 

неге байланысты қабылданды) 
«Туризм саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің стандарттарын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 5 наурыздағы №192 
қаулысы 

4.  Осы мәселе бойынша бұрын қабылданған нормативтік құқықтық актілер және нормативтік 
құқықтық актіні қабылдауға байланысты олардың өзгергені және толықтырылғаны немесе күші 

жойылды деп танылғаны туралы мәліметтер  

жоқ

5.  Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2006 жылғы 17 тамыздағы № 778 қаулысымен бекітілген 
Нормативтiк құқықтық актілерді мемлекеттiк тiркеу қағидаларының 17тармағының талаптарын 

ескере отырып, олардың жойылғаны туралы актілердің деректемелерін көрсете отырып, осы мәселе 
бойынша бұрын қабылданған, мемлекеттік тіркеуден бас тартылған нормативтік құқықтық актілер 

туралы мәліметтерді

жоқ

6.  Осы нормативтік құқықтық акт республикалық немесе жергілікті бюджет шығыстарының көбеюін 
немесе түсімдердің қысқаруын көздейме   

жоқ

7.  Нормативтік құқықтық актіні мүдделі мемлекеттік органдармен келісу туралы мәлімет  қажет етпейді
8. Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын нормативтік құқықтық актілер 

жобаларының бұқаралық ақпарат құралдарында, интернетресурстарды қоса алғанда, жариялау 
туралы мәліметтерді

9. Сараптамалық қорытындыларды ұсынбаған кәсіпкерлердің аккредиттелген бірлестіктерінің тізімін 
қамтуы тиіс (жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын актілер үшін)

жоқ

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзінөзі басқару 
туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына және «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі Заңына 
сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған «Заңды тұлғаларда өз өндiрiсi барысында және құрамында түстi 
және (немесе) қара металл сынықтары және (немесе) қалдықтары болған мүлiктiк кешендi са
тып алу нәтижесiнде пайда болған түстi және қара металл сынықтары мен қалдықтарын өткiзу 
жөнiндегi қызметтi қоспағанда, заңды тұлғалардың түстi және қара металл сынықтары мен 
қалдықтарын жинау (дайындау), сақтау, өңдеу және лицензиаттарға өткiзу жөніндегі қызметтi 
жүзеге асыруға лицензия беру, қайта ресiмдеу, лицензияның телнұсқаларын беру»  мемлекеттік  
көрсетілетін қызмет регламенті  бекітілсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары 

Г.М.Әміреевке жүктелсін.
3. Осы қаулы  алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі, бірақ «Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар 
министрлiгi өнеркәсiп және экспорттық бақылау саласында көрсететін мемлекеттiк қызметтер 
стандарттарын бекiту, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң «Өнiмнiң транзитiне рұқсат беру 
ережесiн бекiту туралы» 2008 жылғы 11 ақпандағы №130 және «Импорттаушылардың (түпкі 
пайдаланушылардың) кепілдік міндеттемелерін ресімдеу және олардың орындалуын тексеру 
ережесін бекіту туралы» 2008 жылғы 12 наурыздағы №244 қаулыларына өзгерiстер енгiзу тура
лы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 26 ақпандағы № 155 қаулысы қолданысқа 
енгізілгеннен бұрын емес.

Қызылорда облысының әкімі                                                               Қ. Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2014 жылғы 22 сәуірдегі №560 қаулысы
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 02.06.2014 жылы № 4691 тіркелген

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы 

1. Жалпы ережелер
1. Қызмет беруішінің атауы: облыстың жергілікті 

атқарушы органы («Қызылорда облысының кәсіпкерлік 
және туризм басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – 
көрсетілетін қызметті беруші)). 

Өтініштерді қабылдау мен мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет нәтижелерін беру:

1) көрсетілетін қызметті беруші;
2) «электрондық үкіметтің» www.e.gov.kz веб

порталы және www.elicense.kz «Елицензиялау» вебпорталы 
арқылы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: электрондық 
(ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрiнде. 

3. Мемлекеттiк көрсетiлетiн қызметтiң нәтижесi 
заңды тұлғаларда өз өндiрiсi барысында және құрамында 
түстi және (немесе) қара металл сынықтары және (не
месе) қалдықтары болған мүлiктiк кешендi сатып алу 
нәтижесiнде пайда болған түстi және қара металл сынықтары 
мен қалдықтарын өткiзу жөнiндегi қызметтi қоспағанда, 
заңды тұлғалардың түстi және қара металл сынықтары 
мен қалдықтарын жинау (дайындау), сақтау, өңдеу және 
лицензиаттарға өткiзу жөніндегі қызметтi жүзеге асыруға 
лицензия, қайта ресімдеу, лицензияның телнұсқасы (бұдан 
әрі  лицензия) немесе Қазақстан Республикасы Үкіметінің            
2014 жылғы 26 ақпандағы №155 қаулысымен бекітілген 
«Заңды тұлғаларда өз өндiрiсi барысында және құрамында 
түстi және (немесе) қара металл сынықтары және (не
месе) қалдықтары болған мүлiктiк кешендi сатып алу 
нәтижесiнде пайда болған түстi және қара металл сынықтары 
мен қалдықтарын өткiзу жөнiндегi қызметтi қоспағанда, 
заңды тұлғалардың түстi және қара металл сынықтары 
мен қалдықтарын жинау (дайындау), сақтау, өңдеу және 
лицензиаттарға өткiзу жөніндегі қызметтi жүзеге асыруға 
лицензия беру, қайта ресiмдеу, лицензияның телнұсқаларын 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан 
әрі  стандарт) 10тармағында көзделген жағдайларда және 
негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тар
ту туралы дәлелді  жауап (бұдан әрі – бас тарту).

4. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің)  ісқимыл тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді 
(ісқимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті 
алушының (не сенімхат бойынша оның өкілінің) (бұдан әрі 
– оның өкілі)) көрсетілетін қызметті берушіге немесе портал 

арқылы стандарттың 1–қосымшасына сәйкес өтініш ұсынуы.
6. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына 

кіретін әрбір рәсімнің (ісқимылдың) мазмұны, оны 
орындаудың ұзақтығы:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі 
көрсетілетін қызметті берушіге стандарттың 9тармағына 
сәйкес құжаттарды ұсынады;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға не оның 
өкіліне құжаттар топтамасының қабылданған  күні  мен 
уақытын көрсете отырып, өтініштің көшірмесін береді және 
құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады (он бес минуттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы  
құжаттарды қарайды және орындаушыға  жолдайды (он бес 
минуттан аспайды);

4) орындаушы лицензияны немесе бас тартуды дай
ындайды және көрсетілетін қызметті берушінің басшысы
на ұсынады: 

лицензияны беру кезінде – он үш жұмыс күні ішінде;
лицензияны қайта ресімдеу кезінде – он үш жұмыс 

күні ішінде;
лицензияның телнұсқаларын беру кезінде – екі 

жұмыс күні ішінде;
5) көрсетілетін қызметті берушінің басшы

сы лицензияға немесе бас тартуға қол қояды және кеңсе 
қызметкеріне жолдайды (он бес минуттан аспайды);

6) кеңсе қызметкері лицензияны немесе бас тартуды 
тіркейді және көрсетілген қызметті алушыға не оның өкіліне 
береді (он бес минуттан аспайды).

    
3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 

қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 
(қызметкерлерінің) өзара ісқимыл тәртібінің сипаттамасы 

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын 
құрылымдық бөлімшелердің (қызметкерлердің) тізбесі:

1)  көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2)  көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3)  орындаушы.
8. Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасын

дағы әрбір рәсімнің (ісқимылдың) реттілігі  мен ұзақ тығы  
көрсетілген рәсімдер (ісқимылдар) сипаттамасы  осы 
регламенттің 1–қосымшасында келтірілген.

9. Әрбір рәсімнің (ісқимылдың) ұзақтығы көрсетіл
ген рәсімдер (ісқимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы 
регламенттің 2–қосымшасына сәйкес әрбір рәсімнің (іс
қимылдың) өту блоксхемасында келтірілген.

4. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық 
жүйелерді пайдалану тәртібінің сипаттамасы

10. Қызметті портал арқылы көрсету кезіндегі 
көрсетілетін қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті 
алушының әрекеттерінің кезектілігі мен жүгіну тәртібінің си
паттамасы:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі пор
талда тіркелуді жүзеге асырады және көрсетілетін қызметті 
алушының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі 
 ЭЦҚ) куәландырылған өтініш пен стандарттың  9тармағына 
сәйкес құжаттарды жолдайды;

2) орындаушы электрондық өтініш пен құжаттарды 
қабылдайды және көрсетілетін қызметті алушының не оның 
өкілінің «жеке кабинетіне» құжаттардың қабылданғаны ту
ралы және қызмет нәтижесін алу күні көрсетілген хабарлама
есеп жолданады (он бес минуттан аспайды);

3) электрондық өтініш пен құжаттарды қабы
лдан ғаннан кейін мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлім
шелерінің (қызметкерлерінің) өзара ісқимылы осы рег
ламенттің 6тармағының 25 тармақшаларына сәйкес жүзеге 
асырылады:

4) орындаушы мемлекеттік қызмет көрсетудің нәти
жесін тіркейді және көрсетілетін қызметті алушының не 
оның өкілінің «жеке кабинетіне» жолдайды (он бес минут
тан аспайды).

Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық 
нысандағы ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара 
ісқимыл диаграммасы осы регламенттің 3қосымшасында 
келтірілген.

5. Мемлекеттік қызмет көрсететін лауазымды тұлғалардың 
жауапкершілігі

11. Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы (бұдан 
әрі – лауазымды тұлға) мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
көрсетуге жауапты тұлға болып табылады.

Лауазымды тұлға Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес белгіленген мерзімде мемлекеттік 
қызметті көрсетуге жауапкершілікте болады.

12. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бой
ынша әрекеттерге (әрекетсіздікке) шағымдану стандарттың 
3бөліміне сәйкес жүргізіледі.

13. Қызмет көрсету жөнінде ақпарат алуға, сондайақ, 
оның сапасын бағалау (оның ішінде) қажет болған жағдайда 
ақпарат алу үшін байланыс телефонының нөмірі: 8(7242) 40
1059,  бірыңғай байланыс орталығы (1414).

Қызылорда облысы әкімдігінің 2014  жылғы «22» сәуірдегі №560 қаулысымен  бекітілген

«Заңды тұлғаларда өз өндiрiсi барысында және құрамында түстi және (немесе) қара металл сынықтары және (немесе) қалдықтары болған мүлiктiк кешендi сатып алу нәтижесiнде пайда болған түстi 
және қара металл сынықтары мен қалдықтарын өткiзу жөнiндегi қызметтi қоспағанда, заңды тұлғалардың түстi және қара металл сынықтары мен қалдықтарын жинау (дайындау), сақтау, өңдеу және 

лицензиаттарға өткiзу жөніндегі қызметтi жүзеге асыруға лицензия беру, қайта ресiмдеу, лицензияның телнұсқаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламенті

«Заңды тұлғаларда өз өндiрiсi барысында және құрамында түстi және (немесе) қара металл сынықтары және 
(немесе) қалдықтары болған мүлiктiк кешендi сатып алу нәтижесiнде пайда болған түстi және қара металл сынықтары мен қалдықтарын өткiзу жөнiндегi қызметтi 

қоспағанда, заңды тұлғалардың түстi және қара металл сынықтары мен қалдықтарын жинау (дайындау), сақтау, өңдеу және лицензиаттарға өткiзу жөніндегі қызметтi 
жүзеге асыруға лицензия беру, қайта ресiмдеу, лицензияның телнұсқаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 1-қосымша

Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы әрбір рәсімнің (ісқимылдың) реттілігі  мен ұзақтығы  көрсетілген рәсімдер (ісқимылдар) сипаттамасы

1 Iс әрекеттердің (барысы,  
жұмыстар ағыны) нөмірі

1 2 3 4 5

2 Құрылымдық бөлімшелердің 
атауы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе қызметкері

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Орындаушы     Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсе қызметкері

3 Iсәрекеттердің (үдерiстiң,  
рәсiмнiң, операцияның)  

атауы және олардың 
сипаттамасы

құжаттарды тіркейді, 
мемлекеттік қызметті 

алушыға не оның өкіліне 
өтініштің көшірмесін береді 

құжаттарды қарайды лицензияны немесе бас 
тартуды дайындайды

лицензияға немесе бас тартуға  
қол қояды

лицензияны немесе бас тартуды  
тіркейді

4 Аяқталу нысаны (деректер,  
құжат, ұйымдастыруәкімшілік 

шешiм)

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің 

 басшысына ұсынады

құжаттарды 
орындаушыға жолдайды

лицензияны немесе бас 
тартуды көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына ұсынады

лицензияны немесе бас тартуды 
кеңсе қызметкеріне  жолдайды

лицензияны немесе бас тартуды 
көрсетілетін қызметті алушыға 

не оның өкіліне береді

5 Орындалу мерзiмi 15 минуттан аспайды 15 минуттан аспайды лицензия беру кезінде – 
13 жұмыс күні ішінде;

қайта ресімдеу кезінде –                  
13 жұмыс күні ішінде;

телнұсқалар беру  кезінде –                     
2 жұмыс күні ішінде

15 минуттан аспайды 15 минуттан аспайды

«Заңды тұлғаларда өз өндiрiсi барысында және құрамында түстi және (немесе) қара металл сынықтары және (немесе) қалдықтары болған мүлiктiк кешендi сатып алу нәтижесiнде пайда 
болған түстi және қара металл сынықтары мен қалдықтарын өткiзу жөнiндегi қызметтi қоспағанда, заңды тұлғалардың түстi және қара металл сынықтары мен қалдықтарын жинау (дай-

ындау), сақтау, өңдеу және лицензиаттарға өткiзу жөніндегі қызметтi жүзеге асыруға лицензия беру, қайта ресiмдеу, лицензияның телнұсқаларын беру»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламентіне 2-қосымша

Әрбір рәсімнің (ісқимылдың) ұзақтығы көрсетілген рәсімдер (ісқимылдар) реттілігі сипаттамасының  өту блоксхемасы

«Заңды тұлғаларда өз өндiрiсi барысында және құрамында түстi және (немесе) қара металл сынықтары және 
(немесе) қалдықтары болған мүлiктiк кешендi сатып алу нәтижесiнде пайда болған түстi және қара металл сынықтары мен қалдықтарын өткiзу жөнiндегi қызметтi 

қоспағанда, заңды тұлғалардың түстi және қара металл сынықтары мен қалдықтарын жинау (дайындау), сақтау, өңдеу және лицензиаттарға өткiзу жөніндегі қызметтi 
жүзеге асыруға лицензия беру, қайта ресiмдеу, лицензияның телнұсқаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 3-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық нысандағы ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара ісқимыл диаграммасы

«Заңды тұлғаларда өз өндiрiсi барысында және құрамында түстi және (немесе) қара металл сынықтары және (немесе) қалдықтары болған мүлiктiк кешендi сатып алу нәтижесiнде пайда болған түстi 
және қара металл сынықтары мен қалдықтарын өткiзу жөнiндегi қызметтi қоспағанда, заңды тұлғалардың түстi және қара металл сынықтары мен қалдықтарын жинау (дайындау), сақтау, өңдеу және 
лицензиаттарға өткiзу жөніндегі қызметтi жүзеге асыруға лицензия беру, қайта ресiмдеу, лицензияның телнұсқаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы»  Қызылорда 

облысы әкімдігінің 2014 жылғы 22 сәуірдегі  № 560  қаулысына АНЫҚТАМА – НЕГІЗДЕМЕ

 №    Көрсетiлуi тиiс мәлiметтердiң тiзбесi Мемлекеттiк органның ақпараты 
1. Нормативтік құқықтық актіні ұсынатын мемлекеттік орган «Қызылорда облысы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
2.  Нормативтік құқықтық актінің тиісті нормасына сүйене отырып, нормативтік құқықтық 

актіні қабылдау қажеттілігі (мемлекеттік органның құзыреті) 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзінөзі басқару туралы» 
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы                  23 қаңтардағы Заңына және «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер туралы»  Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі Заңына 

сәйкес 
3.  Нормативтік құқықтық актіні қабылдау қажеттілігінің негізі (нақты мақсаттары, себептері 

және акт неге байланысты қабылданды) 
«Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi өнеркәсiп және 

экспорттық бақылау саласында көрсететін мемлекеттiк қызметтер стандарттарын бекiту, 
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң «Өнiмнiң транзитiне рұқсат беру ережесiн бекiту туралы»   

2008 жылғы 11 ақпандағы № 130 және «Импорттаушылардың (түпкі пайдаланушылардың) 
кепілдік міндеттемелерін ресімдеу және олардың орындалуын тексеру ережесін бекіту 

туралы» 2008 жылғы 12 наурыздағы № 244 қаулыларына өзгерiстер енгiзу туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 26 ақпандағы № 155 қаулысы

4.  Осы мәселе бойынша бұрын қабылданған нормативтік құқықтық актілер және 
нормативтік құқықтық актіні қабылдауға байланысты олардың өзгергені және 

толықтырылғаны немесе күші жойылды деп танылғаны туралы мәліметтер  

жоқ

5.  Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2006 жылғы 17 тамыздағы № 778 
қаулысымен бекітілген Нормативтiк құқықтық актілерді мемлекеттiк тiркеу 

қағидаларының 17тармағының талаптарын ескере отырып, олардың жойылғаны туралы 
актілердің деректемелерін көрсете отырып, осы мәселе бойынша бұрын қабылданған, 

мемлекеттік тіркеуден бас тартылған нормативтік құқықтық актілер туралы мәліметтерді

жоқ

6.  Осы нормативтік құқықтық акт республикалық немесе жергілікті бюджет шығыстарының 
көбеюін немесе түсімдердің қысқаруын көздей ме   

жоқ

7.  Нормативтік құқықтық актіні мүдделі мемлекеттік органдармен келісу туралы мәлімет  қажет етпейді
8. Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын нормативтік құқықтық актілер 

жобаларының бұқаралық ақпарат құралдарында, интернетресурстарды қоса алғанда, 
жариялау туралы мәліметтерді

1) облыстық «Сыр бойы» газетінің 2014 жылғы 29 наурыздағы № 44  нөмірінде;
2) облыстық «Кызылординские вести» газетінің 2014 жылғы 27 наурыздағы  № 42  нөмірінде;    

3) Қызылорда облысы әкімдігінің www.ekyzylorda ресми вебпорталында
9. Сараптамалық қорытындыларды ұсынбаған кәсіпкерлердің аккредиттелген 

бірлестіктерінің тізімін қамтуы тиіс (жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін 
қозғайтын актілер үшін)

жоқ

Жарқын жүзің жүрегімізде

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын 
құрылымдық бөлімшелердің (қызметкерлердің) тізбесі:

1)  көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2)  көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3)  орындаушы.
8. Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасын

дағы әрбір рәсімнің (ісқимылдың) реттілігі  мен ұзақтығы  
көрсетілген рәсімдер (ісқимылдар) сипаттамасы осы 
регламенттің 1қосымшасында келтірілген.

9. Әрбір рәсімнің (ісқимылдың) ұзақтығы көрсетіл

ген рәсімдер (ісқимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы 
регламенттің 2қосымшасына сәйкес әрбір рәсімнің (іс
қимылдың) өту блоксхемасында келтірілген.

4. Мемлекеттік қызмет көрсететін лауазымды 
тұлға лардың жауапкершілігі

10. Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы (бұдан 
әрі – лауазымды тұлға) мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
көрсетуге жауапты тұлға болып табылады.

Лауазымды тұлға Қазақстан Республикасының заң
намасына сәйкес белгіленген мерзімде мемлекеттік қызметті 
көрсетуге жауапкершілікте болады.

11. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бой
ынша әрекеттерге (әрекетсіздікке) шағымдану стандарттың 
3бөліміне сәйкес жүргізіледі.

12. Қызмет көрсету жөнінде ақпарат алуға, сондайақ, 
оның сапасын бағалау (оның ішінде) қажет болған жағдайда 
ақпарат алу үшін байланыс телефонының нөмірі: 8(7242) 40
1055,  бірыңғай байланыс орталығы (1414).
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Электрондық оқылым – 21000

БАҒАСЫ – 2500 ТЕҢГЕ, ЕМДЕУ КУРСЫ – 6 ҚОРАПША

«Алтай шипагері»
бальзамы

Қан қысымын қалпына келтіріп, құлақтағы шуды кетіреді, 
простата аденомасында, буындардың сырқырауы мен ауыру-
ында, қант диабеті, эндокриндік жүйенің бұзылуы, асқазан-
ішек жолдарының ауруларына жақсы көмек көрсетеді.

Бағасы - 3500 теңге, зейнеткерлерге 3000 теңге.

«Тас майы +7»
(күшейтілген кешен)

Ағзадағы микроэлементтер тепе-теңдігін 
қалпына келтіреді. Қан құрамын жақсартады.

Бағасы – 3000 теңге,
зейнеткерлерге – 2500 теңге.

АлкАтекАктивтің айрықша 
қасиеттері туралы сіз мына 
күндері өткізілетін сатылым 

кезінде біле аласыз:
Қызылорда қаласында 

14-маусымда сағат 10.00-ден 
11.00-ге дейін №3 гимназия 
Жанқожа батыр көшесі, №5

Байланыс телефондары:8-701-677-42-42, 8-777-114-13-20

Сәйкестiк сертификаты № РОСС RU. AE96.HO4264, 2011  жылғы 29-шілдесінде берілген. Сәйкестiк сертификаты № РОСС RU. AE96.HO4100, 2011  жылғы 25-сәуірде берілген.

Мен – ерекше, кәсіпқой әрі күшті шипа 
беруші, сонымен қатар ешқандай да жоғары 
білімсіз, дипломсыз наркологпын! Бұлай 
деуімнің себебі – маскүнем күйеумен он 
жылдық отбасылық өмір тәжірибем бар және 
қол жеткізген нәтижем барлық медициналық 
дипломдардан артық. Мен күйеуімді арақтан 
бір жылдың ішінде ажыратып алдым.

Бұрын күйеуім үнемі ішетін, екі-үш 
аптаға дейін тоқтамай салынып ішетін 
кездері болған. Үйдегі бес жасар қызым Катя 
екеуміз үшін бұл тозақтан бетер еді. Күйеуім 
ылғи ұрыс, төбелес шығаратын, бағалы зат-
тарды, видеотехниканы, киімдерді, басқа да 
бұйымдарды араққа сатып жіберетін. Бірде 
тіпті маған балта ала жүгірген кезі бар. Абы-
рой болғанда, көршілер таяу маңнан табы-
лып, көмектесті.

Күйеуім кейде салынып ішуін доғаратын. 
Мұндайда ол сауығып, бірақ солғын тартып 
жүреді. Өкінеді. «Үлгілі отағасы» кезеңі ба-
сталады.

Ол жұмысқа тұрды, бала тәрбиесіне 
қарайтын болды. Ал кейін бұрынғы қылығын 
қайта бастады...

Бірде мен өзіме: «Жетер! Біздің отбасын-
да енді маскүнемдікке жол жоқ!» – дедім. 
Өйткені әбден мезі болған едім, бұл тозақтан 
құтылу үшін барлығын жасап баққанмын. 
Күйеуім «кодталды», наркологиялық диспан-
серде де, биотокпен де емделді. Олардан әсер 
болды, бірақ ұзаққа созылмайтын.

Қысқасы, алдыңғы жылы мен 
маскүнемдікке ұшырап, оның тырнағынан 
құтылған адамдардың нақты тәжірибелерін 
зерттеуге кірістім. Мен халықтық тәсілдерге 
назар аудардым, арақты тастаған адамдарға 
телефон шалдым, хат жаздым, олармен 
кездестім. Ақырында маған маскүнемдікпен 
күресте көмектесетін ескі халықтық ем 
негізінде жасалған жаңа, заманауи құрал 
жөнінде жұрт аузынан естігенім жәрдем 
берді. Бұл құрал ғасырлар бойы қолданылу 

тәжірибесінен өткен екен.
Мен оның құрамына кіретін табиғи 

компоненттердің бауырдың алкогольді 
өңдеуге жауапты ферменттеріне, бауырдың 
ғана емес, ұйқы безінің де атқарымдық 
күйіне белсенді әсер ететінін білдім. Ол 
сондай-ақ алкогольдік синдромның алдын-
алады, ішкіш адамның психикалық және 
эмоциялық күйлерін қалпына келтіреді екен. 
Ал тәжірибе жүзінде анықталған ең басты-
сы, ол ас қорыту деңгейінде алкогольге деген 
жиіркенішті туындатады.

Қазір, нақты нәтиже көргеніме бір жыл 
толғаннан кейін патенттеліп, «АлкАтекАк-
тив» деген атауға ие болған бұл ерекше 
табиғи формула жөнінде батыл түрде айта 
аламын. Ол біздің отбасы үшін құтқарушы 
болды. Қазір күйеуім арақты татып алмайды.

Мені маскүнемдікпен өмір сүріп азапқа 
түсіп жүргендердің барлығы да түсінеді ғой 
деп ойлаймын.

Оның құрамындағы ААА@ – алкоголь-
ге құмарлықты және алкогольден улану 
кезіндегі жайсыз әсерлерді өзгертетін па-
тенттелген өсімдіктекті кешен.

ААА@ – тау өсімдіктерінің табиғи қуаты 
мен емшіліктің ғасырлық тәжірибелерін 
және алкогольге тәуелділік кезіндегі емнің 
тибеттік әсер ету тәсілдерін біріктірген 
табиғи таза құрылым.

Құрамында AAA@ табиғи сығындысы, 
копринус (шампиньондар тобына жататын, 
маскүнемдікке қарсы қолданылатын ақ түсті 
саңырауқұлақ), қарапайым түлкішек (лисич-
ка обыкновенная), жайылып, сұлап жатып 
өсетін жебіршөп (тимьян ползучий), год-
жи (Азия аумағында өсетін дәрілік өсімдік) 
жемісі, сүйментамыр (любисток), асылтекті 
лавр, шұрық-тесікті шайшөп (зверобой), 
ащы жалбыз (мята), дәрібалдырған (дягиль) 
және артемиядан (теңіздің таяз аумағында, 
тұзды көлдерде тіршілік ететін шаянтәріздес 
жәндік) алынған шипалы заттар бар.

Арақты таста! Жаңа өмір баста!
Заманауи жоба!
Алкогольге тәуелділікке қарсы әсер ететін 
химиялық емес аса қуатты формула!
Алкогольге құштарлықтың әлсіреуі, 
алкогольден толықтай арылу!

«АлкАтекАктив»

Сәйкестік сертификаты 
РОСС RU.AE-96H06507 от 12.12.2013

«АлкАтекАктив» – бұл:
- алкогольге тәуелділіктен 
арылтатын табиғи кешен;
- алкогольге құмарлықты 
өзгертетін табиғи құрам;
- жүрек-қан тамырлары, жүйке, 
ас қорыту жүйелері мен бауырдың 
ферменттік жүйесіне табиғи әсер 
ету формуласы.

Осы күнге дейін мен бұл 
өмірде ең бақытсыз жан бо-
лып келдім. Бұған дейін 
жақсы қызметте жұмыс 

істедім, балаларым бар, елден кем емес 
өмір сүрдік.

Бірақ күйеуімнің ішкеніне 40 жыл 
болды, арақтың кесірінен жанұямыздың 
берекесі қашып, тынышымыз кетті. 
Сондай қиын күндері өмірге келгеніме 
өкінетінмін. Әйткенмен ұл-қызым үшін 
бәріне шыдап жүрдім. Өкініштісі сол, 
ұлым есейген соң әкесінің жолын қуып, 
ол да араққа құмар болып шықты. Бұл 
енді мен үшін өте үлкен қайғы болды.

Көрген, естіген барлық амал-
тәсілдерді қолдансам да балама арақты 
тастата алмадым. Осылай күдерім үзіле 
бастаған кезде қолыма жарнама түсті. 
Онда «ААА» сұйық табиғи өнімі тура-
лы жазылыпты. Ақырғы амал деп оны 
пайдаландық, өйткені жас баламның 
денсаулығы мен болашағын ойла-
дым. Оның өз еркімен емделмейтінін 
білгендіктен мен ААА-ны оның 
тамағына күнделікті жасырын түрде 
қосып беріп жүрдім. Екі ай шамасында 
балам ішкенін доғарды. Отбасына ора-
лып, жұмысына белсене кірісті. Сөйтіп 
сөне бастаған үмітім қайта жанды. 

Менің бір таңқалғаным, балам ішуін 
қойғанымен қатар денсаулығын да түзеп 
келе жатқандай. Өйткені оның тамаққа 
тәбеті ашылып, аздап салмақ қосты, реңі 
кіріп қалды. Осының бәрі «ААА» сұйық 
табиғи өнімінің арқасында. Менің бұл 
өнімге сенімім мол, енді оны күйеуіме 
де берсем деп жүрмін.

Айткүл,  
Семей қаласы.

– Нұржан Нұрмағамбетұлы, Сыр 
өңірінің футболына басшылық жаса-
ғаныңызға бір жыл болыпты. Әрине, көп 
уақыт емес. Дегенмен, осы уақытта қандай 
жұмыстар атқарылды?  Содан бастасақ...

– Иә, тура бір жыл бұрын облыс әкімінің 
және облыстық футбол федерациясы Атқару 
комитеті мүшелерінің шешімімен аймақтағы 
футболды дамыту ісі маған сеніп тапсы-
рылды. Содан бастап іске кірістік. Облыс 
басшылығымен ақылдаса отырып, аймақтағы 
футболды дамытудың 2013-2020 жылдарға 
арналған бағдарламасын жасадық. Балалар 
футболын дамыту мен инфрақұрылымды 
жаңғыртуды бірінші басымдық етіп алдық. 
Бүгінде осы бағдарламаны негізге ала от-
ырып, жұмыс жасаудамыз. Яғни, бәрі жо-
спар бойынша. Мәселен, биылдан бастап 
Сыр өңірінде ұйымдастырылатын фут-
бол додаларының 70 пайызын балалар 
мен жасөспірімдер турнирлері құрайды. 
Облыстың бас командасы «Қайсар» футбол 
клубының базасы талапқа сай келмейтін. 
Шатырынан су ағып, ғимарат әбден ескірген. 

Алдымен клубтың базасын толық күрделі 
жөндеуден өткіздік. Бұған қоса, Ғани 
Мұратбаев атындағы орталық стадионы да 
толығымен қайта жөнделді. Бұдан бөлек, 
бағдарлама бойынша Қызылорда қаласында 
жаңа заман талабына сай шағын футбол 
алаңы салынды. Ол №101 орта мектептің ба-
лансына берілді. Биыл дәл осындай тағы екі 
шағын футбол алаңы Қызылорда қаласында,  
жетеуі аудандарда салынады. Жалпы, жыл 
сайын 10 шағын футбол алаңын пайдалануға 
беруді жоспарлап отырмыз. Тағы бір айта 
кетерлігі, Сырдария өзенінің маңынан 
жағажай футболына арналған арена салы-
нып, ашылу салтанаты 1 маусым күні өтті.

– Бұл жақсы жаңалық екен. Алай-
да, өңірде жағажай футболын ойнайтын 
ойыншылар жоқ. Сонда команданы қалай 
жасақтамақсыздар? 

– Расымен ойыншылар жоқ. Бірақ оның 
басты себебі инфрақұрылымның болмау-
ында.  Бұған дейін бізде жағажай футбо-
лына арналған арена болмады. Сондықтан 
қиыршық құмда доп тебетін футболшы жоқ. 
Ал енді бұл олқылықтың орнын толтыру 
үшін жұмыстар жасалып жатыр. Кешеннің 
құрылысы аяқталып, ашылу салтанаты өтті. 
Балалар арасында алғашқы турнирді өткіздік. 
Енді облыс біріншілігін ұйымдастыруды жо-
спарлап отырмыз. Шеберлігі жоғары ойын-
шылардан облыс құрамасы жасақталып, ел 
біріншілігінде бақ сынайтын болады. 

– Жалпы, бүгінде Қызылорда облы-
сындағы футбол инфрақұрылы мының 
жағдайы қандай? 

– Спорттың қай түрінде болмасын, ең 
негізгі тірек – инфрақұрылым болуы тиіс. 
Жаттығуына жағдай жасамай, футболшы-
дан, жалпы спортшыдан үлкен нәтиже та-
лап ету әбестік. Сондықтан, біздің қазіргі 
мақсатымыз да – осы инфрақұрылымды 
жандандыру. Мысалға, Еуропа елдерін 
алайықшы, әр 10 мың тұрғынға бір стадион-
нан келеді. Ал 250 мың халқы бар Қызылорда 
қаласында екі-ақ стадионның болуы, әлбетте 
өкінішті. Оның өзінде, орталық стадион-
да тек «Қайсар» футбол клубы ойнап жүр. 
Ал жас аяқдопшылар «Локомотив» стадио-
нында ғана доп тебуге мәжбүр. Сондықтан, 
футбол алаңдарын барынша көбейтуіміз ке-
рек. Бұл да біздің бағдарламамыздың ба-
сты бағыттарының бірі екендігін жоғарыда 
айттым. Жағдай осылай екен деп қол 
қусырып отырған жоқпыз. Барлық аудан 
орталықтарындағы стадиондарға заман та-
лаптарына сай жасанды шөп төсеп, трибуна-
лары қайта қалпына келтірілді. Өңірде фут-
болды дамытуға бағытталған жұмыстар ба-
рынша жасалуда.

– Әлбетте, «Қайсар» футбол клубы 

жайлы сұрамай қала алмаймыз. Қазір коман-
да Қазақстан чемпионатында көшбасшылар 
қатарында келеді. Демек, бүгінде «Қайсар» 
аяғынан нық тұрып кетті деп айта аламыз 
ба? 

– Осыдан бір жыл бұрын федерация 
басшылығына келгенімде клуб Бірінші 
лиганың өзінде жеңіске жете алмай, көш 
соңында келе жатты. Содан команда басшы-
ларымен бірлесе отырып, алдымызға мақсат 
қойып аянбай еңбек еттік. Нәтиже шықты. 
Маусым соңында «Қайсар» Бірінші лига-
да жеңімпаз атанды. Осылайша Премьер-
лигаға жолдама алды. Бірақ Премьер-
лиганың талабы өте жоғары. Сондықтан, об-
лыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың өзі бас 
бапкерлікке Дмитрий Огайды шақырды. 
Клубтың жылдық бюджетін бекітіп, 
командаға бар жағдайды жасауға тырыстық. 
Соның нәтижесінде «Қайсар» бүгінде ел 
чемпионатында үздіктер қатарында келе 
жатыр. Дегенмен, команда аяғынан нық 
тұрып кетті деуге әлі ертерек. Өйткені, кеше 
ғана Бірінші лигада ойнаған команда үшін 
Премьер-лигада абыроймен өнер көрсетуге 
алдымен тәжірибе керек, уақыт қажет. Мау-
сым күзде аяқталады. Ертерек қуануға негіз 
жоқ. Клуб ұжымының жұмысына сол кезде 
баға бере жатармыз. 

– Ендеше, «Қайсар» биыл Премьер-
лиганың бірінші кезеңінің қорытындысы 
бойынша үздік алтылықтың қатарынан 
көріне ала ма? 

– Шыны керек, маусым басында 
«Қайсар» осы аралықта үздіктер қатарында 
тұрады деп ешкім ойламаған болар. Өйткені, 
биыл ел чемпионатында бәсекелестік өте 
жоғары. Ешкім де жеңісті қолдан бере сал-
майды. Әр ұпай үшін тартыс қызып тұр. 
Соған қарамастан, қазір командамыз 
көшбасшылар қатарында. Дмитрий Огай 
бастаған «Қайсар» Қазақстанда кез келген 
команданы жеңе алатынын дәлелдеп жа-
тыр. Ең бастысы, жігіттердің жеңіске де-
ген сенімдері күшейді. Әлбетте, маусым 
алдындағы тапсырмалары бойынша коман-
да үздік алтылықтан көрінуі тиіс. Қазіргі 
бастапқы қадамдары өте жақсы. Енді осы 
ойындарынан жаңылмай, сәттілік жолдас 
болса, онда бірінші кезеңнің қорытындысы 
бойынша үздік алтылықтан көріне аларына 
сенімдімін. 

– Қазақстан футбол федерация сының 
Атқару комитеті Қазақстан чемпионатын 
«Күз-көктем» жүйесіне ауыстыру мәселесін 
кейінге қалдырды. Жалпы, қалай ойлайсыз, 
«Күз-көктем» жүйесі ел футболына оң 
нәтижесін бере ме? Жалпы, Қызылорданың 
«Қайсары» мұндай өзгеріске дайын ба? 

– Негізі, Қазақстан футбол феде-

рациясы мұндай қадамға ел футболын 
жаңа деңгейге шығару үшін барып отыр. 
Біздің футбол маусымымыз да Еуропа 
біріншіліктерімен бірдей өтуі тиіс. Алай-
да, алдымен инфрақұрылымды дамыт-
пай «Күз-көктем» жүйесіне өте алмаймыз. 
Ол үшін Премьер-лиганың барлық клубта-
ры жабық кешенді манеждермен қамтылуы  
қажет. Сондықтан, барлық клубтар дай-
ын болғанша «Күз-көктем» жүйесін кейінге 
қалдыру арқылы Қазақстан футбол федера-
циясы дұрыс шешім шығарды деп ойлаймын. 
Ал «Қайсар» бұл жүйеге дайын болады деп 
айта аламын. Жақын болашақта бізде 3000 
көрерменге арналған жабық кешенді футбол 
манежінің құрылысы басталады. 

– Сырдария өзенінің сол жаға лауында 
заманауи футбол ста дио нының құрылысы 
салынады екен. Бұл стадион қашан 
пайдалануға берілмек? Жалпы, Қызылорда 
футболын тағы қандай өзгерістер күтіп 
тұр? 

– Қызылорда облыстық футбол феде-
рациясының 2013-2020 жылдарға арналған 
бағдарламасына сәйкес, 2016 жылы 10 000 
– 12 000 көрерменге лайықталған замана-
уи стадионның құрылысы басталады. Три-
бунасы шатырмен жабылады. Сол стадион-
да «Қайсар» өз ойындарын өткізеді деп жо-
спарлаудамыз. Бұдан бөлек, 2017 жылы 
Сырдарияның сол жағалауына «Қайсар» 
футбол клубының базасы салынады. База-
да футболшылар үшін барлық жағдай жа-
салады. Жанында стандартқа сай 6 фут-
бол алаңы болады. Оның үшеуіне жасанды, 
қалғанына табиғи шөп төселеді. Ал қазіргі 
база Қызылорданың екінші командасы 
«Байқоңырға» беріледі. 

– Екінші команда – «Байқоңыр» жайлы 
айтып қалдыңыз. Бұл команданың алдына 
қандай мақсаттар қойылып отыр? 

– Қазақстан біріншілігінің Екін ші ли-
гасында өнер көрсететін «Байқоңырдың» 
бас бапкері – Құттыбай Досманбетов. 
Қызылордалық маман. Ал команданың 
алдына Бірінші лигаға жолдама алу 
міндеті қойылып отыр. Іріктеу кезеңінен 
сүрінбей өтіп, финалға жолдама алды. Енді 
«Байқоңыр» қыркүйек айында Қызылордада 
өтетін финалдық кезеңде өнер көрсетіп, 
Бірінші лигаға берілетін жалғыз жолдамаға 
таласатын болады. Бұл команда жергілікті 
жас ойыншылар үшін үлкен мүмкіндік береді 
деп жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар, 
«Байқоңыр» жас дарындар үшін «Қайсар» 
футбол клубына өтетін баспалдақ іспетті бо-
луы тиіс. 

– Әңгімеңізге рахмет!

Сұхбаттасқан Ә.ОРАЗБАЕВ.

Зейнеткер ардагерлерге қамқорлық 
жылдан-жылға жақсара түсуде. Соның бір 
айқын айғағындай, жақында Қызылорда 
қаласының  отыз ардагері «Жаңақорған 
шипажайында» ем алып, демалып 
қайтты. Игілікті шараны қалалық ар-
дагерлер кеңесі ұйымдастырып, оған 
ҚазГерМұнай ЖШС демеушілік жасады. 
Аталған кәсіпорын бұған дейін Жеңіс күні 
қарсаңында қаланың елуден астам соғыс 
ардагерлеріне  құрмет көрсетіп, сый-

сияпат жасаған болатын. 
Облыс орталығынан келген 

ардагерлерді шипажай қызметкерлері 
құшақ жая қарсы алып, олардың 
емделуіне, демалуына барлық жағдайды 
жасады.  Ардагерлерді  қалалық арда-
герлер кеңесінің төрағасы Аманкелді 
Әбдібаев демеуші кәсіпорын автобусымен 
алып барып, алып қайтты. Осының барша-
сына ардагерлер дән риза.

Жыл сайын 1 маусым күні тойланатын Халықаралық балаларды қорғау күнінің қарсаңында 
«ПҚҚР» АҚ-ның өкілдері өңірлердегі қамқорлықтарына алған бүлдіршіндерге барып қайтты.  
Мұнайшылар сыйлықтарын алып, Қазалыдағы мүгедек балаларға арналған «Шапағат» оңалту 
орталығында және Жаңақорған ауданында орналасқан «Балдәурен» қоғамдық қорының «Балғын» 
балабақшасында болды. 

Қазалы ауданындағы «Шапағат» балаларды оңалту орталығының тәрбиеленушілері 1 мау-
сымды асыға күтеді. Қазіргі таңда осында мүмкіндігі шектеулі 40 бала ем алуда. Халықаралық ба-
лаларды қорғау күніне арналған мерекеде «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» компаниясы аты-
нан олардың әрқайсысына ойыншықтар мен тәтті сыйлықтар табысталды. 

– «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» компаниясының ұстанымы: балалар жылына бүкіл 
365 күн қамқорлық пен ілтипатқа бөленуі керек, – дейді «ПҚҚР» АҚ жұртшылықпен байланыс 
жөніндегі менеджері Хұсаин Сәрсембаев. – Біз орталықпен бауырласып кеттік, бұл – біздің бала-
ларымыз.  Олар сауығып, оңалып кетсін және бақытты өмір сүрсін. 

Қазір «Шапағат» орталығында 40 бала оңалту курсынан өтуде. Осында олар жан-жақты 
көмек алуда. Бірнеше ондаған жас бүлдіршіндер өз сырқаттарын жеңіп, кәдімгі мектепке баруға 
мүмкіндік алды. 

Нұржан ӘЛІБАЕВ,
Қызылорда облыстық футбол федерациясының президенті:

«ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫ ҚОЛҒА АЛМАЙ, 
ФУТБОЛДЫ ДАМЫТУ МҮМКІН ЕМЕС»

ШИПАЖАЙДА – АРДАГЕРЛЕР

ХАБАРЛАМА
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ 2007 жылғы 9 қаңтардағы №212-

ІІІ Қазақстан Республикасының Экология кодексінің 57-бабының талаптарына 
сәйкес  «Қарабұлақ кенішін сынамалы өнеркәсіптік пайдалану кезінде  жайла-
стыру. 1-ші кезек» жобасы жөніндегі құжаттаманың Қазақстан Республикасының 
Қоршаған орта және су ресурстары министрлігінің Экологиялық реттеу және 
бақылау комитетінің Қызылорда облысы бойынша экология департаментіне 
мемлекеттік экологиялық сараптамаға жолданғандығы жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық бірлестіктерге мемлекеттік сарапта-
мадан өткізу кезеңінде өздерінің ой-пікірлерін білдіру мүмкіндігі беріледі.

Анықтама алу телефоны (7242) 29-92-11.

Қызылорда облыстық футбол федера-
циясының тізгінін облыс әкімінің орынбаса-
ры Нұржан Әлібаевтың ұстағанына бір жыл 
болды. Жаңа басшы Сыр өңірінің футболына 
нендей өзгеріс әкеле алды, алдағы  жоспар-
лары қандай? Осы сұрақтарға жауап алу 
мақсатында федерация президенті Нұржан 
Нұрмағамбетұлымен сұхбаттасқан едік. 

БАЛАЛАРДЫҢ КҮЛКІСІ – 
ӘЛЕМНІҢ НҰРЫ!

***
Осы күні «ПетроҚазақстан Құмкөл 

Ресорсиз» компаниясынан сыйлықтар 
мен тәттілерді Жаңақорған ауданындағы 
«Балдәурен» қоғамдық қорының «Балғын» 
балабақшасының тәрбиеленушілері де алды.  

Мерекелік іс-шара барысында бал-
ғын дықтар тәрбиешілерге, ата-аналар мен 
қонақтарға балабақшада тәрбиеленген 
уақытта нені үйренгенін керемет көрсете 
алды. Ертеңгі мектеп оқушылары оларға өлең 
шумақтарын оқыды, сыңғырлаған әндер айт-

ты, ұлттық және заманауи балалар билерін 
биледі, кішігірім театрлық қойылымдар 
қойып, рөлдерде ойнады және ересек 
көрермендердің ду қол шапалақтары мен 
алғыстарына бөленді.  

Петроқазақстандықтар бүлдіршіндерге 
оқу құралдары мен толық жинақталған оқушы 
сөмкелерін және компанияның логотипі 
таңбаланған   бейсболкаларды табыстады.  

Айдос АБСАТ,
 Андрей ТАЙГУНОВ (сурет).

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСIН
Калиева Бекзат Наурызбаевнаның атына Қазалы ауданы, Әйтеке би кентiндегi 

№70 Жанқожа батыр атындағы мектепті 1999 жылы бітіргені жөнінде берілген 
№0345744 аттестаты жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Патешова Ақбаян Тәжібайханқызының атына Шиелі ауданындағы №46 

А.С.Пушкин атындағы мектепті 1992 жылы бітіргені жөнінде берілген А №201777 
аттестаты жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін. 

***
Досполова Алтынай Амирхановнаның атына Қызылорда қаласындағы №10 

Ы.Алтынсарин атындағы қазақ орта мектебін 1991 жылы бітіргені жөнінде 
берілген А №298839 аттестаты жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Кидиева Аккагаздың атына Қызылорда қаласы, Тасбөгет кенті, Сырдария 

көшесі, №59 учаскесіне берілген жер учаскесіне жеке меншік құқығын беретін 
актісі (кадастрлық №10-156-045-702, №0105744) жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп есептелсін.


