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БАСЫЛЫМ БЕДЕЛІ 
ОҚЫРМАНМЕН БИІК
Аймақ басылымдарының қарашаңырағы – «Сыр 

бойына» жазылуда қазалылықтар қашанғысындай 
белсенділік танытты. Екінші жартыжылдыққа аудан 
бойынша 3505 дана жазылуы соның айғағы. Жазылу 
мерзімінің аяқталмағанын ескерсек, бұл көрсеткіш әлі 
де жоғарылай түсері анық. 

Қазалылық оқырмандардың легін білім, денсаулық, 
мәдениет, ішкі істер, теміржол саласы қызметкерлері 
бастап тұр. Олардан халық қалаулылары да қалыс 
қалмапты. Әсіресе облыстық мәслихат депутаты 
Самұрат Имандосов басқаратын «РЗА» акционерлік 
қоғамын  ерекше атап өткен жөн. Аудандағы бар-
ша шараларда жоғары деңгейден табылатын Самұрат 
Жұманұлының ұжымы аймақтағы ата басылымға жа-
зылуда өзгелерге үлгі болды. Сүйсінерлігі, қоғамнан 
зейнеткерлікке шыққан ардагерлерді, әлеуметтік 
қолдауды қажет ететін отбасыларды газетке 
жаздырудың шығынын Сәкең өз жауапкершілігіне 
алды. Бұл жыл сайын жалғасып келеді. Осылайша 
акционерлік қоғамда еңбек ететіндердің дені «Сыр 
бойының» тұрақты оқырманы саналады. 

Сондай-ақ облыстық мәслихат депутаты 
Құлпыбай Ысқақ, аудандық мәслихат депутаттары 
Нұрлан Алмағамбетов, Талғат Әліпбаев, Болат Ахме-
тов басшылық жасайтын  қауымға да айтар алғысымыз 
шексіз. Шынар Жеңсікбаева қарындасымыз 
басқаратын «Шапағат» мүгедек балаларды сауықтыру 
орталығы ауданда ең алғашқылардың бірі болып жа-
зылды. 

Газет-журналдарды тарату – өзекті тақырыптың 
бірі. Бұл жұмыспен ауданда «Қазпочта», «Евразия 
пресс» мекемесі айналысады. Газет-журналдардың 
оқырман қолына кеш тиетіні жайлы айтылып та, жазы-
лып та жүр. Баспасөзге жазылу басталғанда «Қазпочта» 
торабының басшысы еңбек демалысында екен. Іштей 
«басшы болмаған соң қалай болады?» деп қауіптенген 
едік. Күдігіміз бекерге шықты. Мекеме басшысының 
орынбасары Айдос Қуандық, есепші Жанымкүл 
Ұзақбаева, Әсия Ағасылова, баспасөз нұсқаушысы 
Әлияш Шыманова, өзге де ұжым мүшелері толымды 
еңбек етті. Қыруар іс тындырылды. «Төртеу түгел бол-
са, төбедегі келеді» деген осы болса керек... 

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Қазалы ауданы.

Мәжілісті ашқан аймақ бас-
шысы бүгінгі күні облыста мұнай 
өндіру көлемін өткен жылғы 
көрсеткіштен кемітпеу мәселесі 
басты назарда тұрғанын атап өтті. 
Соңғы бес айдың сараптамасы 
көрсеткендей, аймақта “қара ал-
тын” өндіру көлемі жоспардағы 
көрсеткіштен 500 мың тонна-
дай қалыс қалып келе жатыр. Бұл 
көрсеткіш облысты ғана емес, 
Үкіметті де қанағаттандырмай 
отыр. Қырымбек Елеуұлы осы рет-
те компаниялар көрсеткіштеріне 
тоқталып өтті. Мәселен, “Торғай 
Петролеум” АҚ (76 пайыз), 
“Қазгермұнай” БК” ЖШС (98 
пайыз), “ҚуатАмлонМұнай” 
БК” ЖШС (84 пайыз), “Қор” 
ЖШС (84 пайыз), “Ай-Дан-
Мұнай” (95 пайыз) көлемiнде 
ғана мұнай өндірген. Мұнай 
өндіру бұл компаниялардың ішкі 
жұмысы саналғанмен, облыстың 
әлеуметтік-экономикалық аху-
алы оның көлеміне тікелей 
қатысты, Сол себепті өткен 
жылғы көлемнен еш төмендемеу 
жөніндегі талап қойылатыны 
анық. Сондықтан, жоспарды 
орындау үшін барлық шараларды 
қарастырған жөн. 

Облыс әкімі осы ретте елдің 
минералды-шикізат базасын 
кеңейту мақсатында 2015 жыл-
дан бастап Сырдария ойпаты 
бассейнінде жүргізілетін зерттеу 
жұмыстарына Қызылорда облысы 
аумағы алғашқы кезекте енгізіліп 
отырғанын жеткізді. Ол Қазақстан 
Республикасының минералдық-
шикізат кешенінің ресурстық ба-
засын дамытудың 2015-2019 
жылдарға арналған бағдарламасы 
бойынша 7 мың метр тереңдікке 
дейінгі параметрлік скважи на-
ны бұрғылауға кететін шы ғынды 
жабуға республикалық бюд-
жеттен қаржы қаралып отыр-
ғанын хабарлады. Мұнан соң 
мұнай өндіру көлемін көтеру 
мақ сатында қандай жұмыстар 
жүр гізіліп жатқаны туралы 
мәжі ліске қатысушы компания-
лар өкілдерінің хабарламалары 
тыңдалды.

“Саутс Ойл” компаниясының 
басшылығы бүгінде жоспардан 
сәл қалыс келе жатқанын, әйтсе де 
оны орындау үшін барлық шара-
ларды жасап жатқанын жеткізді. 
Бұл мақсатта қосымша ұң-
ғымалар қазылуда. Аймақ басшы-
сы “Саутс Ойлдың” жоспарлық 
көрсеткіштен асырудың нақты 
мүмкіндіктері бар екенін айтты. 

“Құмкөл Транс Сервис” ЖШС 
басшылығы  компанияның әлі 
даму сатысында екенін айтты. 
Десе де, “Сарбұлақ” кенішінде 
жұмыс жасап жатқан ком-
пания 394 мың тоннаны 450 
мың тоннаға жеткізуге күш са-
лып жатқанын мәлімдеді. 
“ҚуатАмлонМұнай” компаниясы 
өкілінің  айтуынша, жоспары 750 
мың тонна. Ол компаниясының 
қосымша бұрғылаулар көмегімен 
қалыс келе жатқан көрсеткішті 
екінші жартыжылдықта қуып же-
туге күш салынатынын жеткізді. 
Өзге де компанияларда жаса-
лып жатқан жұмыстар жөнінен 
мағлұмат алған облыс әкімі бұл 
тақырыпқа неліктен қайта-қайта 
оралып отыру себебін түсіндірді. 

Аймақта экономиканың 
өңдеуші саласын дамытуға 
бетбұрыс жасалуда. Өңірде ме-
таллургия кластерін дамыту 
бағдарламасы Үкіметтен қолдау 
тапты. Алдағы бірнеше жыл-
да облыста ірі кәсіпорындар са-
лынып, пайдалануға беріледі деп 
межеленуде. “Шалқия” кеніші 
жөніндегі мәселелер шешімін 
табу үстінде. Кен байыту комби-
наты құрылысына ірі көлемде ин-
вестиция салынбақ. Сол секілді, 
ферроқорытпа зауыты және 
шыны зауыты секілді басқа да 
жобалар жүзеге асады. Мыңдаған 
жаңа жұмыс орындары ашылмақ. 
Міне, осы уақыт аралығында ай-
мақ экономикасының басым 
бөлігін көтеріп тұрған көмір-
сутек шикізаты көлемінің төмен-
демегені өте маңызды мәселе.

Кездесудегі екінші мәселенің 
де аймақ үшін маңыздылығы 
зор. Бүгінгі таңда облыста жер 
қойнауын пайдалану жөніндегі 
келісім-шартпен 18 мұнай ком-
паниясы жұмыс істеуде. Олардың 
арасындағы “ПетроҚазақстан 
Құмкөл Ресорсиз” АҚ, “Торғай 
Петролеум” АҚ, “Қазгермұнай” 
БК” ЖШС, “ҚуатАмлонМұнай” 
БК” ЖШС, “СНПС-АйДан 
Мұнай” АҚ, “ҚОР” ҰК АҚ және 
“Көлжан” ЖШС секілді ірі ком-
паниялар бюджетке түсетін 
салық төлемдерінің 80 пайы-
зын беріп отырған жайы бар. 
Үстіміздегі жылдың 5 айында 
жеті ірі мұнай компаниясы бюд-
жетке салық және басқа міндетте 
төлемдер ретінде 188,9 млрд. 
теңге төлем жасаған. Бұл 
өткен жылдың сәйкес 
кезеңімен салыс тырғанда 
89,8 млрд. теңгеге кем. 

Жандос пен Нұрасыл өздерінің 
жарақат алғандарына, өмірлеріне 
төнген қауіпке қарамастан, 
жауынгерлік қызметтерін адал орын-
дап шықты. Сөйтіп соңдарынан көмек 
келгенге дейін  қылмыскерді бөгеп, 
оның арам ойын жүзеге асыруға 
мүмкіндік бермеді. 

Отан қорғаушылар күні  қар-
саңында ел Президенті – ҚР Қарулы 
күштерінің  Жоғарғы Бас қолбасшысы  
Нұрсұлтан Назарбаев әскери міндетін 
адал атқарып, бейбіт күнде көрсеткен  

ерліктері үшін кіші сержант Жандос 
Баянбаевты  3-ші дәрежелі “Айбын”  
орденімен, Нұрасыл Мүбәраковты  
“Жауынгерлік ерлігі үшін” медалімен 
наградтады. Бұл екі әскери қызметші   
Ұлттық ұланның  Алматы қаласында 
орналасқан 7552 әскери бөлімінде 
қызмет етеді, екеуі де Сыр  өңірінің 
тумасы саналады. 

Сейсенбі күні бейбіт күннің баты-
ры атанған Нұрасыл  Әшімұлын облыс 
әкімі Қырымбек Көшербаев қабылдап, 
қоғам тыныштығы үшін ерен ерлікке 
барған сарбазға құрмет көрсетті.

– Халық даналығы таза ерліктің  
білекте емес жүректе екенін қалай 
тауып айтқан, – деді аймақ басшы-
сы. – Қазақ елінің абыройын асы-

рып, мерейін үстем ететін осындай 
ұландарымыз көп болса, біз мәңгілік 
ел боламыз. Нұрасыл тап сол сәтте 
ерлік жасаймын деп әсте ойлама-
ды. Оның бар мақсаты, қамаудан 
қашпақшы болған қылмыскерді ұстау, 
өзінің азаматтық борышын адал атқару 
ғана болды. Өзі қансырап тұрса да, 

қылмыскердің қашуын болдырмаған 
ұланға алғыстан басқа айтарымыз жоқ. 
Нұрасылдың Петропавл  қаласындағы 
Ішкі істер министрлігінің  әскери ин-
ститутында білім алуға жіберілуі де 

біз үшін үлкен қуаныш. Сыр елі өзінің 
осындай түлектерімен мақтанады. 

Мұнан кейін өңір  басшысы 
сарбазға облыс әкімінің Құрмет грамо-
тасы мен 1 миллион теңге көлеміндегі  
қаржылай сыйлығын табыс етті. 

Қазақстан Ұлттық гвардиясы  
“Оңтүстік”  өңірлік қолбасшылығы 
қолбасшысының орынбасары, пол-
ковник Нұрбай  Кеңесбайұлы Ұлттық 
ұланның жеке құрамы  елдің ірі 
қалаларында  қоғамдық тәртіп пен 
қауіпсіздікті, түзеу мекемелері мен 
маңызды мемлекеттік  нысандар-
ды күзету, сотталғандар мен қамауға 
алынғандарды айдауылдау, төтенше  
жағдайлардың салдарын жою бой-
ынша  қызметтік тапсырмалар орын-

дайтынын айта келіп, бұл әскери 
қызметкерлердің ерліктері  көпке 
үлгі болатындығына және оларға 
көрсетілген құрмет жастар арасын-
да  әскери қызметтің беделін көтеруге 
мүмкіндік жасайтынына тоқталды. 
Осындай жүректі азамат тәрбиелеп 
отырған Сыр өңірі жұртшылығына, 
аймақ басшысына әскери бөлім 
басшылығының алғысын жеткізді.

Кездесуде сөз алған Нұрасыл 
Мүбәраковтың  нағашы атасы 
мен әжесі  Аманжол мен Мәлике 
жиендерінің ерлігінің ескерусіз 
қалмағаны үшін аймақ басшысы-
на,  жауынгерлік қызметін орындау 
кезінде  ауыр жарақат алған оның Се-
мей мен Алматыда  емделуіне көп 
көмек көрсеткен әскери бөлім басшы-
ларына шынайы  алғыстарын білдірді. 
Ерлік үлгісін көрсеткен сарбаз  кеше 
облыстық ІІД Әкімшілік полициясы 
қызметкерлерімен және “Сырдария” 
лагерінде оқушылармен  кездесті.  

Бұдан екі жыл бұрын  Жаңақорған 
ауданындағы  №53 орта мектепті  
бітірген Нұрасыл Мүбәраков  бір жыл-
дай  Алматы қаласындағы “PIasttara” 
зауытында оператор қызметін атқарды. 
Әкесі Әшім мен анасы  Гүлнардың, 
өзінен басқа бес бауырының, өзге де 
туған-туыстарының мақтанышына 
айналған Нұрасылдың болашағы 
айқын. Өз елінің  айбынды аза-
маты болашақта әскери қызметті 
жалғастырғысы келеді. 

Жұмагүл ОРАЛБАЕВА.

БЮДЖЕТ ТҮСІМІ 
ТӨМЕНДЕМЕУІ ТИІС

Сейсенбі күні облыс әкімі Қырымбек Көшербаев  аймақта 
көмірсутек қорын игеріп жатқан компаниялар өкілдерімен  
кеңейтілген мәжіліс өткізді. 

Т.Жүргенов атындағы шығар ма шы лық үйіндегі коммуника-
циялар орта лығында облыстық білім басқармасының басшысы 
Наурызбай Байқадамов БАҚ өкілдеріне салада атқарылған істер 
мен алдағы міндеттерді, биылғы оқу жылын қорытындылаған 
ҰБТ-ның сапасы мен салмағы жайында жан-жақты әңгімеледі. 

– Өткен жылы білім саласына бөлінген қаржы 51,3 млрд. теңге  бол-
са, биыл  ол 59,7 млрд. теңге болып бекітілді,– деді сала басшысы.– 
Басқармаға қарасты 46 мекеме балалар мен жасөспірімдерге сапалы білім, 
саналы тәрбие беруде өздерінің хал-қадірінше еңбек етуде. Мектепке 
дейінгі  тәрбие мен білім беретін 555 ұйым 36553 баланы тәрбиелеп отыр. 
3-6 жастағы балалардың  мектепке дейінгі ұйымға қамтылуы өткен жылы 
80,9 пайыз болса, биыл ол 87 пайызға жетті, оны жыл соңына дейін 95 
пайызға жеткізу көзделуде. 

Өткен оқу жылынан бастап мектепте үш ауысымда оқу атымен жойыл-
ды. Апатты жағдайдағы 25 мектептің құрылысы жергілікті бюджет есебінен 
2016 жылға дейін толық шешіледі деп күтілуде. Уақыт талабы Сыр өңірінің 
білім саласына заманауи өзгерістерді үздіксіз ендіруді талап етеді. Мәселен, 
Жаңақорған ауданында орналасқан “Облыстық олимпиадалар және қосымша 
білім беру” орталығы жыл  бойы жұмыс жүргізуге көшті. Облыс бойынша  
жалпы қосымша біліммен 64019 бала қамтылған, бұл барлық оқушының 50,8 
пайызы. Алдағы уақытта қала сыртындағы жазғы тынығу лагерьлерін жыл 
бойы үзіліссіз жұмыс істеуге көшіру жоспарлануда. Бұл  балалардың қо-
сымша дайындығын арттырып, ұстаздардың біліктілігін жетілдіруге  өзіндік 
көмек болары анық. 

Сала басшысы жыл басында  мемлекеттік мекеме болып табылатын орта 
білім бере тін колледждердің коммуналды мемле кет тік қазыналық  кәсіпорын 
болып қай та рәсімделгенін айта келіп,  биылғы жы лы жаңадан ашылатын 
10 мамандыққа  облыстық бюджеттен  106 млн. теңге қаржы қаралғанына 
тоқталды. Қазалы көлік-техникалық,  Қызылорда политехникалық, 
Қызылорда көпсалалы  гуманитарлық-техникалық колледждері Әлемдік даму  
банкінің “Техникалық және кәсіптік  білім беруді модернизациялау” жобасы 
бойынша жеңімпаз танылып, әрқайсысы 59 млн. теңгеден  грант ұтып алды.  
Енді колледж инженер-педагогтары Франция, Германия,  Белоруссия мен Ре-
сейде білімдерін арттырып, біліктіліктерін жетілдіретін болады. Оқу орында-
ры заманауи техникалармен жарақтандырылуда. 

Үстіміздегі жылы он бірінші рет өтіп отырған Ұлттық бірыңғай тест бары-
сы не көрсетті?  Биыл ҰБТ-ға қатысуға  аймақ орта мектептерін бітіретін 7064  
түлектің 5103-і өтініш білдірген болатын-ды. Бұл мектеп бітірушілердің 72,2 
пайызы саналады, өткен жылы бұл көрсеткіш 65 пайыз болған-ды. Маусым 
айының 2-5 аралығында өткен ҰБТ-ның алғашқы қорытындысы не көрсетті? 
Облыс бойынша ҰБТ-ға қатысуға тиіс 5103 түлектің 4987-сі сынаққа қатысты. 
Биылғы 45 түлек дүниежүзілік, халықаралық, республикалық деңгейдегі  
пәндік олимпиадалар мен ғылыми жобаларға қатысып, ҚР Білім және ғылым 
министрінің  бұйрығына сәйкес  ҰБТ-дан босатылып, мемлекеттік оқу гранты-
на ие болды. “Алтын белгіге” үміткер 249 бітірушінің 94-і, “Үздік аттестатқа” 
үміткер 65 оқушының 15-і өз білімдерін толық дәлелдеп шықты. “Алтын 
белгіге” үміткер болған 38 баланың 1 балы жетпей қалған, олардың барлығы 
да  ереже талаптарына сәйкес “Үздік аттестат” иегері болып табылады. Соны-
мен қатар “Алтын белгіге” үміткер болып саналмайтын  43  талапкер  барлық 
пәнді 5 деген  бағаға тапсырды, әрбір  он бірінші оқушы 100 балдық беле-
стен көрінді.  Облыс бойынша ең жоғары 122 балды №11 және №136 мектеп-
лицей түлектері Жансая Жеткергенова мен Перизат Қыпшақбай иеленді. 
Апелляцияға барлығы 112 мектеп бітіруші өтініш беріп, оның 3-уі балл алды. 
Одан бөлек, “Алтын белгіге” 1 үміткер, “Үздік аттестатқа” 2 үміткер  апелля-
ция арқылы өз  білімдерін қорғап шықты.  

ҰБТ-ның жақсы жақтарымен қатар көлеңкелі тұстары да бары жасырын 
емес. 280 бітіруші ”2-лік” алса, 644-і шекті балдан өте алмай қалды. Ал №253 
орта мектеп түлегі бар-жоғы 15 балл алды. Сонымен қатар  сынақ кезінде 
Жаңақорған ауданынан – 1, Қызылорда қаласынан 3 түлек ҰБТ талаптарын 
бұзғандықтан аудиториядан шығарылды. 

Талайлардың жүрегін лүпілдеткен, түн ұйқысын төрт бөліп, шарасыз күйге 
қалдырған ҰБТ өз мәресіне жетті. Сыр түлектері қандай  дәрежеге көтерілді, 
апелляция қорытындысы не көрсетеді? Ұстаздар мен ата-аналардың биылғы 
үміті ақталды ма? Жауап алдағы күндер еншісінде...

Ж.БАЛАБАЙҚЫЗЫ.

ХАБАРЛАНДЫРУ
Қызылорда облыстық мәслихатының кезектен тыс 

27 сессиясы 2014 жылғы 17 маусымда сағат 15.00-де 
облыстық мәслихаттың (Сұлтан Бейбарыс көшесі, н/с) 
мәжіліс залында ашылады және сессияның күн тәртібіне 
мына мәселелер ұсынылады:

1. “2014-2016 жылдарға арналған облыстық бюджет 
туралы” Қызылорда облыстық мәслихатының 2013 жылғы 
18 желтоқсандағы №164 шешіміне өзгерістер енгізу 
туралы”.

2. “Қызылорда облыстық мәслихатының аппараты” 
мемлекеттік мекемесінің Ережесін бекіту туралы.

Облыстық мәслихаттың тұрақты комиссияларының 
бірлескен отырысы 2014 жылғы 17 маусымда сағат 11.30-
да өткізіледі.

Облыстық мәслихат.

БІЛІМ БӘСЕКЕСІ 
МӘРЕГЕ ЖЕТТІ
ҮМIТ АҚТАЛДЫ МА?

БЕЙБІТ КҮННІҢ 
БАТЫРЫ

Кеше Қызылордаға Еуропалық қайта 
құру және даму Банкінің Президенті сэр 
Сума Чакрабарти жұмыс сапарымен 
келді. Облыс әкімі Қырымбек Көшербаев 
төрағалық еткен  басқосуда банкпен 
әріптестік негізде іске асып жатқан және 
болашақта қолға алынатын жобалар ту-
ралы сөз болды. Облыс басшысы банк 
қаржыландырған жолаушылар тасыма-
лы бағытындағы жоба, “Жанрос Дрил-
линг” серіктестігіне көрсетілген көмек, 
Қызылорда қаласының жылу, су желілерін 
жаңғыртуға негізделген келісім жайында 
айтты. Сонымен қатар  қонақтарды Сыр 
өңірінің инвестициялық мүмкіндіктері 
мен экономикалық көрсеткіштерінен ха-
бардар етті.

Жиында ЕҚДБ Президенті Чакрабар-
ти мырза елімізде 20 жылдан астам уақыттан 
бері жұмыс істеп келе жатқан банктің 
Қызылорда облысындағы қызметін аймақтармен 
әріптестіктің жарқын мысалы ретінде жоғары 
бағалады. Банк осы кезге дейін еліміздің көлік, 
ТКШ, жеке кәсіпкерлік, шағын және орта бизнес 
салаларына  6,5 млрд. доллар инвестиция құйған. 
Соның арқасында 170-тен астам түрлі жобалар 
жүзеге асты. 

ЕҚДБ қаржыландыруымен табиғи газбен 
жүретін 100 жаңа автобус сатып алуға мүмкіндік 
туды. Жаңа көліктер жолаушыларға, әсіресе 
мүмкіндігі шектеулі адамдардың қозғалысына 
аса ыңғайлы. Бұл жоба үшін банк 18,8 млн. 
доллар несие ұсынып отыр. Таратыңқырап 
айтсақ, жобаның жалпы құны 27 млн. АҚШ 
долларын құрайды. ЕҚДБ мен облыс әкімдігі 

қаржыландыру үшін келісімге келген. Неси-
елеу шарттарында аса қолайлы жеңілдіктер 
ұсынылған.      

Қызылорда қаласының су және кәріз 
жүйелерін жаңғырту жобасы үшін “Қызылорда 
су жүйесі” кәсіпорнына 10 млн.  АҚШ доллары 
көлемінде  несие беру қарастырылуда. Бүгінде 
қалада су сапасы мен оны үнемдеп пайдалану 
бағытында жұмыстар атқарылып жатыр.

ЕҚДБ-ның көмегімен әрекет ететін “Таза 
технологиялар қоры” Қызылорда қала сы-
ның орталықтандырылған жылу жүйе сін 
жаңғыртуды қолдау үшін “Қызыл орда жылу-
электрорталығына” 4,3 млрд. теңге несие беруді 
көздейді. Жаңғыртудан соң жылу станциясы мен 
тарату желілерінің тиімділігі арта түспек.  

Еліміздің жеке секторындағы ЕҚДБ 
клиенттерінің бірі – “Жанрос-Дриллинг” компа-
ниясына банк жоғары технологиялы бұрғылау 
құрылғысын сатып алу үшін қаржы бөлген. Ком-
пания банк қолдауымен жұмысшылардың еңбек 
қауіпсіздігі мен денсаулығын, қоршаған ортаны 
қорғаудың халықаралық стандарттарын енгізуде. 

Жиында сөз алған ҚР Өңірлік даму министр-
лігінің комитет төрағасы В.Галиев, ЕҚДБ 
Қазақстан бойынша директоры Д.Хэкман, «Бай- қоңыр» ӘКК» ҰҚ» АҚ Басқарма төрайымы  

Ж.Самат банкпен әріптестіктің жаңа кезеңі тұр-
ғындардың өмір сүру сапасын арттыруға ба ғыт-
талған жобалармен толыға түсетінін атап өтті. 

Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне 
арнап брифинг өткізген С.Чакрабарти мырза 
Қазақстан Үкіметі банктің аймақтарда жұмыс 
істеуіне қолдау көрсетіп отырғанын айтты. 
“Қызылорда облысын Қазақстандағы жобалары-
мызды жүзеге асырудағы стратегиялық серіктес 
ретінде қарастырамыз”, деді С.Чакрабарти сөз 
түйінінде.

Одан әрі қонақтар “Қызылордажылу электр-
орталығы” МКК-ның жұмысымен танысты. 
Кәсіпорын директоры А.Бекпағанбетовтың ай-
туынша, жылу электр орталығы 1964 жыл-

дан бері кезең-кезеңімен жаңғыртылған.  1998 
жылға дейін қазандықтарға көмір жағылса, 
кейін сұйық отын-мазутқа көшірілді. Ал 2008-
2009 жылғы жаңғырту жұмыстарынан соң 
газ-мазут жағылатын болды. 2005 жылы жаңа 
когенерациялық газтурбиналық электростанция 
салынды. 

Қала бойынша кәсіпорын иелігіндегі жылу 
желілерінің ұзындығы 160 шақырымнан аса-
ды. Осы желі арқылы 589 көппәтерлі тұрғын үй, 
37 мектеп, 14 оқу мекемесі, 24 денсаулық сақ-
тау нысаны, 15 мәдениет ошағы, 13 балабақша, 
233 шаруашылық субъектісі, 492 жеке 
сектордағы тұрғын үйге жылу барады.  
Бүгінгі күні жылу жүйесінің 68 пайызы 
ескірген. 

СЭР СУМА ЧАКРАБАРТИ:
ҚЫЗЫЛОРДАНЫ СТРАТЕГИЯЛЫҚ 
СЕРІКТЕСІМІЗ РЕТІНДЕ ТАНИМЫЗ

Өткен жылғы желтоқсан айының 5 жұлдызы Нұрасыл мен оның әке-шешесінің, туған-
туыстарының есінде мәңгі қалды. Қазақстан Республикасы Ұлттық гвардиясы  “Оңтүстік” 
өңірлік қолбасшылығының   әскери бөлімінде  әскери борышын өтеп жүрген кіші сержант 
Жандос Баянбаев пен  қатардағы жауынгер Нұрасыл Мүбәраков сол күні Алматы-Семей  
бағытында  сотталғандарды  темір жол бойымен  тасымалдау барысында қылмыскердің 
күзеттен қашып шығу әрекетіне тойтарыс берді. 



Өткен жылы кәсіпорындағы қордаланған мәселелерді шешудің 
техника-экономикалық негіздемесін әзірлеу үшін бюджеттен қаржы 
бөлінді. Жоба мемлекеттік сараптамадан өтуде. Аталған жоба ең алдымен 
аймақты сырттан келетін электр энергиясына тәуелділіктен құтқарады. Ал 
болашағын металлургиялық кластерді дамытумен байланыстырып отырған 
Сыр өңірі үшін энергетикалық тәуелсіздіктің маңызы зор. 

ЕҚДБ-ның жеке секторды қолдау бағыты “Жанрос Дриллинг” 
компаниясының жұмысына серпін бергенін жоғарыда атап өттік. 
Компанияға арнайы келген меймандар ондағы жаңа қондырғыларды 
көрді. Банк несиесімен алынған жаңа бұрғылау қондырғылары бүгінгі күні 
пайдалануға берілген. Серіктестіктің бас директоры А.Мылтықбаев мұнай-
газ саласындағы көрсеткен қызметтері, жаңа технологияларды енгізудегі 
жетістіктері, банк несиесіне 22,5 млн. долларға сатып алынған жоғары 
технологиялы бұрғылау қондырғысының жұмысы мен ерекшеліктері туралы 
айтып берді. “Банкпен әріптестікті жергілікті және шетелдік серіктестерге 
сапа белгісі ретінде көрсете аламыз”  деді, А.Мылтықбаев.    

ЕҚДБ-ның стратегиялық мақсаттарының бірі – аймақтарға инвестиция 
апару болып отыр. Банк басшысы бұл бағытта алғашқылардың бірі болып 
Қызылорда облысының белсенділік танытқанын, жоғарыда аталған 
жобалардан басқа шағын және орта бизнеске қолдау көрсету ниетін танытты. 

***
Еуропа қайта құру және даму банкінің президенті сэр Сума Чакрабарти 

Сыр өңіріндегі жұмыс сапары барысында облыс орталығындағы бірнеше 
нысандарды аралады. Құрметті мейманды облыс әкімі Қ.Көшербаев қысқы 
спортты дамыту мақсатында салынған “Мұз айдыны” спорт кешенімен 
таныстырды. Қаржыгер С.Чакрабарти жас хоккейшілер мен мәнерлеп 
сырғанаушылардың өнерін тамашалап, кешеннің мүмкіндігімен жан-жақты 
танысты. 

Мұнан соң мәртебелі мейман “Назарбаев зияткерлік мектебіне” келді. 
Білім ошағындағы бағдарламаға сәйкес жаз мезгілінде оқып жатқан 
шәкірттермен кездесті. “Аймақ экологиясы кабинетінде” оқушылардың 
сынама жұмыстарымен танысқан ол ұстаздармен инновациялық идеялар 
жайында пікір өрбітті. Сондай-ақ, интеграциялық бағдарлама арқылы робот 
құрылғыларын дайындаған мектеп тәлімгерлерінің жұмысын көрді.

Заманауи құрылғылармен жабдықталған, ғылыми әлеуеті 
үлкен мектеп ұжымына ризалығын білдірген қонақ білім 
ошағына ақжарма тілегін жазып, қолтаңбасын қалдырды. 

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА.       
Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.     

Аймақ басшысы мұнай компанияларының жергілікті мердігер 
мекемелерді, сондай-ақ тұрғындарды жұмыспен қамтып, аймақтың 
әлеуметтік-экономикалық дамуына қосып отырған үлесін атап өтті. Алайда, 
сараптама материалдары көрсеткендей, өңірдегі ірі мұнай компанияларына 
қызмет көрсетуші, тауарлар жеткізіп беруші 3098 компанияның тек 1623-і 
ғана біздің облыстың салық органдарына тіркелген болып шықты. Бұл ме-
кемелер 2011-2012 жылдары 90 млрд. теңгенің қызметін көрсетсе, оның 
700 млн. теңгесі түрлі салық төлемдері болып есептелген. Қырымбек 
Елеуұлы бұл мысалдарды әрі қарай жалғастыра түсті. 2013 жылы “ПҚҚР” 
компаниясына Павлодарда салық төлеуші болып тіркелген “Еуразия Мұнай 
Импекс” ЖШС жалпы көлемі 956 млн. теңгенің қызметін көрсетсе, Астанада 
тіркелген “Қазтранс Ойл” АҚ жалпы көлемі 595 млн. теңгенің қызметін 
жасаған. Сол секілді, “Қазгермұнайға” Алматының салық органдарында 
тіркелген “Петролеум” ЖШС жалпы көлемі 7,7 млрд. теңгеге қызмет 
көрсеткен. Бұл тізімді одан әрі жалғастыра беруге болады. Мұндай мысалдар 
тау-кен өндірісі саласында да кездесіп отыр. Ал, “Саутс Ойл”, “ZHUSALY 
DEVELOPMENT”, “Туран Барлау”, “Галаз и К” серіктестіктері секiлдi біздің 
облыс аумағында  мұнай өндiретiн және барлау жұмыстарын жүргізетін 
заңды тұлғалар басқа аймақтарда тіркелген болып шықты. Тек “Саутс Ойл” 
компаниясының өзі 2012 жылы 745,3 мың, 2013 жылы 810 мың тонна мұнай 
өндірген болатын. Ал осы табыстарынан алынатын барлық салық төлемдері 
Оңтүстік Қазақстан облысына түсуде. 

Облыс әкімі экономиканы кешенді дамыту және облыстың салық базасын 
кеңейту мақсатында жергілікті мердігер мекемелермен жұмыс жүргізу жағын 
ойластырған жөн деді. Осы орайда, аймақ басшысы облыс көлемінде жұмыс 
істеп жатқан ірі компаниялар бас кеңселерін осы жерде ашу мүмкіндігін 

қарастыруы тиіс. Ал, біздің облыста бір жылдан артық жұмыс 
істегісі келген мердігерлер де осы жерде филиалдарын ашу қажет. 
Бұл әзірге тек ескерту ғана екенін айтқан облыс басшысы алдағы 
уақытта оның сұрауы да қатал болатынын айтып өтті.

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

Бейсенбі, 12 маусым, 2014 жыл
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Денi сау адам – мемлекеттiң бас-
ты байлығы, ұлт болашағы. Осыны 
ескерген біздің елде тұрғындардың 
саулығын сақтауға, дені сау ұрпақ 
өсіруге барлық жағдай жасалуда. 
Елбасы “Қазақстан-2050” Страте-
гиясы – қалыптасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағыты” атты Жол-
дау ында, “біз ұлт денсаулығын 
жақ сарту ісінде едәуір ілгерілеуге 
қол жеткіздік. Денсаулық сақтау 
жүйесінің тиімділігін арттыру үшін 
оны ұйымдастыру, басқару мен 
қаржыландыру жұмысы рефор-
ма ланды” деген болатын. Бүгінде 
ден саулық сақтау саласының ал-
дын да тұрған ауқымды меже Елба-
сының Жарлығымен бекітілген 
“Денсаулық сақтау саласын да-
мы тудың 2011-2015 жылдарға ар-
налған “Саламатты Қазақстан” бағ-
дарламасын іске асыру.  Бұл мақ-
сатта республика көлемінде, соның 
ішінде біздің өңірімізде де нақты 
жұмыстар жасалуда. 

Мәселен, ағымдағы жыл дың 
алғашқы тоқсанында об лыс бой-
ынша мақсатты индика тор лардың 
оң нәтижеге жеткені бай қалады. 
Атап айтқанда, орташа өмір сүру 
ұзақтығының 70,2 жасқа дейін ұза-
руы, жалпы өлім көрсеткішінің 
1000 адамға шаққанда 5,2 болуы, 
ана өлімінің 100000 жаңа туылған 
нәрестеге шаққанда 0-ге төмендеуі, 

сәби өлім-жітімінің 1000 жаңа ту-
ылған нәрестеге шаққанда – 15, ту-
беркулезбен аурушаңдықтың 1000 
тұрғынға шаққанда – 23, 15-49 жас 
аралығында АИТВ 0,002 болып тір-
келуі анықталды. 

Еліміздің болашағы ана мен 
бала денсаулығына қатысты де-
сек, бұл орайда, яғни, ана мен ба-
ла денсаулығын нығайту мақса-
тында облыс көлемінде бірқатар 
жұ мыстар атқарылуда. Атап айт-
қанда, үстіміздегі жылы облыс 
бой ынша арнайы жұмыс жоспары 
қа былданса, жүктілікке қарсы көр-
сеткіштері бар әйелдер және экст-
рагенитальды аурулары бар жүк ті 
әйелдердің мониторингі өт кізіліп, 
олар қатаң қадағалануда. Сон-
дай-ақ, критикалық жағдайдағы 
ден саулығы төмен жаңа туылған 
нә рестелер жөнінде де күнделікті 
мониторинг жасау жолға қойылған. 

Саланы қаржыландыру да 
жыл сайын бірнеше есеге артып 
ке леді. Мысалы, 2013 жылы 24 
млрд. теңге бөлінсе, 2014 жылға 30 
млрд. теңге қаралып, өткен жыл-

мен салыстырғанда бөлінген қар-
жы 25 пайызға артып отыр. Бұл 
орай да ең бірінші кезекте барлық 
ем деу алдын алу ұйымдарын ха-
лық аралық стандарттарға сай меди-
циналық құрал-жабдықтармен 
жаб   дықтап, жаңа нысандармен то-
лықтыру көзделуде. Биылғы жы-
лы Қызылорда қаласындағы 200 
орындық перинаталды орталық, 
Қар  мақшы, Тереңөзек, Жалағаш 

ау  дандарындағы ауысымына 250 
ке лушіге арналған емханаларға, 
Арал ауданында бір ауылдық ем-
хананы және ауысымына 30 ке-
лушіге арналған 10 дәрігерлік амбу-
латория құрылысын аяқтауға, со-
нымен бірге, көпсалалы облыстық 
балалар ауруханасын бастауға жә-
не Қазалы кентіндегі емхананың 
жобалық құжаттамаларын жасауға, 
облыстағы емдеу мекемелерінің 
ма те риалдық-техникалық базасын 
толықтыруға 2 млрд. теңгеден ас-
там қаржы қаралған. Оған қоса, 
емдеу алдын алу ұйымдары мен 
санитарлық авиация қызме тін 
жан  дандыруға 91 дана маман дан-
дырылған санавтокөлік алуға да 
қаражат бөлінген. 

“Саламатты Қазақстан” бағдар-
ла масының түпкі мақсаттарының 
бірі – аурудың алдын алу және ау-
руды ерте сатысында анықтау. Осы 
орайда тұрғындарды скринингтік 
тексеруден өткізу, сол арқылы та-
былған ауруды  емдеу жолға қойы-
луда. Қазіргі уақытта қан айналымы 
ауруларына, қант диабетіне, сүт 

безі, жатыр мойны қатерлі ісігіне, 
глаукомаға байланысты, артық 
сал  мақ бойынша скринингтік 
тек  се рулер жоспарланып, түр-
лі ауруларды дер шағында ауыз-
дықтауға мүмкіндік тууда. Биылғы 
жылға облыс бойынша 290337 тұр-
ғынды тексеруден өткізу жоспар-
ланса, қазірдің өзінде белгіленген 
меже 40 пайызға орындалған. 

Скринингтік тексерулерді 

жүр  гізуде өткен жылы алынған 
үш жылжымалы медициналық 
ке шен нің көмегі көп. Арал, Жа-
ңақорған аудандарында және об-
лыс тық медициналық орталықта 
орналастырылған кешен білікті 
мамандармен толықтырылып, 65 
шалғай елді мекенге барып, 171939 
тұрғынды қамтыды, олардың 
54480-іне консультативтік көмек 
көр сетілді. Бұл жұмыс алдағы 
уақытта да жалғасын таба бермек. 

Денсаулық сақтау саласында 
түйткілді мәселелердің бірі ретінде 
тұрғындар үшін стоматологиялық 
көмек алу қиындығы тұрғаны 
белгілі. Өткен жылы облыс әкімінің 
қолдауымен қажетті қаржы бөлініп, 
облыс орталығынан мемлекеттік 
стоматологиялық емхана ашылды. 
Бүгінде осының нәтижесінде ме-
ре ке және демалыс күндері ере-
сектер мен балаларға шұғыл сто-
матологиялық көмек көрсету жолға 
қойылды. 

Үстіміздегі жылдың бірінші 
тоқсанында ат  қарылған жұ  мыстар 
ре ті осындай, алда атқарылуға 

тиіс шаруалар 
легі мұнан 
да салмақты. 
Мәселен, 2020 жылы облыстың 
денсаулық сақтау саласы бойынша  
өңірде тұр ғын дардың өмір сүру 
ұзақ ты ғын 71 жасқа жеткізу, жалпы 
өлім көрсеткішін 25 пайызға, ана 
өлімін 1,5 есеге, сәбилер ше ті неу-
ін 1,5 есеге, туберкулезбен бо ла-
тын өлім көрсеткішін 15 пай ызға 
төмендету көзделуде. Бұл мақ-
сатта облыстағы 190 ем деу-ал-
дын алу мекемесінде қыз мет ат-
қа ратын 16 мыңнан аса ме ди цина 
қызметкерлері көмекке кел мек. 
Оның екі мыңнан астамы жо ға-
ры білімді дәрігерлер болса, же ті 
мыңның үстінде орта буын қыз-
меткерлер. Орайы келгенде ай-
та кетейік, облысқа 100-ге жу ық 
ма манның қажеттілігі сезі леді. 
“Дип ломмен – ауылға!” бағ-
дарламасы бойынша соңғы үш 
жыл да 123 дәрігер елді мекендерге 
орналастырылса, мамандардың бі-
лік тілігін көтеру мақсатында да 
ау қымды жұмыстар атқарылуда.  
2013 жылдың өзінде 1000-ға жуық 
дә рігерлер жақын және алыс шет-
ел дерде, еліміздің жоғары кли-
никаларында білімін жетілдірді. 

Облыс медицина саласын дамы-
ту, тұрғындардың саулығын сақтау, 
оларға сапалы медициналық көмек 
көрсету біздің басты міндетіміз. 
Бұл бағытта облыс дәрігерлері, ай-
мақтың ақ желеңді абзал жандары 
аянбай еңбек ете береді деп нық 
сеніммен айтамын. 

Сәкен СЕРҒАЗИЕВ, 
облыстық денсаулық сақтау 

басқармасы басшысының 
міндетін атқарушы.

 

АЙМАҚ  МЕДИЦИНАСЫ 
ӨРКЕНДІ ІСТЕРГЕ ТОЛЫ 

Маусым айының үшінші жексенбісі – медицина қызмет
керлерінің кәсіби мерекесі. Халық денсаулығы –  қоғамның 
басты байлығы десек, тұрғындар саулығын сақтауда күндіз
түні тынымсыз еңбек ететін дәрігерлердің рөлі қашан да 
ерекше. Жылы сөзімен, шипалы емдомымен науқас жанды 
ажал тырнағынан алып қалып, екінші өмір сыйлайтын өз 
мамандығының адал қызметшісі – ақ желеңді абзал жандар 
қандай құрмет, қошеметке лайықты. Өмір бар жерде  басы 
ауырып, балтыры сыздамайтын адам жоқ. Олай болса, сау
лық сақшыларына деген жұртшылық ықыласы ешқашан 
толастамақ емес. 

МАҚСАТЫ АЙҚЫН 
ОРТАЛЫҚ

Облыс айнасының бірі – облыстық медицина 
орталығының Сыр халқының денсаулығын ны ғайтуға 
қызмет жасап тұрғанына бір жарым ға сырдан да асып 
кетті. Бастауын сонау 1853 жылы алғашқы лазареттен 
бастаған ұйым жылдар еншісімен бірге өсіп, өркендеп 
келеді. 

Облыстық деңгейдегі емдеу мекемесін 1949-1957 жылдар 
аралығында басқарған Әкірам Сәлімұлы Ыдырысов бірінші рет 
күрделі оталарды жасады. Одан кейін 19 жыл басқарған Шәдібай 
Нұрғазыұлы Абдуллаевтың, 1976-2003 жылдары Тұрғанбай 
Маханов ағаларымыздың тұсында өрлеу кезеңдерін бастан кешірді. 
Тұрғанбай Маханұлының сеп болуымен облыс басшылығымен 
бірлесе отырып, келер ұрпақтың несібесіне кереметтей орталық 
тұрғызылды.

1998 жылы көпсалалы аурухана орталық болып қайта құрылып, 
ел игілігіне  берілді. Арада өткен 16 жылдың өзінде облыстық 
медицина орталығы жылдам дамыды. Орталық жанынан жоғары 
медициналық көмек көрсететін бірнеше орталықтар ашылды.

Еліміздің  алға қойып отырған басты міндеттерінің бі-
рі – отандық медицинаның дамуы, халыққа көрсетілетін қыз-
меттің сапалы да қолжетімді болуы. Бұл тұрғыда Елба сының  
Жолдауларында денсаулық сақтау саласының ха лықаралық 
деңгейден қалып қоймай, әлемдік тәжірибелерді енгізуіне жол 
ашуды көздейді. Кәсіби мамандықтар қыз метіне  инновациялық  
шараларды ендіру өндірістің өр кен деуіне, бәсекеге қабілетті 
болуына жол ашады. Соң ғы  жылдардағы еліміздегі көп векторлы 
(интенсивті, инновациялық) экономикалық дамудың  үдерістерінен 
медицина саласы да қалыс қала алмайды. Сондықтан меди цина 
саласын экономикалық тұрғыдан бәсекеге қабілетті, өзіндік қаржы 
табу арқылы, тұрғындарға медициналық қызмет көрсетуді сапалы 
деңгейге жеткізу мақсаты тұрды.  Қызылорда облысы әкімдігінің 
2009 жылғы шешімімен  медицина орталығы шаруашылық  
жүргізуге құқығындағы мемлекеттік  коммуналдық кәсіпорны  
болып қайта құрыл ды. Орталықтың қазіргі төсек қоры 780  орын, 
оның 705-і  мемлекеттік тапсырыспен жұмыс жасайды.   75 төсек 
орын  ақылы қызмет көрсетеді. 63 мамандық бойынша меди циналық 
және дәрігерлік қызметке мемлекеттік лицензия берілген. Бүгінде 
медицина орталығы өңірдегі тиімді медициналық құрылғыларды 
қолдана отырып, жоғары мамандандырылған медициналық көмек 
көрсететін бірден-бір көпсалалы орталық. 200 дәрігері, 500-ден аса 
ортабуын, барлығы 1000-нан аса қызметкері бар орталық жылына 
18 мыңнан астам науқастың алғысына бөленеді. 

Елбасының тікелей тапсырмасымен 2009 жылы бар лық 
өңірде кардиологиялық орталықтар ашылған бола тын. Медицина 
орталығы жанынан құрылған осындай ор та лықта емдеудің тиімді 
тәсілдері арқылы 200-ге тар та жоғары мамандандырылған оталар 
жасалып, мың да ған жан сауығып кетуде. Кардиохирургиялық  орта-
лық тың  мамандары әлемнің жетекші елде рі   нен тәжірибеден өтіп 
келіп, науқастарды емдеу,  диаг ностикалау бағытында клиникалық 
іс-тәжірибесінде осы  саланың ең үздік тәсілдерін, жаңалықтарын 
енгізуде. Мәселен, кардиоинтервеционды хирург-дәрігерлер 
Нұрлан Исмаилов, Роза Таймановалар 2011 жылдың өзінде 738 
ко ронарография жасап, оның 326-да коронарлы  артерияға стент 
қойылды. Ми-қан тамырлары ауыр науқастарын  эндоваскулярлы 
емдеу әдістері енгізілді. 

Хирургиялық сала бойынша (хирургия, урология, ги не кология, 
лор, травматология, нейрохирургия) ма ман  дары эндоскопиялық 
оталарды енгізіп, толық игер ді. Соң ғы 2 жылда жоғары  
технологиялық кіші инва зия лық  эндоскопиялық оталар  2 есеге 
көбейді.  Көз ау ру ла ры бөлімінде факоэмульсификация ота жасау 
әді сі ен гізілді. Урологияда төменгі және жоғарғы зәр жол да ры 
реконструктивті пластикалық оталар, бүйрек, зәр жолдары тастары 
науқастарына  жасалатын күрделі ота лар  жасалынуда. Уретраның 
тарылуы, зәр жолдары,  ісігі не, қуық асты безі кеселдерін емдеуге 
кіші инвазивті  эндо скопиялық ота жасау енгізілді.

Облыстық медицина орталығының тек емдеу мекемесі 
ғана емес, ғылыми-инновациялық жобаларды игеретін және 
білім деңгейін, бәсекелестік ортаны қалыптастыратын кешенді 
тәсілдерді енгізетін орта болуы тиіс.     

2014-2016 жылдарға арналған «Арал аумағы тұрғын дарының 
денсаулық жағдайын жүргізудің кешенді тә сіл дері» бағдарламасы 
бойынша үкіметтен 317 млн. теңге қаражат бөлінгені белгілі. 
Бағдарлама барысында еліміздегі жетекші ғылыми клиникалармен 
бірлесе отырып, облыстық медицина орталығының базасында түрлі 
ғылыми тексерулер жүргізіліп, тұрғындарға нақты медициналық 
көмектер көрсетілуі қолға алынады. 

Жоғары мамандандырылған медициналық көмек, оқу базасы, 
заманауи медициналық құрал-жабдықтар мен техникалар, бір 
жүйелік ақпараттық алмасулар, ор та лықтандырылған жедел 
зертханалар, шаруашылық не гіз дері қалыптасқан медицина 
орталығы  халықаралық стандарттарға сай келетін денсаулық 
ұйымы. Сондықтанда қазіргі уақытта халықаралық патент алу 
мақсатында тиісті жұмыстар жүргізілуде. Жыл соңына дейін 
мәртебеге ие болсақ, денсаулық кластерін құруға мүмкіндік артады. 

Біздің алға қойған мақсатымыз – еліміздің өркендеуі,   білімді 
ұрпақ, салауатты халық болуы тиіс. Осы мақсатқа жету жолында 
облыстық медицина орталығының қызметкерлері жұмыла жұмыс 
жасайтын болады.

Мұрат ТЕЛЕУОВ, 
облыстық медицина орталығының директоры.

Таңертең ертелетіп Қызылордадан 
шығып, Арал ауданын бетке алдық. 
Жол таңдамайтын жеңіл көлік жүйткіп-
ақ келеді. Түсті иектеп Аралға жетіп, 
аудандық ауруханаға соғып, алдағы 
жоспарларымызды талқыладық.

Біздің баратын жеріміз Аралдан 120 
шақырым қашық орналасқан “Қарақұм” 
елді мекені екен. Осы елді мекенде 30 
жыл табан аудармастан тұрғындарға 
медициналық қызмет көр сеткен 
Ізбасқан Толыбаевпен танысып, ол кісі 
туралы тереңінен білмекшіміз.

Арал аудандық ауруханасының 
бас дәрігері А.Асан баевтың Ізбасқан 
Жәнетұлына берген мінездемесінде 
1979-1982 жылдар арасында Қызыл-
орда медициналық училищесін “фельд-
шер” мамандығы бойынша бітіріп, ал-
ғаш қы еңбек жолын облыстық жүйке 
жүйелері ауру ханасынан бастағандығы 
айтылады. 1984 жылы “Қарақұм” 
дәрігерлік амбулаториясына ауысқан, 
яғни өз еліне қызмет етуге бел буған.

Отыз жылда ауыл тұрғындарын 
сауықтырып қана қоймай, малдың 
жайы мен көшіп жүретін көрші Жез-
қазған, Ақтөбе, Қостанай өлкесінің 
малшыларына да көмекке келген.

“Қарақұм” елді мекені тұрғын да-
рының орналасу айма ғы 150-170 ша-
қырым ара қашықтықты құрайды. 
Дәрігерлік амбулатория “Ерімбет жа-
ға”, “Көк аша” және 65 жеке қожа-
лықтарды аралап, медициналық жәр-

дем, профилактикалық көмек береді. 
Дәрігерлік амбулатория қарамағында 
2500 мыңнан аса тұрғын тіркелсе, оның 
615-і туу жасындағы әйелдер, 14 жасқа 
дейін 805 бала, 1 жасқа дейінгі 42 сәби 
бар. Соңғы 10 жыл көлемінде ана мен 
сәби өлімі көрсеткіші тіркелмеген.

2013 жылы ауылға жаңадан дәрі-
герлік амбулатория салынып берілді. 
Барлық қажетті медициналық құрал-
жабдықтармен жабдықталған. Осында 
қызмет ететін 1 аға дәрігер, 13 медбике 
жаңа ғимаратта қуана еңбек етуде.

“Саламатты Қазақстан” мемлекет-
тік бағдарламасы аясында және Ден-
сау лық сақтау министрлігінің бекіткен 
бұйрықтарына сәйкес, жіті коронарлы 
синдромы бар науқастардың ем дік 
алгоритмі, туберкулезбен күрес, он ко-
логиялық аурулардың алдын алу, ана мен 
бала денсаулығын ны ғайту, скринингтік 
тексерулер мен диспансерлік есепте 
тұратын нау қас тарды жоспарлы емге 
жатқызу, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз 
ету жолға қойылған. 

Әдейілеп іздеп барған фельдшер 
Ізбасқан жеке қо жа лықтарды аралап 
жүр екен. Кезекті сапарына шық-
пақшы көрінеді. Арнайы жасақталған 
медициналық топ, барлық керекті 
зат тарын жедел-жәрдем көлігіне ти-
еп алды. Өздері көңілді, жол бойы 
өлең айтып, қара жол ды қақ жарып 
келеді. “Қарақұм” елді мекенінен 120 
шақырым қашықтықта орналасқан 

малшы ауылға келіп, отбасы мүшелерін 
медициналық тексеруден өткізді. Жас-
қа толмаған сәбидің денсаулығын жіті 
тексеріп, отба сы мүшелеріне обаға 
қарсы екпе жасады. Отағасы Аманжан 
Мыңжасаров бізбен әңгімесінде, 
медицина қызметкерлеріне алғысын 
білдірді.

– Соңғы жылдары дем жетпей 
алқынып қаламын, есепке алып қойған. 
Ізбасқан “кезегіңіз келді, емделесіз, 
ауданға жүріңіз”, “мына дәрілер тегін” 
деп, уақытылы келіп тұрады – деп 
ағынан жарылды.

Отыз жыл туған топырақтың ті-
нінен ажырамай, елге қызмет жасаған 
Ізбасқан Жәнетұлының тамыры терең-
ге кеткен. Төрт баласы, 3 немересі 
желкілдеп өсіп келеді.

Біз қоштасарда, “өз айтарыңыз 
бар ма?” деп сұрадық. Әйтпесе екі 
күн жүргенде ашылып сөйлеп, ағынан 
жарылғанын көрмедік. Тек ел іші Ізбас-
қан десе, бар ырзалығын төгіп-ақ тұр.

Ол күліп тұрып, “Сексен мың 
қойы, он мың жылқысы, он бес мың 
сиыры мен түйесі көшкен Қарақұмды – 
қарағым десе, болмай ма, туған топырақ 
төсі мен үшін жұмақ” – деді.

Нұржамал ТҰРСЫНБАЕВА,
облыстық денсаулық сақтау 

басқармасының баспасөз 
хатшысы.

“ҚАРАҚҰМНЫҢ” ІЗБАСҚАНЫ

БЮДЖЕТ ТҮСІМІ 
ТӨМЕНДЕМЕУІ ТИІС

Қызылорда облысы бойынша Қорғаныс істері 
жөніндегі департа ментінің басшысы ауысты.    

ҚР Қорғаныс министрінің №231 бұйрығы және 
аймақтық қорғаныс кеңесінің төрағасы - Қызылорда 
облысы әкімінің келісімімен департамент 
басшысының міндетін атқарушы болып Ерниязов 
Әлімжан Қанағатұлы тағайындалды.

Генерал-майор Әлімжан Ер ния  зов 1955 жылы 
Қызылорда об лысында дү ниеге келген. 1977 жылы 
Алматы жоғары жалпы әскери ко мандалық учи-
лищесін бітірген ол кейіннен М.В.Фрунзе атындағы 
ака демияда білім алды. 2001 жылы РФ Қарулы 
күштері Бас штабының академиясын тәмамдаған. 

1980-1981 жылдары Ауған соғысының отты жолдарынан өткен ол 
«Қызыл жұлдыз», 3 дәрежелі «Отан алдындағы қызметі үшін» ордендерімен 
және 8 мерейтойлық медальдармен наградталған.

Жаңа қызметке дейін ҚР Қарулы күштері Бас штабының әскери 
дайындық департаментінің басшысы қызметін атқарған.

Қорғаныс саласына жаңа 
басшы тағайындалды

Қаланың батыс беткейінде орналасқан “Талсуат” елді 
мекенінде 2012 жылы ашылған мүгедектерді оңалту орталығы 
осы уақытқа дейін 2000-нан астам адамды оңалтып қатарға 
қосты десек, артық емес. 

“Алтын шыққан жерді белден қаз” дегендей, бірінші 
рет жатқанда аз да болса өзгеріс болып, оңалуға бет бұрған 
мүгедектер екінші рет жатып жағдайлары әлдеқайда жақсарып, 
өмірге деген үміттері оянып, бұл мекемеге алғыстарын 
жаудыруда. Ғимарат ішіндегі тазалығы, төрт мезгіл тамағы, 
дене шынықтыру жаттығулары, қолдан берген массаждары, 
сумен емдеу бөлімдері ғимаратының адамға деген құрметі мен 
қызметі көңілден шығады. 

Оңалту орталығының осындай дәрежеде халық көңілінен 
шығып, алғысқа бөленуі мекеме басшысы Мейрамбек 
Әбдікәрімовтің іскерлігінің жемісі деп білеміз. Сонымен 
қатар қызмет көрсету аясында жұмыс істеп жатқан бірнеше 
дәрігерлер мен аяжандар, әлеуметтік қызметкерлер және 
санитар тазалаушылардың атын айтпай кету мүмкін емес. 
Олардың қатарынан жоғары санаттағы дәрігер Сабыр Мал-

бағаров, Зәмзәгүл Сматова, Ақнұр Кенжебаевалардың кеңесі 
жұртшылыққа әрдайым  дайын. Мекеме қызметкерлері Жазира 
Нұрмағанбетова, Жұлдызай Сүйіндікова, аға мейірбике 
Айнұр Садуақасова, қатардағы мейірбикелер Шолпан 
Қалымбетова, Бақыт Қалданова, тазалыққа қатты күш салатын 
Анар Жүсіпбекова, Айсұлу Ибраева, тамақ істеу және тарату 
ісінің шебері Ләззат Нұрғалиева, Жанар Басанова, свет, су 
массаж дене жаттығуының шеберлері Шәрипа Жайдариева, 
Алма Досмамбетова, Қатира Бейсенбаева, Әсет Исабеков, 
Ермұхамбет Тәуірбаев, жан сезімін тербетіп, тәнге тәтті музыка 
әрекетімен қуат беріп жүрген Зоя Үсенбаеваның еңбегі зор. 

Біздер оңалту қызметін алып жатқан мүгедек және қарттар 
осы кісілерге өзіміздің сүйікті басылымымыз – об лыстық “Сыр 
бойы” газеті арқылы алғысымызды білдіріп, рахметімізді 
айтқымыз келеді.

Мұқан ПІРМАНОВ,
ІІ топтағы мүгедек.
Ақарық елді мекені,

Жалағаш ауданы.

МЫҢ АЛҒЫС САҒАН, АБЗАЛ ЖАН

СЭР СУМА ЧАКРАБАРТИ: 
ҚЫЗЫЛОРДАНЫ 
СТРАТЕГИЯЛЫҚ 

СЕРІКТЕСІМІЗ РЕТІНДЕ 
ТАНИМЫЗ

Бетті дайындаған Айнұр Батталова.

ДЕРТКЕ ДАУА ДАРЫТҚАН
МЕДИЦИНА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ КӘСІБИ МЕРЕКЕСІ ҚАРСАҢЫНДА
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ҚҰЖАТ 3
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 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:
«Кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға, өндiруге жер қойнауын пайдалану 

құқығының кепiл шартын тiркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;
«Барлауға немесе өндіруге байланысты емес жерасты құрылыстарын салуға және (неме-

се) пайдалануға келісімшарттар жасасу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;
«Кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға, өндіруге келісімшарттар жасасу, оларды 

тіркеу және сақтау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;
«Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының 

Заңында көзделген жағдайларда, кең таралған пайдалы қазбаларды барлауды және өндіруді 
жүргізу, барлауға немесе өндіруге байланысты емес құрылыс және (немесе) жерасты 

ғимараттары үшін берілген жер қойнауының учаскелеріне арналған сервитуттарды тіркеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;

«Жер қойнауын пайдалану құқығын беруге, барлауға немесе өндіруге байланысты емес 
жерасты құрылыстарын салуға және (немесе) пайдалануға арналған келісімшарттарды тіркеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті бекітілсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары 
Ғ.М.Әміреевке жүктелсін.

3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі, бірақ «Көмірсутек шикізатын қоспағанда, жер қойнауын пайдала-
ну саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 26 ақпандағы №154 қаулысы қолданысқа енгізілгеннен 
бұрын емес.

 
Қызылорда облысының әкімі                                                                     Қ. Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2014 жылғы 22 сәуірдегі №559 қаулысы
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 03.06.2014 жылы № 4695 тіркелген
                       Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің регламенттерін бекіту туралы 

1. Жалпы ережелер

1. Қызмет  берушiнің атауы: облыстың жергілікті 
ат қарушы органы («Қызылорда облысының индустриялық-
инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұ-
дан әрі - көрсетілетін қызметті беруші)).

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет нәтижелерін беру: 

1)   көрсетілетін қызметті беруші;
2) «Халыққа қызмет көрсету орталығы» рес-

публикалық мемлекеттік кәсіпорнының Қызылорда облысы 
бойынша филиалы, оның бөлімдері мен бөлімшелері (бұдан 
әрі – Орталық) арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз 
түрінде.

3. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – Қа-
зақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 26 ақпандағы 
№154 қаулысымен бекітілген «Кең таралған пайдалы қаз-
баларды барлауға, өндiруге жер қойнауын пайдалану құ-
қығының кепiл шартын тiркеу» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының (бұдан әрі  - стандарт) 1-қосымшасына 
сәйкес нысан бойынша жер қойнауын пайдалану құқығының 
кепіл шартын тіркеу туралы куәлік (бұдан әрі - куәлік).

4. Мемлекеттік қызмет тегін көрсетіледі.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді 
(іс-қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті 
алушының (не сенімхат бойынша оның өкілінің) көрсетілетін 
қызметті берушіге стандарттың 3-қосымшасына сәйкес  
өтініш ұсынуы.

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

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

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады  (он бес минуттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжат-
тарды қарайды және орындаушыға жолдайды (он бес минут-
тан аспайды);

4) орындаушы құжаттарды қарайды, куәлікті дай-
ындайды және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады (төрт жұмыс күні ішінде); 

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы куәлікке 
қол қояды және кеңсе қызметкеріне жолдайды (он бес минут-
тан аспайды);

6) кеңсе қызметкері куәлікті тіркейді және көрсе-
тілетін қызметті алушыға (не сенімхат бойынша оның өкіліне) 
береді (он бес минуттан аспайды).

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қаты-
сатын көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бө-
лімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі:

1)  көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2)  көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3)  орындаушы;
4)  Орталық қызметкері;
5) Орталықтың жинақтау бөлімінің қызметкері.
8. Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) ара-

сындағы әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) реттілігі мен ұзақтығы  
көрсетілген рәсімдер (іс-қимылдар) сипаттамасы  осы 
регламенттің 1-қосымшасында келтірілген.

9. Әрбір рәсмнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетілген 
рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы 
рег  ламенттің  2-қосымшасына сәйкес әрбір рәсімнің (іс-
қимылдың) өту блок-схемасында келтірілген.

4.  Халыққа қызмет көрсету орталығымен және (немесе) 
өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен  өзара іс-қимыл 

тәртібінің сипаттамасы

10.  Қызметті Орталық арқылы көрсету кезіндегі 
көрсетілетін қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті 
алушының (не сенімхат бойынша оның өкілінің) әрекет-
терінің кезектілігі мен жүгіну тәртібінің сипаттамасы:

1) көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойын-

ша оның өкілі) Орталыққа стандарттың 9-тармағына сәйкес 
құжаттарды ұсынады;

2) Орталық қызметкері құжаттарды тіркейді жә-
не түпнұсқалардың түпнұсқалығын қайта шығарылған 
құ жаттардың электрондық көшірмелерімен салыстырып 
тек середі, егер Қазақстан Республикасының заңдарында 
өзге ше көзделмесе, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын 
ақпараттық жүйелердегі мәліметтерді пайдалануға көрсеті-
летін қызметті алушының (не сенімхат бойынша оның 
өкілінің) жазбаша келісімін алады (он бес минуттан аспайды); 

3)  Орталықтың жинақтау бөлімінің қызметкері құ-
жат тарды көрсетілетін қызметті берушіге қайта жолдай-
ды (бір жұмыс күні ішінде, мемлекеттік қызмет көрсету 
мерзіміне кірмейді);

4) құжаттарды қабылдағаннан кейін, мемлекеттік 
қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті беруші-
нің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өза-
ра іс-қимылы осы регламенттің 6-тармағының  2-5 тар-
мақшаларына сәйкес жүзеге асырылады;

5)  кеңсе қызметкері куәлікті тіркейді және Ор-
талыққа жолдайды (бір жұмыс күні ішінде);

6) Орталық қызметкері куәлікті тіркейді және көр-
сетілетін қызметті алушыға (не сенімхат бойынша оның 
өкіліне) береді (он бес минуттан аспайды).

5. Мемлекеттік қызмет көрсететін лауазымды тұлғалардың 
жауапкершілігі

11.  Көрсетілетін қызметті беруші мен Орталық бас-
шылары (бұдан әрі – лауазымды тұлғалар) мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті көрсетуге жауапты тұлғалар болып та-
былады.

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

12. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бой-
ынша әрекеттерге (әрекетсіздікке) шағымдану стандарттың 
3-бөліміне 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) 60 54 06, бірыңғай байланыс орталығы (1414).

Қызылорда облысы әкімдігінің 2014 жылғы «22» сәуірдегі № 559  қаулысымен бекітілген

«Кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға, өндiруге жер қойнауын пайдалану құқығының кепiл шартын тiркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

«Кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға, өндiруге жер қойнауын пайдалану құқығының 
кепiл шартын тiркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1- қосымша

Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы  әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) реттілігі мен ұзақтығы көрсетілген рәсімдер (іс-қимылдар) сипаттамасы

Көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкілі) көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде

1 Іс-әрекеттің (барысы, жұмыстар 
ағыны)

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 Іс-әрекеттердің (үдерістің, операция 
рәсімінің) атауы және олардың 

сипаттамасы

құжаттарды тіркейді құжаттарды   
қарайды 

құжаттарды
қарайды және куәлікті 

дайындайды

куәлікке қол қояды куәлікті тіркейді

4 Аяқталу нысаны (деректер, құжат, 
ұйымдастыру-өкімдік шешім)

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына 

ұсынады  

құжаттарды 
орындаушыға 

жолдайды

куәлікті көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына ұсынады

куәлікті кеңсе 
қызметкеріне жолдайды 

куәлікті көрсетілетін қызметті 
алушыға (не сенімхат бойынша 

оның өкіліне) береді
5 Орындалу мерзімі  15 минуттан аспайды 15 минуттан аспайды 4 жұмыс күні ішінде 15 минуттан аспайды 15 минуттан аспайды

Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы  әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) реттілігі мен ұзақтығы көрсетілген рәсімдер (іс-қимылдар) сипаттамасы

Көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкілі)  Орталыққа жүгінген кезде

1 Іс-әрекеттің (барысы, 
жұмыстар ағыны)

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Орталық қызметкері Орталықтың 
жинақтау бөлімінің 

қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
кеңсе 

қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Орындаушы Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

Орталық қызметкері

3 Іс-әрекеттердің 
(үдерістің, операция 

рәсімінің) атауы 
және олардың 
сипаттамасы

құжаттарды тіркейді, 
түпнұсқалардың 
түпнұсқалығын 

салыстырып тексереді

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушіге
қайта жолдайды

құжаттарды 
тіркейді 

құжаттарды   
қарайды 

құжаттарды
қарайды 

және куәлікті 
дайындайды

куәлікке қол қояды куәлікті тіркейді куәлікті тіркейді

4 Аяқталу нысаны 
(деректер, құжат, 

ұйымдастыру-өкімдік 
шешім)

құжаттарды  жинақтау 
бөлімнің қызметкеріне 

жолдайды

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады  

құжаттарды 
орындаушы
ға жолдайды

куәлікті 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады

куәлікті кеңсе 
қызметкерінежолдайды 

куәлікті 
Орталықка 
жолдайды 

куәлікті
көрсетілетін қызметті 

алушыға 
(не сенімхат бойынша 
оның өкіліне) береді

5 Орындалу мерзімі 15 минуттан аспайды 1 жұмыс 
күні ішінде 

(мемлекеттік 
қызмет көрсету 

мерзіміне кірмейді) 

 15 минуттан 
аспайды

15 минуттан 
аспайды

4 жұмыс күні 
ішінде

15 минуттан аспайды 1 жұмыс күні 
ішінде

15 минуттан аспайды

«Кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға, өндiруге жер қойнауын пайдалану құқығының кепiл шартын тiркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2- қосымша

Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) реттілігі мен ұзақтығы көрсетілген рәсімдер (іс-қимылдар) сипаттамасының  өту блок-схемасы

Көрсетілетін қызметті алушы  (не сенімхат бойынша оның өкілі)  көрсетілетін  қызметті берушіге жүгінген кезде 

Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетілген рәсімдер (іс-қимылдар)  реттілігі сипаттамасының  өту блок-схемасы

Көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкілі) Орталыққа жүгінген кезде

1. Жалпы ережелер

1.  Қызмет  берушiнің атауы: облыстың жергілікті 
атқарушы органы («Қызылорда облысының индустриялық-
инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі 
(бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші)).

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

2.  Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нысаны: 
қағаз түрінде.

3. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – барлауға 
немесе өндіруге байланысты емес жерасты құрылыстарын 
салуға және (немесе) пайдалануға келісімшарт (бұдан әрі - 
келісімшарт).

4.  Мемлекеттік қызмет тегін негізде көрсетіледі.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің  

(қызметкерлерінің) іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді 
(іс-қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті 
алушының (не сенімхат бойынша оның өкілінің) көрсетілетін 
қызметті берушіге еркін нысанда өтініш ұсынуы.

6.  Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына 
кіретін әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оны 
орындаудың ұзақтығы:

1) көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бой-
ынша оның өкілі) көрсетілетін қызметті берушіге Қазақстан 

Республикасы  Үкіметінің 2014 жылғы 26 ақпандағы №154 
қаулысымен бекітілген «Барлауға немесе өндіруге бай-
ланысты емес жерасты құрылыстарын салуға және (не-
месе) пайдалануға келісімшарттар жасасу» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі  - стандарт) 
9-тармағына сәйкес құжаттарды ұсынады;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға (не 
сенімхат бойынша оның өкіліне) құжаттар топтамасының 
қабылданған күні мен уақыты туралы  белгі қойылған өтініш 
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 құжаттарды қарайды, келісімшартты 
дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің басшысы-
на ұсынады (он төрт күнтізбелік күн ішінде); 

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 
келісімшартқа қол қояды және кеңсе қызметкеріне жолдайды 
(он бес минуттан аспайды);

6) кеңсе қызметкері келісімшартты тіркейді және 
көрсетілетін қызметті алушыға (не сенімхат бойынша оның 
өкіліне) береді (он бес минуттан аспайды).

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қаты-

сатын көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлім-
шелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі:

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

дағы әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) реттілігі  мен ұзақтығы  
көрсетілген рәсімдер (іс-қимылдар) сипаттамасы  осы 
регламенттің 1-қосымшасында келтірілген.

9. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсе-
тілген рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы 
регламенттің  2-қосымшасына сәйкес әрбір рәсімнің (іс-
қимылдың) өту блок-схемасында келтірілген.

4.  Мемлекеттік қызмет көрсететін лауазымды тұлғалардың 
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 қызмет 
көрсетуге жауапкершілікте болады.

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

12. Қызмет көрсету жөнінде ақпарат алуға, сондай-ақ, 
оның сапасын бағалау (оның ішінде шағымдану) қажет болған 
жағдайда ақпарат алу үшін байланыс телефонының нөмірі: 8  
(7242) 60 54 06, бірыңғай байланыс орталығы (1414).

Қызылорда облысы әкімдігінің 2014 жылғы  «22 » сәуірдегі № 559 қаулысымен бекітілген

«Барлауға немесе өндіруге байланысты емес жерасты құрылыстарын салуға және (немесе) пайдалануға келісімшарттар жасасу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

«Барлауға немесе өндіруге байланысты емес жерасты құрылыстарын салуға және
 (немесе) пайдалануға келісімшарттар жасасу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1- қосымша

Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы  әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) реттілігі мен ұзақтығы көрсетілген рәсімдер (іс-қимылдар) сипаттамасы

1 Іс-әрекеттің (барысы, 
жұмыстар ағыны)

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 Іс-әрекеттердің (үдерістің, 
операция рәсімінің) атауы 

және олардың сипаттамасы

құжаттарды тіркейді, көрсетілетін 
қызметті алушыға (не сенімхат 

бойынша оның өкіліне) өтініштің 
көшірмесін береді

құжаттарды   
қарайды 

құжаттарды
қарайды және келісімшартты 

дайындайды

келісімшартқа 
қол қояды 

келісімшартты тіркейді

4 Аяқталу нысаны (деректер, 
құжат, ұйымдастыру-өкімдік 

шешім)

құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады  

құжаттарды 
орындаушыға 

жолдайды

келісімшартты көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына 

ұсынады

келісімшартты кеңсе 
қызметкеріне жолдайды 

келісімшартты көрсетілетін 
қызметті алушыға (не 

сенімхат бойынша оның 
өкіліне) береді

5 Орындалу мерзімі  15 минуттан аспайды 15 минуттан аспайды 14 күнтізбелік күн ішінде 15 минуттан аспайды 15 минуттан аспайды

«Барлауға немесе өндіруге байланысты емес жерасты құрылыстарын салуға және
 (немесе) пайдалануға келісімшарттар жасасу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2- қосымша

Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетілген рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігі сипаттамасының  өту блок-схемасы

1. Жалпы ережелер

1.  Қызмет  берушiнің атауы: облыстың жергілікті 
атқарушы органы («Қызылорда облысының индустриялық-
инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі 
(бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші)).

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

2.  Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нысаны: 
қағаз түрінде.

3. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – қол 
қойылған және тіркелген кең таралған пайдалы қазбаларды 
барлауға, өндіруге арналған келісімшарт (бұдан әрі - 
келісімшарт).

4. Мемлекеттік  қызмет тегін көрсетіледі.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы
 
5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді 

(іс-қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті 
алушының (не сенімхат бойынша оның өкілінің) көрсетілетін 
қызметті берушіге еркін нысанда өтініш ұсынуы.

6.  Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына 
кіретін әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оны 
орындаудың ұзақтығы:

1) көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бой-
ынша оның өкілі) көрсетілетін қызметті берушіге Қазақстан 

Республикасы  Үкіметінің 2014 жылғы 26 ақпандағы №154 
қаулысымен бекітілген «Кең таралған пайдалы қазбаларды 
барлауға, өндіруге келісімшарттар жасасу, оларды тіркеу 
және сақтау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
(бұдан әрі - стандарт) 9-тармағына сәйкес құжаттарды 
ұсынады;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға (не 
сенімхат бойынша оның өкіліне) құжаттар топтамасының 
қабылданған күні мен уақыты туралы  белгі қойылған өтініш 
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 құжаттарды қарайды, келісімшартты 
дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің басшысы-
на ұсынады (он төрт жұмыс күні ішінде); 

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 
келісімшартқа қол қояды және кеңсе қызметкеріне жолдайды 
(он бес минуттан аспайды);

6) кеңсе қызметкері келісімшартты тіркейді және 
көрсетілетін қызметті алушыға (не сенімхат бойынша оның 
өкіліне) береді (он бес минуттан аспайды).

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қаты-

сатын көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлім-
шелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі:

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

дағы әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) реттілігі  мен ұзақтығы  
көрсетілген рәсімдер (іс-қимылдар) сипаттамасы  осы 
регламенттің 1–қосымшасында келтірілген.

9. Әрбір рәсмнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетілген 
рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы рег-
ламенттің  2-қосымшасына сәйкес әрбір рәсімнің (іс-қи-
мылдың) өту блок-схемасында келтірілген.

4.  Мемлекеттік қызмет көрсететін лауазымды тұл ғалардың 
жауапкершілігі

10. 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.

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

12. Қызмет көрсету жөнінде ақпарат алуға, сондай-ақ, 
оның сапасын бағалау (оның ішінде шағымдану) қажет болған 
жағдайда ақпарат алу үшін байланыс телефонының нөмірі: 8  
(7242) 60 54 06, бірыңғай байланыс орталығы (1414).

Қызылорда облысы әкімдігінің 2014 жылғы «22» сәуірдегі  № 559 қаулысымен бекітілген

«Кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға, өндіруге келісімшарттар жасасу, оларды тіркеу және сақтау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

«Кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға, өндіруге келісімшарттар жасасу, оларды тіркеу және сақтау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1- қосымша

Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы  әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ) реттілігі мен ұзақтығы көрсетілген рәсімдер (іс-қимылдар) сипаттамасы

1 Іс-әрекеттің (барысы, 
жұмыстар ағыны)

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 Іс-әрекеттердің (үдерістің, 
операция рәсімінің) атауы 

және олардың сипаттамасы

құжаттарды тіркейді, 
көрсетілетін қызметті алушыға 

(не сенімхат бойынша оның 
өкіліне) өтініштің көшірмесін 

береді

құжаттарды   
қарайды 

құжаттарды
қарайды және келісімшартты 

дайындайды

келісімшартқа қол қояды келісімшартты тіркейді

4 Аяқталу нысаны (деректер, 
құжат, ұйымдастыру-

өкімдік шешім)

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына 

ұсынады  

құжаттарды орындаушыға 
жолдайды

келісімшартты көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына ұсынады

келісімшартты кеңсе 
қызметкеріне жолдайды 

келісімшартты көрсетілетін 
қызметті алушыға (не 

сенімхат бойынша оның 
өкіліне) береді

5 Орындалу 
мерзімі

 15 минуттан аспайды 15 минуттан аспайды 14 жұмыс күні ішінде 15 минуттан аспайды 15 минуттан аспайды

«Кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға, өндіруге келісімшарттар жасасу, оларды тіркеу және сақтау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2- қосымша

Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетілген рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігі сипаттамасының  өту блок-схемасы

1. Жалпы ережелер

1.  Қызмет  берушiнің атауы: облыстың жергілікті 
атқарушы органы («Қызылорда облысының индустриялық-
инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі 
(бұдан әрі - көрсетілетін қызметті беруші)).

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

2.  Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нысаны: 
қағаз түрінде.

3. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – «Жер 
қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңында көзделген жағдайларда, кең 
таралған пайдалы қазбаларды барлауды және өндіруді 
жүргізу, барлауға немесе өндіруге байланысты емес құрылыс 
және (немесе) жерасты ғимараттары үшін берілген жер 
қойнауының учаскелеріне арналған сервитуттарды тіркеу ту-
ралы хабарлама-хат  (бұдан әрі - хабарлама-хат).

4. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде  көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді 
(іс-қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті 
алушының (не сенімхат бойынша оның өкілінің) көрсетілетін 
қызметті берушіге еркін нысанда өтініш ұсынуы.

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

1) көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бой-

ынша оның өкілі) көрсетілетін қызметті берушіге Қазақстан 
Республикасы  Үкіметінің 2014 жылғы 26 ақпандағы №154 
қаулысымен бекітілген «Жер қойнауы және жер қой-
науын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының 
За ңында көзделген жағдайларда, кең таралған пайдалы 
қазбаларды барлауды және өндіруді жүргізу, барлауға неме-
се өндіруге байланысты емес құрылыс және (немесе) жерасты 
ғимараттары үшін берілген жер қойнауының учаскелеріне 
арналған сервитуттарды тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының (бұдан әрі  - стандарт) 9-тармағына 
сәйкес құжаттарды ұсынады;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға (не 
сенімхат бойынша оның өкіліне) құжаттар топтамасының 
қабылданған күні мен уақыты туралы  белгі қойылған өтініш 
көшірмесін (қолма-қол немесе пошта байланысы арқылы) 
береді және құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің бас-
шысына ұсынады  (он бес минуттан аспайды);

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

4) орындаушы құжаттарды қарайды, хабарлама-хат 
дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің басшысы-
на ұсынады (он төрт күнтізбелік күн ішінде); 

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 
хабарлама-хатқа қол қояды және кеңсе қызметкеріне жолдай-
ды (он бес минуттан аспайды);

6) кеңсе қызметкері хабарлама-хатты тіркейді және 
көрсетілетін қызметті алушыға (не сенімхат бойынша оның 
өкіліне) береді (он бес минуттан аспайды).

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

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

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

арасындағы әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) реттілігі  мен 
ұзақтығы  көрсетілген рәсімдер (іс-қимылдар) сипаттамасы  
осы регламенттің 1-қосымшасында келтірілген.

9. Әрбір рәсмнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетілген 
рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы 
рег ламенттің 2-қосымшасына сәйкес әрбір рәсімнің (іс-
қимылдың) өту блок-схемасында келтірілген.

4.  Мемлекеттік қызмет көрсететін лауазымды тұлғалардың 
жауапкершілігі

10. 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.

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

12. Қызмет көрсету жөнінде ақпарат алуға, сондай-ақ, 
оның сапасын бағалау (оның ішінде шағымдану) қажет болған 
жағдайда ақпарат алу үшін байланыс телефонының нөмірі: 8  
(7242) 60 54 06, бірыңғай байланыс орталығы (1414).

Қызылорда облысы әкімдігінің 2014 жылғы «22» сәуірдегі № 559 қаулысымен бекітілген

«Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларда, кең таралған пайдалы қазбаларды барлауды 
және өндіруді жүргізу, барлауға немесе өндіруге байланысты емес құрылыс және (немесе) жерасты ғимараттары үшін берілген жер қойнауының 

учаскелеріне арналған сервитуттарды тіркеу»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

«Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларда, кең таралған пайдалы қазбаларды барлауды
 және өндіруді жүргізу, барлауға немесе өндіруге байланысты емес құрылыс және (немесе) жерасты ғимараттары үшін берілген жер қойнауының учаскелеріне

 арналған сервитуттарды тіркеу»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы  әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) реттілігі мен ұзақтығы көрсетілген рәсімдер (іс-қимылдар) сипаттамасы

1 Іс-әрекеттің (барысы, жұмыстар 
ағыны)

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 Іс-әрекеттердің (үдерістің, 
операция рәсімінің) атауы және 

олардың сипаттамасы

құжаттарды тіркейді, 
көрсетілетін қызметті алушыға 

(не сенімхат бойынша оның 
өкіліне) өтініштің көшірмесін 

береді

құжаттарды   
қарайды 

құжаттарды
қарайды және хабарлама-

хатты дайындайды

хабарлама-хатқа қол қояды хабарлама-хатты  тіркейді

4 Аяқталу нысаны (деректер, 
құжат, ұйымдастыру-өкімдік 

шешім)

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына 

ұсынады  

құжаттарды орындаушыға 
жолдайды

хабарлама-хатты 
көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады

хабарлама-хатты  кеңсе 
қызметкеріне жолдайды 

хабарлама-хатты көрсетілетін 
қызметті алушыға (не сенімхат 
бойынша оның өкіліне) береді

5 Орындалу мерзімі  15 минуттан аспайды 15 минуттан аспайды 14 күнтізбелік күн ішінде 15 минуттан аспайды 15 минуттан аспайды

«Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларда, кең таралған пайдалы қазбаларды барлауды
 және өндіруді жүргізу, барлауға немесе өндіруге байланысты емес құрылыс және (немесе) жерасты ғимараттары үшін берілген жер қойнауының учаскелеріне

 арналған сервитуттарды тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетілген рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігі сипаттамасының  өту блок-схемасы

1. Жалпы ережелер

1.  Қызмет  берушiнің атауы:  облыстың жергілікті 
атқарушы органы («Қызылорда облысының индустриялық-
инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі 
(бұдан әрі - көрсетілетін қызметті беруші)).

Өтініштерді қабылдау  және мемлекеттік көсретілетін 
қызмет нәтижелерін беру көрсетілетін қызметті беруші ар-
қылы жүзеге асырылады.

2.  Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нысаны: 
қағаз түрінде.

3. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – Қа-
зақстан Республикасы  Үкіметінің 2014 жылғы 26 ақпандағы 
№154 қаулысымен бекітілген «Жер қойнауын пайдала-
ну құқығын беруге, барлауға немесе өндіруге байланы-
сты емес жерасты құрылыстарын салуға және (немесе) 
пайдалануға арналған келісімшарттарды тіркеу» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі  - стандарт)                       
1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жер қойнауын пай-
далану құқығын беруге, барлауға немесе өндіруге байла-
нысты емес жерасты құрылыстарын салуға және (немесе) 
пайдалануға арналған келісімшарттарды мемлекеттік тіркеу 
актісі  (бұдан әрі - акті).  

4. Мемлекеттік қызмет тегін  негізде көрсетіледі.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді 
(іс-қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті 

алушының (не сенімхат бойынша оның өкілінің) көрсетілетін 
қызметті берушіге еркін нысанда өтініш ұсынуы.

6.  Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына 
кіретін әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оны 
орындаудың ұзақтығы:

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

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға (не 
сенімхат бойынша оның өкіліне) құжаттар топтамасының 
қабылданған күні мен уақыты туралы  белгі қойылған өтініш 
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 құжаттарды қарайды, актіні дайын-
дайды және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады (төрт жұмыс күні ішінде); 

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы актіге 
қол қояды және кеңсе қызметкеріне жолдайды (он бес ми-
нуттан аспайды);

6) кеңсе қызметкері актіні тіркейді және көрсетілетін 
қызметті алушыға (не сенімхат бойынша оның өкіліне)  береді 
(он бес минуттан аспайды).

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл 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) ара-

сындағы әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) реттілігі  мен 
ұзақтығы  көрсетілген рәсімдер (іс-қимылдар) сипаттамасы  
осы регламенттің 1-қосымшасында келтірілген.

9. Әрбір рәсмнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетілген 
рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы рег-
ламенттің  2-қосымшасына сәйкес әрбір рәсімнің (іс-қи-
мылдың) өту блок-схемасында келтірілген.

4.  Мемлекеттік қызмет көрсететін лауазымды тұлғалардың 
жауапкершілігі

10. 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.

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

12. Қызмет көрсету жөнінде ақпарат алуға, сондай-ақ, 
оның сапасын бағалау (оның ішінде шағымдану) қажет болған 
жағдайда ақпарат алу үшін байланыс телефонының нөмірі: 8  
(7242) 60 54 06, бірыңғай байланыс орталығы (1414).

Қызылорда облысы  әкімдігінің 2014 жылғы «22» сәуірдегі  № 559 қаулысымен бекітілген

«Жер қойнауын пайдалану құқығын беруге, барлауға немесе  өндіруге байланысты емес жерасты құрылыстарын салуға және (немесе) 
пайдалануға арналған келісімшарттарды тіркеу»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

«Жер қойнауын пайдалану құқығын беруге, барлауға немесе өндіруге байланысты емес жерасты құрылыстарын салуға 
және (немесе) пайдалануға арналған келісімшарттарды тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1- қосымша

Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) реттілігі  мен ұзақтығы  көрсетілген рәсімдер (іс-қимылдар) сипаттамасы  

1 Іс-әрекеттің (барысы, 
жұмыстар ағыны)

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 Іс-әрекеттердің (үдерістің, 
операция рәсімінің) атауы 

және олардың сипаттамасы

құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті 
алушыға (не сенімхат бойынша оның өкіліне) 

өтініштің көшірмесін береді

құжаттарды   
қарайды 

құжаттарды
қарайды және актіні 

дайындайды

актіге  қол қояды актіні тіркейді

4 Аяқталу нысаны (деректер, 
құжат, ұйымдастыру-өкімдік 

шешім)

құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады  

құжаттарды 
орындаушыға 

жолдайды

актіні көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады

актіні кеңсе 
қызметкеріне 

жолдайды 

актіні көрсетілетін қызметті 
алушыға (не сенімхат бойынша 

оның өкіліне) береді
5 Орындалу 

мерзімі
 15 минуттан аспайды 15 минуттан аспайды 4 жұмыс күні ішінде 15 минуттан аспайды 15 минуттан аспайды

«Жер қойнауын пайдалану құқығын беруге, барлауға немесе өндіруге байланысты емес жерасты құрылыстарын салуға 
және (немесе) пайдалануға арналған келісімшарттарды тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 2- қосымша

Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетілген рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігі сипаттамасының  өту блок-схемасы

ЖОБА

Жекешелендіруге  жататын облыстық коммуналдық
заңды тұлғалардың тізімін бекіту туралы

  «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 
1 наурыздағы Заңына және Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Жекешелендіру 
объ ек тілерін сату қағидасын бекіту туралы» 2011 жылғы 9 тамыздағы №920, 
«Жекешелендірудің 2014-2016 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекіту туралы» 
2014 жылғы 31 наурыздағы  № 280 қаулыларына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

  1. Қоса беріліп отырған жекешелендіруге жататын облыстық заңды тұлғалардың 
тізімі бекітілсін.

 2. Арал ауданының және Қызылорда қаласының әкімдіктері, «Байқоңыр (Бай-
конур)» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік 
қоғамы «Жекешелендірудің 2014-2016 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекіту ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 31 наурыздағы №280 қаулысын 
іске асыру бойынша тиісті шаралар қабылдасын. 

 3. Осы қаулының орындалуына бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбаса-
ры Н.Н. Годуноваға  жүктелсін.

4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң  
қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының әкімі                                         Қ. Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2014 жылғы «__»______
№___қаулысымен бекітілген

Жекешелендіруге жататын облыстық коммуналдық заңды тұлғалардың тізімі

№
п/п

Заңды тұлғалардың атауы Жекешелендіру 
мерзімі

Жекешелендіру 
түрі

«Тілдерді оқытудың өңірлік орталығы» 
мемлекеттік коммуналдық қазыналық 

кәсіпорны 

қараша                     
2014 жыл

коммерциялық 
тендер

2. «Қызылорда облысы әкімі аппаратының 
«Мемлекеттік қызметшілерді және 

бюджеттік сала қызметкерлерін қайта 
даярлау және олардың біліктілігін 

арттыру өңірлік орталығы» мемлекеттiк 
коммуналдық қазыналық кәсіпорны 

қараша                    
2016 жыл

тікелей атаулы 
сату 

3. «Қызылорда облысының дене шынықтыру 
және спорт басқармасының «Нұрсәт» 

теннис орталығы» мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық кәсіпорны 

қазан                 
2016 жыл

коммерциялық 
тендер 

4. «Қызылорда облысының денсаулық сақтау 
басқармасының «Қызылорда облыстық 
салауатты өмір салтын қалыптастыру 
орталығы» мемлекеттік коммуналдық 

қазыналық кәсіпорны 

қыркүйек                      
2015 жыл

коммерциялық 
тендер

5. «Қызылорда облысының дене шынықтыру 
және спорт басқармасының «Ұлттық спорт 
түрлері және бұқаралық сауықтыру - дене 
шынықтыру клубы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы мемлекеттік коммуналдық 

кәсіпорны

қыркүйек                      
2016 жыл

тікелей атаулы 
сату

ЖОБА

Мемлекеттік мекемелердің теңгерімінде тұрған облыстық
коммуналдық меншіктегі объектілерді мүліктік  жалдауға

(жалға) берудегі жалдау ақысының есеп айырысу мөлшерлемесі 
мен қолданылатын коэффициенттер мөлшерлерін бекіту туралы

«Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы 
Заңына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 
басқару туралы» Қазақстан Республикасының   2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 Заңына, 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 13 ақпандағы № 88  қаулысымен 
бекітілген «Мемлекеттік мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру» қағидаларына 
сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған мемлекеттік мекемелердің теңгерімінде тұрған облыстық 
коммуналдық меншіктегі объектілерді мүліктік жалдауға (жалға)  берудегі жалдау 
ақысының есеп айырысу мөлшерлемесі мен  қолданылатын   коэффициенттер мөлшелері 
бекітілсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары 
Н.Н.Годуноваға  жүктелсін.

3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң  
қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының әкімі                                       Қ. Көшербаев.

Кызылорда облысы әкімдігінің 2014 жылғы «__»_______
№___ қаулысымен бекітілген

Мемлекеттік мекемелердің теңгерімінде тұрған облыстық коммуналдық  меншіктегі 
объектілерді мүліктік  жалдауға (жалға)  берудегі жалдау ақысының есеп айырысу 
мөлшерлемесі мен қолданылатын коэффициенттер мөлшелері

Бір  жылға 1 шаршы метр үшін жалдау ақысының есеп айырысу мөлшерлемесі 1,5 
айлық есептік көрсеткіш (АЕК)

Ескертпе:
1. Облыстық коммуналдық мемлекеттік мекемелердің теңгерімінде тұрған 

мемлекеттік тұрғын  үй емес қордың объектілерін мүліктік жалға (жалдауға) берген кезде 
жылдық жалдау ақысын есептеу төмендегідей формула бойынша жүзеге асырылады: 

Жа = Еа х А х Ктұр х Ктүр х Кж х Ка х Кқ х Кұқ
Еа- 1 шаршы метрге  жылдық жалдау ақысының есеп айырысу мөлшерлемесі, теңге;
А- жалға алынатын алаң, шаршы метр;
Ктұр- жайдың тұрпатын ескеретін коэффициент;
Ктүр-тұрғын үй емес жайдың  түрін ескеретін коэффициент; 
Кж-жайдың жайлылық деңгейін ескеретін коэффициент;
Ка -аймақтық орналасуын ескеретін коэффициент;
Кқ-жалға алушының қызмет түрін ескеретін коэффициент;
Кұқ-жалға алушының ұйымдастырушылық-құқықтық нысанын ескеретін 

коэффициент.
2.Жабдықтар және автокөлік құралдарын мүліктік жалға (жалдауға) берген кезде 

жалдау ақысы мына формула бойынша есептеледі:
Жа = Ққ х Nаm/100 х  Кт
Жа- жабдықтар және көлік құралдарына жылдық жалдау ақысының мөлшерлемесі;
Ққ- бухгалтерлік есеп деректері бойынша жабдықтардың қалдық құны;
Есептелген тозуы 100 пайыз болған жабдықтар және көлік құралдарын мүліктік жалға 

(жалдауға) берген кезде, олардың  қалдық құны  алғашқы құнынан  (қалпына келтірілген) 
10 пайыз мөлшерде алынады;

Nаm- Қазақстан Республикасының «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» Кодексінің 120 бабына сәйкес амортизацияның шекті нормалары;

Кт -төмендету коэффициенті (жабдықтар мен көлік құралдарының тозу құны 
алпыс пайыздан асқан кезде - 0,8 мөлшерде, сауда-сатып алу (делдалдық) қызметтерді 
санамағанда, өндірістік қызмет  және халыққа қызмет көрсету саласын  ұйымдастырған 
шағын кәсіпкерліктің субъектілеріне берген кезде -0,5).

Реттік 
саны

Коэффициенттер түрі Коэффициент
мөлшері

1 Құрылыстың  тұрпатын ескеретін коэффициент (Ктұр)
 кеңселік 1,0
 өндірістік 0,8
 қоймалық, буқазандық 0,6
 басқалар 0,9

2 Тұрғын үй емес жайдың  түрін ескеретін коэффициент 
(Ктүр)
 бөлек тұрған 1,0
 кіріктірме-жапсарлас бөлігі 0,9
 цокольдік (жартылай өжіре) бөлігі 0,8
 өжіре бөлігі 0,7

3 Жайдың жайлылық деңгейін ескеретін коэффициент 
(Кж)
барлық инженерлік-техникалық коммуникациямен 
жабдықталған жай үшін коммуникацияның қандай бір 
түрі жоқ болған жағдайда әрбір түрі үшін 0,1 азаяды 

1,0

4 Аумақтық орналасуын ескеретін коэффициент (Ка):
Қызылорда қаласы үшін 2,0
аудан орталығы үшін 1,5
аудан орталығы емес кенттер, ауылдар, ауылдық 
округтер үшін

1,0

5  Жалға алушының қызмет түрін ескеретін  коэффициент 
(Кқ):
 банктердің, «Қазпошта» АҚ  есеп айрысу-кассалары 
үшін

2,0

 брокерлік және кедендік қызметтер, айырбастау пунктері 
және қызметі бағалы қағаздар нарығымен байланысты 
ұйымдар, сақ тандыру, инвестициялық компаниялар, 
нотариалдық және адвокаттық кеңселер үшін

3,0

 қоғамдық тамақтандыру, сауда, қонақ үйі қызметтерін 
 ұйымдастыру үшін

2,5

 мына салаларда қызмет ұйымдастыру үшін:
 жоғарғы білім беру
 орта білім  беру
 мектепке дейінгі білім беру

1,1
0,9
0,8

 орта және арнайы орта білім беру орындарында, 
денсаулық сақтау мекемелерінде және мемлекеттік 
мекемелердің ғимараттарында тамақтандыру  қызметін 
ұйымдастыру үшін

0,9

 басқалар үшін 1,0
6 Жалға алушының ұйымдастырушылық-құқықтық 

нысанын ескеретін коэффициент (Кұқ):
 мемлекеттік емес заңды тұлғалар үшін 1,3
 сауда-сатып алу (делдалдық) қызметтерді санамағанда    
 өндірістік және халыққа қызмет көрсету саласын 
 ұйымдастырған шағын кәсіпкерліктің субъектілері үшін

1,2

 жеке кәсіпкерлер үшін 1,1
акцияларының (қатысу үлестері) елу және одан  астам 
пайызы немесе бақылау пакеті мемлекетке  тиесілі және 
бюджеттік бағ дармаларды орындаудан 90 пайыздан 
кем емес табыс түсіретін ак ционерлік қоғамдар 
(жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер)  үшін

0,8

 қайрымдылық, қоғамдық  және коммерциялық емес 
 ұйымдар үшін 

0,5
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Электрондық оқылым – 21000

І. БІЛІМ МАМАНДЫҚТАРЫ

5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту және 
тәрбиелеу;

5В010200 – Бастауышта оқыту педагогикасы мен 
әдістемесі;

5В010300 – Педагогика және психология;
5В010400 – Бастапқы әскери дайындық;
5В010600 – Музыкалық білім;
5В010700 – Бейнелеу өнері және сызу;
5В010800 – Денешынықтыру және спорт;
5В010900 – Математика;
5В011000 – Физика;
5В011100 – Информатика;
5В011200 – Химия; 
5В011300 – Биология;
5В011400 – Тарих;
5В011600 – География;
5В011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті;
5В011800 – Орыс тілі мен әдебиеті;
5В011900 – Шетел тілі: екі шетел тілі;
5В012000 – Кәсіптік оқыту

ІІ. ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР
5В020700 – Аударма ісі;
5В020800 – Археология  және этнология;

ІІІ. ҚҰҚЫҚ
5В030100 – Құқықтану;

ІV. ӨНЕР
5В040400 – Дәстүрлі музыка өнері;
5В040900 – Хореография;
5В042100 – Дизайн;

V. ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАР ЖӘНЕ БИЗНЕС
5В050400 – Журналистика;
5В050600 – Экономика;
5В050800 – Есеп және аудит;
5В050900 – Қаржы;
5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару;

VІ. ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ
5В060200 – Информатика;
5В060800 – Экология;

VІІ. ТЕХНИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР ЖӘНЕ
ТЕХНОЛОГИЯЛАР

5В070300 – Ақпараттық жүйелер;
5В070400 – Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету;
5В070800 – Мұнай газ ісі;
5В071300 – Көлік, көліктік техника және техноло-

гиялар;
5В071800 – Электр энергетикасы;
5В072400 – Технологиялық машиналар және 

жабдықтар (сала лар бойынша);
5В072900 – Құрылыс;
5В073000 – Құрылыс материалдарын, бұйымдарын 

және құрастырылымдарын өндіру;
5В073100 – Қоршаған ортаны қорғау және өмір 

тіршілігінің қауіпсіздігі;
5В073200 – Стандарттау, сертификаттау және  ме-

трология;
5В075200 – Инженерлік жүйелер және желілер;

VІІІ. АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРЫ
5В080100 – Агрономия;
5В080200 – Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру 

технология сы;
5В080500 – Су ресурстары және суды пайдалану;
5В080600 – Аграрлық техника және технология;
5В081000 – Жерді мелиорациялау, баптау және 

қорғау;

ІХ. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
5В090100 – Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы 

мен тасымалдауды ұйымдастыру;
5В090300 – Жерге орналастыру;
5В090500 – Әлеуметтік жұмыс;
5В090700 – Кадастр;
5В090900 – Логистика (сала бойынша).
Оқуға қабылдау Ұлттық бiрыңғай тестiлеудiң 

немесе кешендi тестiлеудiң нәтижесi бойынша 

берiлген сертификаттағы балға сәйкес ақылы негізде 
және мемлекеттік білім гранты берілгендігі туралы 
куәліктің негізінде азаматтардың өтініштері бойынша 
конкурс арқылы жүзеге асырылады. 

Кешендi тестiлеу өткен жылдардағы жалпы орта 
білім беретін мектептің  бітірушілері, техникалық 
және кәсіптік (орта бiлiмнен кейiнгi оқу орында-
рын бiтiрушiлер) оқу орындарын бiтiрушiлер, ҰБТ-
ге қатыспаған халықаралық оқушылармен алмасу 
желiсi бо йынша шетелде оқыған жалпы бiлiм беретiн 
мектепті бiтiру шi лер, республикалық музыка мектеп-
интернаттарының бітіру ші лері, сондай-ақ оқу орында-
рын шетелде бiтiрген азаматтар үшін өткізіледі.

Кешенді тестілеуге қатысуға өтініштерді 
қабылдауды 20 маусым мен  9 шілде аралығында 
университеттің қабылдау комиссия сы жүргізеді.

Шығармашылық мамандықтарға өтініштерді 
қабылдауды 20 маусым мен  1 шілде аралығында уни-
верситеттің қабылдау комиссиясы жүзеге асырады.

Шығармашылық мамандықтарға түсетін азаматтар 
тек қана бір шығармашылық мамандықты көрсетеді. 

Шығармашылық мамандықтарға түсетін азамат-
тар университеттің қабылдау комиссиясы өткізетін 
шығармашылық емтихан тапсырады. Шығармашылық 
емтихандар саны – екеу. 

Шығармашылық емтихан 2-7 шілде аралығында 
өткізіледі.

Кешенді тестілеу  17-23 шілде аралығында 
өткізіледі.

Мемлекеттік білім грантын алу үшін конкурсқа 
өтініштер қабылдауды университеттің қабылдау ко-
миссиясы шілде айының 23-31 аралығында жүргізеді.

Университеттің күндізгі және сырттай оқу 
бөлімдеріне студенттер қатарына қабылдау тамыздың 
10-25 аралығында жүргізіледі.

Ақылы негізде студенттер қатарына қабылдау 
маман дықтардың тіл бөлімдеріне байланысты тестілеу 
нәтижесі бойынша төменгі балл деңгейі  50 бал-
ды құрайтын, оның ішінде бейіндік пәннен  кемінде 
7 балл (әрбір шығармашылық емтиханнан 10 балдан 
кем емес), алған пәндерден кемінде 4 балл  жинаған 
талапкерлердің сертификаттарына сәйкес конкурстық 
негізде жүргізіледі.

Техникалық және кәсiптiк бiлiмi бар азамат-
тарды ақылы негiзде қысқартылған бiлiм беру 
бағдарламалары бойынша күндізгі және сырттай оқу 
бөлімдеріне ұқсас мамандықтарға қабылдау Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Ұлттық тестілеу орталығы әзірлеген технология бой-
ынша өткізілетін кешенді тестілеудің нәтижесі бой-
ынша берілген сертификаттағы балдарға сәйкес 
конкурстық негізде жүргізіледі. 

Жоғары кәсiптiк бiлiмi бар азаматтарды ақылы 
негiзде қысқартылған бiлiм беру бағдарламалары бой-
ынша мамандықтарға қабылдауды университеттің 
қабылдау комиссиясы жүргізеді. 

Жоғары кәсіптік білім негізінде қысқартылған 
білім беру бағдарламалары бойынша оқу үшін 
өтініштер мен құжаттар 20 маусым мен 20 тамыз 
аралығында қабылданады. Тестілеу 20 тамыз бен 25 
тамыз аралығында өткізіледі.  

Мекен-жайымыз: Қызылорда қаласы,
Абай даңғылы,66.

Байланыс телефоны: 23-53-92.

Медицина қыз-
мет кер лерінің төл 
мере кесі қарсаңында 
ар да герлеріміз тура-
лы сыр шертсек. Об-
лыс тық санитарлық- 
эпи демиологиялық 
қызмет саласында 
35 жыл  тер төккен 
ардагеріміз Зуль-
фия Төлегенқызы 
Н ұ р  ж а н о в а н ы ң  
еңбек жолы көпке 
үлгі болар лық.  
Зульфия Төле-

генқызы еңбек жолында өз мамандығына 
деген сүйіспеншілігімен, біліктілігімен, 
ұйымдастырушылық қабілетімен ерекшеленді.  
Зульфия Төлегенқызы  жоғарғы медициналық 
білім орнын тәмамдаған уақыттан бастап, 
зейнеткерлік жасқа дейін облыстық санэпид-
станцияда үздіксіз еңбек атқарды. Қызмет ба-
рысында балалар мен жасөспірімдер ны-
сандарын санитарлық қадағалау бөлімін 
басқарып,  балалар және жасөспірімдер ны-
сандарын санитарлық-гигиеналық талаптарға 
сәйкестендіру, мектеп оқушыларының 
денсаулығын қадағалауда скринингтік тексеру 
әдістерін енгізді. Осының нәтижесінде мектеп 
оқушылары арасында көз аурулары, омыртқа 
жүйесі аурулары және жұқпалы аурулардың ал-
дын алуға қол жеткізілді. Сонымен қатар Зуль-
фия Төлегенқызы өз еңбек жолында 50-ден 
астам жас мамандарға қамқор болып, ұстаз 
ретінде тәлім-тәрбие берді. Бүгінгі күнде аудан, 
қала көлемінде тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау саласында Зульфия Төлегенқызының 
шәкірттері халықтың санитарлық-эпидемио-
ло гия лық салауаттылығын қамтамасыз ету-
де қызмет атқаруда. Еңбек жолының соңына 
дейін З.Төлегенқызы аса қауіпті және 
жұқпалы аурулардың алдын алу бөлімінде 

дәрігер-эпидемиолог қызметін атқарып, 
оба, сарып, Конго-Қырым қанды қызбасы, 
құтырма, ЖИТС, тырысқақ  сияқты аса 
қауіпті аурулардың алдын алуға атсалысып, 
оба, Конго-Қырым қанды қызбасы, құтырма 
ауруларының ошақтарын жою, залалсыздан-
дыру бойынша жұмыс жасады. Конго-Қырым 
қанды қызбасы ауруының алдын алуда кене-
лерге қарсы өңдеу жұмыстарына жергілікті 
бюджеттен қаржы бөлінуіне мұрындық бо-
лып, соның нәтижесінде аурушаңдықтың 
төмендеуіне қол жеткізілді. Санэпидқызмет 
саласындағы З.Төлегенқызының еңбегі еленіп, 
бірнеше рет денсаулық сақтау басқармасының, 
санэпидқызметтің құрмет грамотасы, алғыс 
хаттарына ие болды.

Санитарлық-эпи-
демиологиялық қызмет 
саласында аяусыз еңбек 
етіп, зейнеткерлік 
демалыстағы құрметті 
ардагеріміздің тағы 
бірі – Ли Людмила 
Деуновна. Людмила 
Деуновна Қызылорда 
м е д и ц и н а л ы қ 
у ч и л и щ е с і н 
тәмамдағаннан кейін 
1974 жылы өзінің 
еңбек жолын Жалағаш 
ауданында дәрігер-

эпидемиологтың көмекшісі қызметінен бастап,  
1975-1983 жылдары Қызылорда қалалық санэ-
пидстанциясында қызмет атқарса, 1983 жыл-
дан бастап Қызылорда облыстық санэпидстан-
циясында дәрігер-эпидемиологтың көмекшісі 
қызметін атқарып келді. Өзінің еңбек жолын-
да Людмила Деуновна 1976 жылы тіркелген 
Жалағаш ауданы Қаракеткен бекетіндегі іш 
сүзегі ауруының өршуін тұрақтандыруға,  1977-
1978 жылдардағы барлық аудандарда белең 
алған  вирусты гепатит ауруының өршуіне, 

1979 жылы Қармақшы ауданындағы дифте-
рия ауруының өршуіне, 1991-2000, 2001 жыл-
дарда Арал, Сырдария аудандарындағы ви-
русты гепатит ауруларының өршуіне қарсы 
шаралардың жүргізілуіне тікелей қатысып, 
аурудың тұрақтануына үлес қосты. Осындай  
қиындығы мол денсаулық сақшысы қызметімен 
қатар Ли Людмила облысымызда бірінші рет 
санэпидқызмет саласына автоматтық басқару 
жүйесін енгізуге тікелей мұрындық болып, 
барлық аудан, қала деңгейінде  жұқпалы ау-
руларды қадағалау, қоршаған орта нысан-
дарына санитарлық-эпидемиологиялық мо-
ниторинг бойынша 25 автоматтық басқару 
жүйесі бойынша бағдарлама енгізіліп, 
бүгінгі таңда осы бағдарлама негізінде об-
лыс бойынша санэпиджағдай қадағалануда. 
Тұрғындардың санитарлық-эпидемиологиялық 
салауаттылығын қамтамасыз етудегі ора-
сан зор еңбегі үшін  Ли Людмила Деунов-
на  бірнеше рет облыс әкімінің алғыс хаты-
мен, облыстық санэпидқызметтің, денсаулық 
сақтау басқармасының марапаттаулары-
на ие болды.  Сонымен қатар Ли Людми-
ла жас мамандарға өзінің кәсіби тәжірибелік  
көмегімен қатар, көпті көрген ақылшы тәлімгер 
ретінде адамгершілік, еңбексүйгіштік, адалдық 
секілді моральдық-этикалық тәрбие беріп келді. 
Тіпті қазір зейнеткерлік демалыста болғанына 
қарамастан, көптеген жастарға әлі де бол-
са ақылшы ұстаз ретінде өз қол ұшын беруге 
ешқашан да аянған емес.  

Қорыта келгенде, аяулы ардагерлермізді 
және барша медицина қызметкерлерін  алды-
мызда келе жатқан медицина қызметкерлерінің 
кәсіби мерекесімен құттықтаймыз, отбасы-
ларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, ба-
янды бақыт тілеп, еңбектеріңіздің зейнетін көре 
беріңіздер алтын-қазық ардагерлеріміз дегіміз 
келеді. 

Қазақстан Республикасы 
Тұтынушылардың

құқықтарын қорғау агенттігінің 
Қызылорда  облысы тұтынушылардың 

құқықтарын  қорғау департаменті.

Искендирова Жанар Абыз бай қызына 
1994 жылы Шиелі ауданы, Қарғалы 
ауылындағы №241 Қ. Әбдіқадыров атындағы 
мектепті бітіргені жөнінде берілген ОА 
№0128366 аттестаты жоғалуына бай-
ланысты жарамсыз деп есептелсін. 

***
Әлиакбар Мөлдір Қыдырбек қызына 

2011 жылы Қызылорда қаласындағы №12 
І.Қабылов атындағы мектепті бітіргені 
жөнінде берілген ЖОБ №0142846 аттеста-
ты жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

***
Әли Гүлнұр Икматқызына 2000 жылы 

Қызылорда қаласы, Тасбөгет кентіндегі 
№176 орта мектепті бітіргені жөнінде 
берілген ОБ №0333465 аттестаты жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Кушанова Ботакөз Молда баев наның 

атына 1999 жылы Сырдария ауданы, Қалжан 
ахун ауылындағы №126 мектепті бі тір гені 
жөнінде берілген МОБ №0348724 аттеста-
ты жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

***
Дарменов Күмісбектің 2002-2003 

оқу жылында Қазалы ауданындағы №165 
С.Сейфуллин атындағы мектепті бітіргені 
жөнінде берілген ОБ № 1005228 аттеста-
ты жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін. 

***
Сыздыкова Мирамкульдің 1996 жылы 

Қызылорда медицина училищесін «Ем-
деу ісі» ма мандығы бойынша бітіргені жө-
нінде берілген ОАБ-II №0067779 дипло-
мы жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

***
Өтебаева Кабира Бақтыбай қызы ның 

1998-1999 оқу жылында Жаңақорған ауда-
ны, Төменарық ауылындағы №223 мектепті 
бітіргені жөнінде берілген ОБ №0351528 ат-
тестаты жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп есептелсін.

***
Бержанов Ахан Зайділдаұлына 1985 

жылы Ү.К.Томанов атындағы №183 мек-
тепті бітіргені жөнінде бе рілген КД 
№010113 аттестаты жо ғалуына байланысты 
жарамсыз деп есептелсін.

***
Казбеков Акылбек Мейрам бековичтің 

атына Қызылорда қаласы, Қызылжарма 
тұйығы, 31 үй (квартал 249 А, Майлин 
көшесі) бойынша берілген (кадастрлық 
номері: 10-156-016-2386-1/А) техникалық 
паспорты жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп есептелсін.

***
Казбеков Акылбек Мейрам бековичтің 

атына Қызылорда қаласы, Қызылжарма 
тұйығы, 31 үй (квартал 249 А, Майлин 
көшесі) бойынша берілген (кадастрлық 
номері: 10-156-016-2386) жер учаскесіне 
жеке меншік құқығын беретін актісі  
жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

Аукционды өткізу талапта-
ры: Сауда лардың ағылшын тәсілі 
(бастапқы бағаның өсуі).

Кепілдемелік жарнасыз.
Аукцион арқылы сатылуға 

қойылған көліктердің құны, сатып 
алу-сату шартына қол қойғаннан 
кейін 10 банктік күн мерзімде 100% 
мөлшерінде төленеді.

Аукционға қатысушы ретінде 
тіркелуге төмендегі құжаттарды 

тапсыру қажет:
Аукционға қатысуға бекітілген 

үлгідегі өтінім;
Паспорт немесе жеке тұлғаны 

куәландыратын құжаттың 
көшірмесі;

Өкілдің уәкілеттілігін растай-
тын құжат.

Заңды тұлғалар жарғының но-
тариалды расталған көшірмелерін 
және заңды тұлғаның тіркелуі тура-

лы куәлігін, қатысушының банктік 
реквизиттерін, ал акционерлік 
қоғамдар – акционерлер тізілімінен 
жазбасын қосымша тапсырады.

Саудаларға қатысу өтінімдері 
ақпараттық хабарламаны 
жариялаған сәттен бастап келесі 
мекен-жай бойынша қабылданады: 
Қызылорда қ., Қорқыт ата к., 26 А, 
және 2014 жылдың 30 маусым  күні 
16.00-де аяқталады.

Аукционға қатысушыларды 
тіркеу (қатысушы билеті болған 
жағдайда) 2014 жылдың 12 мау-
сым  күні сағат 10.00 аукцион 
басталғанға дейін келесі мекен-
жайда жүргізіледі: Қорқыт ата к., 26 
А, 14 каб.

Қосымша сұрақтар және ақ па-
раттар бойынша мына телефондар 
арқылы хабарласыңыз: 8 /7242/ 27-
58-42 (ішкі 2831) немесе 26-13-47.

ҚОРҚЫТ АТА АТЫНДАҒЫ ҚЫЗЫЛОРДА МЕМЛЕКЕТТІК 
УНИВЕРСИТЕТІ ТАЛАПКЕРЛЕРДІ ОҚУҒА ШАҚЫРАДЫ

ҚОРҚЫТ АТА АТЫНДАҒЫ ҚЫЗЫЛОРДА МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
2014-2015 ОҚУ ЖЫЛЫНА ТӨМЕНДЕГІ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МАМАНДЫҚТАРЫ

БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК БІЛІМ ГРАНТЫ ЖӘНЕ АҚЫЛЫ НЕГІЗДЕ ОҚУҒА ТҮСУ 
ҮШІН ТАЛАПКЕРЛЕРДЕН ҚҰЖАТТАР ҚАБЫЛДАЙТЫНЫН ХАБАРЛАЙДЫ.

АРДАГЕР-АЛТЫН ҚАЗЫҚ!

№11000766 лицензияны Қазақстан Республикасы Байланыс  және ақпарат  министрлігінің Байланыс және ақпараттандыру комитеті 06.05.2011 жылы берген

ЖШС «Казгермунай» Біріккен кәсіп-
орны басшылығы, кәсіподақ комитеті мен 
ұжымы қауіпсіздік қызметінің жетекші 
инженері Баденов Талғатқа әкесі 

Баденов Тілеужанның
қайтыс болуына байланысты қайғысына 
ортақтасып, көңіл айтады.

ХАБАРЛАНДЫРУ 

Қызылорда мамандандырылған 
ауданаралық эконо микалық 
сотының 2014 жылғы 2 маусымдағы 
ұйғарымымен «Ахат+ГС» ЖШС-
не қатысты (Қызылорда қаласы, 
Желтоқсан, 11 үй, БСН 020540005814) 
оңалту рәсімін енгізу туралы іс 
қозғалды. Талап-тілектер Қызылорда 
қаласы, Әйтеке би көшесі, 29 үйде 
қабылданады.  

Назар аударыңыздар, аукцион!
«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Қызылорда өндірістік филиалы, 2014 жылдың   03 шілде  күні 17.00-де 

Қорқыт ата к., 26 А мекен-жайында орналасқан Конференц-залында автокөліктерді сату бойынша 
аукцион өткізеді.

Аукционда сатуға ұсынылған көліктер мәліметі:

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САРАПТАМА

Жеке кәсіпкер «Акжан» «Шиелі ау-
данында орналасқан «Нәнсай» көліне 
шаруашылықішілік балық шаруа-
шылығын жайластыру» туралы жобаға 
экологиялық сараптама жасау үшін 
Қызылорда облыстық табиғи ресур-
стар және табиғат пайдалануды реттеу 
басқармасына ұсынады.

Жоба бойынша барлық мүдделі 
тұлғаларға төмендегі телефонға  хабарла-
суды сұраймыз, тел.: 21-61-99.

***
«Арал балық өңдеу зауыты» ЖШС 

«Арал ауданында орналасқан «Лайкөл» 
көліне шаруашылықішілік балық 
шаруашылығын жайластыру» жобасы-
на экологиялық сараптама жасау үшін 
Қызылорда облыстық табиғи ресурс-
тар және табиғат пайдалануды реттеу 
басқармасына ұсынады.

Жоба бойынша барлық мүдделі 
тұлғаларға төмендегі телефонға  хабарла-
суды сұраймыз, тел.: 27-27-82.

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСIН

Өткен жылғы түлектер және өзге де талапкер-
лер кешенді тестілеуден өтеді.  Жоғары оқу орны-
на орта білімнен кейінгі (колледждер), сондай-ақ 
техникалық және кәсіптік  білімі бар тұлғалардың 
мерзімі қысқартылған оқу түріндегі жақын 
мамандықтарға қабылдануы үшін кешенді тестілеу 
өткізіледі.

СҚМУ келесі шығармашылық мамандықтар 
бойынша қабылдау жүргізеді: Дене шынықтыру 
және спорт; Бастапқы әскери дайындық; Дизайн; 
Музыкалық білім; Журналистика; Мәдени-тынығу 
жұмысы.

Қабылдау комиссиясы шығармашылық 
маман дықтарға өтініштерді 20 маусым  мен   1 
шілде аралығында қабылдайды, арнайы 
(шығармашылық) емтихандар 2-7 шілде 
аралығында тапсырылады.  Кешенді тестілеуге 
қатысу үшін жазылған өтініштер 20 маусым мен  
9 шілде    аралығында қабылданады. Кешенді 
тестілеу шілденің 17-23 күндері өтеді.  

Кешенді тестілеу 4 пәннен қазақ және орыс 
тілдерінде өтеді. Олар: қазақ (орыс) тілі, Қазақстан 

тарихы, математика, төртіншісі – таңдаған пәніне 
байланысты болады. Шығармашылық мамандықтар 
үшін міндетті пәндер – қазақ (орыс) тілі, Қазақстан 
тарихы және жоғары оқу орнының комиссиясы 
өткізетін 2 шығармашылық емтихан. 

Мемлекеттік білім грантын тағайындау ту-
ралы куәлік талапкерлерге 15 тамызға дейін 
беріледі.

Мемлекеттік білім гранты бойынша 
конкурсқа қатысу өтініштері  шілденің 23-31  
аралығында қабылданады.

ЖОО қабылдау комиссиясы  талапкерлерді 
студент қатарына тамыздың 10-25 аралығында 
тіркейді.

Ақылы түрдегі оқуға ағымдағы жылдың жал-
пы орта білім беру ұйымдарының түлектері, ҰБТ-
дан өткендер, кешенді тестілеуге қатысушылар, 
тестілеудің  қорытындысы бойынша 50 ұпайдан 
төмен  алмаған,  оның ішінде профильді 
пән бойынша 7 ұпайдан кем алмаған, басқа 
пәндерден  4 ұпайдан кем алмаған талапкерлер 
қабылданады.

ТАЛАПКЕР-2014 

МАНАШ ҚОЗЫБАЕВ атындағы 
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК 

УНИВЕРСИТЕТІ
– еліміздің солтүстігіндегі аса ірі жоғары білім беру, ғылыми-зерттеу және мәдени 

орталықтарының бірі, бүгінгі күні СҚМУ республикамыздағы  үздік жоғары оқу орындарының 
қатарына енеді. 

М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің 2014-2015 
оқу жылы бойынша мамандықтар тізімі

№ Коды Мамандықтар атауы
1. 5В010100 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
2. 5В010200 Бастауыш оқыту педагогикасы  мен әдістемесі 
3. 5В010400 Бастапқы әскери дайындық
4. 5В010600 Музыкалық білім
5. 5В010800 Дене шынықтыру  және спорт
6. 5В010900 Математика 
7. 5В011100 Информатика
8. 5В011200 Химия
9. 5В011300 Биология  
10. 5В011400 Тарих
11. 5В011600 География 
12 5В011700 Қазақ тілі мен әдебиеті
13. 5В011900 Шетел тілі: екі шетел тілі
14. 5В030100 Құқықтану
15. 5В050400 Журналистика 
16. 5В050600 Экономика 
17. 5В050900 Қаржы
18 5В060200 Информатика
19. 5В060700 Биология
20. 5В060800 Экология 
21. 5В060900 География 
22. 5В061100 Физика және астрономия   
23. 5В070300 Ақпараттық жүйелер 
24. 5В072700 Азық-түлік өнімдері технологиясы
25. 5В080100 Агрономия
26. 5В080200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

СҚМУ қабылдау комиссиясы: СҚО,  Петропавл қаласы, Пушкин көшесі, 86, №3 оқу 
корпусы, 142-ауд. Байланыс тел.: 8 (7152) 49-30-37.    Жұмыс уақыты: 9:00-18:00;  түскі 
үзіліс: 13:00-14:00;  сенбі күні:  9:00-18:00.

КЕЛЕСІ  АҚПАРАТТЫ  МҰҚИЯТ  ОҚЫҢЫЗ

ҚАЗАҚТЕЛЕКОМНАН  «IDTV ONLINE»  ҚЫЗМЕТІ 
КЕЛЕСІДЕЙ МҮМКІНДІКТЕР ҰСЫНАДЫ: 

iDTV  қызметі бар абоненттерге дербес компьютер, смарт ТВ не-
месе компьютерден қосымша теледидарға трансляциялау арқылы 
Қазақтелекомнан iDTV мүмкіндіктер ұсынады: 

«iDTV Online»  қызметіне қосылу: 
1) Қазақтелекомның қызмет көрсету желілеріне өтінім беру арқылы
2) өздігінше idport.kz. сайты арқылы қосылғанда, жүйе автоматты 

түрде www.online.id-tv.kz. Сайтына тіркелетін 12-белгілік код беріледі.
«iDTV Online» қызметінің  құны айына 600 теңге.

Анықтама телефоны 160

ҚАЗАҚТЕЛЕКОМНАН «KASPERSKY INTERNET SECURITY” АНТИВИРУСЫ 
Вирустардан қорғау, сіздің компьютеріңіздің қауіпсіздігін және басқа да мүмкіндіктермен 

қамтамасыз етеді.
Қызметтің құны айына 850 теңге 
Аталмыш қызмет ақысын Қазақтелеком терминалдарынан ««Кошелёк (Prepaid-счёт)» 

түймешесін басу және әрі қарай толтыру ... немесе epay.kkb.kz. сайты арқылы төлеуге болады. 
Әрі қарай   www.idport.kz  жеке кабинетіне өтіп, «Программа лық қамтамасыз етуді жалға алу» 

белгісін басу және керек қызмет түрін таңдап ... нақтылау түймешесін басу керек. 
Анықтама телефоны 160

ҚАЗАҚТЕЛЕКОМНАН  «АТА-АНА БАҚЫЛАУЫ (CHILDWEBGUARDIAN PRO)» 
БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМАСЫН  ЖАЛҒА АЛА ОТЫРЫП, СІЗДІҢ ҚОЛ 

ЖЕТКІЗЕТІНІҢІЗ:
Электрондық поштаны тазалау, белгілі бір сайттарды құлыптау және басқа да көптеген мүмкіндіктер  
Қызметтің құны айына 400  теңге 
Аталмыш қызмет ақысын Қазақтелеком терминалдарынан ««Кошелёк(Prepaid-счёт)» түймешесін 

басу және әрі қарай толтыру ... немесе epay.kkb.kz. сайты арқылы төлеуге болады. 
Әрі қарай   www.idport.kz  жеке кабинетіне өтіп, «Программалық қамтамасыз етуді жалға алу» 

белгісін басу және керек қызмет түрін таңдап ... нақтылау түймешесін басу керек. 
Анықтама телефоны 160

Автокөліктер Бастапқы бағасы (теңге)
Lexus GS - 300 2 571 871  (24.04.2014ж. бағалау актісі)
Уаз – 22069 - 04 960 179  (24.04.2014ж. бағалау актісі)
Уаз - 39099 909 286  (24.04.2014ж. бағалау актісі)
ВАЗ - 21150 888 192 (24.04.2014ж. бағалау актісі)

Газ – 31105 - 120 824 785 (24.04.2014ж. бағалау актісі)

МҰРАГЕРЛІК ІС

Қайтыс болған Алмаханова 
Нұржамалға қатысты мұрагерлік 
істің ашылуына байланысты нота-
риус М.К.Бердалиева мұрагерлер 
болса, мына мекен-жайға хабар-
ласуын сұрайды. Шұғыла м/а, 25 
үй, 81/82 пәтер, тел.: 20-15-81.


