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Жергілікті мəслихаттардың құрылып, 
жұмыс істей бастағанына биыл 20 жыл 
толып отыр. Нақты кезеңде мерейлі ме-
реке ел аумағында кеңінен аталып өтуде. 
Мəселен, жуырда Алматы қаласында 
«Қазақстан мəслихаттары депу-
тат тарының бірлестігі» рес-
публикалық қоғамдық ұйы-
мының ұйытқы болуы-
мен ғылыми-тəжірибелік 
кон ференция болып өтті. 
Аталған жиын Елбасының 
«Қазақстан - 2050» страте-
гиясы: қалыптасқан мем-
лекеттің жаңа саяси бағыты» 
атты  Қазақстан халқына 
Жолдауларының жəне «Ин-
теллектуалды ұлт - 2020» 
жобасының негізгі бағыттарын жан-жақты іске асыру ая-
сында өтті. Өткен жиырма жылда жеткен табыстар таразыға 
түсетін осы мерейлі күнге Қызылорда облыстық мəслихаты да 
жетістіктермен жетіп отыр.
Жалпы, Мəслихаттар институтының негізі 1993 жылдың 

желтоқсанында «Қазақстан Республикасының жергілікті өкілді 
жəне атқарушы органдары туралы» ҚР Заңының негізінде қаланды. 
Осыған орай,  1994 жылдың наурыз айынан бастап бұған дейін 
жергілікті мəслихаттар қызметін атқарып келген облыстық, қалалық, 
аудандық кеңестер өкілді орган – мəслихаттарға орын берді. Осы-
лайша, ел тəуелсіздігінің алғашқы жылдарында-ақ жергілікті 
мəслихаттар аймақтың жоспарын, экономикалық жəне əлеуметтік даму 
бағдарламаларын, жергілікті бюджетті, оның атқарылуы туралы есепті 
бекіту мен көптеген бағдарламалардың орындалуына бақылау жүргізу 
құқығын иеленіп, елдің дамуы жолында беделді күшке айналды. Өкілді 
орган – мəслихаттардың бүгінгі таңға дейін бес шақырылымы болды. 
Осы мерзім ішінде облыстағы барлық деңгейдегі мəслихаттар  қоғамды 
демократияландыру, өңірлік ынтымақтастықты дамыту əрі кəсіби 
мемлекетті құруға бағытталған іргелі мəселелерді шешуде байыпты 
жұмыстар атқарып, Сыр елінің дамуына айрықша үлес қосты. Ең алғашқы 
мəслихаттар өз жұмысын бастаған жылдары елдегі экономиканың 
дамуы төменгі деңгейде болды, нарық заңдары халықтың тұрмыс-
тіршілігіне кері əсер етті. Ол кезде тұрғындарды жұмыспен қамту, 
əлеуметтік нысандар құрылысын салу өте өзекті мəселе болатын. Осын-
дай маңызды мəселелерді шешу жолында жергілікті мəслихат депутат-
тары зор ынтамен еңбек етті. Ал, екінші шақырылған мəслихаттардың 
жұмысы жаңа Конституция қабылданып, соның негізінде заңнаманың 
жаңарған кезеңіне сəйкес келді. Бірінші  шақырылым кезіндегі қол 
жеткен нəтижелер қаперге алына отырып, екінші шақырылымның 
мəслихаттары жұмыстың жаңаша үрдістерінің негізін қалады. Осы 
тұста əлеуметтік төлемақы мен жəрдемақылардың уақытылы берілуі 
мəслихаттар үшін кезек күттірмейтін өзекті проблемаға айнал-
ды.  Облыстық мəслихат депутаттары сайлаушыларының ама-
натын атқарушы органдарға жеткізіп, олардың орындалуын 
бақылауда белсенділік танытты.

ЖЕРГІЛІКТІ МӘСЛИХАТТАРҒА-20 ЖЫЛ!

Өзінің кіріспе сөзінде облыс 
əкімі құқық бұзушылыққа мүлдем 
төзбеушілік қағидатын қалыптастыру 
бағытындағы жұмыстардың тым 
баяу, мардымсыз  жүріп жатқанын 
сынға алды. Əлеуметтік сауалнамалар 
нəтижесі адамдар алаңсыз тірлік етуі 
үшін бірінші кезекке материалдық 
құндылықтарды емес, жеке басының 
амандығын қоятынын көрсетті. Ішкі 
істер департаментінің материалдық-
техникалық базасының нығаюына 
бөлінген қаржы жылдан жылға 
артқанмен, құқық бұзушылықтың 
алдын алудағы шаралар көңілден 
шықпайды. Облыстың əрбір 100-ші 
тұрғынына 1 қылмыстан келгенін 
айтсақ, ішкі істер органдарының 
жұмысына қандай баға берілетіні 
түсінікті. Біріккен Ұлттар ұйымы мен 
ҚР Бас  прокуратурасы Қызылорда 
облысын «Ең қауіпсіз аймақ» деп 
танығанына тоқмейілсіп, құқықтық 
тəртіп, ұсақ құқық бұзушылықтарды 
назардан тыс қалдыруға болмайды.

Тоғыз айда тіркелген 7 мыңнан аса 
қылмыстың тең жартысы ашылмаған. 
Ұрлыққа қатысты да осындай жағдай 
қалыптасқан. Қоғамдық орындарда 2 

мыңнан астам қылмыс орын алғанын 
ескерсек, патрульдік қызметтің 
тиім ділігі қайда? Жол апаттары-
нан 186 адам қаза тауып, мыңдаған 
адам зардап шеккен. Соңғы айлар-
да қала көшелерінде 5 атыс оқиғасы 
болған. Егер қолына суық қару 
ұста ғандарды көшеде тайраңдатып 
қойсақ, тұрғындардың қауіпсіздігіне 
кім жауап береді? Учаскелік по-
лицейлер өздеріне бекітілген ау-
мақтағы жұмыссыз жастардың не-
мен айналысатынын білмейді. 
Олар мен жұмыс жүргізілмесе, 
бізге жат құндылықтарды наси хат-
таушылардың жетегінде кетуі əбден 
мүмкін. Егер полицейлер күнделікті 
қауіпсіздікті қамтамасыз етуде тиімді 
əрекет ете ал маса, жедел жағдайларда 
қандай  қауқар танытпақ? Қылмыстан 
физи калық жəне материалдық-
моральдық залал ғана келмейді, ол 
мемлекетке де зиян шектіреді. Салы-
стыру үшін айтсақ, мəселен, кəсіптік-
техникалық колледжде бір оқушыны 
оқытуға орташа есеппен 400 мыңнан 
астам қаржы жұмсалса, сотталушыны 
колонияда ұстауға 1 миллион теңгеге 
жуық ақша кетеді. 

Биылғы жылдың өзінде ішкі 
істер департаментінің жедел бас-
қару орталығын жаңғырту мен 
бейнебақылау камераларын орна-
ту үшін жарты миллиардқа жуық 
қаржы бөлінді. Департамент пен қала 
əкімдігі арасындағы жұмыстардың 
үйлеспеуінен, жұмсалған қаржының 
тиімділігі көрінбейді. Камераларды 
құрғаннан не пайда, 216 камераның 
7-еуі мүлде істен шыққан, 60-тан аста-
мы жарықтандырылмаған көшелер 
мен аулаларда орналасқан. Қылмыс 
атаулының көбісі түнде жасалатынын 
ескерсек, бұл ретте миллиондаған 
қаржыға құрылған камерадан қайран 
жоқ. Күн сайын қалада 350-ден астам 
полицей патрульдік қызмет атқарады. 
Ішкі істер саласындағы реформадан 
соң, кейбір шағын аудандарға поли-
цейлер ат ізін салмайтын болды. Олар 
шақырулар мен дабылдарға ғана ба-
рып, қалған уақытта жолда тұрады. 

Жақын күндері патрульдік қыз-
метке тағы да арнаулы 50 автокөлік 
берілді. Жыл соңына дейін тағы 50-і 
алынады. Бірақ патрульдер көлікке 
отырғасын құқық бұзушылық жиі 
орын алатын аулалар мен подъез-
дерді бақылаудан шығарып алады 
деген қауіп бар. Мұндай орындарға 
форма киген адамның баруының өзі 
бұзақылықтың алдын алады. 

Полиция қызметкерлері жаңа 
жағ дайда жұмыс істеуі үшін тəжіри-
белік сабақтар өткізу туралы қанша 
айтылғанмен, жартыжылдықта əкім-
шілік құқық бұзушылық хаттама тол-
тыруды ғана меңгеріпті. Алайда осы 
хаттамалардың сауатсыз рəсімделгені 
салдарынан əкімшілік істер санкция 
қолданылмастан соттан қайтарылған. 
Бұл айыппұл өндіру, қылмысқа 
мүлдем төзбеушілікті қалыптастыру 
жұмысына кері əсерін тигізіп отыр. 

Ел қорғанына балаған поли-
цей лердің өздерінің қылмысқа жол 
беруіне не деуге болады? Қы зыл-
орда тарихында полицейдің адам 
өлтіруі, жемқорлыққа жол бер  генін 
əшкерелеген қызметкерін атуы бұрын-
соңды кездеспеген еді. Биыл орын 
алған сұмдық жағ  дай  елдің үрейін 
ұшыр ды. Аза маттардың консти-
туциялық құқын бұзу, ішкі істер ор-
гандары ғи мараттарына заңсыз апа-
рып, қамап ұстаудың бірнеше фактісі 
тіркелген. Полицейлердің мас күйінде 
көлік жүргізуі, азаматтарды ұрып-
соғуы тыйылмай отыр. Өркениетті 
елдерде полиция қызметкерін көрген 
адам өзін қорғалған сезінеді, ал біздің  
кейбір тұрғындар погон таққандарды 
көргенде қорқыныш сезімін бастан 
кешіреді. Өйткені олар адамдармен 
қарым-қатынас мəдениетін игерме-
ген, тек жазалау арқылы əрекет етеді. 
Полиция қызметін бағалаудың бір 
критерийі халық сенімі бол-
са, оған ие болу үшін жұмыс 
істеу керек. 

ЗАҢ БҰЗУШЫЛЫҚҚА 
МҮЛДЕМ ТӨЗБЕУШІЛІК ҚАҒИДАТЫН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУ КЕРЕК

Сейсенбіде облыс əкімі Қырымбек Көшербаевтың төрағалығымен 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мəселелері жөніндегі, об-
лыс əкімі жанындағы құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі 
ведомоствоаралық комиссиялардың, облыстық прокурату-
ра алқасының бірлескен отырысы өтті. Оған аталған комиссия 
мүшелері, облыстық, аумақтық басқарма, департамент басшыла-
ры, құқық қорғау органдарының басшылары, аудандар мен қала 
əкімдері, үкіметтік емес ұйымдар өкілдері қатысты. Басқосуда құқық 
бұзушылыққа мүлдем төзбеушілік қағидатын қалыптастырудың 
кейбір мəселелері, сыбайлас жемқорлықпен күрес жағдайы 
талқыланды. 

“Қазсушар” республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнында облыстық 

табиғи ресурстар жəне табиғат 
пайдалануды реттеу басқармасының 

ұйымдастыруымен “Сырдария өзенінің  
арнасын реттеу жəне Арал теңізінің 

солтүстік бөлігін сақтау” (САРАТС-2) 
жобасының екінші кезеңінде жүзеге 
асырылатын жұмыстарды сарапқа 
салған қоғамдық тыңдау өткізілді. 

Оның жұмысына облыстың басқарма 
басшылары мен су мамандары жəне 
дүниежүзілік қайта құру жəне даму 

банкінің сарапшылары қатысты.
Қоғамдық тыңдауды ашқан облыстық 

табиғи ресурстар жəне табиғат пайдалануды 
реттеу басқармасының басшысы Еркебұлан 
Бекжанов “САРАТС” жобасы халықаралық 
жəне өңірлік бағдарламалардың шеңберінде 
жүзеге асырылатын ең ауқымды жоба екенін 
атап өтті. Елбасының тікелей тапсырмасымен 
жүзеге асқан, ғасыр жобасы атанған “САРАТС” 

жобасының бірінші кезеңінің жүзеге асуы 
облыстың əлеуметтік-экономикалық дамуына 
зор мүмкіндік берді. Бұл кезеңдегі бар 
жұмыстар дүниежүзілік қайта құру жəне 
даму банкі мен республикалық бюджеттен 
қоса қаржыландыру арқылы жүзеге асты. 
Соның нəтижесінде теңіз суының тұздылығы 
айтарлықтай төмендеп, су көлемі 15 текше 
шақырымнан 27 текше шақырымға дейін 
жетті. Сырдария өзенінің қыс кезіндегі 
су өткізу қабілеті 650-700 текше метрге 
дейін жоғарылады. Арал теңізіне түсетін 
судың көбеюі өңірдегі тіршіліктің қайта 
жандануына жол ашты. Суармалы жерлердің 
сумен қамтамасыз етілуі жақсарды. Бұл өз 
кезегінде көлемі 20-30 мың гектардан асатын 
бірнеше ірі көлдердің қалпына келуіне, 
балық шаруашылығының дамуына мүмкіндік 
берді. Сөйтіп, теңізде бұрын жоғалып 
кеткен балықтың 13 түрі қайта пайда болды. 
Балық аулау көлемі 400 тоннадан бес мың 
тоннаға дейін жетті. Теңіз Арал қаласына 75 

шақырымнан 17 шақырымға дейін жақындады. 
Енді бүгінде “САРАТС-2” жобасын жүзеге 
асырудың екі кезеңдік тəсілін жүзеге асыру 
міндеті тұр.

Мұнан кейін сөз алған “САРАТС-2” 
жобасының жетекшісі Серік Смайлов жобаның 
қоршаған ортаға əсері жөнінде айтты. Негізі 
жобаны жүзеге асырудағы мақсат өңірдің 
экологиялық ахуалын жақсарту көзделген. 
Сондықтан да онда бірінші кезеңдегі барлық 
жағдай толығымен ескерілген. Жалпы 
жобаның алғашқы кезеңінде Көкарал 
бөгеті мен Ақлақ жəне Əйтек су торабында 
су құрылғылары кешені, Сырдария өзені 
бойында су тасқынына қарсы қорғаныс 
бөгеттері мен Ақсу елді мекенінің тұсындағы 
өзен арнасын реттеу жұмыстары жүргізілді. 
Сондай-ақ, Қызылорда жəне Қазалы су торабы 
мен Шардара жəне Арнасай тоспаларын 
жөндеу жұмыстары жүзеге асырылды. Соның 
арқасында аймақтың экологиялық ахуалы 
айтарлықтай жақсарып, облыстың əлеуметтік-

экономикалық тұрғыдан дамуына жол ашты.
Енді жобаның екінші кезеңіне сегіз 

компонент енгізіліп, оның алтауы бірінші 
кезеңде жүзеге асырылатын болады. Атап 
айтқанда, бұл кезеңде Қызылорда су 
торабының сол жағалаудағы шлюз-реттеуіші 
қалпына келтіріліп, Қазалы жəне Қармақшы 
аудандарында су тасқынына  қарсы қорғаныс 
бөгеттері салынады. Сондай-ақ, Қорғанша 
жəне Тұрымбет учаскелерінде Сырдария 
өзенінің арнасы түзетіліп, Қазалы ауданының 
Бірлік ауылы маңында автомобиль көпірі 
салынады. Сонымен қатар Қамыстыбас жəне 
Ақшатау көлдер жүйелері қалпына келтіріліп, 
Арал ауданы Қамыстыбас балық өсіру питом-
нигінің Тастақ учаскесіндегі балық өсіру 
то ған дары кеңейтіледі. Ал жобаның екінші 
кезеңінде Солтүстік Арал теңізін қалпына кел-
тіру мақсатында Көкарал су тоспасын Балтық 
жүйесі бойынша қазіргі 42 метрден 48 метрге 
дейін биіктету жоспарланып отыр. Сонымен 
бірге Сырдария өзені бассейнінің Қазақстан 
бө лігінің су ресурстарын басқарушы жұмыс 
орталығын салу мен оны жабдықтау да 
көзделуде.

Жалпы “САРАТС-2” жобасын жүзеге 
асыру Арал өңірінің əлеуметтік-экономикалық 
дамуына оң ықпал етеді деп күтілуде. Соның 
ішінде мыңдаған гектар жайылымдықтар 
мен шабындық жерлер суландырылып, 15 
мыңнан астам халық тұратын елді мекендер су 
басудан қорғалады. Қазалы ауданының Бірлік 
ауылынан салынатын автомобиль көпірін салу 
жыл бойы қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жол 
ашады. Өзен сағасындағы жалпы ауданы 34 
мың гектар болатын көлдер суға толады. Ал, 
ең бастысы, Арал теңізінің су басу алаңы мен 
теңіздегі судың көлемі айтарлықтай ұлғаяды. 
Сол кезде балық аулау көлемі 30 мың тоннаға 
дейін жетіп, қосымша мыңдаған жаңа жұмыс 
орындары ашылады. Ерекше айтарлығы сол, 
теңіз айдынының алаңы елді мекендерге 
жетіп, теңіздің кеуіп қалған ұлтанынан ұшқан 
шаңды тұздар азайып, экологиялық ахуал 
айтарлықтай жақсарады. Туризмді дамытуға 
да жол ашылады.

Айғали ҚАРАБАЛАЕВ.

ҚОҒАМДЫҚ ТЫҢДАУ

АРАЛҒА ПАНА СЫР АНА
“САРАТС-2”  ЖОБАСЫ САРАПҚА САЛЫНДЫ

ЕЛБАСЫ ҚОРҒАНЫС 
МИНИСТРЛІГІНІҢ БАСШЫЛЫҚ 
ҚҰРАМЫМЕН КЕЗДЕСТІ
 

Мемлекет басшысы кездесу барысында берген өтінішіне 
орай қорғаныс министрі Серік Ахметовтің отставкасын 
қабылдағанын айтты. Сонымен қатар, Қазақстан Президенті 
ведомствоның басшылық құрамына жаңа министр – 
Иманғали Тасмағамбетовті таныстырды.
Нұрсұлтан Назарбаев Қорғаныс министрлігі елдің мемлекеттік 

басқару жүйесінде маңызды буын саналатынын атап өтті, сондай-ақ 
Қазақстан армиясының қару-жарағын одан əрі жетілдірудің жəне оны 
заманауи əскери техникалармен жабдықтаудың қажеттілігіне назар 
аударды. 

ЕЛОРДАҒА ЖАҢА ӘКІМ 
ТАҒАЙЫНДАЛДЫ

“Мемлекет басшысы Астана қаласының жаңа əкімі 
Əділбек Жақсыбековты таныстырды”, – делінген Ақорда 
баспасөз қызметінің твиттер парақшасында. 
Бұған дейін Ə.Жақсыбеков ҚР мемлекеттік хатшысы  ҚР 

Қауіпсіздік кеңесі хатшысының міндетін уақытша атқарушы болды. 
1997-2003 жылдар аралығында Астана қаласының  əкімі, кейін ҚР Ин-
дустрия жəне сауда министрі, «Нұр Отан» халықтық-демократиялық 
партиясы төрағасының бірінші орынбасары ҚР Президенті кеңесшісі, 
Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Төтенше жəне 
өкілетті елшісі, ҚР Қорғаныс министрі қызметтерін атқарды.

ПРЕЗИДЕНТ

Жергілікті мəслихаттардың құрылып, 
жұмыс істей бастағанына биыл 20 жыл 
толып отыр. Нақты кезеңде мерейлі ме-
реке ел аумағында кеңінен аталып өтуде. 
Мəселен, жуырда Алматы қаласында 
«Қазақстан мəслихаттары депу-
тат тарының бірлестігі» рес-

Коллаж Қ.Оразбаевтыкi

Кеше облыстық тарихи-өлкетану музейінде Қазақстанның 
халық жазушысы, КСРО      Мемлекеттік сыйлығының лауре-
аты Əбдіжəміл Нұрпейісовтің мерейтойына орай «Əбдіжəміл 
Нұрпейісов – 90 жаста» атты көрме ұйымдастырылып, 
“Қайсар қаламгер” тақырыбында танымдық кеш өткізілді. 
Көрмеде  «Қан мен тер» жəне «Соңғы парыз» романдарының 

ағылшын тіліндегі аудармаларының тұсаукесері, туындыларының 
Америкадағы таныстырылымы, Ресей əдебиетшісінің Əбдіжəміл 
Нұрпейісов туралы жазған шығармасы  жұртшылық назарына 
ұсынылды. 

Сонымен қатар, қаладағы Қ.Мұхамеджанов атындағы №1 
мектеп-гимназиясы оқушыларының қатысуымен қаламгер шығар-
машылығына арналған “Қайсар қаламгер” тақырыбындағы  танымдық 
кеш өткізілді. Кеш барысында “Қан мен тер” романынан үзінділер 
оқылды. Əдеби кеш  соңы шағын концертпен аяқталды.

ЖАЗУШЫ
МЕРЕЙТОЙЫНА 
АРНАЛҒАН КӨРМЕ

КӨРКЕМ СӨЗДІҢ 
КЕМЕҢГЕРІ

Ə.Тəжібаев атындағы облыстық əмбебап ғылыми 
кітапханасы Қазақстанның Халық жазушысы, Ұлы Отан 
соғысының ардагері, М.Шолохов атындағы халықаралық 
жəне Қазақстан Мемлекеттік сыйлықтарының лауреаты  
Əбдіжəміл Нұрпейісовтің туғанына  90 жыл толуына орай 
«Соңғы парыз» романы бойынша оқырмандар конференция-
сын ұйымдастырды.
«Соңғы парыз» романы алғаш рет 1998–1999 жылдары «Жазу-

шы» баспасынан жарық көрген болатын.  Роман үш қана кейіпкердің 
(Бəкизат, Жəдігер жəне Əзім) жан дүниесіндегі шырғалаң сезімдерге 
құрыла отырып, Арал трагедиясына арналған. Бұл шығармада 
кейіпкерлердің тағдыры арқылы Аралдың тағдырын, Аралдың 
тағдыры арқылы ұлттың тағдырын суреттеген.

Əбдіжəміл Нұрпейісовке «Соңғы парыз» романы үшін 2003 жылы 
М.Шолохов атындағы халықаралық сыйлық берілді. 

Оқырмандар конференциясында  «Қазақ тілі»  қоғамының 
қызметкері Жалғасбек Аманов жазушының өмірі мен 
шығармашылығының құндылығына тоқталды. Оқушылар мен 
жасөспірімдер үйінің жетекшісі Зада Есмағамбетова «Соңғы парыз-
да» бірінші қатарға адамгершілік пен қарама-қайшылық,  адам мен 
табиғат арасындағы байланыс бейнеленгені, бұл күнде «Соңғы па-
рыз» классикалық шығармаға айналғаны  жайында  əңгімеледі.

Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің, 
М.Мəметова атындағы гуманитарлық колледжінің, Қазақ 
гуманитарлық жəне техникалық колледжінің студенттері «Соңғы па-
рыз» романына қатысты сұрақтар бойынша  роман толығымен тал-
данып, мазмұны терең ашылып, оқырмандар күрделі  образға кіріп, 
салмақты пікірлер айтты. 

Осы іс-шараға арналып кітапхана  фойесінде   «Əдебиет əлемінің 
абызы» атты кітап көрмесі ұйымдастырылды.

М.МЕРЕЙ. 



Мысалы, бірінші жəне екінші 
шақырылымдағы депутаттар кор-
пусы арасынан өздерінің білімі мен 
тəжірибелерінің мол екендігін та-
ныта білген белсенді азаматтар 
көптеп шықты. Олар – облыстық 
мəслихаттың бірінші хатшысы, марқұм 
Б.Ермақашев, депутат Б.Қалымбетова, 
екінші жəне үшінші шақырылымының 
хатшысы А.Божанова, С.Шаухаманов,  
М.Подольский, Т.Маханов, Д.Ақмағам-
бетова секілді аға-апаларымыз.           

Үшінші шақырылымда мəслихат 
жұмысында бірізділік қалыптасып, 
оның құзыреті мен өкілеттігі, жұмыс 
ауқымы біртіндеп кеңейе баста-
ды. Мысалы, сайлау комиссияларын 
сайлау мен əкімдерді тағайындауда  
мəслихаттың келісімін алу жəне оларға 
сенімсіздік білдіру, ҚР Парламенті 
Сенаты депутаттарының өкілеттігін 
тоқтату, тексеру комиссиясының 
төрағасы мен мүшелері мен ауыл 
жəне кент əкімдерін сайлау құзыреті 
енді.  Бір сөзбен айтқанда, жергілікті 
мемлекеттік басқару мен өзін-өзі 
басқаруды жүзеге асыру мен қоғамды 
демократияландыру процесіне 
жергілікті өкілді органдар өзіне тиесілі 
жүгі бар маңызды мемлекеттік орган 
ретінде қалыптасты жəне даму үстінде 
болды. Өткен шақырылымға қарағанда 
облыстың əлеуметтік-экономикалық 
даму дəрежесі өсті. Халықтың тұрмыс 
жағдайы жақсарып, бюджет түсімі 
бұрынғыдан молая түсті.  

Облыстық мəслихаттың төртінші 
шақырылымының депутаттары өз 
қызметіне 2007 жылы кірісті. 2007-
2011 жылдары да мемлекеттік сая-
си-экономикалық, əлеуметтік бағдар-
ламалардың аймақта орындалуы-
на депутаттар мықты əсер етіп отыр-
ды. Облыс көлемінде кейбір шешімін 
таппаған күрмеуі қиын мəселелер 
жөнінде ҚР Үкіметіне, Парламентке 
депутаттар атынан ұсыныс хаттар жол-
дап, тиісті жауаптар алынып отырды. 

Осы 3 жəне 4 шақырылымдағы 
белсенді депутаттар санатына марқұм 

Т.Жұмашев пен  Б.Момын баев ты, 
сон дай-ақ бүгіндері ел аға лары  қата-
рындағы С.Далдабаев, Ə.Айым бетов, 
Ж.Шарипов, А.Айдар баев, Ə.Əбді-
халықова сынды халық қалау лыларын 
жатқызуға болады. Сонымен қатар, 
ел сеніміне ие болған азаматтарымыз 

– Қа зақстан Респуб ли ка-
сы Парламенті Сенатының 
экс-де путаттары О.Са пиев, 
Ж.Бəкір, Б.Дос ман бетов, 

Қ.Баймаханов жə не бү гін гі сена-
тор Мұрат Бақ тияр ұлының есім дерін 
мақтаныш сезіммен айта аламыз.

Бесінші шақырылған  Қызылорда 
облыстық мəслихатының депутат-
тарын сайлау 2012 жылы қаңтар ай-
ында өтті. Əр шақырылымдағы 
атқарылған жұмыстар өзін ше ерек-

ше, əрі халыққа игі пайдасын тигізіп 
жатқандығы белгілі. Облыстағы өкілді 
жəне атқарушы органдары арасындағы 
келісімді жұмыстардың нəтижесінде 
өткен 2 жылда республикалық 
жəне облыстық бюджеттерден 
тиісті қаржылар бөлініп, бірқатар 
əлеуметтік нысандардың құрылыс 
жұмыстары жүргізілді. Өткен жыл-
дан бастап мəслихаттың жұмысы жəне 
комиссиялардың атқарған жұмысы 

туралы елдің алдында есеп беретін 
болдық. Бұл да мəслихат үшін үлкен 
жауапкершілік. Депутаттық ол тек 
халық қалаулысы деген атақ қана емес, 
бұл – елге деген шексіз мейірім, білім 
мен тəжірибе, іскерлік қабілетпен 
келетін абырой. Өз сайлаушыларының 
аманатын азаматтық парызым деп та-

нып, туған өлкесінің өркенді келешегі 
үшін еңбегін аямаған депутаттар жет-
кілікті десем, артық айтқаным емес. Ең 
бастысы, мəслихаттар өмірге келгелі 
өткен жиырма жыл ішінде халық 
игілігі үшін қыруар іс тындырылды.

Нақты кезеңде Сыр елі ерекше 
серпілісті кезеңді бастан өткеруде.  
Əрине, бұл жұмыстардың сəтімен 
жүзеге асуы облыс əкімі Қырымбек 
Елеуұлының берік ұстанымының 
арқасында екендігі баршамызға мəлім. 
Тағы бір ерекше атап өтуге тиісті 
жағдай, осы бесінші шақырылым де-
путаты, еңбек адамы Абзал Ералиевтің 
Қазақстанның Еңбек Ері атануы! Бұл 
оқиға аймақ жұртшылығының үлкен 
қуанышына айналды. Бұған қоса, 
осы шақырылымның хатшысы депу-
тат Бекмырза Еламановтың жуырда 
Қазақстан Республикасы Парламенті 
Сенатының депутаты болып сайлануы 
да, байыптап қарасақ, аймақ халқы мен 
депутаттар үшін үлкен абырой!

Сөзімді түйіндей келе айтарым, 
Қызылорда облыстық мəслихаты 20 
жылдың ішінде өз миссиясын жоғары 
деңгейде атқарды. Біз, жергілікті 
мəслихат депутаттары, атқарушы ор-
гандармен бірлесе отырып тəуелсіз 
Қазақстанның дамуына өзіміздің нақты 
істерімізбен үлесімізді қоса береміз.

Нұрмұрат ЕРМАНОВ,
Қызылорда облыстық 

мəслихаты хатшысының міндетін 
атқарушы.

Тəртіпсіздік пен ұсақ құқық бұзушы-
лықтарға мүлдем төзбеушілікті қалыптас ты-
ру қоғамдық институттар мен азаматтардың 
көмегінсіз мүмкін емес. Алайда облыс, ау-
дан орталықтарында көшелерде, қоғамдық 
орындарда тəртіпсіздікті хабарлап, сурет-
ке түсіріп жүрген қоғамдық пат рульдарды 
көрмейміз. Жұмыс дұрыс ұйым дастырылса, 
мұндай ақпаратты велосипедпен жүрген, 
қолында ұялы телефоны бар кез кел-
ген адам бере алады. Осындай əлеуметтік 
патрульдерді пилоттық жоба ретінде облыс 
орталығына енгізген жөн. Əкімдер осы рет-
те өз көмектерін көрсетуі тиіс. Қанға сіңген 
əдетіміз көз көріп тұрған бұзақылықты ха-
барлауды сөз тасу, жеткізу деп қабылдайды. 
Бұл ұсақ бұзақылықтардың тамырына балта 
шабуға кедергісін келтіреді. 

Сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу-
де жариялылықтың маңызы зор. Пə тер, ба-
лабақша, жер учаскесін алу кезе гін бас па-
сөзде, сайттарда жариялау аза   мат  тардың 
се німдеріне селкеу түсуіне жол бермейді. 
Жем қорлық қылмыстың басым бөлігі мем-
лекеттік сатып алу саласында жа са ла-
тындықтан біздің облыста респуб ли ка  да 
бірінші болып арнайы басқарма құ  рылды. 
Аталған мекеме денсаулық сақтау бас қар-
масындағыдай миллиондаған сомаға біздің 
өңірге тіпті қажеті жоқ, мерзімі өтіп кет-
кен дəрі-дəрмек алу сияқты фактілерді  бол-
дырмайды деп сенеміз. Жемқорлыққа жол 
берген бұрынғы облыстық табиғи монопо-
лияларды реттеу инспекциясының басшы-
сы, облыстық ішкі істер департаменті тер-
геу басқармасы бастығының орынбасары, 
Шиелі ауданы тұтынушылар құқын қорғау 
басқармасының басшысы, облыс бойынша 
төтенше жағдайлар департаментінің бас  қар-
ма бастығы, Арал қаласы сотының су дья сы, 
Шиелі ауданы əкімінің орынбасары, қалалық 
ішкі істер басқармасы «Ақ сай» бөлімшесінің 
бастығына соттың үкімі шықты. 2013-2014 
жылдары мемлекеттік қыз мет қатарынан 

жемқорлық жасаған 60 қызметкер 
босатылған.

Бізде, мысалға айтсақ, аудан-
дық ішкі істер бөліміне жаңа бас-

шы тағайындала салысымен қылмыстың 
күрт өсі  мі тіркеледі, ол жаңа қызметке кет-
кенге дейін көрсеткіш біртіндеп төмендейді. 
Бел сенділігін көрсетіп қалу үшін қыл мыс-
тық көрсеткіштердің нақты сипаты бұр-
маланбауы, əсіреленбеуі тиіс. 

Бірлескен отырыста өңірдегі құқық бұзу-
шылыққа мүлдем төзбеушілік қағидатын 
қа лыптастырудың кейбір мəселелері ту-
ралы облыс прокурорының орынбасары 
Р.Рай ханов баяндама жасады.  «Мүлдем төз-
беушілік» қағидатын қалыптастыруда іш-
кі істер органдары қызметіне үлкен жауап-
кершілік жүктелген. Жүргізілген сарапта-
ма халықпен тығыз байланыс жасайтын 
жол-патрульдік полициясы мен учаскелік 
инс пекторлардың жұмысындағы бірнеше 
кем шіліктерді анықтады.  Өткен жылы эки-
паж дардың өздеріне бекітілген аумақтан 
негіз сіз ауытқуының – 9, биыл 21 фактісі 
тір ке ліп отыр. Полиция қызметкерлері 3 жол 
апатына, 74 əкімшілік құқық бұзушылыққа 
кінəлі болған. Аймақ тұрғындарының ба-
сым бө лі гі өздерінің учаскелік полицейін 
танымай ды. Инспекторлардың өз міндетін 
толық орын дамауы заңсыз миграцияның 
өсіміне əкеп соғуда. Құқық бұзушылыққа жол 
бер меуі тиіс кейбір полиция қызметкерлері 
заң нан аттағандармен бірігіп кетеді. Проку-
рор дың орынбасары «мүлдем төзбеу ші лік» 
қағидатын қалыптастырудың аймақ тық жос-
парына өзгерістер енгізуді ұсынды. 

Статистикаға сүйенсек, сыбайлас жем-
қорлық сипатындағы істер 21,2 пайызға 
кө бейген. Қылмыстық жауапкершілікке 
тартыл ғандардың арасында ішкі істер 
органдарының, қылмыстық атқару жүйесінің, 
білім саласының қызметкерлері бар.

Жең ұшынан жалғасушылықпен күрес-
тің жағдайына тоқталған облыстық эконо-
ми калық қылмысқа жəне сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы күрес департаменті бастығының 
орынбасары І.Рахманов 9 айда тіркелген 86 
істің кейбірінің егжей-тегжейін баяндады. 
Қыз мет бабын асыра пайдалану, сеніп тап -
сы  рылған мүлікті заңсыз иелену немесе та-
лан-таражға салу, пара алу мен беру сияқ ты 
қыл мыс жасап тұтылғандарға тиісті жаза 

қолданылды.
Жергілікті атқарушы органдардағы 

құқықтық тəртіптің кейбір мəселелеріне тал-
дау жасаған облыс əкімі аппаратының бас-
шысы Қ.Жайсаңбаев осы жылдың 9 ай-
ында түрлі атқарушы органдардың 401 
қызметкеріне, яғни əрбір 5-ші қызметкерге 
тəртіптік жаза қолданылғанын айтты. 
Тəртіптік жазаға тартылушылардың саны 
жағынан аудандар мен қала əкімдіктері 
бойынша Қызылорда қаласы əкімдігінің, 
басқармалар бойынша денсаулық сақтау 
басқармасының қызметкерлері алдыңғы 
қатарда тұр. Шара көрілгендердің тең жарты-
сы басшы лауазымындағылар. 

Əдетте құқық бұзушылықтардың негізін 
бюджет заңнамаларын сақтамау, сыбайлас 
жемқорлыққа жол беру құрайды деп ойлай-
мыз. Алайда, талдау көрсеткендей, тəртіптік 
жазаға тартылғандардың басым бөлігі ішкі 
еңбек тəртібін сақтамағандар, орындаушылық 
тəртіпті бұзғандар. Аппарат басшысы мемле-
кеттік қызметкерлердің жұмысындағы орын 
алған кемшіліктердің себеп-салдарына тоқ-
тал ды. Жұртшылықтың əкімдікте қызмет 
істейтіндерді қымбат жиһаздармен жабдық-
тал ған кабинеттердегі былғары креслода 
отырғандар деп қабылдайтыны бар. Қара-
пайым орта статистикалық  мемлекеттік 
қыз меткердің портретін жасаған баяндама-
шы «Ол 35 пен 40 жас аралығындағы, от-
басында бірнеше бала тəрбиелеп отырған, 
жұмысқа қоғамдық көлікпен қатынайтын, 
орта есеппен 60-80 мың теңге жалақы ала-
тын, тəуліктің 10-13 сағатын, мереке, дема-
лыс күндерін жұмыста өткізетін адам» деп 
көрсетті. Жергілікті атқару органдарының 
жұмыс сапасын жақсартудың, тиімділігін 
арттырудың негізгі бағыттарын атап өтті. 

Бірлескен отырыс қорытындысында ай-
мақ басшысы Қырымбек Көшербаев, облыс 
про куроры Сапарбек Нұрпейісов басқосуда 
тал қыға түскен мəселелерді шешудің, заң -
бұ зушылыққа мүлде төзбеушілікті қа лып  -
тастырудың жолдары туралы ойларын біл  дір-
ді. Тиісті тұлғаларға тапсырмалар жүк теді. 

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА. 

Бейсенбі, 23 қазан, 2014 жыл
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БАСПАСӨЗ МӘСЛИХАТЫ

Елімізде маусым айынан бастап 2014-2016 жылдарға арналған  
жекешелендірудің екінші толқыны басталып, мемлекет меншігіндегі 
кейбір кəсіпорындар мен мекемелерді бəсекелестік ортаға жіберу 
көзделді.  Мұндағы  мақсат жеке бизнес қызметтерінің жұмысын 
дамытуға бағытталып отыр. Жекешелендірудің екінші толқыны бұл 
оңай қадам емес, мемлекет пен нарық арасындағы жауапкершілікті 
қайта бөлісуді қажет етеді. 

«Жекешелендірудің 2014-2016 жылдарға арналған кешенді жо-
спарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 
жылғы 31 наурыздағы №280 қаулысымен бекітілген жекешелендіруге 
жататын республикалық жəне коммуналдық меншік ұйымдарының 
тізбесінде Қызылорда облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру 
орталығы айқындалған. 

Елбасының «Қазақстан-2050 стратегиясын», ҚР Үкіметінің 2011-
2015 жылдарға арналған  «Саламатты Қазақстан» бағдарламасын іске 
асыруда, салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы  облысы-
мызда  бірден-бір орындаушы, ұйымдастырушы жəне салааралық 
қызметті, қоғамдық ұйымдар мен тəуелсіз мемлекеттік емес 
ұйымдардың жұмысын үйлестіруші мекеме. 

Елбасының жыл сайынғы дəстүрлі Жолдауларында саламатты 
өмір салтын қалыптастыруға мəн беріліп келеді. «Қазақстан-2050» 
Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 
Қазақстан халқына арнаған Жолдауында профилактикалық меди-
цина аурудың алдын алудағы  басты құралға айналуына, халықпен 
ақпараттық, түсіндірмелік  жұмыс жүргізуге ден қоюға басымдық 
берілген. Бұл мақсаттарды іске асыруда салауатты өмір салты 
орталығының  жұмысын үздіксіз жандандыру, оның нəтижелігін арт-
тыру тек облыс көлеміндегі атқарылар іс емес. Ол бүкілхалықтық си-
патын жоғалтпауы тиіс  үлкен шара деп ойлаймыз. Өйткені, алда бас-
ты мақсат ұлт саулығын нығайтып халықтың орташа өмір сүру жа-
сын 80-ге  жеткізу межесі тұр. 

Облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы  
құрылған 1998 жылдан бастап өз міндетін абыройлы атқаруда. 
Бүгінде облыс жəне аудан орталықтарында штаттық кестеге сəйкес 
83 қызметкер жұмыс  жасауда, осы жылы қосымша психолог ма-
мандармен толықтырылды. Халыққа салауаттылықты насихат-
тау қызметтерінің барлығы тегін жүргізетіндіктен орталықтың 
бəсекелестік ортаға жіберуде қиындықтар туындайтыны шындық. 
Салауатты өмір салтын насихаттау бағытында жұмыс жасап отырған 
орталық қызметіне биыл 16 жыл толып отыр. Осы уақыт аралығында 
салада білікті мамандар даярлауға ерекше мəн берілді. 

Салауатты өмір салтын жүйелі жүргізудегі алға қойылған 
міндеттер Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын 
дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан» 
мемлекеттік бағдарламасының шеңберінде министрліктің жүргізген 
саясатымен іске асырылады.  Оны орындау  тікелей салауатты өмір 
салтын қалыптастыру орталығына жүктелген. Саламатты өмір сал-
тын қалыптастыру жөніндегі іс-шаралар Қазақстан Республика-
сы Үкіметінің 2009 жылғы 15 желтоқсандағы № 2136 қаулысымен 
бекітілген тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің  
тізбесіне кіреді. Салауатты өмір салтын насихаттау шаралары 
еліміздің əрбір азаматына тегін жүргізілуі тиіс екенін ескерсек, са-
лауатты өмір салтын қалыптастыру қызметін жекешелендіруге 
өткізу аймақ халқы үшін тиімді жағы қарастырылатын болады деген 
сенімдеміз.

Саламатты өмір салты – ұлт саулығының  кепілі. Ол адам 
мəдениетінің бір бөлігі. Ал, денсаулық адам бақытының негізгі бөлігі 
болса, ұзақ өмір сүру сыры – саламатты өмір салтында. 

Қ.МЫРЗАХМЕТОВ,
«Салауатты өмір салтын қалыптастыру облыстық 

орталығы» МКҚК  директоры.

Дін мəселелерін мемлекеттік реттеу,  тұрақтылықты   сақтау 
жəне конфессияаралық  қатынастарды нығайту бүгінгі күннің  бас-
ты мəселелері қатарында. Қазақ елінің кемел болашағының негізі 
ұлттық дəстүрді үйлесімді ұштастыра біліп, өскелең ұрпақты ата 
жо лымен тəрбиелеу болып табылады. Осы орайда облыс əкімінің 
тап сырмасына сəйкес 18 қазан мен 18 қараша аралығы “Руханият 
жəне дəстүр”  айлығы болып жарияланып, онда атқарылатын жұ-
мыстардың іс-шарасы бекітілді. 

Ай бойында атқарылатын жоспарлы іс-шараларда мек-
теп оқушыларына, жасөспірімдерге арнайы көңіл бөлінген. 
Мəселен, білім беру ұйымдарындағы дінтану негіздері 
пəні оқытушыларының білімін жетілдіру үшін семинар-
лар ұйымдастырылып, олардың біліктілігіне талдау жасала-
ды. Өйткені, жоғары сынып оқушыларын болашақ өмірге дай-
ындайтын осы пəн мұғалімдері. 10-11 сынып оқушыларының 
қатысуымен арнайы  бағдарлама бойынша тəрбие сағаттары 
өткізіліп,  деректі фильмдер көрсетіледі. Одан төменгі сынып 
оқушыларына дін тақырыбында шығарма жаздыру, ақындардың 
өлең-жырларын мəнерлеп оқудан байқаулар ұйымдастыру жос-
парлануда.  Сондай-ақ айлық кезінде ағаш отырғызу рəсімі, діни 
ғибадат үйлері мен қорымдар мен бейіттерге сенбіліктер жасала-
ды. 

Аймақта құрамында теолог мамандары, білімді имамдары, 
мемлекеттік, бюджеттік мекеме қызметкерлері бар ақпараттық-
насихаттық топ мүшелері жұмыс істейді. Мектеп директорлары-
мен, медицина қызметкерлерімен, өзге де мамандық иелерімен се-
минарлар өткізілді. Имамдардың біліктілігін арттыру жұмыстары 
қолға алынды. Білікті мамандар ЖОО студенттері арасында жиі 
болып, бейнетаспалар, аудиотаспалар, интернет желісін кеңінен 
қолданады.  Ондағы мақсат: жастарды түрлі діни ағымдардың 
ықпалынан қорғау жəне дəстүрлі дінді насихаттау. Өйткені, діні 
қуатты елдің іргесі қашан да берік болары хақ. 

Басқарма басшысы журналистердің сұрақтарына жауап берді.

Жұмагүл ОРАЛБАЕВА. 

БРИФИНГ

“РУХАНИЯТ  ЖӘНЕ 
ДӘСТҮР”  АЙЛЫҒЫ

Ñàëàóàòòû өì³ð ñàëòûí 
қàëûïòàñòûðó қûçìåò³í 
áәñåêåëåñò³ê îðòàғà æ³áåðóä³ң 
òè³ìä³ë³ã³ қàíäàé?

Рухани келісім күніне орай Т.Жүргенов атындағы 
Шығармашылық үйінің коммуникациялар 
орталығында   облыстық дін басқармасының бас-
шысы Нұрхан Жәлиев БАҚ өкілдеріне сала бойын-
ша атқарылған жұмыстар жайында әңгімеледі. 

ЗАҢ БҰЗУШЫЛЫҚҚА 
МҮЛДЕМ ТӨЗБЕУШІЛІК ҚАҒИДАТЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ КЕРЕК

МЕРЕКЕЛІК ЛЕБІЗ
Абзал Ералиев, Қазақ стан ның 

Еңбек Ері, облыстық мəс лихаттың 
депутаты:  

– Биылғы жыл мəслихат депутат-
тары мен сайлаушылар үшін ерекше 
жыл! Өйткені, ел дамуына айрықша 
сүбелі үлес қосқан өкілді органның 
құрылғанына 20 жыл толып отыр. 
Меніңше, өткен 20 жыл жергілікті 
мəслихаттар үшін шын мəнінде 
жемісті жылдар болды. Сондықтан да 
мерейлі мерекелеріңіз құтты болсын, 
əріптестер!

Сонау 1994 жылдан бергі мерзімде 
Тəуелсіздік туы астында жергілікті мəслихат депутаттары атқарушы 
билікпен бірлесе отырып, қолданыстағы заңдылықтар аясында азат еліміздің 
жарқын болашағы үшін аянбай еңбек етіп, ұлан-ғайыр жұмыстар атқарды. 
Орайлы тұста, Елбасының ерекше көңіл бөлуінің арқасында жергілікті 
мəслихаттардың ролі жыл санап артып келе жатқанын да айрықша атап өткен 
жөн. Бұл өз кезегінде тиімді де нəтижелі жұмыстарға жетелеп отырады. 

Мемлекет басшысы Н.Ə.Назарбаев даму мен өсу туралы: «Мықты мем-
лекет күнкөріс саясатымен емес, жоспарлау саясатымен, ұзақмерзімді даму-
ымен жəне экономикалық өсумен айналысады» деп атап көрсеткен болатын. 
Ел дамуында үлесі зор мəслихаттардың Сыр елінде атқарылған ауқымды 
жұмыстар мен игілікті істердің басы-қасында жүргені баршамыздың көз ал-
дымызда. Сондықтан оның бəрін тізбелеу шарт емес. Ең бастысы – мақсат 
айқын. Ол өздеріңіз бекіткен облыс дамуының əлеуметтік-экономикалық 
дамуының 2020 жылға дейінгі Стратегиясында айқын көрсетілген. 

Туған өлкенің өркенді келешегі жолында қажыр-қайратымен еңбек етіп 
жүрген əріптестерімді жиырмажылдық жетістіктерімен құттықтаймын! 
Мерекелік лебізімді жеткізе отырып, ел игілігі үшін жасап жатқан 
қызметтеріңіз жана берсін дегім келеді. 

Халық қалаулыларының туған жерді түлетуге деген ниеті алабөтен ерек-
ше. Сондықтан олардың алдағы уақытта да ел сенімінен шыға беретініне 
сенімім мол.

ЖЕРГІЛІКТІ МӘСЛИХАТТАРҒА-20 ЖЫЛ!

ЕЛ ДАМУЫНДА 
МӘСЛИХАТТАРДЫҢ ҮЛЕСІ ЗОР

Кеше облыстық коммуникациялар орталығында 
кезекті брифинг өтіп, онда облыстық Әділет 
департаментінің басшысы Балайым Кесебаева 
департаменттің 9 айда атқарған жұмыстары мен қол 
жеткізілген жетістіктері туралы айтып берді. 

Бүгінде Əділет министрлігі 50 мемлекеттік қызмет 
көр сет се,  оның 27 түрін об лыс тық департаменттер көр-
се теді. Елбасы Үкіметке ин  дустрияландырудың екін ші 
бесжылдығы жоспарын «Бизнес-2020» жол картасымен 
үйлестіруді, Ұлттық кəсіпкерлер палатасымен бірлесіп, 
жұмысын жаңа бастаған бизнес өкілдеріне əдістемелік 
көмектің тиім ді тетіктерін жасауды тап сырғаны белгілі. 
Осы орайда, шағын кəсіпкерлік субъектісін тіркеу процесі 
жеңілдетіліп, Электрондық үкімет порталы арқылы элек-
тронды тіркеу іске асырылуда. Орта жəне ірі кəсіпкерлікке 
жататын заңды тұлғалар тіркеу процесі альтернативті түрде 
жүзеге асырылады. Яғни, электронды хабарлама арқылы 
тіркеледі немесе ХҚКО арқылы қағаз жүзінде ұсынуға бо-
лады. Ал шағын жəне орта кəсіпкерлікке жататын заңды 
тұлғаларды тіркеу үшін жарғы ұсынылмайды жəне тіркеу 
мерзімі 1 жұмыс күні болып белгіленді. Департамент бас-
шысы атап өткеніндей, ағымдағы жылдың 9 айында 746 
заңды тұлға тіркелген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 
13,2 пайызға артық. Шағын кəсіпкерлік субъектісі ретінде 
тіркелген заңды тұлғалар саны 351 болды.      

Əділет органдарының басты функцияларының бірі 
азаматтық хал актілерін тіркеу. Бұл салада соңғы уақытта 
біраз өзгерістер мен жаңашыл нормалар қолданысқа 
енгізілді. «Неке жəне отбасы туралы» кодексінің бас ты 
жаңалығы   неке қиюды мемлекеттік тіркеу некеге отыра-
тын адамдардың тілегі бойынша республика аумағындағы 
кез келген тіркеуші органда жүргізіледі. Қазақ халқының 

қалыптасқан та-
рихи дəстүрлеріне 
сəйкес тегі мен 
əкесінің атының 
түбірлік негізін 
сақтай отырып, 
«ұлы» немесе «қы-
зы» сөздерін қо-
са жазуға бола-
ды. Бұл өзгерістер 
о ң а й л а т ы л ғ а н 
тəр   тіппен ҚР пас-
пор  тын, жеке куə-
лігін беру ке зінде 
жүзеге асы ры ла-
тындығы ай қын-
далды. «Электрон-
ды үкімет» қа  лыптастырудың мем лекеттік бағ дар ламасын 
жү  зе  ге асыруда 2011 жылдан бас  тап Онлайн режимінде 
некеге тұру туралы өтініш қа был  дау енгізілсе, бүгінде 
тіркеудің 7 түрі бойынша электронды тіркеу жүзеге асыры-
луда.  9 айда барлығы 26015 азаматтық хал актілері тіркелді. 
Электронды үкімет арқылы көрсетілген 3281 қызметтің 
ішінде 2819-ы неке қию болып отыр.

Брифинг барысында Б.Кесебаева сондай-ақ жылжы-
майтын мүлікке құқықтарды тіркеу, зияткерлік меншік 
құқық қорғау, нотариат саласы бойынша  көрсетілетін 
қызметтердегі өзгерістер мен жеңілдіктер түрін  баяндап 
берді. Сонымен қатар, мүлікті жария етуге рахымшылық 
жасау бойынша жасалып жатқан жұмыстар жайын жеткізді. 
Департамент басшысы брифинг соңында журналистер тара-
пынан қойылған сауалдарға жауап берді.

Ыдырыс ТҰРЛЫҒҰЛОВ.

ӘДІЛЕТ ОРГАНДАРЫНДА ЖЕҢІЛДЕТІЛГЕН 
ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ АРТЫП КЕЛЕДІ
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Қызметке конкурс

(Басы өткен нөмірде).

ЖОБА

«Қызылорда облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі туралы Ережені бекіту туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 
2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы Заңына 
және «Қазақстан Республикасы мемлекеттік органының үлгі ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 
жылғы 29 қазандағы № 410 Жарлығына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса берілген «Қызылорда облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі туралы Ереже бекітілсін.
2. «Қызылорда облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі  осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.
3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары 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

«Қызылорда облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі туралы ереже

1. Жалпы ережелер
 
1. «Қызылорда облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - Басқарма) облыстық бюджетті атқару 

жөніндегі жұмысты ұйымдастыру, аудандардың және Қызылорда қаласының бюджетін атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті 
органдардың жұмысын үйлестіру, облыс бюджетінің атқарылуы бойынша бухгалтерлік есепке алуды, бюджеттік есепке алу мен 
бюджеттік есептілікті жүргізу сондай-ақ, коммуналдық меншікті басқару жұмыстары бойынша функцияларды жүзеге асыруға 
Қызылорда облысының әкімдігі уәкілдік берген Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органы болып табылады.

2. Басқарманың құрылтайшысы Қызылорда облысының әкімдігі болып табылады. Басқарма коммуналдық меншікке жатады, 
оның субъектісінің құқықтарын «Қызылорда облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі жүзеге асырады.

3. Басқарма өз қызметiн Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының 
Президентi мен Үкiметiнiң актiлерiне, өзге де нормативтiк құқықтық актiлерге, сондай-ақ, осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

4. Басқарма мемлекеттiк мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттiк тiлде өз 
атауы бар мөрi мен мөртаңбалары, белгiленген үлгiдегi бланкiлерi, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
қазынашылық органдарында шоттары болады.

5. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
6. Басқарма егер заңнамаға сәйкес осыған уәкiлеттiк берiлген болса, мемлекеттiң атынан азаматтық-құқықтық 

қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
7. Басқарма өз құзыретiнiң мәселелерi бойынша заңнамада белгiленген тәртiппен Басқарма басшысының бұйрықтарымен 

және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актiлермен ресiмделетiн шешiмдер қабылдайды.
8. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимитi қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекiтiледi.
9. Заңды тұлғаның тұрған жерi: Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы, 120003, Қызылорда қаласы, Бейбарыс сұлтан 

көшесі, үй 1.
10. Мемлекеттiк органның толық атауы – «Қызылорда облысының қаржы басқармасы» мемлекеттiк мекемесi.
11. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
12. Басқарманың қызметiн қаржыландыру облыстық бюджеттен жүзеге асырылады.
13. Басқармаға кәсiпкерлiк субъектiлерiмен Басқарманың функциялары болып табылатын мiндеттердi орындау тұрғысында 

шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
Егер Басқарма заңнамалық актiлермен кiрiстер әкелетiн қызметтi жүзеге асыру құқығы берiлсе, онда осындай қызметтен 

алынған кiрiстер мемлекеттік бюджеттiң кiрiсiне жiберiледi.

2. Басқарманың миссиясы, негiзгi мiндеттерi, функциялары, құқықтары мен мiндеттерi
 
14. Басқарманың миссиясы: 
1) өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына ықпал жасау мақсатында облыстық бюджеттің уақтылы әрі тиімді атқарылуын 

қамтамасыз ету, жергілікті бюджет қаражаттары жұмсалуының тиімділігіне бақылауды жүзеге асыру, сондай-ақ, облыстық 
коммуналдық мүліктің тиімді пайдаланылуын қамтамасыз ету.

15. Мiндеттерi:
1) бюджеттi атқару, жергiлiктi бюджеттiң атқарылуы бойынша бухгалтерлiк есепке алуды, бюджеттiк есепке алу мен 

бюджеттiк есептiлiктi жүргiзу саласындағы функцияларды жүзеге асыру;
2) мемлекеттік мүлікті, оның ішінде мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітіліп берілген мүлікті және заңды тұлғалардың 

жарғылық капиталындағы мемлекетке тиесілі акциялар мен қатысу үлестерін басқару саласындағы функцияларды жүзеге асыру; 
3) қаржы мен мемлекеттік коммуналдық меншікті және жекешелендіруді басқару саласында мемлекеттік саясаттың 

мақсаттары мен басымдықтарын айқындауға қатысу;
4) заңнамаға сәйкес өзге де міндеттерді жүзеге асыру.
16 Функции:
1) мемлекеттік орган жұмысының сапасы мен өнімділігін арттыру мақсатында оның қызметінің бағыттары бойынша ішкі 

бақылауды жүзеге асырады;
2) облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдарда және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

бюджетінен қаржыландырылатын тиісті атқарушы органдарда, сондай-ақ оларға ведомстволық бағынысты ұйымдарда ішкі 
мемлекеттік қаржылық бақылауды жүзеге асырады;

3) құқық бұзушылық жасауға итермелейтін себептер мен жағдайларды жою жөнінде шаралар қолданады;
4) азаматтардың құқықтық тәрбиесін ұйымдастыруды қамтамасыз етеді;
5) облыстық бюджеттің атқарылуы бойынша жұмысты ұйымдастырады және бюджетті атқару бойынша бюджеттік 

бағдарламалар әкімшілерінің қызметін үйлестіреді;
6) облыстық бюджеттің міндеттемелері бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын  түсімдер мен төлемдер бойынша 

қаржыландырудың жиынтық жоспарын жасайды, бекітеді және жүргізеді;
7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес түсімдердің бюджетке толық және уақтылы есепке алынуын қамтамасыз 

ету жөніндегі іс-шаралар кешенін жүргізеді;
8) бюджет ақшасын басқарады;
9) бюджеттік бағдарламалар әкімшілері тарапынан бекітілген мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, 

көрсетілетін қызметтерді) өткізуден түсетін өз билігінде қалатын ақша түсімдері мен шығыстарының жиынтық жоспарын келіседі;
10) тиісті бюджеттік комиссияның облыстық мәслихаттың бюджет туралы шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу туралы ұсыныстары негізінде бюджет қаражатын қысқарту туралы шешім қабылданған бюджеттік бағдарламалар бойынша 
операцияларды тоқтата тұрады;

11) жергілікті атқарушы органның секвестр жүргізу туралы қаулысының негізінде Қазақстан Республикасының Бюджет 
кодексінде белгіленген  тәртіппен тиісті бюджетті түзетуді жүзеге асырады;

12) бюджеттік мониторингті жүзеге асырады;
13) бюджеттік мониторингтің нәтижелері бойынша тоқсан сайын және жыл қорытындысы бойынша Қазақстан 

Республикасының Үкіметіне, жергілікті атқарушы органға және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органына 
облыстық бюджетінің атқарылуы туралы талдамалық есепті, сондай-ақ ай сайын бюджеттік бағдарламалардың әкімшілеріне 
міндеттемелері бойынша қаржыландыру жоспарына сәйкес бюджеттік бағдарламалар бойынша қабылданбаған міндеттемелер және 
төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарының уақтылы орындалмағаны туралы ескертпе-ақпарат жолдайды;

14) бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға шоғырландырылған қаржылық есептiлiктi ұсынады;
15) ай сайын есепті айдан кейінгі айдың бірінші күнгі жағдай бойынша  облыс әкімдігіне, облыстық мәслихаттың тексеру 

комиссиясына, облыстың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі органына, Қазақстан Республикасының Үкіметі уәкілеттік берген ішкі 
бақылау жөніндегі органға облыстық бюджеттің, атқарылуы туралы есепті ұсынады;

ай сайын және жыл қорытындылары бойынша бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға Қазақстан 
Республикасының Бюджет кодексінің 124-бабында көзделген есептерді ұсынады;

16) есепті жылдан кейінгі жылдың 1 сәуірінен кешіктірмей есепті қаржы жылындағы облыстық бюджеттің атқарылуы 
туралы жылдық есепті облыс әкімдігіне, облыстың мемлекеттік жоспарлау органына, Қазақстан Республикасының Үкіметі 
уәкілеттік берген ішкі бақылау жөніндегі органына ұсынады;

17) мемлекеттік концессиялық мiндеттемелерді тіркейді және есебін жүргізеді;
18) мемлекеттік концессиялық мiндеттемелерiнiң мониторингiн жүзеге асырады; 
19) жергiлiктi атқарушы органның мемлекеттік концессиялық мiндеттемелерінің қабылдауын әрбiр жеке концессиялық жоба 

бойынша облыстың мәслихаты шешімі негізінде жүзеге асырады;
20) облыстық коммуналдық меншікке жататын концессия объектілері бойынша жасалған концессия шарттарының тізілімін 

жүргізеді;
21) жергілікті атқарушы органның шешімі негізінде концедент болып анықталған жағдайда жергілікті атқарушы органның 

мемлекеттік концессиялық мiндеттемелерінің орындалуын жүзеге асырады.
22) бюджеттік кредитке қызмет көрсетеді;
23) жергілікті атқарушы органда жоғары тұрған бюджеттен бөлінген бюджеттік кредит бойынша берешек болған кезде 

бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның тиісті аумақтық бөлімшесіне Қазақстан Республикасының Бюджет 
кодексінің 100-бабының 1 және 2-тармақтарының 4) тармақшаларында көзделген шараларды қабылдау туралы жазбаша нұсқау 
жолдайды;

24) борышты қалыптастыру, өзгерту және оған қызмет көрсету процесінің есепке алуды, талдауды және бақылауды жүзеге 
асыру арқылы жергілікті атқарушы органның борышына мониторингті жүзеге асырады;

25) облыстық коммуналдық мүлікті басқарады, оны қорғау жөніндегі шараларды жүзеге асырады;
26) өз құзыреті шегінде облыстық коммуналдық мүлікті басқару саласындағы нормативтік құқықтық актілердің жобасын 

әзірлейді және облыс әкімдігіне бекітуге ұсынады;
27) аудандық коммуналдық мүлікті басқару саласында басқарманың құзыретіне кіретін мәселелер бойынша аудандардың, 

Қызылорда қаласының жергілікті атқарушы органдарының жұмысын үйлестіреді;
28) облыстық коммуналдық мүлікті жекешелендіру туралы шешім қабылдайды;
29) «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес облыстық коммуналдық мүлікті 

жекешелендіру бойынша сауда-саттық өткізу туралы хабарламаны жариялау үшін мерзімді баспа басылымын айқындау жөнінде 
конкурс өткізеді;

30) облыстық бюджеттен қаржыландырылатын тиісті атқарушы органның ұсынысы бойынша облыстық коммуналдық 
заңды тұлғаларды құру, қайта ұйымдастыру және тарату туралы, сондай-ақ, акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі 
серіктестіктерге қатысуы, оларды құру, қайта ұйымдастыру, тарату, акционерлік қоғамдардың өздеріне тиесілі акцияларын, 
жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерін иеліктен шығару туралы мәселелер 
бойынша келіседі, ұсыныс енгізеді, облыс әкімдігінің шешімімен акционерлік қоғамдардың және жауапкершілігі шектеулі 
серіктестіктердің құрылтайшысы бола алады;

31) облыстық коммуналдық заңды тұлғалардың жарғыларын, оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекітеді;
32) облыстық бюджеттен қаржыландырылатын тиісті саланың атқарушы органның ұсынысы бойынша облыстық 

мемлекеттік кәсіпорындардың қызметінің басым бағыттарын және бюджеттен қаржыландырылатын жұмыстарының (көрсетілетін 
қызметтерінің) міндетті көлемдерін айқындайды;

33) құрылтайшысы (қатысушысы) басқарма болып табылатын облыстық мемлекеттік кәсіпорындардың, мемлекет 
бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің даму жоспарларының орындалуына бақылау мен 
талдауды жүзеге асырады; 

34) облыстық коммуналдық мүлікті облыстық коммуналдық заңды тұлғаларға бекітіп береді;
35) облыстық коммуналдық заңды тұлғалардың филиалдары мен өкілдіктерінің құруына келісім береді;
36) облыс әкімдігінің шешімімен облыстық коммуналдық мүлікті, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне 

сәйкес ақшаны жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталына не акционерлік қоғамдардың акцияларын төлеуге 
береді;

37) облыстық бюджеттен қаржыландырылатын тиісті саланың атқарушы органының ұсынысы бойынша акционерлік 
қоғамдардың акцияларын және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерін облыстық 
коммуналдық мүлік құрамына сатып алу туралы ұсыныстар енгізеді;

38) облыстық коммуналдық мүлік деңгейіне жататын облыстық коммуналдық заңды тұлғалардың мүліктік кешендерін, 
акционерлік қоғамдардың акциялары мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерін 
аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарының өтініштері негізінде аудандық коммуналдық 
мүлік деңгейіне беру туралы шешім қабылдайды;

39) облыстық коммуналдық заңды тұлғалардың мүліктерін аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті 
атқарушы органдарының өтініштері негізінде аудандық коммуналдық мүлік деңгейіне беру туралы шешім қабылдайды;

40) аудандық коммуналдық мүлік деңгейіне жататын аудандық коммуналдық заңды тұлғалардың мүліктік кешендерін, 
акционерлік қоғамдардың акциялары мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерін 
аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарының шешімдері негізінде облыстық коммуналдық 
мүлік деңгейіне беру туралы шешім қабылдайды;

41) аудандық коммуналдық заңды тұлғалардың мүліктерін аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті 
атқарушы органдарының шешімдері негізінде облыстық коммуналдық мүлік деңгейіне беру туралы шешім қабылдайды;

42) мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітіліп берілмеген коммуналдық мүліктерді аудандардың, облыстық маңызы бар 
қалалардың жергілікті атқарушы органдарының өтініштері негізінде аудандық коммуналдық мүлік деңгейіне беру туралы шешім 
қабылдайды;

43) облыстық коммуналдық мүлікті пайдалану туралы, оның ішінде оны кепілге, жалға алуға, өтеусіз пайдалануға және 
сенімгерлікпен басқаруға беру туралы шешім қабылдайды;

44) облыстық бюджеттен қаржыландырылатын табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы 
атқарушы органымен бірлесіп табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар негізінде Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік мүлік туралы заңнамасында белгіленген талаптар бойынша реквизициялау туралы шешім жобасын ұсынады;

45) облыстық коммуналдық мүліктің пайдаланылуына және сақталуына бақылауды жүзеге асырады;
46) облыстық коммуналдық мүліктің қалыптастырады және есебін жүргізеді, оның тиімді пайдаланылуын қамтамасыз етеді;
47) облыстық коммуналдық мүлікті жекешелендіруді жүзеге асырады, оның ішінде жекешелендіру процесін ұйымдастыру 

үшін делдалды тартады, жекешелендіру объектісін бағалауды қамтамасыз етеді, жекешелендіру объектісінің сатып алу-сату 
шарттарын дайындау мен жасасуды және сатып алу-сату шарттары талаптарының сақталуын бақылауды жүзеге асырады;

48) облыстық коммуналдық мүлікті жеке тұлғаларға және мемлекеттік емес заңды тұлғаларға кейіннен сатып алу 
құқығынсыз, шағын кәсіпкерлік субъектілерінің меншігіне кейіннен сатып алу құқығымен немесе кейіннен меншігіне өтеусіз 
негізде беру құқығымен мүліктік жалдауға (жалға алуға), сенімгерлікпен басқаруға береді;

49) облыстық коммуналдық мүлікті жекешелендіру, мүліктік жалға  (жалға алуға), сенімгерлік басқаруға беру мәселелері 
жөнінде комиссияларды құрады;

50) сенімгерлікпен басқарушының облыстық коммуналдық мүлікті сенімгерлікпен басқару шарты бойынша міндеттемелерін 
орындауын бақылауды жүзеге асырады;

51) облыстық коммуналдық заңды тұлғалардың мүлкін есептен шығаруға келісім береді;
52) «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және  өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан 

Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңы 27-бабының 2-тармағына сәйкес жергiлiктi мемлекеттiк басқару мүддесiнде 
Қазақстан Республикасының заңнамасымен жергілікті атқарушы органдарға жүктелетiн өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.

17. Құқықтары мен мiндеттерi:
1) Басқарма өзiне жүктелген мiндеттердi іске асыру және өзiнiң функцияларын жүзеге асыру үшін заңнамада бекiтiлген 

тәртiппен: 
мемлекеттiк органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды тұлғаларынан заңнамада бекiтiлген тәртiппен қажеттi 

ақпараттар мен материалдарды сұрауға және алуға;
өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша кеңестер, семинарлар, конференциялар өткізуге;
қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де құқықтарды атқаруға құқылы.
2) Басқарма:
заңды және негiзделген шешiмдер қабылдауға;
қабылданған шешiмдердiң орындалуын бақылауды қамтамасыз етуге;
қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де міндеттерді іске асыруға міндетті.

3. Басқарманың қызметiн ұйымдастыру

18. Басқарма басшылықты Басқармаға жүктелген мiндеттердiң орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға 
дербес жауапты болатын бiрiншi басшы жүзеге асырады.

19. Басқарманың бiрiншi басшысын облыс әкімі қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.
20. Басқарманың бiрiншi басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және 

қызметтен босатылатын орынбасарлары болады.
21. Басқарманың бірінші басшысының өкілеттігі:
1) өз қызметін жүзеге асыру кезінде облыс әкімі мен жетекшілік ететін облыс әкімінің орынбасарына есеп береді;
2) барлық мемлекеттiк органдарда және өзге де ұйымдарда басқарманы бiлдiредi;
3) заңнамаға сәйкес еңбек қатынастары мәселелерi оның құзыретiне жатқызылған басқарманың қызметкерлерiн қызметке 

тағайындайды және қызметтен босатады;
4) стратегиялық және бағдарламалық құжаттарының әзірленуін қамтамасыз етеді;
5) заңнамада белгiленген тәртiппен басқарманың қызметкерлерiне тәртiптiк жаза қолданады және көтермелеу шараларын 

қабылдайды өзiнiң құзыретiне жатқызылған еңбек қатынастары мәселелерiн шешедi;
6) бұйрықтарға қол қояды;
7) басқарма атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
8) шарттар жасасады;
9) сенімхаттар береді;
10) өз қызметін ұйымдастыру және оның ішкі тәртібі мәселелері бойынша регламент қабылдайды;
11) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша дербес жауапты болады;
12) басқарманың жұмысын ұйымдастырады, үйлестіреді және бақылайды;
13) облыс әкімдігі мен әкімінің актiлерi мен тапсырмаларын орындайды;
14) басқарманың құрылымдық бөлiмшелерi туралы ережелердi бекiтедi;
15) құзыретi шегiнде нормативтiк құқықтық актiлердiң жобаларын әзiрлеудi ұйымдастырады;
16) қызметтік этика нормаларының сақталуын қамтамасыз етеді;
17) гендерлік теңдік саясатын жүзеге асырады;
18) жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдау кестесін бекітеді;
19) Қазақстан Республикасы заңнамасымен, осы Ережемен және облыс әкімдігі мен әкімінің және оның орынбасарларымен, 

облыс әкімінің аппаратымен жүктелген басқа да өкілеттіктерді жүзеге асырады.
Басқарманың бірінші басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын 

тұлға орындайды.
22. Бiрiншi басшы өз орынбасарларының өкiлеттiктерiн қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгiлейдi.
23. Басқарманың жұмыс режимі:
1) Басқарма дүйсенбіден бастап жұмаға дейін аптасына 5 (бес) күн жұмыс істейді;
2) Басқарманың жұмысы уақыты жергілікті уақыт бойынша сағат 09.00 - ден басталып, сағат 19.00-де аяқталады. Сағат 

13.00-ден сағат 15.00-ге дейін үзіліс;
3) Басқарма сенбі және жексенбі күндері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мереке күндері 

жұмыс істемейді.
24. Басқарма мен облыс әкімдігі, Басқарма әкімшілігі мен оның еңбек ұжымы арасындағы өзара қарым-қатынастар 

қолданыстағы Қазақстан Республикасы заңнамасымен реттеледі.

4. Басқарманың мүлкi

25. Басқарма заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкi болу мүмкiн.
Басқарманың мүлкi оған меншiк иесi берген мүлiк, сондай-ақ өз қызметi нәтижесiнде сатып алынған мүлiк (ақшалай кiрiстердi 

коса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебiнен қалыптастырылады.
26. Басқармаға бекiтiлген мүлiк облыстық коммуналдық меншiкке жатады.
27. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Басқарма өзiне бекiтiлген мүлiктi және қаржыландыру жоспары бойынша өзiне 

бөлiнген қаражат есебiнен сатып алынған мүлiктi өз бетiмен иелiктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсiлмен билiк етуге құқығы 
жоқ.

5. Басқарманы қайта ұйымдастыру және тарату

28. Басқарманы қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
Басқарма таратылған жағдайда оның мүлкiн пайдалану Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

ЖОБА
Жануарларды асырау Қағидасын бекіту туралы

«Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 30 қаңтардағы Кодексінің 311-бабына, 1994 
жылғы 27 желтоқсандағы «Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі» Қазақстан Республикасының Кодексінің 246-бабына, 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 
жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабына, «Ветеринария туралы» Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 10 шілдедегі Заңының 
10-бабына және «Аса қауіпті инфекциялық аурулардың алдын алу бойынша санитариялық-эпидемияға қарсы (профилактикалық) 
іс-шараларды ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 6 желтоқсандағы № 1476 Қаулысына сәйкес Қызылорда облыстық 
мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Қоса берілген жануарларды асырау Қағидасы бекітілсін. 
2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі. 

Қызылорда облыстық мәслихатының 
 ___сессиясының төрағасы

Қызылорда облыстық маслихатының 2014 жылғы «___» ____________ №_______шешімімен бекітілген

Жануарларды асырау қағидасы

1. Жалпы ережелер

1. Осы Жануарларды асырау қағидасы (бұдан әрi - Қағида) Қызылорда облысы аумағында жануарларды асырау тәртібін 
белгілейді.

2. Қағида, меншiктiк нысанына қарамастан, жануарларды асырайтын барлық жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі - 
жануарлар иелері) қолданылады. 

3. Қағида «Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы»  Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 30 қаңтардағы Кодексiне, 
«Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі» Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Кодексiне, 
«Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы» Қазақстан Республикасының 
2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына, «Ветеринария туралы» Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 10 шілдедегі Заңына және 
«Аса қауіпті инфекциялық аурулардың алдын алу бойынша санитариялық-эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды 
ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 6 желтоқсандағы Қаулысына сәйкес әзiрленді. 

4. Осы Қағидада мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:   
1) ауыл шаруашылығы жануарлары – адамдар өсiретiн ауыл шаруашылығы өнiмдерiне тiкелей қатысы бар ауыл 

шаруашылығы жануарларының барлық түрлерi (iрi қаралар, қойлар, ешкiлер, жылқылар, түйелер, шошқалар);
2) бірдейлендіру – дерекқорға жануар туралы мәліметтерді енгізе және жануарға ветеринариялық паспортты бере отырып, 

жапсыру, чиптау, таңба салу жолымен жануарларға жеке нөмір беруді қамтитын жануарларды есепке алу жүйесі; 
3) жануарларды асырау – жануарлар иелерiнiң жануарлардың өмiрiн, оның жеке саулығын сақтау үшiн, ветеринарлық-

санитарлық қолайлы жағдайларды ұстана отырып толыққанды тұқым алу, сондай-ақ адамдардың және жануарлар әлемiнiң 
қауiпсiздiгiн, қоғамдық тәртiптi қамтамасыз етудегi iс әрекеттерi; 

4) ветеринариялық паспорт – Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген нысандағы құжат, онда: малды есепке алу 
мақсатында малдың иесі, түрі, жынысы, түсі, жасы көрсетіледі;

5) ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) қағидалар - мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және 
қадағалау объектілеріне қойылатын ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық, зоогигиеналық) талаптарды белгілейтін, 
сондай-ақ ветеринариялық нормативтердің негізінде ветеринариялық іс-шараларды жүргізу тәртібін айқындайтын, жеке және заңды 
тұлғалардың орындауы үшін міндетті болып табылатын нормативтік құқықтық акт; 

6) ветеринариялық ұйым – ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыру үшін ауданның, қаланың жергілікті атқарушы 
органдары құрған, облыстық маңызы бар қалада, кентте орналасқан мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын немесе мемлекеттік 
мекеме; 

7) ветеринариялық пункт – ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыру үшін ауданның жергілікті атқарушы органдары 
құрған, аудандық маңызы бар қалада, кентте, ауылдық округте орналасқан мемлекеттік ветеринариялық ұйымның оқшау бөлімшесі. 

8) карантин – эпизоотия ошағын жою және аурудың таралуына жол бермеу мақсатында эпизоотия ошағы, қолайсыз пункт 
пен ветеринариялық-санитариялық тұрғыдан қолайлы аумақ арасындағы шаруашылық байланыстарды шектеуге немесе тоқтатуға 
және орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерді тасымалдауды (орнын ауыстыруды) тоқтата тұруға бағытталған 
ветеринариялық және әкімшілік-шаруашылық іс-шаралар жүйесін көздейтін құқықтық режим. 

2.Жануарларды асырау шарттары
5. Жануарлар иелерi: 
1) санитариялық-гигиеналық, зоогигиеналық талаптарды және ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) 

қағидаларды ұстануы;
2) ветеринар мамандарының негізделген талабы бойынша, диагностикалық зерттеуге және аса қауіпті ауруларға егу 

жұмыстарын жүргізу үшін жануарларды кедергісіз көрсетулері; 
3) тіркелген жануарлардың орындарын  ауыстырған жағдайда (сатқанда, сыйлыққа бергенде) оларды өзгерген орындары 

бойынша қайта тіркетулері қажет.
6. Жануарлар иелерiнің меншігіндегі ауыл шаруашылығы жануарларының барлығы бірдейлендіріліп ветеринариялық 

мекемелер беретін ветеринариялық паспорттардың болуы тиіс. Ірі қара және ұсақ малдардың төлдерін, сондай-ақ боталарды 
туғаннан кейін 7 (жеті) күн өткен соң, бірақ туған күнінен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей бірдейлендіреді. Құлындарды 
4 айлық жасында бірдейлендіреді. Торайларды бір айға толғанда бірдейлендіреді. 

7. Жануардың қолдан кетyi (сату, жоғалу, мерт болуы, басқа тұлғаға беру) туралы оны есептен шығару немесе қайта тipкeyді 
жергілікті атқарушы органдар құрған ветеринариялық ұйымдар мен ветеринариялық пункттер жүзеге асырады. 

8. Өлген жануарлардың өлекселері туралы ветеринариялық ұйымдар мен ветеринариялық пункттерге хабар беріп, олар 
арнайы малқорымында немесе арнайы өртейтін пештерде жойылуы қажет. 

3. Жануарларды асырау тәртібі

9. Жануарлар иелеріне:
1) ветеринариялық ұйымдар мен ветеринариялық пункттер беретін арнаулы үлгідегі ветеринариялық паспорты мен 

жүргізілген алдын ала емдеу мен денсаулығы туралы ветеринариялық анықтамасы болмаса жануарларды тасымалдауға (орын 
ауыстыруға);  

2) жануарларды адамдар демалатын қоғамдық шомылу жерлерінде, су бұрқақтарда, табиғи және жасанды су айдындарына 
түсіруіне рұқсат берілмейді. 

10. Ауыл шаруашылығы жануарларын бір жерден екінші жерге тасымалдап айдап өткенде, тұрғындардың қауіпсіздігіне 
жануарлардың иелері жауап береді. Көшелерде, алаңдарда, гүлзарларда, басқа қоғамдық көпшілік пайдаланатын орындарында, қала 
бойынша ерекше қорғалатын табиғат аумақтарында жануарларды жаюға тыйым салынады. 

11. Көшелерде, алаңдарда, саябақтарда және басқа жалпылай пайдаланатын қоғамдық орындарда жүрген ауыл шаруашылығы 
жануарлары қараусыз жануарлар деп есептеледі және арнайы жабдықталған орындарға жануарлар иелері табылғанға дейін қамауға 
жатады.

12. Егер алты ай iшiнде iрi қараның, жылқының, түйенің және екi ай iшiнде мүйізді ұсақ малдың меншiк иесi табылмаса, 
қараусыз ауыл шаруашылығы жануарлары коммуналдық меншікке өткізіледі. 

13. Иелері табылмаған қараусыз ауыл шаруашылығы жануарларын арнайы жабдықталған орынға жеткізу, тасымалдау, 
күзету, ұстау (жемдеу, суару, ветеринарлық қызмет көрсету) үшін шыққан шығындардың орнын қараусыз ауыл шаруашылығы 
жануарларын ұстауға жауапты заңды тұлғалар берген шоттарға сәйкес ауыл шаруашылығы жануарларының иелері толтырады. 

14. Жануарлар иелері жануарлардың кенеттен өлгені мен бірнеше жануарлардың бір уақытта ауырғаны немесе олар әдеттен 
тыс мінез көрсеткені туралы ветеринарлық мамандарға хабарлап, ветеринарлық мамандар келгенше ауруға ұшыраған сезікті 
жануарларды оқшаулап ұстауға шара қабылдаулары тиіс. 

15. Карантин енгізілген кезде:  
1) жануарлардың барлық түрлерін кіргізуге және әкелуге, шығаруға және әкетуге; 
2) жануарлардан алынатын шикізат пен өнімді дайындауға және әкетуге, шаруашылық ішінде жануарларды айдауға; 
3) ауру жануарлардың сүтін пайдалануға; 
4) жануарларды етке союға; 
5) өлген жануарларды ашуға және олардың терісін алуға;  
6) табиғи су қоймаларынан жануарларды суаруға; 
7) жануарларды және жануарлардан алынған өнімдерді сатуға, ауыл шаруашылығы жәрмеңкелерін, көрмелерін (аукциондар) 

және адамдар мен жануарлар жиналатын басқа да қоғамдық іс-шараларды өткізуге тыйым салынады.  

4. Қорытынды ереже

16. Осы Қағиданы бұзғаны үшiн жануарлардың иелері «Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы»  Қазақстан Республикасының 
2001 жылғы 30 қаңтардағы Кодексiнің 311-бабына сәйкес жауапкершілікте болады.

Қызылорда облысы әкімдігінің қаулысы 2014 жылғы 2 қыркүйек № 697 
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 10.10.2014 жылы №4769 тіркелген

                            
Облыстық коммуналдық мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру кезінде жалдау ақысының 

мөлшерлемесін есептеу қағидаларын 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 Заңына, 
«Мемлекеттік мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 
жылғы 13 ақпандағы № 88  қаулысына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған Облыстық коммуналдық мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру кезінде жалдау ақысының  
мөлшерлемесін есептеу қағидалары 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 «2» қыркүйектегі №697 қаулысымен бекітілген

Облыстық коммуналдық мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру кезінде жалдау ақысының 
мөлшерлемесін есептеу қағидалары

1. Осы облыстық коммуналдық мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру кезінде жалдау ақысының мөлшерлемесін 
есептеу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 13 ақпандағы № 88 қаулысымен 
бекітілген Мемлекеттік мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру қағидаларының 50-тармағына сәйкес әзірленді және облыстық 
коммуналдық мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру кезінде жалдау ақысының мөлшерлемесін есептеу тәртібін белгілейді.

2. Облыстық коммуналдық заңды тұлғалардың балансында тұрған мемлекеттік тұрғын емес қордың объектілерін мүліктік 
жалдауға (жалға алуға) беру кезінде жылдық жалдау ақысын есептеу осы Қағидалардың қосымшасына сәйкес құрылыс үлгісін, 
тұрғын емес үй-жайдың түрін, қолайлылық дәрежесін, аумақтық орналасқан жерін, жалдаушының қызмет түрін, жалдаушылардың 
ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны ескерілетін коэффициенттердің қолданылатын базалық мөлшерлемесі мен мөлшері 
негізінде анықталып, мына формула бойынша жүзеге асырылады:

Жа = Тм х S х Кү х Кт х Кқд х Ка х Кқт х Кұқ
мұндағы:
Жа-бір жылда облыстық коммуналдық заңды тұлғалардың балансындағы мемлекеттік тұрғын емес қордың объектілеріне 

жалға алу төлемінің мөлшерлемесі; 
Тм- жылына 1 шаршы метр теңгеге жалға алу төлемінің негізгі мөлшерлемесі, теңге;
S- жалға алынатын алаң, шаршы метр;
Кү- құрылыс үлгісін ескеретін коэффициент;
Кт-тұрғын емес үй жайдың  түрін ескеретін коэффициент; 
Кқд-қолайлылық дәрежесін ескеретін коэффициент;
Ка -аумақтық орналасуын ескеретін коэффициент;
Кқт-жалдаушының қызмет түрін ескеретін коэффициент;
Кұқ-жалдаушының ұйымдастыру-құқықтық нысанын ескеретін коэффициент.
3. Жабдықты, автокөлік құралдарын және басқа да тұтынылмайтын заттарды мүліктік жалға (жалдауға) берген кезде жал-

дау ақысы мына формула бойынша есептеледі:
Жа = С х Nаm/100 х  Кт
мұндағы:
Жа- жылына жабдықты, автокөлік құралдарын және басқа да пайдаланылмайтын  заттарды жалдау ақысының мөлшерлемесі;
С- бухгалтерлік есеп деректері бойынша жабдықтардың қалдық құны;
 100 пайыз тозуы есептелген жабдықты, автокөлік құралдарын және басқа пайдаланылмайтын заттарды мүліктік жалдауға 

(жалға алу) беру кезінде  қалдық құны бастапқы   (қалпына келтіру) құнының 10 пайыз мөлшеріне белгіленеді;
Nаm- Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдер туралы» (Салық кодексі) Кодексінің                   120-бабына сәйкес тозудың шекті нормалары;
Кт-төмендету коэффициенті (0,5 көлемінде–сауда-сатылатын (делдалдық)  қызметтерді қоспағанда, өндірістік қызметті 

ұйымдастыру және халыққа қызмет көрсету саласын дамыту үшін, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне беру кезінде - 0,8 мөлшерінде                  
60 пайыздан артық жабдықтың, көлік құралдарының және басқа пайдаланылмайтын заттардың тозуы кезінде қолданады).

4. Мемлекеттік тұрғын емес қор объектілерін сағат бойынша мүліктік жалға беру (жалға алуға), сонымен қатар облыстық 
коммуналдық заңды тұлғалардың балансындағы жабдықты мен автокөлік құралдарын және басқа да пайдаланылмайтын заттарға 
мүліктік жалға беру кезінде жалдау ақысын есептеу келесі формуламен іске асырылады:

Ас=Жа/12/К/24,
мұнда:
Ас – бір сағатқа облыстық коммуналдық заңды тұлғалардың теңгеріміндегі мемлекеттік тұрғын емес қор объектілеріне, 

жабдыққа, автокөлік құралдарына және басқа да пайдаланылмайтын  заттарды жалға алу төлемінің мөлшерлемесі;
Жа– бір жылда облыстық коммуналдық заңды тұлғалардың теңгеріміндегі  мемлекеттік тұрғын емес қордың объектілері, 

жабдық, автокөлік құралдары және басқа да пайдаланылмайтын заттарды жалға алу төлемінің мөлшерлемесі;
К – мүліктік жалға берілетін (жалға алынатын) объектілерге тапсыруды іске асыратын бір ай ішіндегі күндердің саны.

Облыстық коммуналдық мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру кезінде 
жалдау ақысының  мөлшерлемесін есептеу қағидаларына қосымша 

Облыстық коммуналдық мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру кезінде қолданылатын коэффициенттердің мөлшері 
және негізгі мөлшерлемесі 

Қызылорда облыстық мәслихатының 
хатшысы

Негізгі мөлшерлеме 1,5 айлық есептік көрсеткіш
№ р/с Коэффициенттер түрі Коэффициент

мөлшері
  1. Құрылыc  үлгісін ескеретін коэффициент (Кү):

1) кеңселік, әкімшілік, қоғамдық 1,0
2) ауыл шаруашылық қажеттіліктеріне арналған, өндірістік 0,8
3) қоймалық, буқазандық, гараждық 0,6
4) басқалар 0,9

2. Тұрғын емес үй - жайдың  түрін ескеретін  коэффициент (Ктүр):
1) жеке тұрған құрылыс  1,0
2) жапсарлас- жанаса бөлігі, ғимараттағы  жай 0,9
3) цокольдік (жартылай жертөле) бөлігі 0,8
4) жертөле бөлігі, шатыр 0,7

3. Қолайлылық дәрежесін ескеретін  коэффициент (Кқд):
барлық инженерлік-техникалық құрылғылары бар үй-жайлар үшін(электр энергиясы, кәріз, сумен 
қамтамасыздандыру, жылу)  коммуникациялардың қандай да бір түрлері жоқ болған жағдайда әрбір түрі 
үшін 0,1 азаяды 

1,0

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

5. Жалдаушының қызмет түрін ескеретін  коэффициент (Кқт):
1) банктердің есеп айрысу-кассалық бөлімдері, «Қазпошта» акционерлік қоғамы,  банкоматтар, 
мультикассалар, электрондық терминалдар үшін

2,0

2) делдалдық іс-қимыл және кедендік қызметтер, айырбастау  пунктері және қызметі бағалы қағаздар 
нарығымен байланысты ұйымдар, сақтандыру, инвестициялық компаниялар, нотариалдық және адвокаттық 
кеңселер, ұялы байланыс қызметін көрсететін ұйымдар  үшін

3,0

3) қоғамдық тамақтандыру, сауда, қонақ үйі қызметтерін    ұйымдастыру үшін 2,5

4)  мына салаларда қызметтерді ұйымдастыру үшін:
жоғарғы, техникалық және кәсіптік білім беру орта білім  беру
 мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту

1,1
0,9
0,8

5) орта, техникалық және кәсіптік білім беру орындарында,  денсаулық сақтау мекемелерінде және мемлекеттік  
мекемелердің ғимараттарында тамақтандыру    қызметін ұйымдастыру үшін 

0,9

6) басқалар үшін 1,0
6 Жалдаушының ұйымдастыру-құқықтық нысанын ескеретін коэффициент (Кұқ):

1) коммерциялық ұйымдар үшін 1,3
2) коммерциялық емес ұйымдар үшін 0,5
3) басқалар үшін 1,1

«Сырдария ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі, 120600, Тереңөзек 
кенті, Абай көшесі, №31 үй, анықтама үшін телефондары: 8(72436)22-5-19, Kyandikov.
Kairat@mail.ru «Б» корпусы бос мемлекеттік әкімшілік лауазымға орналасуға конкурс 
жариялайды:

1. Сырдария ауданы әкімі аппаратының мемлекеттік-құқықтық жұмыстар 
бөлімінің басшысы (E-3) - 1 орын. Қызмет  атқарған  жылдарына  байланыс ты  лауа-
зымдық  жалақысы  78798 теңгеден 106345 теңгеге дейін (экологиялық коэф фициентті 
есепке алмағанда).

Қызметтік міндеттері:
- аудан әкімі аппаратының заңгерлік, құқықтық жұмыстарын жүргізеді, ҚР Заңдарының, 

ҚР Президенттің Жарлықтарының, ҚР Үкіметтің қаулыларының және басқа да актілерінің, 
облыс, аудан әкімдігінің қаулыларының, шешімдері мен өкімдерінің орындалуын жүзеге 
асырады; 

- Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің Ар-намыс кодексін және ішкі 
еңбек тәртібі ережелерін сақтайды;

- бөлімге жүктелген міндеттердің дер кезінде орындалуына жеке жауапкер болады, 
бөлім қызметкерлерінің міндеттерін және жұмыстарын үйлестіреді, тиісті атқарушылық 
және еңбек тәртібін қамтамасыз етеді, бөлім қызметкерлерін алуға және қызметтен босатуға 
ұсыныс береді, бөлім қызметкерлерінің кәсіптік деңгейін көтеруге жұмыс жасайды;

- аудан әкімінің шешімі мен өкімі, сондай-ақ аудан әкімдігінің қаулысы жобасының 
заңдылығын алдын ала зерттеп, оған өзінің келісімі жөнінде қолын (визасын) қояды, тиісті 
ұсыныс береді, мемлекеттік тіркеуден өткізілуін қадағалайды;

- ауданның атқарушы органдарының құқық мәселесіне қатысты жұмыстарына бақылау 
жасайды және методикалық көмек көрсетеді;

- бөлім  жұмысшы орган болып табылатын комиссиялардың, кеңестердің қызметін 
жүргізеді және бақылайды;

- аудан әкімінің сот, прокуратура, әділет басқармасы және құқық қорғау органдарымен 
қызметтік байланысын қамтамасыз етеді;

- бөлім жұмысына басшылық жасайды;
- бекітілген кент немесе ауылдық округіне жетекшілік жасайды, басшылық тапсырмасына 

сәйкес ондағы шараларға қатысады, бақылау жасайды; 
- бөлімге келіп түскен арыз-шағым, қатынас хаттардың және облыс, аудан әкімінің 

төрағалығымен өткізілген жиналыс хаттамаларының, берілген тапсырмалардың мерзімінде 
орындалуын қадағалайды, жұмыс жасайды;

- аудан әкімдігінде қаралатын тиісінше мәселелердің құжаттарын әзірлейді;
- қызметтік құжаттардың конфиденциалдылығын, ақпараттық қауіпсіздікті сақтау.  
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:
Жоғары заңгерлік білім.
Жұмыс тәжiрибесi келесi талаптардың бiрiне сәйкес болуы тиiс:
1) мемлекеттiк қызмет өтiлi бiр жылдан кем емес;
2) осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағытына сәйкес облыстарда 

жұмыс өтiлi екi жылдан кем емес;
3) жоғары және жоғары оқу орындарынан кейiнгi бiлiм бағдарламалары бойынша 

Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы бiлiм беру ұйымдарында мемлекеттiк 
тапсырыс негiзiнде немесе шетелдiң жоғары оқу орындарында Шетелде кадрлар даярлау 
жөнiндегi республикалық комиссия бекiтетiн басым мамандықтар бойынша оқуды аяқтауы;

4) ғылыми дәрежесiнiң болуы.
2. Аудан әкімі аппаратының мемлекеттік құқықтық жұмыстар бөлімінің бас 

маманы (Е-4) - 1 орын. Қызмет  атқарған  жылдарына  байланысты  лауазымдық  
жалақысы  59579 теңгеден 80719 теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті есепке 
алмағанда).

Қызметтік міндеттері:
- аудан әкімі аппаратының заңгерлік, құқықтық жұмыстарын жүргізеді, ҚР Заңдарының, 

ҚР Президенттің Жарлықтарының, ҚР Үкіметтің қаулыларының және басқа да актілерінің, 
облыс, аудан әкімдігінің қаулыларының, шешімдері мен өкімдерінің орындалуын жүзеге 
асырады; 

- Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің Ар-намыс кодексін және ішкі 
еңбек тәртібі ережелерін сақтайды;

- аудандық сот, прокуратура, әділет басқармасы және құқық қорғау органдарымен 
қызметтік іс-әрекетте болады;

- аудан әкімінің қандай болмасын шешімі мен өкімі, сондай-ақ аудан әкімдігінің қаулысы 
жобасының заңдылығын алдын ала зерттеп, оған өзінің келісімі жөнінде қолын (визасын) 
қояды, тиісті ұсыныс береді, мемлекеттік тіркеуден өткізілуін қадағалайды;

- аудан тұрғындарының құқықтық санасы мен құқықтық мәдениет деңгейін көтеру 
мақсатында құқықтық оқу курстарын жүргізеді және осы бағыттағы жұмыстарға байланысты 
әкімге ұсыныс береді;

- жергілікті атқарушы органдарда заңдылықтардың сақталуын қамтамасыз етеді;
- аудан әкімдігі құрылымдарында Қазақстан Республикасының заңдылықтарының 

орындалуын бақылайды, тексерулер жүргізеді;
- бекітілген кент немесе ауылдық округіне жетекшілік жасайды, басшылық тапсырмасына 

сәйкес ондағы шараларға қатысады, бақылау жасайды; 
- бөлімге келіп түскен арыз-шағым, қатынас хаттардың және облыс, аудан әкімінің 

төрағалығымен өткізілген жиналыс хаттамаларының, берілген тапсырмалардың мерзімінде 
орындалуы бойынша жұмыс жасайды;

- аудан әкімдігінде қаралатын тиісінше мәселелердің құжаттарын әзірлейді;
- заңдарда белгіленген өзге де міндеттерді жүзеге асырады;
- қызметтік құжаттардың конфиденциалдылығын, ақпараттық қауіпсіздікті сақтау.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:
Жоғары заңгерлік білім. 
Жұмыс тәжiрибесi келесi талаптардың бiрiне сәйкес болуы тиiс:
1) мемлекеттiк қызмет өтiлi бiр жылдан кем емес;
2) осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағытына сәйкес облыстарда екi 

жылдан кем емес жұмыс өтiлi бар болған жағдайда ортадан кейiнгi заңгерлік бiлiмi барларға 

рұқсат етiледi.
3. Сырдария аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 

бөлімінің бас маманы - есепші, (E-R-4) - 1 орын.  Қызмет  атқарған  жылдарына  
байланысты  лауазымдық  жалақысы 56376 теңгеден 76235 теңгеге дейін (экологиялық 
коэффициентті есепке алмағанда).

Қызметтік міндеттері:
-  мекемеаралық төлемдер, еңбекақы есептеу, барлық есеп жұмыстарына жауап беру, заң 

талаптары жүйесінде болуы бөлімдегі құжаттардың кіріс, шығыстарының есептеу,  төлеу 
құжаттарының дұрыстығы, сапалы, сауатты толтырылуы тиісті мекемелермен есептесу 
жұмыстарының құжаттары банктермен, аудандық қазынашылық,  экономика және бюджетті 
жоспарлау, қаржы бөлімдерімен есеп жүргізу; 

- мемлекеттiк сатып алуды заңдылығына сәйкес жүзеге асырады, тікелей жауап береді, 
мемлекеттік сатып алуға байланысты конкурстарды ұйымдастырады, мемлекеттік сатып алу 
келісім-шарттарын әзірлейді;

-  бөлімдегі кіріс-шығыс болған заттардың дұрыс рәсімделуін  бақылау;
- салық органына уақытылы электронды есеп тапсыру, тоқсан сайын баланс дайындау. 
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:
Жоғары  экономикалық, қаржыгерлік білімі;
Жұмыс тәжiрибесi келесi талаптардың бiрiне сәйкес болуы тиiс:
1)  мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес;
2) осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағытына сәйкес облыстарда 

екі жылдан кем емес жұмыс өтілі бар болған жағдайда ортадан кейінгі экономикалық, 
қаржыгерлік  білімі барларға рұқсат етіледі.

4. Тереңөзек кенті әкімі аппаратының мемлекеттік-құқықтық және қаржы 
жұмыстары бөлімінің жетекші маманы - заңгер (негізгі қызметкердің баланы күту 
демалысы кезеңіне) (E-G-4) - 1 орын. Қызмет  атқарған  жылдарына  байланысты  
лауазымдық  жалақысы 48047 теңгеден 64704 теңгеге дейін (экологиялық 
коэффициентті есепке алмағанда). 

Қызметтік міндеттері:
- кент әкімінің аппаратында заңдылықтардың сақталуын қамтамасыз ету; 
- нормативтік - құқықтық нормалар шегінде кент әкімінің шешімдері мен өкімдерін 

дайындау;
- награда материалдарымен жұмысты жүргізу және үйлестіру;
- сайлау жұмыстарын ұйымдастыру, сайлаушылар тізімін қалыптастыруды қамтамасыз 

ету, сайлаушылар тізімдерін тиісті комиссияларға актімен өткізу құжаттарын әзірлеу;
- кент әкімінің құзыреттілігі шеңберінде ономастика саласындағы жұмыстарын жүргізу;
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарын түсіндіру, жаппай құқықтық  

оқуды  ұйымдастыру;
- сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі бағдарламаны орындау және ақпараттар 

ұсыну;
- жеке және заңды тұлғалардың өтініш, арыз, шағымдарымен  жұмыс жүргізу, тиісті 

тәртіппен есептілігін жүргізу;
- кент әкімінің жеке және заңды тұлғаларды жеке қабылдауын ұйымдастыру, құжаттарын 

тиісінше рәсімдеу;
- Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін зерделеу, насихаттау және 

қолдану  жөніндегі комиссия жұмысын үйлестіру;
- кент әкімінің құқық қорғау органдарымен қызметтік байланысын қамтамасыз ету;
- кент әкімі аппаратының бұқаралық ақпарат құралдарымен байланысын үйлестіру.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:
Жоғары немесе ортадан кейінгі заңгерлік білім не орта техникалық немесе кәсіптік білім.
5. Ақжарма, Шіркейлі ауылдық округі әкімі аппараттарының жетекші мамандары 

- салықшы (E-G-4) - 2 орын. Қызмет  атқарған  жылдарына  байланысты  лауазымдық  
жалақысы  48047 теңгеден 64704 теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті есепке 
алмағанда).

Қызметтік міндеттері:
- ауылдық округ бойынша жиналатын салықтардың есебін жүргізіп, оның жиналуын 

және бюджетке өткізілуін қамтамасыз ету. Жергілікті бюджетке салық жинауды ұлғайту, 
толықтыру. Мүлік, жер, көлік құралдарына салынатын салықтың тіркелмеген нысандарын 
анықтап, төлемдерін уақытылы бюджетке өндіру. Салықтардың төлем хабарламаларын тол-
тыру, төлемгерлерге тарату;

- салық базасын ұлғайту жөніндегі іс-шара жоспарын басшылыққа ала отырып, аудандық 
әділет басқармасымен жылжымайтын мүліктерді және жер телімдерін пайдаланғаны үшін 
салық есебін жүргізу;

- ауылдық округте шағын бизнестің дамуын үйлестіруді қамтамасыз ету; басқа да салық 
түсімдерінің көзін ашу, салық түсімдерін ұлғайту; іс-шара жоспарлар жасап жүзеге асыру; 
кәсіпкерлердің құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету;

- ҚР Президентінің Жарлықтарын, ҚР Үкіметі Қаулыларының, облыс, аудан әкімі 
шешімдерінің орындалуын жүзеге асыру;

- бақылаушы мемлекеттік органдармен бірігіп сауда, қоғамдық тамақтандыру кәсіп-
орындары мен базарлардың сауда ережелері мен қалпын сақтауына қадағалау жұмыстарын 
жүргізеді;

- аудандық салық басқармасы, кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы бөлімдерімен, тағы  
басқа да  органдармен байланыс жасау, жоғарғы органдардан келген хаттар мен хаттамалар-
ды, тапсырмаларды орындау;

- ауылдық округ әкімінің басқа да тапсырмаларын орындау.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:
Жоғары немесе ортадан кейінгі экономикалық - қаржылық, бухгалтерлік есеп, менедж-

мент және аудит білімі не орта техникалық немесе кәсіптік білім.
Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) нысанға сәйкес өтініш; 
2) 3х4 үлгідегі суретпен нысанға сәйкес толтырылған сауалнама; 
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi; 
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;

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

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігінің көшірмесі; 
7) құжаттарды тапсыру сәтінде шекті мәннен төмен емес нәтижемен тестілеуден өткені 

туралы қолданыстағы сертификат (немесе нотариатты куәландырылған көшірмесі).
Егер азамат еңбек қызметін жүзеге асырмаған және конкурс жарияланған бос лауазым 

бойынша жұмыс өтілі талап етілмейтін жағдайларда 4) тармақшасында көрсетілген құжатты 
ұсыну талап етілмейді. Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну конкурс комиссиясының 
оларды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады. Мемлекеттік қызметшілермен 
тапсырылатын 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды олар жұмыс істейтін 
мемлекеттік органдардың персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) куәландыра алады.

Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби шеберлiгiне және беделіне қатысты 
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар берiлуi туралы құжаттардың 
көшiрмелерi, мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар және өзге де олардың 
кәсіби қызметін, біліктілігін сипаттайтын мәліметтер) қосымша ақпараттарды бере алады.  
Азаматтар жоғарыда аталған құжаттар тігілетін мұқабада орналастырылған құжаттарды 
қолма-қол тәртіпте немесе почта арқылы құжаттарды қабылдау мерзiмiнде бере алады.

Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды хабарламада көрсетілген электрондық почта 
мекен-жайына электронды түрде бере алады. Конкурсқа қатысу үшін жоғарыда көрсетілген 
құжаттарды электрондық почта арқылы берген азаматтар құжаттардың түпнұсқасын 
әңгімелесу басталғанға дейін бір жұмыс күн бұрын кешіктірілмей береді. Жоғарыда аталған 
құжаттардың түпнұсқасы берілмеген жағдайда тұлға әңгімелесуден өтуге жіберілмейді.

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру БАҚ-та («Кызылординские вести» және 
«Сыр бойы») соңғы жарияланған күннен бастап он жұмыс күні ішінде «Сырдария ауданы 
әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі, 120600, Тереңөзек кенті, Абай көшесі, №31 үй, 
1-қабат 6-кабинетте қабылданады.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс комиссиясы шешім қабылдаған күннен 
бастап екі жұмыс күні ішінде әңгімелесу өткізу күні туралы конкурс комиссиясының 
хатшысымен хабарландырылады. Хабарландыру қатысушылардың электрондық мекен-
жайларына және ұялы телефондарына ақпарат жіберу жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.

Үміткерлермен әңгімелесу «Сырдария ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінде (Тереңөзек кенті, Абай көшесі, №31 үй) әңгімелесуге шақырған күннен бастап 
бес жұмыс күні ішінде өтеді.

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

 Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар ретінде Қазақстан Республикасы 
Парламентінің және барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының, Қазақстан Республикасы 
заңнамасында белгіленген тәртіпте аккредиттелген бұқаралық ақпарат құралдарының, 
басқа мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестіктердің (үкіметтік емес ұйымдардың), 
коммерциялық ұйымдардың және саяси партиялардың өкілдері, уәкілетті органның 
қызметкерлері қатыса алады.

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының отырысына қатысу үшін тұлғалар әңгімелесу 
басталуына 1 жұмыс күні қалғанға дейін кешіктірмей персоналды басқару қызметіне (кадр 
қызметіне) тіркеледі. Тіркелу үшін тұлғалар персоналды басқару қызметіне (кадр қызметіне) 
жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін, ұйымдарға тиесілілігін растайтын 
құжаттардың түпнұсқасын немесе көшірмелерін ұсынады.

Осы Қағидалардың мемлекеттiк органның басшысымен (жауапты хатшы) конкурс 
комиссиясының отырысына сарапшылардың қатыстырылуына жол беріледі. Сарапшы 
ретінде конкурс жариялаған мемлекеттік органның қызметкері болып табылмайтын, бос 
лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес облыстарда жұмыс тәжірибесі бар тұлғалар, 
сондай-ақ персоналды іріктеу және жоғарылату бойынша мамандар, басқа мемлекеттік 
органдардың мемлекеттік қызметшілері, Қазақстан Республикасы Парламентінің және 
мәслихат депутаттары қатыса алады. «Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік лауазымына 
үміткерлер Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері  агенттігінің Астана, Алматы, 
Атырау, Көкшетау, Павлодар, Тараз, Өскемен, Орал, Петропавл, Қостанай, Қызылорда, 
Қарағанды, Талдықорған, Ақтөбе, Ақтау және Шымкент қалаларындағы аймақтық тестілеу 
орталықтарында белгіленген тәртіппен өтеді.

Е-3 - cанаты үшін тестілеу бағдарламасы: мемлекеттік тілді білуге тест (20 тапсырма); 
логикалық тест (10 тапсырма); Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге арналған 
тестке Қазақстан Республикасының Конституциясы (15 сұрақ); «Қазақстан Республикасының 
Президенті туралы» (15 сұрақ)  Қазақстан Республикасының конституциялық заңы; 
«Мемлекеттік қызмет туралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (15 
сұрақ), «Әкімшілік рәсімдер туралы» (15 сұрақ), «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн 
қарау тәртiбi туралы» (15 сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» (15 сұрақ), 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару 
туралы»   (15 сұрақ)   Қазақстан Республикасының заңдарын бiлуге арналған тест сұрақтары 
кiредi. 

E-4, E-R-4, E-G-4 - cанаттары үшін тестілеу бағдарламасы: мемлекеттік тілді білуге 
тест (20 тапсырма); логикалық тест (10 тапсырма); Қазақстан Республикасының заңнамасын 
білуге арналған тестке Қазақстан Республикасының Конституциясы (15 сұрақ) Қазақстан 
Республикасының конституциялық заңы; «Мемлекеттік қызмет туралы» (15 сұрақ), 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (15 сұрақ), «Жеке және заңды тұлғалардың 
өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» (15 сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 
(15 сұрақ), «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 
басқару туралы» (15 сұрақ) Қазақстан Республикасының заңдарын бiлуге арналған тест 
сұрақтары кiредi. Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын (әңгімелесу өтетiн жерге 
келу және қайту, тұратын жер жалдау, байланыс қызметiнiң барлық түрлерiн пайдалану) 
өздерiнiң жеке қаражаттары есебiнен жүргiзедi.

«Сырдария ауданы әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің  конкурстық комиссиясы.



ШЕКАРАШЫЛАРҒА
КИНОДАН СЫР ШЕРТТІ

Елімізде қазақ халқының біртуар азаматы, дарынды 
кинорежиссер, атақты актер Шәкен Аймановтың туғанына 100 
жыл толуына орай ҚР Мәдениет және спорт  министрлігінің 
тапсырысы бойынша ҚР ҰҚК Шекара  қызметінің қолдауымен 
“Қазақстан Ұлттық  киносының күндері” өтуде. Оны 
ұйымдастырушылар ҚР Кинематографистер  одағы және 
Шәкен Айманов атындағы “Қазақфильм” АҚ киностудиясы 
болып табылады. 

Сыр бойы жұртшылығының тыныштығын көздің қарашығындай қорғап 
жүрген шекарашылармен Қазақ киносының бүгіні мен болашағы жайында 
сыр бөлісуге келген ҚР-ның еңбегі сіңген қайраткері, Мемлекеттік сыйлықтың 
лауреаты, Қазақстан Кинематографистер одағының төрағасы, кинорежиссер 
Игорь Вовнянко бастаған өнер тарландарын  2019 әскери бөлім жауынгерлері 
құрметпен қарсы алды. Бөлім командирі, полковник Владимир  Колпаков ел 
шекарасын қырағылықпен күзетіп жүрген әскери бөлім жұмысына тоқтала келіп, 
өнер жұлдыздарының қадамдарына сәттілік тіледі. 

Делегация басшысы И.Вовнянко атақты кинорежиссер Шәкен Айманов 
жайында, оның режиссерлік тапқырлығы мен актерлік шеберлігіне, өз әріптестері 
арасында алатын орны мен адамгершілік қасиеттеріне, ұлттық киностудияны 
өркендету жолындағы өлшеусіз қызметіне тоқталды. Ол қазақ киносының 
кешегісі мен бүгінгісін саралай келіп,  оларға түрліше баға  берді. Қаражат бар, 
кино жетерлік, алайда көрермен көңілінен шыққаны санаулы. Сондықтан да  
шекарашылар бүгінгі және болашақтағы кино жайында әңгіме қозғауға, өзіндік 
ой-пікір білдіруге ықыласты. Оның  киностудия жұмысын жақсартуға сеп болары 
анық.

Топ құрамындағы Қазақстан Киноматографистер одағының атқарушы 
директоры, кинорежиссер Жәнібек Зауырбеков, ҚР Мәдениет қайраткері, 
“Жебе”  кинокомпаниясының  президенті, режиссер Керімбек Ниязбаев, ҚР-
ның еңбегі сіңген қайраткері, театр және кино актрисасы Райхан Айтқожанова, 
Қазақстан Кинематографистер одағының мүшесі, киноактер Ерболат Тоқ-
ұзақов Шәкен Айманов жайында, ол түсірген кинолар мен сомдаған рөлдер 
төңірегінде естеліктер айтып, тыңдаушылар сұрақтарына жан-жақты жауап 
берді. Шекарашыларды, әсіресе осы киностудияның туындысы  “Келін” мен  
“Шал” фильмдерінде  басты  кейіпкерді сомдаған Ерболат Тоқұзақовтың өмір 
жолы, өнерге келу жолы қызықтырды. Кездесуде киностудияда қырық жылдай 
ұйымдастырушы, картина директоры, директордың орынбасары қызметтерін 
атқарған Ерболаттың кино әлеміне аяқ басуы, ондағы кейіпкер бейнесін шынайы 
сомдауы төңірегінде қызықты әңгіме өрбіді. 

Шекарашылар қазақ фильмдері жайында өз ой-пікірлерін ашық айтып, 
болашақта  жастарға патриоттық тәрбие беретін, шынайы ұлттық тұғырдағы  
туындыларды көрсек деген тілек білдірді.

Жұмагүл ОРАЛБАЕВА. 

Бейсенбі, 23 қазан, 2014 жыл
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 ҰЛТТЫҚ КИНО КҮНДЕРІ

БАСПАСӨЗ 
МӘСЛИХАТЫ

ҚАМҚОРЛЫҚ

ДАТО кеңес береді: ауырсынуды басатын 
дәрілік заттарды қабылдауға асықпаңыз!

Өмір салтын өзгерту мен демалыс бас ауруын кетіруге 
көмектеспеген жағдайда, көпшілік өз бетінше дәрі 
қабылдап жатады. Алайда, ауырсынуды басатын дәрілік 
препараттар аурудың себебіне әсер етпей, тек бастың 
кернеп ауыруының белгілерінен ғана арылтатындығын 

есте ұстаңыз! Әдетте бастың кернеп ауыруының сирек жағдайларын (айы-
на 5 ұстамаға дейін) емдеуге қабынуға қарсы препараттар қолданылады. Жал-
пы препараттың қолдану жөніндегі нұсқаулығына сәйкес толық дозасын дәрігер 
тағайындауымен қолданған абзал. 

Ауырсынуды басатын дәрілік заттарға сақ болыңыз! 
Бас ауруы кезінде ауруды басатын дәрілік заттарды ұдайы 

қабылдаудан аулақ болған жөн. Ауырсынуды басатын кез келген 
дәрілік затты, дәрігер тағайындаса немесе еркін саудада болса да, 

бас ауырған сәтте аптасына екі реттен артық қолдануға болмайды.
Анальгин қабылдауға асықпаңыздар!
Натрий метамизолын (Қазақстан Республикасында Анальгин, Баралгин, 

Спазмалгон препараттары тіркелген) 39 елде қолдануға тыйым салған немесе 
анафилактикалық реакциялар болған жағдайлар артып келе жатқандықтарынан, 
қан түзілуі қиындауына байланысты оны қолдану пациенттің ауыр жағдайымен 
шектелген (ДДҰ).

   Біздің қызметіміз Сіздерге арналады! 
Дәрі-дәрмек ақпараттық-талдау орталығы 

ҚР ДСӘДМ «ДСДРО» ШЖҚ РМК.

ҚИЫП АЛ ДА САҚТАП ҚОЙ  
Тегін дәрілерге өз құқықтарыңыз туралы, оларды дұрыс пайдалану, 

дәрілердің болуы мүмкін жанама әсерлері жайлы қосымша ақпаратты Сіз 
бірыңғай тегін телефон желісі – 8 800 080 88 87 арқылы, сондай-ақ, ДАТО 
ресми сайтынан - www.druginfo.kz біле аласыз. 

 «ДАМУ» КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУ ҚОРЫ
кәсіпкерлерді 3-4 қараша күндері өтетін «Жобаларды 

компанияның даму құралы ретінде басқару» атты тегін 
тренингіне шақырады.

«Жобаларды компанияның даму құралы ретінде басқару» 
тренингі қатысушыларға төмендегідей сұрақтар бойынша білім береді:

• Бизнестің тиімділігін көтеру;
• Жобаларды басқару аспектілері;
• Жобаны дұрыс бастай білу;
• Жобадағы жоспарлау;
• Жобаны қаржыландыру;
• Жобаны басқаруға ақпараттық жүйелер.
Тренингті “Алматы жоғары басқару мектебі” ЖШС бизнес-

тренері Жолымбетов Бектас жүргізеді.
Мақсатты аудитория: жұмыс жасап тұрған кәсіпкерлер.
Тренинг ұзақтығы 2 күн (16 академиялық сағат). Басталуы сағ. 09-

30.
Орындар шектеулі!  
Қосымша ақпарат төмендегі мекен-жай бойынша: Қызылорда 

қаласы, И.Журба көшесі, 12, Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы, 
тел.: 8 (7242) 55-11-18, 55-11-17.

ОРТАЛЫҚТА АЛҒАШҚЫ 
СӘБИ ӨМІРГЕ КЕЛДІ

Облыстық 
Ана мен бала 
орталығында 
алғашқы сәби 
дүниеге келді.

Дүйсенбі күні шие-
лілік Дана есімді аза-
матша салмағы 3 келі 
300 грамм тартатын ұл 
ба ланы өмірге әкелді. 
Сә бидің ата-анасы бала-
ла рына  Қырымбек  деп 
ат қойып отыр. Халқы-
мызда ел-жұртына сыйлы кісілердің есімдерін соларға ұқсап жақсы азамат болсын 
деген ырыммен нәрестелерге қоятын салт бар. Кішкентай Қырымбектің ата-анасы да 
сәбилерінің есімін облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың құрметіне атапты. Бүгінде 
ана мен баланың жағдайы жақсы.

Ана мен бала орталығы ағымдағы жылдың шілде айында пайдалануға берілген 
болатын. 200 төсекке арналған бұл орталық өңірде мамандандырылған медициналық 
көмек көрсетуді үйлестіруші үлкен орын болып табылады. Заманауи жарақтанып, 
жабдықталған орталықта  талай сәбидің дүниеге келері сөзсіз. Әзірге бұл біріншісі.

Барлыбек БАТЫР.

«Өрлеу» БАҰО» 
АҚ филиалы облыс 
бойынша педагогикалық 
қызметкерлердің 
біліктілігін арттыру 
институтында аталмыш 
қоғам директорлар 
кеңесінің әрі «Мәңгілік ел 
жастары – индустрияға» 
мемлекеттік бағдарламасы 
Республикалық үйлестіру 
кеңесінің төрағасы Мұрат 
Әбеновпен кездесу өтті.

Кездесуді  сөз сөйлеп ашқан инс-
титут директоры Бауыржан Елеусінов 
біліктілікті арттыру бағытында атқа-
рылып жатқан жұмыстарға  тоқталып 
өткен соң мінберге көтерілген Мұрат 
Әбенов жүйенің даму келешегі, оның  
стратегиялық бағыттары турасында 
сөз қозғады.

Мұрат Абдуламитұлының айтуын-
ша, ҚР Білім беруді дамытудың 2011-
2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы аясында сапалы білім 
беруді қамтамасыз ету арқылы адами 
капиталды дамыту, білімнің бәсекеге 
қабілеттілігін арттыру бағытында 
жүй елі жұмыстар жүргізілуде.  Бағ-
дар ламаға сәйкес педагогтардың білік-
тілігін арттыру осы мамандықтың мәр-
тебесін көтерудің қуатты факторы бо-
лып табылады. 

Педагогтардың функционалдық 
сау аттылығын ұштау сапалы білім 
бе рудің кепілі десек, теорияны  
тәжірибеге ұштастыру арқылы 
оқушының зейінін арттыратын 
білім  берудің соңғы жүйесі 2016 
жылға дейін толық жү зеге асуы тиіс. 
Функционалдық сау ат ты лыққа қол 
жеткізу үшін оқу лық ты өзгертіп, 
оқушыны бағалау жүйе сін жаңарту 

керек. Бұл ретте ұс таз дың да ойып 
алар орны ерекше. Елі міз болашағы 
бәсекеге қабілетті өрен дерге білім 
бе ретін педагогтардың бі ліктілігін 
арт тыру, сондай-ақ білім жүйесін да-
мыту заман талабы болса, қазіргі 
таң да акционерлік қоғам филиал да-
рында 2012-2016 жылдарға арналған 
функционалдық  біліктілікті арттыру 
бағдарламасы іске асырылуда.

Биылғы маусым айынан бері «Мәң-
гілік ел жастары – индустрияға» бағ-

дар ламасы бастау алғаны белгілі. Бұл 
Оң түстік өңір жастарын Солтүстік, 
Батыс және  Шығыс аймақтарда білім 
алуға бағыттайтын жоба. Осыған орай 
аталған аймақтардағы жеті жоғары 
оқу орындары мен 23 колледжде білім 
алу үшін мың-мыңнан арнайы грант 
бөлінді. Жобаның маңыздылығы сол 
жоғары білімді де білікті мамандар 

тапшылығын жою.
Бұдан әрі Мұрат Әбенов 15 қыр-

күйектен бастап «Қазақстан – 2050» 
жалпыұлттық қозғалысының «Зият-
кер ұрпақ» жобасы жұмыс жасап 
жат қандығынан хабардар етті. 
Жобаның негізгі мақсаты – оқуда және 
қызметте белгілі бір жетістіктерге 
қол жеткізген білімді азаматтарды 
ау ылдағы жас жеткіншектерге білім 
бе ру ісіне тартып, тәжірибелерін бө-
лі суге шақыру. Жоба аясында қа-
лада тұратын білімді тұлғалар өз 
қалауларымен ауыл мектептерінің 
9-11 сынып оқушыларына қысқа 
мер зімді сабақтар өткізеді. Курстың 
ұзақтығы мен тақырыбын дәріскер өзі 
анықтайды.

Шара барысында институттың ар-
дагер ұстаздары Кенжебай Қалиев, 
Мах муд Байжанов, Борис Қалназаров, 
Камаладдин Наурызбаев Мұрат Аб-
дуламитұлына білім беру саласының 
өзекті мәселелері турасында сұрақтар 
қойып, пікір алмасты.

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

ЖАСТАРҒА ЖОЛ 
АШАТЫН БАҒДАРЛАМА

КЕДЕНШІЛЕР 
ТАБЫСЫ
Облыс бойынша 

кедендік бақылау 
департаменті тоғыз айды 
табысты қорытындылады. 
Олар жыл басынан бері 
бюджетке 8 млрд. 618,5 
млн. теңге кеден баждары 
мен салықтарын түсірді. 
Төлемдердің негізгі үлесін 
қосымша құн салығы мен 
кеден бажы құрайды.

Экспортталған тауарлардың 80 
пайызы мұнай және газ өнімдерінің 
үлесіне тиесілі десек, сыртқа жөнел-
тілетін табиғи уран концентраты 13 
пайызға тең. Осы аралықта облыстың 
сыртқы сауда айналымы 849 млн. 224 
мың АҚШ долларына жетсе, талдау 
көрсеткіштері өткен жылдың тоғыз 
айымен салыстырғанда импорттың – 
43, ал экспорт көлемінің 22 пайызға 
тө мендегенін көрсетеді.

Кеденшілер есепті кезеңде он 
бес қылмыстық іс қозғады, оның то-
ғы зы тауарларды шекарадан кеден 
бақылауынан тыс немесе жасырын 
өт кізу фактілеріне қатысты екен. Қал-
ғандары кеден бажын және төлемдерін 
төлеуден жалтару, жалған құжаттар 
жасау, дайындау немесе тауарды өт-
кізуге пайдалану фактілері. Сондай-ақ, 
әкімшілік құқық бұзушылықтар бой-
ынша тоқсан тоғыз іс қозғалып, 3 млн. 
теңгеден астам айыппұл салынып, 
оның алпыс үш пайызы өндірілген.

Өткен тоғыз айда жүргізілген 
бес жоспарлы және он камералдық 
тек  серулер нәтижесінде 155,2 млн. 
тең генің кедендік төлемдері мен са-
лықтар қосымша есептеліп, 93 млн. 
теңге өндіріліпті. Тексеруге алын-
ған тұлғалар негізінен тауарды тау-
ар номенклатурасына сәйкес сы-
ныптамау, тауардың кедендік құнын 
тө мендету, тауарлар мен көлік құ рал-
дарын декларацияламай өткізу сияқты 
заң бұзушылықтарға жиі жол берген.

Б.СМАЙЫЛҰЛЫ.

“ЖҮРЕККЕ ЖЫЛУ” –  
ӨНЕР ФЕСТИВАЛІ
Н.Бекежанов атындағы музыкалық 

драма театрында “Жүрекке жылу” 
атты мүмкіндігі шектеулі балалардың 
қатысуымен облыстық өнер фестивалі 
болып өтті. Оған қала мен аудандардан 
келген жас өнерпаздар қатысты.
Өнер фестивалінің негізгі мақсаты – мүмкіндігі 

шектеулі балалардың да өнерге деген ынта-ықы-
ласын арттыру, өмірге деген оң көзқарас қалып-
тастыру, оларды қоғамдық жұмыстарға тарту, бел-
сене араласуға шақыру және өзге балалар секілді 
барлығына тең құқылы екендіктерін білдіру болып 
табылды. 

Шараны облыс әкімінің орынбасары Ақмарал 
Әлназарова ашып, қатысушыларға сәттілік тіледі.

– Құрметті балдырғандар және ата-аналар, 
өнерсүйер қауым өкілдері сіздерді биыл төртінші 
рет ұйымдастырылып отырған облыстық өнер 
фестивалінің ашылу салтанатымен шын жүректен 
құттықтаймын. Елімізде балаларға деген барлық 
жағдай жасалған. Олардың балабақшаға баруына, 
білім алуына, оқып үйренуіне, тәжірибе алмасуына, 
түрлі үйірмелерге қатысуға барлық мүмкіндік 
жа салып отыр. Ана ретінде мен де сіздерге бар 
жақсылықты тілеймін. Бүгінгі фестивальға қатысып 
отырған жас жеткіншектердің бәрі де жеңімпаз деп 
айта аламын, – деді.

Алдымен аудандар мен қаладағы көру қабілеті 
бұзылған балалардың арнайы мектеп-интернаты, 
арнайы түзету мектеп-интернаты, облыстық ба-
лаларды оңалту орталығы, балаларға арналған 
психоневрологиялық интернат үйінің және есту 
қабілеті нашар балалардың арнайы мектеп-интернаты 
тәрбиеленушілерінің қолынан шыққан қолөнер мен 
сурет көрмесі көпшілік назарына ұсынылды. 

Одан әрі фестиваль жалғасын тауып, онда 
мәнерлеп оқу, ән айту, би билеу секілді түрлі 
жанрлар бойынша қатысушылар бақ сынасты. Бірі 
ерекше даусымен дараланса, енді бірі қазақтың белді 
ақындарының шығармаларын нақышына келтіре 
орындады. Енді бірі өзінің жүрегінен шыққан 
туындыларын көрермендерге тарту етті. 

Қызықты да тартысты өткен байқауда қазылар 
алқасының шешімімен өнерлі деген балалар  
анықталып,  марапатталды. 

Сара ҚОРҒАНБАЙҚЫЗЫ. 

БАЛАНЫ ҚУАНТҚАН БАҚЫТ
Жақында Тасбөгет кентінде «Ұшқын» мүмкіндігі шектеулі жандарға 

қамқор және көмек беру қорының жанынан аула клубы ашылған болатын. 
Онда балалардың уақытын тиімді өткізу және білім алуына, түрлі үйірмелерге 
қатысуға мүмкіндік жасалған. Менің қызым да аталмыш аула клубына 
барғалы өмірге  құлшынысы артып, айналасына деген көзқарасы өзгерді. 
Оқуға талпынып, қосымша үйірмелерге қатыса бастады. Сонымен қатар, аула 
клубында шахмат, тоғызқұмалақ, кесте тігу, дойбы секілді ойындар, түрлі іс-
шаралар ұйымдастырылып тұрады. Мүмкіндігі шектеулі балалардың қоғамдық 
жұмыстарға белсене араласып, оларды тарту көзделген. Бұл ата-ана үшін үлкен 
жетістік. Баласының жүзіне қуаныш үйіріліп, өздерін жақсы сезіне алады.

Осы орайда Мүгедектер күнінде С.Майқанова атындағы мәдениет үйінде «Біз 
бақытты баламыз» мерекелік шара өтті. Мерекелік кеште «Ұшқын» мүмкіндігі 
шектеулі жандарға қамқор және жәрдем беру қоғамдық қоры менің қызым 
секілді 55 ДЦП ауруына шалдыққан балаға және әлеуметтік жағдайы төмен 
отбасына керует пен жамылғы сыйлады. Қайырымдылық шарасын жасаған 
қордың директоры Бақыт Жұмашов пен аула клубының тәрбиешілеріне ата-
аналар алғысын білдіріп, жылы лебіздерін арнады. Алдағы уақытта да мұндай 
игі шаралар жалғасын тапса деген тілектерін жеткізді. 

Гүлнұр ТАНЫМБЕТОВА,
ата-ана.

Жұмыспен қам туды үйлестіру жә  не әлеуметтік бағ  дарламалар бас қар масының ұжы мы нысаналы топтарды әлеуметтік 
қор ғау бө лімінің бас шысы Егеш ба ева Нүрия Асан  қызына апасы

Айнакүлдің
қайтыс болуына байланысты от ба сы мен ту ған-туыстарына қай ғыларына ор тақ тасып, көңіл айтады.

Жайсанбаев Бахыт Кушековичтің атына Қызылорда облысы, 
Қызылорда қаласы, Оңтүстік өнеркәсіп аймағына берілген жер 
учаскесін сатып алу-сату келісім-шарты ( №740 22.10.2007 ж.), 
жер учаскесіне жеке меншік құқығын беретін актісі (кадастрлық 
№10-156-001-4055, №0139926), Қызылорда қаласы әкімінің 
қаулысы (№1312 17.10.2007 ж.) жоғалуына байланысты жарам-
сыз деп есептелсін.

***
Нагаев Арман Муратбековичтің атына Қызылорда 

қаласындағы №43 Ж.Маханбетов атындағы орта мектепті 2007 
жылы бітіргені жөнінде берілген ЖНБ №0246817 аттестаты 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін. 

***
Досаханов Умиржан Жолдасовичтің атына Қызылорда есеп-

сауда колледжін «Бухгалтер претензионист» мамандығы бойын-
ша 1997 жылы бітіргені жөнінде берілген №0185682 дипломы 
қосымшасымен жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін. 

***
Жалмурзаев Ержан Тынысовичтің атына Қызылорда қаласы, 

Тасбөгет кентіндегі №11 орта мектепті 1997 жылы бітіргені 
жөнінде берілген МОБ №0031016 аттестаты жоғалуына байланы-
сты жарамсыз деп есептелсін. 

***
Айтжанов Жасулан Маханбетовичтің атына Қорқыт Ата 

атындағы Қызылорда мемлекеттік университетін «География 
және туризм» мамандығы бойынша 05.06.2000 жылы бітіргені 
жөнінде берілген ЖБ 0099024 дипломы жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп есептелсін.

Жарамсыз деп есептелсін

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН

2014 жылдың 21 қазандағы №156 облыстық 
«Сыр бойы» газетінде жарияланған «Қызметке кон-
курс» өткізу туралы «Қалалық тұрғын үй инспек-
циясы бөлімінің басшысы (Е-R-1 санаты-1 бірлік)» 
«Б» корпусы бос мемлекеттік әкімшілік лауазымына 
орналасуға конкурс өткізу үшін конкурстық хабарлан-
дыру жарамсыз деп есептелсін. 

ҚҰРМЕТТІ ҚЫЗЫЛОРДАЛЫҚТАР!

2014 жылғы 25 қазан күні азық-түлік бағасын тұрақтандыру мақсатында 
Қызылорда қаласының Тоқтыбаев көшесі бойында, Тасбөгет кентінде азық-түлік 
өнімдерінің жәрмеңкесі ұйымдастырылады.

Жәрмеңкеде азық-түлік тауарларының тұрақтандыру қорындағы мына 
төмендегі өнімдер арзан бағада сатылатын болады:

Картоп – 70 теңге;
Жуа –  70 теңге;
Бірінші сортты ұнның кг – 54 теңге;
Қанттың кг – 130 теңге;
Макарон өнімдерінің кг – 130 теңге;
Жәрмеңкеге келіңіздер!
Арзан бағадағы өнімдерді сатып алуға асығыңыздар!


