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Құрметті қазақстандықтар!
Ел ішінде биыл кезектен тыс Президент сайлауын өткізу 

мәселесі қызу талқылануда. Қазақстан халқы Ассамблеясының 
Кеңесі көтерген бастамаға қоғам өкілдері жан-жақты пікір 
білдіруде. Парламент депутаттары мен саяси партиялар, қоғамдық 
ұйымдар, еңбек ұжымдары өз пікірлерін айтты. Маған күн сай-
ын еліміздің түкпір-түкпірінен жүздеген хаттар келуде. Барша 
жұрт кезектен тыс Президент сайлауын өткізу бастамасына қызу 
қолдау білдіруде.     

 Құрметті қазақстандықтар!
Кезектен тыс Президент сайлауын өткізуге Демократиялық 

күштердің «Қазақстан-2050» жалпыұлттық коалиция-
сы бірауыздан қолдау білдірді. Ол 6 саяси партияның, 18 
республикалық қоғамдық бірлестіктің, 500 өңірлік үкіметтік 
емес ұйымдардың басын біріктіреді. Аталған мәселе бойынша 
Қазақстан халқы Ассамблеясының Кеңесі бастамашылық жасады.

Бұл күндері менің атыма кәсіпорындардың еңбек 
ұжымдарынан, ардагерлерден, студенттерден, жасы және кәсібі 
әртүрлі адамдардан көптеген хаттар мен жеделхаттар түсіп жа-
тыр. Мұның өзі біздің азаматтарымыздың өсе түскен саяси 
белсенділігі мен олардың ел тағдырына шынайы қамқорлығын 
білдіреді. Барлықтарыңызға осы үшін зор рахмет.

Біздің азаматтарымыз үшін бүгін не нәрсе аса маңызды?
Біріншіден, маған арналған барлық үндеулерде ешқандай 

ішкі кикілжіңдер мен сыртқы жанжалдар біздің елімізге кесірін 
тигізбесін деген бүкілхалықтық алаңдаушылық  байқалады. Адам-
дар бұл үшін тұрақтылық пен қоғамымыздың бірлігін нығайту 
қажет екенін түсінеді.

Екіншіден, әлемдік экономикалық дағдарыс белең ала түскен 
кезеңде халыққа ертеңгі күніне деген сенімділік керек. Бұл, 
ең алдымен, жұмыс орындарымен қамтамасыз ету, әлеуметтік 
төлемдердің, жалақының, стипендиялардың тұрақтылығы.    

Үшіншіден, жаһандық геосаяси қарама-қайшылықтар 
ушыға түскен жағдайда, біздің азаматтарымызды ұлттық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселесі алаңдатады. Сондықтан 
қазақстандықтар теңдестірілген ішкі және сыртқы саясаттың әрі 
қарай жалғастырылғанын қалайды.

Бұлар оңай мәселелер емес. Оларды шешу барлық азамат-
тар мен барлық деңгейдегі атқарушы биліктен дағдарыстан 
шығу жөніндегі белгіленген бағдарламаларды орындау үшін күш 
біріктіруді талап етеді. Осылайша, барлығымыздың алдымызда 
аса ауыр жұмыс тұр.

Маған Қарағандыдан Нина Алексеевна Мисоченко былай деп 
жазады:

«Күн сайын балаларымның амандығы үшін, жеріміздегі 
бейбітшілік пен тыныштық үшін мінәжат етемін. Күн сай-
ын Құдайдың алдында біздің үйлерімізге ешқашан ешқандай 
алауыздық пен ешқандай соғыс қатер төндірмесін, біз қашанда 
бейбіт және бақытты өмір сүрейік деп жалбарынамын. Қазақстанда 
барлық адамдар татулық пен бір-біріне сеніммен өмір сүріп жатса, 
бұл Сіздің ерен еңбегіңіздің арқасы. Қазақстандықтар бірге еңбек 
етіп, бір-біріне қолұштарын береді, балалары мен немерелерін 
алаңсыз оқытып, өсіріп жатыр. Әрқашан және мәңгілік осылай 
бола берсін!».

Рахмет, Нина Алексеевна! Бұл тек менің ғана емес, 
біздің бүкіл халқымыздың еңбегі. Тәуелсіздік жылдарында 
қазақстандықтардың бойында бейбітшілік пен келісім – басты 
жалпыхалықтық игілігіміз деген даналық ұғым мықтап орнықты. 
Және оны әр күн сайынғы еңбекпен қорғау және нығайту қажет. 
Бүгінгі біздің қазақстандық мінез бітіміміз осындай! Бірлік 
пен Тұрақтылық – бұл біздің жауапты таңдауымыз! Бұл біздің 
Отанымыздың табысты дамуының басты формуласы.        

 Қымбатты отандастар!
Өткен 23 жыл – біз үшін ғасырға бергісіз жылдар. Кезең-

кезеңімен жүргізілген тұрақты саясаттың арқасында біз бүгінгі 
белеске көтерілдік. Қазақ қазақ болғалы қазіргідей төрт құбыласы 
түгел, қуатты елге айналып көрген емес. Біз бүгін қариясы қамсыз, 
азаматы алаңсыз, ұрпағы уайымсыз елдердің қатарына ұмтылдық. 
Біз үшін көк аспанымыз ашық, көк байрағымыз асқақ болғаннан 
артық мәртебе жоқ.

Жер бетінде саны қанша миллион болса да туын тігер 
ұлтарақтай жерді, ұрпағына мирас етер елді арман еткен ұлттар 
қаншама! Елі болғанмен бағдары жоқ, бағдары болғанмен 
берекесі жоқ халықтар да көз алдымызда. Қазақстан даму көшіне 

ілескен елдерден суырылып шығып, көш тізгінін ұстаған елдердің  
санатына бет алды. Бірақ, біз өткенді ешқашан ұмытпауға тиіспіз. 

Қазақ – тарихи жады мықты, соңына қарап тәубесін айтқан, 
жолына қарап тәуекел еткен халық. Әсіресе, осы күндері маған 
жүздеген хаттар келіп түсуде. Солтүстік Қазақстан облысының 
жасы тоқсаннан асқан тұрғыны Байқуаныш Сәрсембин ақсақал 
былай деп жазыпты:

«Өткен ғасырдағы түрлі тарихи оқиғалардың бәрі менің көз 
алдымда өтті. Бірде құлдырап, бірде өрлеген қилы замандарды 
көрдік. Бірақ, дәл қазіргідей Алтын Ғасыр халқымыздың басын-
да ешқашан болған емес. Елінің шекарасын бекітіп, барлық ел-
дермен достық қатынас орнатып, барша адамзат тағдырын шешу-
ге араласып отырған қазақ баласы ешқашан болмаған», – дейді 
Байқуаныш қария.

Мен жеткен абырой, мәртебе – барша Қазақстанның мерейі. 
Әрбір хат иесінің бүгінгі Қазақстанды мақтан етіп, марқаятынын 
көремін.

Біз өресі биік, рухы берік, отаншыл елміз. Біз үшін туған 
елдің бір уыс топырағынан қасиетті жер жоқ, бір түп жусанынан 
жұпар иіс жоқ. Елдің бірлігін нығайтып, Отанымызды көркейтуге 
бағытталған кез келген ұсыныс мен үшін құнды. Қоғамда 
талқыланып жатқан кезектен тыс Президент сайлауын өткізу жай-
ын мен осы тұрғыдан сараладым.

 Құрметті отандастар!
Бұрынғы Президент сайлауынан бері 4 жыл өтті. Бұл Қазақстан 

үшін жаңа мүмкіндіктер ашқан күрделі уақыт еді. Біз 2011 жылғы 
сайлауалды науқаны барысында менің тарапымнан айтылған 
барлық мақсаттарға қол жеткіздік. Біз әлемдегі аса дамыған 
30 елдің қатарына ену жөніндегі ұзақ мерзімді 2050 Стратегия-
сын жүзеге асырудамыз. Бүгінде мен жаһандық экономикалық 
және геосаяси тәуекелдерді есепке ала отырып айқындап бер-
ген мемлекеттік бағдарламаларда дамудың барлық стратегиялық 
мәселелері белгіленген.

Дағдарыс пен біздің экспорттық тауарларымызға бағаның күрт 
төмендеуінен бізге бюджет саясатын жедел оңтайландыруға тура 
келді. Дағдарысқа қарсы шаралар кешені жүзеге асырылуда. Біз 
жаһандық дамудың ауыртпалықтарын абыроймен еңсеретінімізге 
сенімдімін. Бізде бұл үшін барлық жағдай – іс-қимылдың нақты 
жоспарлары, халықтың бірлігі мен қажетті ресурстар бар.

Енді сайлау туралы айтайын. Бүгін мен Парламент Сенаты 
мен Мәжілісі басшылығымен, Премьер-Министрмен және рес-

пуб лика Конституциялық Кеңесінің Төрағасымен консультация-
лар өткіздім. Оның алдында Сенат Төрағасының сауалы бойын-
ша Конституциялық Кеңес кезектен тыс Президент сайлауын 
өткізу бойынша жан-жақты түсініктеме берді. Президент және 
Парламент сайлауларын өткізудің күнтізбелік мерзімі 2016 жылға 
дөп келіп, іс жүзінде қосақталып тұр. Конституция бұған жол 
бермейді.

Менің Мемлекет басшысы лауазымындағы конституциялық 
өкілеттілігімнің мерзімі 2016 жылы аяқталады. Осыған байла-
нысты екі ұсыныс айтылуда. Бірінші – ел Президентінің сайла-
уын мерзімінен бұрын өткізу. Екінші – Мемлекет басшысының 
өкілеттілігін ұзарту туралы референдум өткізу. Екі ұсынысты да 
жүзеге асыруға болады.

Көңілге қонымдысы, Конституция талаптарына жауап беретіні 
сайлау өткізу болып табылады. Сондықтан халықтың мүддесіне 
орай, оның өтінішін, жалпыға ортақ ерік-жігерін есепке ала оты-
рып, Негізгі Заңды бұлжытпай сақтау үшін мен Конституцияның 
41-бабының 3.1 тармағына сәйкес шешім қабылдап, 2015 жылдың 
26 сәуірінде кезектен тыс Президент сайлауын белгілеу ту-
ралы Жарлыққа қол қойдым. Қазақстан үшін сайлау қашанда 
қоғамдағы бірлік пен келісімнің жоғары тетігі болды. Қазір де 
және әрқашанда солай болатынына сенімдімін!

Сайлау – аса маңызды конституциялық және патриоттық акт. 
Оны заңнамаға қатаң сәйкес, ашық және адал, отандық және 
халықаралық байқаушыларды кеңінен қатыстыра отырып өткізу 
қажет. Алдағы сайлауға өзімнің қатысатыныма орай шешімді мен 
кейінірек, еліміздің Конституциясы мен заңдарына толық сәйкес 
қабылдайтын боламын. 

Қымбатты қазақстандықтар!
Қайта қаһарына мінген әлемдік дағдарыс жағдайында бірлік 

бізге бұрынғысынан бетер құнды. Мемлекеттің тыныштығы мен 
елдің бірлігін сақтап, дамыту Президенті бастап, елі қостаған кезде 
ғана баянды болмақ. Жауапкершілік бүкіл халыққа да жүктеледі. 
Осыны ұмытпайық. Алдағы биік белестер мен асқар асулар үшін 
біз барлық кедергілерді бағындырып, алға басуға тиіспіз.

Құзырлы органдар Қазақстан халқы Ассамблеясының бас-
тамасы еліміздің  Конституциясына және Сайлау туралы Заңға 
сай деген қорытынды шығарды. Мен сайлауға қатысты «иә» мен 
«жоқты» мұқият ой таразысына салдым. Сөйтіп, «кезектен тыс 
Президент сайлауын өткізген жөн» деген пайымға келдім. Сай-
лау елімізді ұлы істерге ұйыстырып, баянды болашақ жолында 
біріктіре түсеріне сенемін. Қазақстандықтарды ел тарихындағы 
тағы бір тағдырлы оқиғаға жауапкершілікпен қарап, белсене 
қатысуға шақырамын.

Баршаңызға бірлік пен береке, шаңырақтарыңызға шаттық 
тілеймін!

Соның салдарынан әлемдік нарық 
белгісіздік жағдайға тап болды. Бұл әлем 
халықтарының ажырамас бөлігі ретінде 
Қазақстанға да ықпалын тигізеді. Елбасының 
айтуынша, Қазақстан ішінде экономикалық 
дағдарыс жоқ. Өйткені дағдарыстың салқынын 
болдырмаудың, яғни, алдын алудың шаралары 
жедел түрде жасалды. Сондықтан да қазіргі 
экономикалық саясатымыздың бағыты дұрыс. 
Келеңсіздіктер – сыртқы нарықтың әсері.

Осы орайда Мемлекет басшысының 
«Нұрлы жол» жаңа экономикалық саясаты 
– дағдарысқа қарсы тұрудың тиімді тетігі 
екенін атап өткен жөн. Біріншіден, «Нұрлы 
Жол» жаңа экономикалық саясатының 
өзегі - мерзімі бойынша Қазақстанның 
Үдемелі индустриалдық-инновациялық даму 
бағдарламасының екінші кезеңіне сәйкес 
келетін Инфрақұрылымдық даму жоспары 
болып табылады. Ал екіншіден, «Нұрлы 
Жолда» Ұлттық қордың да ресурстарын іске 
қосу арқылы жаһандық дағдарыстан шығудың 
сенімді жоспары көрсетілген. 

Қазақстанның басты стратегиялық артық-
шылығы дағдарысқа қарсы тұру шараларын 
дайындау болып табылады, себебі мәселе 
әлемдік экономикадағы ауыр жағдайға қара-
мастан, экономикалық жағынан алға қарай 
қарқынды серпіліс жасау алаңын дайындауда 
болып отыр.  Қазақстандық стратегиялық 
жос пардың табысты болуына 2007-2009 жыл-

дардағы дағдарысқа қарсы реттеу барысында 
жиналған тәжірибе кепіл бола алады. Ол кезде 
Қазақстан экономикалық өсімнің жағымды 
динамикасын сақтап қалған, халықтың 
жұмыспен қамтылуын қысқартпай, сонымен 
қатар барлық әлеуметтік міндеттемелерін 
орындай алған аз ғана әлем елдерінің бірі 
болған еді. 

Жақында Мемлекет басшысының 
төрағалық етуімен Ақордада өткен Үкіметтің 
кеңейтілген мәжілісі туралы ақпараттар 
жеткілікті. Онда Нұрсұлтан Назарбаев жаңа 
экономикалық саясат аясында ауқымды жұмыс 
күтіп тұрғанын атап өтті.   

– Экономика өсімінің қарқынын 
бәсеңдетуге, халық арасында жұмыссыздықтың 
белең алуына жол бермеу үшін біз жаңа 
бағдарламаны іске қостық. Әлемде қалыптасқан 
ахуал жағдайында сырттан келетін қаражат 
экономика үшін жеткіліксіз. Сондықтан біз 
Ұлттық қордың қаражатын пайдалануды 
ұйғардық. Жаңа экономикалық саясатты 
жүзеге асыруға үш жыл бойы жыл сайын 3 
миллиард доллар бөлінеді. Сонымен бірге 
халықаралық қаржылық ұйымдардың 
несие желілері, сондай-ақ былтыр бөлінген 
1 триллион теңге бар. Осы қаражаттарды 
жұмсау механизмін нақты 
айқындау керек, – деді Қазақстан 
Президенті.Ко
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Ауа райы:  Қызылорда +5  Жаңақорған, Шиелі +7  Тереңөзек, Жалағаш +5  Қазалы, Арал -1 Қармақшы, Байқоңыр +4
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АНТАЛИЯҒА
ТІКЕЛЕЙ ҰШАМЫЗ

«Қызылорда» әуежайы халықаралық мәртебе алғалы бері шетелдік 
транзиттік рейстерді қабылдап жатыр. Енді оның қатарына Қызылорда 
- Анталия - Қызылорда бағытына ұшатын чартерлік рейс қосылды. 
Үстіміздегі жылдың маусым айының 8 жұлдызынан бастап Қызылорда мен 

Анталия арасына жол салатын «Боинг 757» ұшағының туроператоры болып 
отандық «Kazunion» туроператоры бекіді. 

Жағымды жаңалығымен «Kazunion» туроператорының бас директоры 
Қуаныш Байтұрсынов бөлісті. 

Қазір «Қызылорда» әуежайынан Астана, Алматы, Қарағанды қалаларына 
20 рейс тұрақты қатынауда. Сондай-ақ, тәжікстандық әуе рейсі техникалық 
қажеттілікке байланысты осы өңір арқылы ұшып жүр. 

Айта кетейік, өткен жылы Қызылорда қаласының әуежайы халықаралық 
статус алған болатын. Қазір өзге елдермен байланыс орнату мақсатында 
келіссөздер жүруде. 

 – Сәуір айынан бастап Қызылорда-Бішкек бағытындағы халық аралық рейс 
ашылады. Бұл бағытта барлық келісімдер жасалды. Бұған қоса, Ақтау, Көкшетау 
бағыттарына ұшақ қатынайтын болады. Одан өзге Ресей, Түркия, Қырғызстан 
елдерімен келіссөздер жүргізілуде. Алдағы уақытта халықаралық рейстердің 
саны артатын болады, – деді «Қызылорда» әуежайы АҚ бас директоры Сайлау 
Жаналин. 

Маусым айынан бастап ұшатын Қызылорда-Анталия-Қызылорда чартерлік 
халықаралық рейсі 10-11 күн сайын ұшады деп жоспарлануда. Бұл “Sunday 
Airlines” әуекомпаниясы арқылы жүзеге асады. «Kazunion» туроператорының 
қызметкерлері Сыр елінің турагенттіктерімен маңызды да пайдалы ақпаратпен 
бөлісті. 

Жаңа бағыт Жерорта теңізінің жағасына турды сатып аларда қаржыны 
әлдеқайда үнемдеуге мүмкіндік туғызады. Қызылордалықтарға түрік теңізінің 
жағасында қолжетімді бағамен демалуларына болады деп сендірді компания 
өкілдері. Kомпания директоры Қ.Байтұрсынов, «Қызылордадан Анталияға 
10 күнге барып демалып келу үшін, ұшуды қосқанда, бір адамға 669 АҚШ 
доллары қажет», дейді. Яғни, теңгемен шаққанда шамамен 130 мың теңге. Қазір 
билеттерді алдын ала брондап қою акциясы жүріп жатыр, ол наурыздың 31-не 
дейін өтеді. Қонақ үйлер тарапынан 35 %-ға дейін жеңілдіктер де бар екенін де 
ескертті. 

Компанияның туристік өніміне ұшу, трансфер, қонақ үй бөлмесін жалдау 
және туристің медициналық сақтандыру құжаты кіреді.

Нұрбек САҒАДАТ.

ДАҒДАРЫСҚА ҚАРСЫ ШАРАЛАР
жүйелі түрде жүргізіледі

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫНЫҢ ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ҮНДЕУІ

Баршамызға мәлім, ағымдағы әлемдік қаржы дағдарысы ешбір 
мемлекетке оң қырымен танылып қойған жоқ. Экономикалық дағдарыс 
саяси текетіреспен ұласып тұр. Соның арқасында мемлекеттерге төнген 

қауіп пен түйіні шешілмеген мәселелер көбейді. Қазіргі таңда ірі, алпауыт 
елдердің өзі қомақты қаржылық және өндірістік тоқырауларды бастан 

кешуде, сонымен қатар жүз мыңдаған адамдар жұмыссыз қалуда, көптеген 
шаруашылық орталықтары жабылуда.

Кеше Қазақстан халқы 
Ассамблеясының кезектен 

тыс президенттік сайлау 
өткізу бастамасына орай 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
Қазақстан халқына Үндеу 

жолдады.

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы

Қазақстан Республикасы Президентінің кезектен тыс сайлауын тағайындау 
туралы

Қазақстан Республикасы Конституциясының 41-бабының 3-1-тармағына сәйкес қаулы етемін: 
1. Қазақстан Республикасы Президентінің кезектен тыс сайлауы 2015 жылдың 26 сәуіріне тағайындалсын. 
2. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы кезектен тыс президенттік сайлауды ұйымдастыру мен өткізуді 

қамтамасыз етсін. 
3. Қазақстан Республикасының Үкіметі кезектен тыс президенттік сайлауды ұйымдастырушылық, материалдық-техникалық 

және қаржылық қамтамасыз ету жөніндегі қажетті шараларды қабылдасын.
4. Облыстардың, Астана мен Алматы қалаларының әкімдері сайлау құқығы бар азаматтардың тізімін дер кезінде жасауды және 

дұрыстығын қамтамасыз етсін, Орталық, аумақтық және учаскелік сайлау комиссияларына кезектен тыс президенттік сайлауды 
ұйымдастыру мен өткізу мәселелерін шешуде жан-жақты көмек көрсетсін.

5. Осы Жарлық алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті        Н.НАЗАРБАЕВ.

Астана, Ақорда, 2015 жылғы 25 ақпан. №1018
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Дүниежүзін алаңдатқан қиындықтарды 
Үкімет мүшелерінің есіне салған Елбасы: 
«Былтырғы жылдың қоры тындысын айтқанбыз, 
барлық тарыңызға белгілі. Жалпы алғанда 
дүниедегі дағдарысқа қарамай Қазақстанның 
экономикасы 4 пайыздан артыққа өсті. Басқа 
да шараларды қолдандық. Қазір, мінеки, 
дүниежүзілік экономика қиын-қыстау 
жағдайға тап болып отырғанын өздеріңіз көріп 
отырсыздар», – деп мәлімдеді. Экономикалық 
дағдарысқа геосаяси текетірестің де 
қосылғанын, бұл түйінді мәселелерді одан са-
йын ушықтыра түскенін ескертті. 

 Инвестиция тартып, жаңа жұмыс 
орындарын құратын «Нұрлы жол» 
бағдарламасы дағдарысқа қарсы тиімді құрал 
болып саналып отыр. Бағдарлама Астанадан 
«шұғыла қағидаты бойынша» тиімді көлік-

логистикалық инфрақұрылым қалыптастыруға 
бағытталған. Ұлттық қордан 2015-2017 
жылдары 500 миллиард теңге бөлінеді, соның 
180 миллиард теңгесі биыл пайдаланылады. 
Мемлекет басшысы бұл қаражат өңірлерде 
уақытылы игерілуі тиістігін айтты.

– Барлық жобаларды осы айдан бастап 
қаржыландыруды тапсырамын, өйткені 

бұл біздің компанияларымыздың 
өнімдеріне ішкі сұранысты 
қамтамасыз етеді. Бұлардың 
қатарында отандық машина жасау 

саласын және  экспортшыларды қолдау, 
шағын және орта бизнес кәсіпорындары 
үшін инфрақұрылымдар жүргізу, АӨК-ні 
мемлекеттік қолдауды ұлғайту, ішкі нарықты 
қорғау шаралары және басқа да бағдарлар 
бар.  Үкімет 250 миллиард теңге көлемінде 
шұғыл шаралар қабылдау үшін резерв 
жасақтауы тиіс,– деді Мемлекет басшысы. 

Сонымен қатар, Қазақстан Президенті 
бюджет шығыстарын оңтайландыруды 
дағдарысқа қарсы шаралардың негізгі 
элементтерінің бірі ретінде атады. 

Мемлекет басшысының нұсқауларын 
басшы лыққа алған Үкімет дағдарыстың 
жағымсыз әсерлерін болдырмау үшін тиісті 
шараларды қолға алуда.  Ішкі және сыртқы 
факторларға ұдайы мониторинг жүргізіп 
отыр. Әдетте Үкімет бюджетті жоспарлағанда 

базалық көлемнен бөлек экономикалық 
жағдай нашарлап кеткен жағдайда қолданатын 
қосымша нұсқасын да дайындайды.  Биылғы 
жылғы бюджетті жоспарлау сәтінде мұнай 
мен металл бағасының төмендеп кеткені 
ескерілді. Соған орай Үкіметте ел бюджетінің 
мұнай бағасының 50,40 және 30 долларға 
сәйкестендірілген қосымша нұсқалары бар. 
Ең пессимистік бюджет нұсқасын қолданып, 
оңтайландыру жағдайының өзінде ел 
тұрғындарына әсер ете қоймауы тиіс. Мәселен, 
жыл басынан бері барлық әлеуметтік төлемдер 

көбейтілді. Зейнетақы – 9, мемлекеттік-
әлеуметтік көмек – 7, еңбекке жарамсыздық 
және асыраушысынан айырылған жағдайда 
берілетін көмек 7 пайызға артты. 

Қазірдің өзінде еңбек рыногында 
тұрақтылықты қамтамасыз ету және жұмыспен 
қамту бағытында шаралар қолға алынуда. 
Жаңа жұмыс орындарын ашудың негізгі 
көзі «Нұрлы жол»,  «ҮИИДБ-2», «Бизнестің 
жол картасы-2020» бағдарламалары болып 
саналады. 2015 жылы Үдемелі индустриалдық-
инновациялық даму бағдарламасы аясында 
жалпы құны 600 млрд теңге болатын 75 
жобаны жүзеге асыру көзделуде. Бұл 
жұмыстар 7 мың тұрақты жұмыс орнын ашады 
деп күтілуде. Инфрақұрылымды және елдің 
аймақтарын дамытуды көздейтін «Нұрлы 
жол» бағдарламасы да тұрғындарды жұмыспен 
қамтуға лайықты үлесін қосатын болады.

«Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасының 
да форматы өзгеріске түспекші. Оны орындау 
механизмі қайта қаралып,  жұмсалатын 
шығындар оңтайландырылады. Әйтсе де, 
бағдарламаның басты мақсаты – еңбекпен қамту 
өзгермек емес. Оны жүзеге асыру барысында 
тұрақты жұмыс орындарына 310 мыңнан 
астам адам тартылады. Бұл бағдарламаға 
қатысушылардың 67,2 пайызын құрайды. Оның 
ішінде жастар үлесі басымдыққа ие болмақ. 
Сонымен қатар, Қазақстанда инвестициялық 
жобалар мәселесі күн тәртібінен түспек емес. 
Қазақстан-Қытай ынтымақтастығы шеңберінде 
жалпы құны 10 млрд долларды құрайтын нақты 
20 инвестжобаның тізімі жасалуда.

Президент дағдарысқа қатысты 
жоспарлардың кейбіріне өзгеріс енгізілгенімен, 
жұрттың алаң дауы на негіз жоқ екендігін айтып 
жүр. Өйткені эко но микалық тұрақтылығымыз 
мығым, Ұлттық қор дағы қаражат кез келген 
қиындыққа төтеп беруге сеп. 

– Азаттықтың алғашқы жылдарындағы 
қиын дық тарды еске алыңыздар. Азия 
дағдарысынан, тіпті дүниежүзілік дағдарыстан 
да табыс ты өт тік. Экономикасы кемімеген 
санаулы елдердің қа тарында болдық. Сол 
күндердің өзінде бойға қуат, ойға сенім 
орнаттық, – деген Елбасы сөзі қазіргі 
қиындықтарды да еңсеретінімізге сенімімізді 
арттырады.

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

ДАҒДАРЫСҚА ҚАРСЫ ШАРАЛАР
жүйелі түрде жүргізіледі

Облыс прокурорының орынбасары Руслан 
Райхановтың төрағалығымен өткен облыстық 
прокуратура жанындағы заңдылықты қамтамасыз 
ету мәселелері жөніндегі қоғамдық кеңестің 
кезекті отырысында екі мәселе қаралды. Кеңесте 
тәртіпсіздік пен құқық бұзушылықтарға “мүлдем 
төзбеушілік” қағидасының қолданылуы бойынша 
былтыр және биылғы жыл басынан бері атқарылған 
жұмыстар тыңдалып, талқыланды.

Күн тәртібіндегі мәселе бойынша баяндама 
жасаған облыстық прокуратураның бірінші басқарма 
прокуроры Артур Баймахановтың айтуынша, облыс 
әкімінің 2014 жылғы жетінші шілдедегі өкімімен 
тәртіпсіздік пен құқық бұзушылықтарға “мүлдем 
төзбеушілік” қағидатын қамтамасыз ету жөніндегі 
өңірлік іс-шаралар жоспарының өз деңгейінде 
орындалмайтыны анықталған. Айталық, бірінші 
тармаққа сәйкес облыстық ішкі істер департаменті 
қағидатты насихаттау мақсатында кең көлемді 
акцияны ұйымдастырмаса, басқа тармақтар да 
формальді түрде орындалған.

Ішкі істер органдары құқық бұзушылықпен 
күресудің орнына, керісінше кінәлі тұлғалардың 
жауаптылықтан босатылуына жол берген деректер 
жеткілікті. Мысалы, ұсақ бұзақылық жасаған Қар-
мақшы ауданының тұрғыны Д-ға қатысты әкімшілік 
іс сотқа учаскелік полиция инспекторының кінәсінен 
кеш жолдануына байланысты құқық бұзушы 
жауаптылықтан  босатылған. Бұл бір ғана мысал.

Уәкілетті органдардың әрекетсіздігінен 
әкімшілік іспен кінәлі деп танылғандар жазаны 
орындаудан жалтаруда. Бұған 2100 құқық бұзушыға 
19 млн 446 мың теңге айыппұл салу туралы қаулылар 
облыстық сот актілерін орындау департаментінде 
статистикалық көрсеткіштерін төмендетпеу 
мақсатында бірнеше ай бойы орындауға алынбай, 
қозғалыссыз қалғаны дәлел болады. Сондықтан 
сот орындаушыларға қатысты құжаттар құзырлы 
органға жолданып, қазір тергеуге дейінгі тексеру 
жүргізілуде. 

Прокурорлық тексеріс нәтижесінде облыстық 
ішкі істер департаменті көші-қон полициясы 
басқармасының жекелеген қызметкерлері тарапынан 
сыбайлас жемқорлыққа жағдай туғызатын құқық 
бұзушылықтарға жол берілгені анықталды. Ен-
гізілген прокурорлық қадағалау актілері негізінде 
көші-қон полициясы басқармасының 24 қызметкері 
тәртіптік, оның ішінде он бір қызметкер сыбайлас 
жемқорлық сипатындағы жазаға тартылса, басқарма 
бастығы лауазымынан босатылған. Сондай-
ақ облыстық прокуратура келтірген наразылық 
нәтижесінде жиырма әкімшілік құқық бұзушылық 
қаулының күші жойылды.

Кәмелетке толмағандардың қылмыс және құқық 
бұзушылық оқиғалары ерекше алаңдаушылық 
туғызуда. Мектеп инспекторларының жұмысы 
құқық бұзуға бейім оқушыларды есепке алып, 
олардың құқық бұзушылықтарын анықтауға 

бағытталса, керісінше кейбір мектеп директорлары 
білім ұясының беделіне кір келтіруі мүмкін деген 
желеумен орын алған құқық бұзушылықтарды 
жасыруға әрекеттенген. 

Облыстық прокуратура бастамасымен 
жүргізілген бірнеше сағаттық рейд нәтижесінде 
жол қозғалысы ережесін бұзған жиырмадан астам 
автокөліктер анықталды. Оның ішінде есептен 
шығарылған мемлекеттік белгілерін тағып жүрген 
төрт, алдыңғы терезелерін қараңғылаған күйде 
басқарған төрт, ешбір құжатсыз екі, тағы басқа 
елеулі сипаттағы құқық бұзушылықтар.

Ішкі істер органдарының қызметкерлері жол 
қозғалысы қауіпсіздігінің сақталуын қамтамасыз 
етудің орнына өздері өрескел құқық бұзушылықтар 
мен қылмыстарға жол берген. Олардың кінәсінен 
үш жол-көлік оқиғасы орын алса, 74 қызметкер 
жол қозғалысы ережелерін бұзғаны үшін әкімшілік 
жауапкершілікке тартылған. Тәртіп сақшыларының 
көлік құралын масаң күйде басқарған деректері де 
бар. 

Облыс прокурорының орынбасары, қоғам-
дық кеңес төрағасы Руслан Райханов отырысты 
қорытындылай келе, тәртіпсіздік пен құқық 
бұзушылықты болдырмау құқық қорғау 
органдарының негізгі міндеті екендігін естен 
шығармауды ескертті.

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

Адал жарды – аяулысынан, ананы – жалғызынан, 
баланы әкесінен айырған бұл соғыс тек Кеңес Одағын 
ғана емес, бүкіл дүние жүзін дүр сілкіндіргені анық. 
Бір күшке жұмылған жауынгерлер ұлан-байтақ 
елінің бір тұтам жері үшін, қорқу деген сезімді 
жүректерінен жұлып тастаған еді. Міне, солардың  
сапында Сәйден Әбдірайымов та болған. Қазір Арал 
қаласының қадірменді қариясы, қарт жауынгер 
Сәйден Әбдірайымов тоқсанның бел ортасынан 
асты. 1920 жылы Арал ауданының «Көгерту» елді 
мекенінде өмірге келген ол жастайынан қара жұмысқа 
араласып, еңбекпен шынықты.   1940 жылы әскер 
қатарына шақырылып, міндетін өтеп жүргенде, соғыс 
басталып, майданға түсті. Прибалтика майданындағы 
№249 атқыштар полкінде жауға қарсы ұрыста талай 
ерлікке барды. Ердің ері шыдайтын жаңбырша жауған 
оқ пен қарша бораған бомбаның арасында қаншама 
рет жараланды. Бірақ, әрқашан алғы шептен табылды. 

– Ғасырға жуық өмір сүріп келемін. Бірақ, 
сұрапыл соғыс кезіндегі майдан даласындағы  қанды 
жорықтар көз алдыма келгенде, әлі күнге денем 
тітіркенеді. Себебі, соғыс деген өмір мен өлім 
арасындағы арпалыс. Жап-жас жауынгерлердің бір 
үйдің баласындай бірлігі, үрку дегенді білмеген ерлігі 
жеңіске жеткізді. Қаншама рет жараландым.  Бір күш 
алға жетелеп, жігер беріп отырды. Талай майдандас 
қаруластарым көз алдымда көз жұмды. Жан-
жағымызға қарауға мұрша болмаған аласапыран кез 
еді. Бұл өмірде ұққаным, тыныштықтан артық ештеңе 
жоқ,-дейді Сәйден ата.

Соғыс ардагерінің кеудесіндегі «Ұлы Отан 
соғысы» ордені мен медальдары талай тарихи 
кезеңдерден сыр шертіп тұрғандай. Бірақ, қарт 
жауынгер майдан даласынан әңгіме тарқатуға құмар 
емес. Соңғы уақыттарда денсаулығы да сыр бергендей.

1946 жылы елге аман-есен оралғаннан кейін, 
сағына да сарғая күткен ағайын-туғандарымен 
қауышып, еңбекке белсене араласып, көп кешікпей 
отбасын да құрды. Арал қаласындағы кеме жөндеу 
зауытында жұмысшы болып еңбек етті. Өз ісіне 
зор жауапкершілікпен қарауы, еңбекқорлығы, 

көпті көрген тәжірибесі  ұжымда да беделін үстем 
етті. Жастарға ақылшы бола жүріп, зейнеткерлік 
демалысқа абыроймен шықты. 

Алпыс жылдан астам уақыттан бері Қанияш 
әжеміз екеуі 11 бала тәрбиелеп өсіріп, ер жеткізді. 
Балалары берісі – Астана, арысы Челябинскіде 
түрлі салада еңбек етуде. Балаларының көбісі және 
немерелері авиация саласында қызмет атқаруда. Ұлы 
Серік:

– Біз кішкентай кезімізден әкемізден үлгі алып 
өстік. Сабырлы мінезі, жұрттың бәріне көмек қолын 
созып тұратын кеңпейіл қасиеті бізге үлкен өнеге 
болды. Аузынан артық-ауыс сөз естіп көрмеппіз. 
Соның арқасы шығар, әкеміз аман-есен ұзақ жасап 
отыр,-дейді. 

Отызға жуық немере мен жиырмадан астам 
шөберенің қызығына кенеліп отырған  майдангер, 
жапырағын жайған бәйтеректей бақытты ғұмыр 
сүруде. Соғыс ардагерінің кейінгі ұрпаққа айтары да 
мол:

– Қазір заман жақсы. Еңбек етем деген адамға 
жұмыс көп. Жастар жаман әдеттерден аулақ болса 
деймін. Сонда денсаулықтары да мықты болып, 
отбасына, халқына пайдасын тигізе алады.  Біз 
жоқшылық пен таршылықты көп көрдік. Сондықтан, 
көп нәрсенің рәсуә болып жатқанын көргенде 
қарнымыз ашып қалады. Үнемшіл болғанның ұтары 
көп. Тек тыныштық болсын. Халқымыздың бірлігі 
бекем болса, бәрі де болады,-дейді қария. 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев: «Екінші дүниежүзілік 
соғыста біздің ержүрек отандастарымыз жауынгер 
бабаларымыздың даңқты жолын лайықты жалғастыра 
білді. Олар қазақтың қайсар, рухы биік батыр халық 
екенін дүние жүзіне дәлелдеп берді. Арын – байрақ, 
намысын найза еткен ерлердің қаһармандығы аңызға 
айналды» деген еді. Ғасырға жуық өмір кешкен 
Сәйден Әбдірайымов та, осылайша отты жылдардан 
өтіп, ұрпағына өшпес өнеге қалдырып отырған  
ардагер.

Қатарлары тым сиреп қалған Сәйден ата секілді 
ардагерлердің әңгімесін тыңдағанда, көңілге еріксіз 
мұң ұялайды. Өйткені, «соғыс» деген сөздің салмағын 
қаншама ұрпақ майдангерлердің осындай өмір 
жолынан ұғынды. Бейбіт өмірге ештеңе жетпейтінін 
біліп, терең ойға қаласың.

Сәнімкүл САДЫҚОВА.
Арал қаласы.

Мәжілісте білім саласының 2014 
жылы атқарған жұмыстары қоры-
тындыланып, биылғы оқу  жылында 
жүзеге асатын міндеттер айқындалды. 
Осыған орай алдымен облыстық білім 
басқармасының басшысы Бақыт жан 
Сайлыбаев баяндама жасады. 

Елбасы Н.Назарбаев Қазақ стан 
халқына арналған жыл сайынғы 
Жолдауында білім сала сын назардан 
тыс қалдырмай келеді. Ол үшін 
барлық жағдай жасалуда.  

Биылғы жылдың мәліметі 
бойынша облыста 611 мектепке 
дейінгі ұйым болса, оның ішінде 355 
балабақша және 256 шағын орталық 
жұмыс жасап жатыр. Онда 41939 

бала тәрбиеленуде. Бүгінгі күні облыс 
бойынша  1 мен 6 жастағы балаларды 
мектепке дейінгі ұйымға тарту 
49,5 пайыз болса, 3 пен 6 жастағы 
балалардың қамтылуы 92,2 пайызға 
жеткен. Бұл республикадағы жоғары 
көр сеткіш. Сондай-ақ балаларды 
ыс тық тамақпен қамту да ше ші мін 
тапқан. Тек кейбір білім ошақ та рында 
асхана желісінің бол мауы бұл іске 
кедергі келтіріп отыр. 

Әйтсе де өткен жылмен 
салыстырғанда балбақша,  мектеп 
және  шағын орталық пен жекемен шік  
балабақшалардың саны едәуір артқаны 
байқалады. Бұл көңіл қуантарлық 
жайт. Дегенмен кемшіліктер де жоқ 

емес. Облыстық білім саласында 
кездесетін мәселелердің бірі – маман 
жетіспеушілігі, жоғары са натты 
мұғалімдердің аздығы. Оқулық жайы, 
оқушылардың ҰБТ-дан төмен нәтиже 
көрсетуі және мектептегі асхана, спорт 
залдың жоқтығы да түйткілді мә-
селеге айналып отыр. Пән мұ ғалімдері 
мен жоғары санатты ұс таздардың 
аздығы барлық ау дан дарда сезілуде. 
Бұл жағдай оқу үдерісіне кері әсерін 
тигізері анық. 

Жалпы  облыста 292 мектеп 
болса, оның 30-ы шағын  жинақ талған 
білім ошағы, ал онда 128303 оқушы 
білім алуда. Сонымен қатар облыс 
көлемінде 32 колледж, 10 интернат, 
11 психо-педагогикалық медици-
налық және түзету кабинеттері жұмыс 
жасап келеді. Бүгінде Байқоңыр 
қаласындағы 6 мектепті қазақстандық 
білім жүйесіне ауыстыру көзделуде. 

Өткен жылы ҰБТ көрсеткіші 
бойынша төмен нәтиже көрсеткен 
Сырдария мен Жаңақорған ауданы 
облыс көрсеткішін кейін тартып тұр. 
Жалпы, ҰБТ нәтижесі білім ошақтары 
басшыларының жұмысын бағалаудың 

басты критерийі болмақ.
Одан әрі баяндама жасаған 

облыстық білім саласындағы бақылау 
департаментінің бас шысы  Мейрамбек 
Шермаған бетов білім ошақтарындағы 
жүргізілген аттестация қоры-
тындылары мен бақылау нәтижелеріне 
кеңінен тоқталып өтті. Сонымен қатар 
бірқатар мектеп  пен аудандық білім 
бөлімі басшыларының хабарламасы 
тыңдалып, талқыланды. 

ҰБТ қорытындысы бойынша өткен 
жылы ең төменгі нәтиже көрсеткен 
аудандардың бірі – Жаңақорған. 
Осы орайда мәжіліс төрағасы 
аудандық білім бөлімінің басшысына 
тікелей сауал қойды. Мамандар 
жетіспеушілігін желеу еткен аудандық 
білім бөлімінің басшысы Болат 
Ибрагимов сын-ескертпелерге сай 
алдағы уақытта нәтиже шығаратынын 
айтып өтті.

Білімді ұрпақ қалыптастыру, 
тәрбиелеу бірінші кезекте ұстаз, ата-
ана және қоғамға  артылған үлкен 
жауапкершілік екені айдан анық. 

Сара ҚОРҒАНБАЙҚЫЗЫ.

АРЫН – БАЙРАҚ,
НАМЫСЫН НАЙЗА ЕТКЕН

Әлемді тітіренткен Ұлы Отан соғысының 
аяқталғанына да 70 жыл толып отыр. Сұрапыл 
жылдардың шертілмей кеткен сырлары 
қаншама?! Жеңіс үшін қан төккен, жері үшін 
ұрыс даласында тайсалмай елін жаудан қорғаған 
батыр аталарымыздың ерлігі еш уақытта 
ұмытылмайды.

Ұлттық экономика министрлігінің мәлі-

метінше дағдарысқа қарсы бағытталған, жаңадан 

қолға алынып жатқан шаралар 2015 жылы 101 

млрд. теңге көлемінде қарастырылады.

Оның 2015 жылға Ұлттық қордан 

қарастырылған 30 млрд теңгесі әлеуметтік 

инфрақұрылымдарды дамытуға бағытталады. 

Олардың мақсатты бағыттарын анықтай отырып, 

17,3 млрд теңгесі білім беру нысандарын салуға 

жұмсалады және бұл ретте қаржы бірінші кезек-

те апатты жағдайда тұрған мектептердегі 3 ауы-

сымды жоюды қарастырады.
Сондай-ақ 12,7 млрд теңге мектепке дейінгі 

мекемелердің «Балапан» бағдарламасы ая-

сында мемлекеттік тапсырыстарын орындауға 

жұмсалады. 

71 млрд теңге тұрғын-үй коммуналдық 

шаруашылығы мен көлік жолдарын және жалда-

малы пәтерлер салуға жұмсалады. Оның ішінде 

20 млрд теңгесі «Бизнестің жол картасы-2020» 

бағдарламасы аясындағы инфрақұрылымдарды 

салуға, 5 млрд теңге техникалық реттеу мен 

лабораториялық базаны жетілдіру арқылы ішкі 

нарықты қолдауға, 6 млрд теңгесі геологиялық 

бақылау жұмыстарына және 30 млрд теңгесі 

тұрғын үй құрылысына бағытталады. 

«Бәйтерек» АҚ-ның келер жылға қарас-

тырылған кәсіпкерлік субъектілерін қаржы-

ландыруға арналған Ұлттық қордан бөлінетін 

100 млрд. теңге сомасындағы облигациялық 

займының 75 млрд теңгесі де 2015 жылға ауы-

стырылады.

БІЛІМ САЛАСЫНА 
СЕРПІЛІС ҚАЖЕТ

ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕС

АЛҚА

ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТЫ ЖАСЫРҒАННАН 
ҚЫЛМЫС АЗАЙМАЙДЫ

Дүйсенбіде №10 қазақ-түрік ли цейін де облыс әкімі нің орын басары 
Рауан Кенже хан ұлының төрағалығымен облыс тық білім бас қар-
масының кеңейтілген алқа мәжілісі болып өтті. Қала және аудан әкім-
дерінің орын басарлары, жалпы және арнаулы оқу орындарының, білім 
бөлімдерінің  басшылары қатысқан мәжілістің күн тәртібінде екі мәселе 
қаралды.

Ұлы Отан соғысының 
жеңімпазы, бүгінгі бейбіт күннің 
баһадүрі Жұматай атамыз қалыпты 
тіршілігімен отбасының ұйытқысы 
болып отыр. Айналасына жиылған 
қырыққа жуық немересі мен 
отызға жуық шөбересіне тәлім-
тәрбие көрсетіп отырған абыз ата. 
Көңілі тоқ, мерейі шоқ атамыздың 
бір өкінетіні, қосағы Зағира 
әжеміз бақи дүниеге ертерек кетіп 
қалғаны. 

Сыр тартып, сырғып өткен 
сұрапыл соғыс туралы сұрадым. 
Бір сәтке көңілі пәс тартты. Өткен 
күндердің зұлматы денсаулығына 
айтарлықтай зақым келтірген. 
Кейде белден шойырылып, 
демік песі қысатынын айтты. Бел 
демекші, осыдан оншақты жыл 
бұрын ескі жараның орны сыз 
беріп, Алматыдағы әскери гос-
питальда ота жасатқан. Омыртқа 
сүйегіне сіңіп кеткен оқты суырып 
алған хирургтер таңғалған деседі. 
Сол отаның орны, сұрапыл 
күндерді еске ал дырып, сыздайтын 
көрінеді. Дегенмен, атамыз 
бақуатты. Не мере, шөберелеріне 
мейірлене қа рап, аталық ақылымен 
жөн сілтеп отыр. 

Сұрағыма ұзағырақ ойлана 
жауап қатты. «Зұлмат соғыстың 
бел ортасында жүріп, етікпенен 
қан кешкен оңай емес. Харьков 
қаласын азат етерде «Звезда» атты 
құпия әскери операцияда аяқтан 
жарақаттандым, бірақ тез оңалып, 
көп ұзамай жау әскерін талқандап, 
қаланы алдық. Ал, Украина 
жеріндегі соғыстың қызып жатқан 
тұсында фашистермен қоян-
қолтық ұрысқа кіріп кеттік. Алып 
та, шалып та жау әскерін жығып 
жүріп белге тиген оқты сезбей, 
қансырап құлағаным есімде. Жауда 
қалмасын деп жолдастарымның 
жауған оқтың астында сүйретіп 
кетіп бара жатқаны есіме үзік-үзік 
келеді» – дейді қарт майдангер. 
«1944 жылы болатын. Біз 
қоршауда қалғанымызға қарамай, 
жаумен шайқасты қыздырып 
жатырмыз. Күн суық. Қытымыр 
қыс. Сәл толаста командир 
барлауға баратынымызды айтты. 
Содан кеш ауысымен командир, 
мен және бір сержант үшеулеп 
барлауға шықтық. Барлап жүріп, 
әбден қалжыраған оның үстіне 

шыңылтыр аязға шыдамай, 
өлімсіреуге айналған, бірақ та әлі 
де күші басым 119 фашист әскері 
мен офицерін қолға түсірдік. 
Сендер сенбейтін боларсыңдар, 
бірақ айналдырған үшеуміз 
расымен де 119 неміс сарбазына 
қарсы шығып, тұтқынға алдық. 
Немістердің құлақтары үскен, 
кейбірінікі үсіп те қалған, өздері 
ұйпа-тұйпасы шығып, әбден 
болдырған екен. Олар мұндай 
соғысты көрмеген ғой...». 

«Соғыс жылдарында есіңізде 
қалған жолдастарыңыз бар 
ма?» – деген сұраққа, күрсіне 
жауап қатты. Ол майдандас досы 
Алтыбасов Смағұл атты ардагерді 
ерекше есіне алды. Ол кісінің 
де ерліктерінің бірен-сараңын 
еске түсіріп, айтып берді. Содан 
ардагер оқ тиген жерін көрсетіп, 
1943 жылы 6 ай бойына осы 
жарақатпен емдеуде жатқанын 
айтты. Қария қамқор бола білген 
медбике қыздарға да алғысын 
жасырмады.

Ардагер Жұматай атамыз 
1923 жылы 16 қыркүйекте қазіргі 
қалаға қарасты Абай ауылында 
дүниеге келген. Жастайынан 
еңбекқор, қағылез жас 10-сыныпта 
оқып жүріп-ақ, бастауыш сынып 
балаларына сабақ берген. Мұғалім 
жетіспейтін заман ғой, алғыр да 
білімпаз жасөспірім Жұматай 
Ұлы Отан соғысына аттанғанша 
ұстаздық жолында жүрді. 1942 
жылдың қақаған қаңтарында 
18 жасар түбіт мұрт бозбала 
Отан қорғау жолына аттанып 
кете барады. №668 атқыштар 
полкына қабылданып, Харьковтен 
Свердловскіге дейін жауды 
түре қуады. Жеңіс жолында екі 
рет жараланып, қайта шепке 
қосылады. Ұлы Жеңісті майдан 
даласына қарсы алғанмен, Отан 
алдындағы әскери борышын өтеу 
үшін НКВД-ның тұтқындарды 
күзететін жасаққа (конвойный 
воиск) алып қалады. №239 полкіде 
тұтқын фашистерді күзетеді. 
Содан елге 1947 жылы оралады. 

Елге келгесін, ұстаздық 
қызметін қайта жалғастырады. 

Әжеміз Ешмұратова Зағирамен 
бас қосып, дүниеге 8 бала әкеледі. 
Өкініштісі, қазірде қалғаны төрт 
бала. Ардагер кенже ұлы Арыстың 
қолында. Немересі Азат атасының 
сенімді серігі әрі қолғанаты. Ал 
келіні денсаулығының сақшысы, 
өзі және мейірбике. Әр мейрам 
сайын әулетте кішігірім той 
болады. Балаларды айтпағанның 
өзінде, немере-шөберелер бір 
қауым ел болған. Барлығы да 
бейбіт күнге жеткізген батыр 
атасының бақытты құшағына 
құлағысы келеді. 

Үлкен әулеттің ақсақалды 
абызына айналған батыр атамыз, 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың, 
сарабдал саясатына ризашылығын 
білдірді. Ардагерлерге жасалып 
жатқан толайым жақсылықтарына 
алғысын білдірді. «Еліміз 
тыныш, қой үстінде бозторғай 
жұмыртқалайтын бейбітшілік 
заман болсын» деп ақтілегін 
жаудырды. Дастарқанынан дәм 
таттық, батагөй ақсақалдың 
ақжарма тілегін алдық. Біз де 
Отан соғысында ерлігімен көзге 
түскен барша ержүрек аға-
апаларымызды мақтан тұтамыз. 
Осылайша ардагер атамызбен 
бірге суретке түсіп, ақ батасын 
алып, қимастықпен қоштастық! 

«Жеңіс мәңгілік болсын! 
Ұлы Жеңісті жақындатқан бүгінгі 
қарттарымызға құрметімізді 
аямайық, оларды аялайық», – деп 
Жұматай атаның шаңырағынан 
тарқастық.

Адамзат тарихындағы ең 
қанды да қасіретті соғыстың 
аяқталғанынан бері ондаған жыл-
дар өтсе де, біздің ата ла рымыз бен 
әкелеріміздің жеңіс ті жақындатқан 
ерлігі мен қаһармандығы еш 
уақытта ұмытылмайды. Біз 
олардың әрбір адам үшін ең қымбат 
құндылықтар – туған Отанның 
тәуелсіздігі мен бостандығы, 
еліміздің тыныштығы мен бейбіт 
өмірі жолындағы ерліктері мәңгі 
есте сақталады.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.
Қызылорда қаласы.

60 ЖЫЛ ОҚПЕН 
ЖҮРГЕН ЖАУЫНГЕР

Адамзат баласына қайғы-
қасіретін жаудырған сұм соғыстың 
аяқталғанына да 70 жыл уақыт 
өтті. Сол кезде дүниеге келген 
сәби де 70-тегі қарияға айналды. 
Бейбітшілігіміз үшін от кешкен 
ардагерлеріміздің арты да 90-
нан асып, ғасыр жасына таянды. 
Отан үшін от кешкен сондай 
қариямыздың бірі тоқсанның 
екеуіне келген Жұматай Тәжікенов 
атамыздың шаңырағына келіп, 
келе жатқан Ұлы Жеңіс күніне орай 
құттықтадық.
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3НАЗАР

«Сыр бойы», «Кызылординские вести», 
«Ақмешіт апталығы», «Ақмешіт жастары» 
және ауданның барлық басылымдарына 
хабарландыру орналастырғыңыз келсе: 

70-00-49, 70-00-52  
телефон да ры арқылы байланысуға 

болады. E-maіl: smjarnama@mail.ru

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі 

Төтенше жағдайлар комитеті Қызылорда облысы 
Төтенше жағдайлар департаменті «Өрт сөндіру және 
авариялық – құтқару жұмыстары қызметі» ММ индекс 
120008, Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Жеңіс 
көшесі 105, электрондық мекенжайы: Spasr_kyzl@emer.
kz, ok_spasr_kyzl@emer.kz тел: 8 (7242) 23-62-60 , факс 23-
62-60 мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарындағы 
төмендегідей бос орындарға конкурс жариялайды. 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі 
Төтенше жағдайлар комитеті Қызылорда облысы Төтенше 
жағдайлар департаменті «Өрт сөндіру және авариялық – 
құтқару жұмыстары қызметі» мемлекеттік мекемесінің 
өрт сөндіру бөлімдерінің жүргізуші-қызметкері –17 
бірлік; Қызылорда қаласы №1,2 мамандандырылған өрт 
сөндіру бөлімідері– 2 бірлік, Арал ауданы №3 өрт сөндіру 
бөлімінің жүргізуші-қызметкері – 1 бірлік, Қазалы ауданы 
№ 4 өрт сөндіру бөлімінің жүргізуші-қызметкері – 1 бірлік, 
Қармақшы ауданы №5 өрт сөндіру бөлімінің жүргізуші-
қызметкері- 2 бірлік, Жалағаш ауданы №6 өрт сөндіру 
бөлімінің жүргізуші-қызметкері -1бірлік,  Байқоныр 
қаласы  №13 өрт сөндіру бөлімінің жүргізуші-қызметкері – 
5 бірлік, Шиелі ауданы №9 өрт сөндіру бөлімінің жүргізуші-
қызметкері – 2 бірлік, Жаңақорған ауданы №10 өрт сөндіру 
бөлімінің жүргізуші-қызметкері – 2 бірлік,  Қызылорда 
қаласы     № 12 өрт сөндіру бөлімінің жүргізуші-қызметкері 
– 1 бірлік, персоналдың санаты - С-SV-13, лауазымдық 
жалақысы еңбек сіңірген жылдарына байланысты 40359,75 
теңгеден 42281,67 теңгеге дейін (экологиялық коэффициент 
пен арнайы атағын есептемегенде).

Функционалдық міндеттері:
Бөлімнің шығу ауданын, өту жолдарын, бөлімнің шығу 

ауданындағы су көздерінің орналасуын; бекітілген өрт 
сөндіру автокөлігінің тактикалық-техникалық сипаттамасын, 
құрылымын, әрекет ету принципін, жұмысын, қызмет көрсету 
тәртібін және басқа да өрт сөндіру, авариялық – құтқару 
автокөліктерінің, ақаулықтарын және жою тәсілдерін білу; 
барлық арнайы агрегаттар мен механизмдерде, сонымен 
қатар арнайы автокөліктерде орнатылған радиостанцияларда 
жұмыс істей білуге; қызмет өткеру, өрт сөндіру автокөліктерін 
пайдалану, оларды жөндеу және техникалық қызмет көрсету 
барысында қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария 
ережелерін орындауға; бекітілген автокөлікке толық көлемде 
және уақытылы техникалық қызмет көрсетуге, техникалық 
жағдайын сапалы тексеруге; жанар-жағармай және басқа 
да пайдалану материалдарын үнемдеуге, оларды қолдану 
тәртібі мен сақтау ережелерін орындауға; гараж жабдықтарын 
қолдану ережелерін орындауға және бекітілген техниканы 
пайдалану бойынша тиісті құжаттарды толтыруға; жайғасқанға 
дейінгі қарауыл ішкі кезекшілігі тұлғаларының міндеттерін 
орындауға; қарауылдың ауысымында бекітілген өрт сөндіру 
техникасын тексеруге, анықталған кемшіліктерді бөлімше 
командиріне баяндауға және оны жою шараларын қолдануға 
міндетті. 

Өртке қарсы қызмет органдарына қызметке орналасуға 
негізгі мынадай талаптар қойылады:

Жасы - 18 жастан бастап 25 жастан аспаған. Тиісті толық 
орта білімі бар. Әскери қызмет өткерген немесе Қорғаныс 
министрлігінің мамандандырылған ұйымдарында әскери 
оқытылған резервті даярлау жөніндегі әскери даярлықтан өткен 
азаматтар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес мерзімді әскери қызметке әскерге шақырудан босатылған 
немесе кейінге қалдырылған азаматтар қабылданады.

Арнайы дыбыс және жарық дабылдарымен жабдықталған 
өрт сөндіру автомобилдерін (Зил, Камаз, Урал және Маз және 
т.б.) жүргізуге транспорттық құралдардың сәйкес категориясы 
бойынша жүргізушілік үзіліссіз үш жылдық өтілі бар, арнайы 
дайындықтан өткен және бекітілген үлгіде куәлік алған 
жүргізушілер ғана жіберіледі (категория «В» ,«С», «Д»).

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтен-
ше жағдайлар комитеті Қызылорда облысы Төтенше жағ-
дай лар департаменті «Өрт сөндіру және авариялық – құт-
қару жұмыстары қызметі» мемлекеттік мекемесінің радио-
телефонисі – 8 бірлік. Оның ішінде: Қызылорда  қаласы №8 
өрт сөндіру бөлімінің радиотелефонисі – 1 бірлік, Қызылорда 
қаласы №12 өрт сөндіру бөлімінің радиотелефонисі – 1 
бірлік, Қармақшы ауданы №5 өрт сөндіру бөлімінің радио-
телефонисі – 3 бірлік, Шиелі ауданы №9 өрт сөндіру бөлімінің 
радиотелефонисі – 1 бірлік, Жаңақорған ауданы №10 өрт 
сөндіру бөлімінің радиотелефонисі – 1 бірлік, Байқоныр 
қаласы №13 өрт сөндіру бөлімінің радиотелефонисі - 1 бірлік, 
персоналдың санаты – С-SV-13, лауазымдық жалақысы еңбек 
сіңірген жылдарына байланысты 40359,78 теңгеден 42281,67 
теңгеге дейін (экологиялық коэффициент пен арнайы атағын 
есептемегенде).

Функционалдық міндеттері:
Жауынгерлік кезекшілікке түскен кезде бөлімнің байланыс 

пунктіндегі құжаттамаларды, мүліктер мен техникалық құрал-
дарды тізім бойынша қабылдап алу; телефонмен түскен бар-
лық шақыртуларға тез арада жауап беру, бекітілген тәртіпте 
бөлімнің байланыс пунктінің журналына хабарламаларды 
енгізу және қажет болған жағдайда ол бойынша тиісті шешімдер 
қабылдау, бөлімнің шығу ауданындағы шұғыл жағдайды, өрт 
сөндірудің шұғыл жоспарлары мен карточкалары жасалған 
және бөлімшенің өртке жоғарғы шақырту нөмірі (рангі) 
бойынша жіберілетін кәсіпорындар тізімін білу, өрт сөндіру 
гарнизонында орналасқан сусыз учаскелерді, маңызды және 
өрт қауіпті нысандардың орналасу орнын, өткелдер мен су 
көздерін, сонымен қатар өрт автокөліктерінің  негізгі тактика 
– техникалық мәліметтерін білу, бөлімнің байланыс пунктінің 
қызметтік және анықтамалық құжаттарын пайдалана білу, 
өрт туралы хабарламаларды тез қабылдауды қамтамасыз ету, 
кезекшілікке түскен және кезекшілікті атқару кезінде бөлі-
мі нің байланыс пунктіндегі байланыс құралдарының жұмы-
сын тексереді, олармен жұмыс жасау кезінде техникалық 
қауіп сіздік ережесін сақтау; байланыс құралдарының қалпын 
және тазалығын тексеру, олардың істен шыққан туралы ауы-
сым жетекшісіне баяндау, аудан (нысан) өрт күзеті өзара 
іс-әрекеттесетін қызметтерімен байланыс ұстап, қажетіне 
қарай ол қызметтерді өрт (апат, табиғи апаттарға) белгіленген 
тәртіпке сәйкес жолдау. 

Өртке қарсы қызмет органдарына қызметке орналасуға 
негізгі мынадай талаптар қойылады:

Жасы - 18 жастан бастап 25 жастан аспаған. Тиісті толық 
орта білімі бар. Әскери қызмет өткерген немесе Қорғаныс 
министрлігінің мамандандырылған ұйымдарында әскери 
оқытылған резервті даярлау жөніндегі әскери даярлықтан өткен 
азаматтар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес мерзімді әскери қызметке әскерге шақырудан босатылған 
немесе кейінге қалдырылған азаматтар қабылданады.

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтен-
ше жағдайлар комитеті Қызылорда облысы Төтенше 
жағдайлар департаменті «Өрт сөндіру және авариялық 
– құтқару жұмыстары қызметі» мемлекеттік мекемесі 
Байқоңыр қаласы №13 өрт сөндіру бөлімінің аға өрт 
сөндірушісі - 2 бірлік, персоналдың санаты - С-SV-12, 
лауазымдық жалақысы еңбек сіңірген жылдарына байла-
нысты  44844,20 теңгеден 47406,72 теңгеге дейін (эколо-
гиялық коэффициент пен арнайы атағын есептемегенде).

Функционалдық міндеттері:
Бөлімнің шығу аудандарын, өткелдерді, бөлімнің шығу 

ауда нында орналасқан су көздерінің орналасқан жерін білу, 
жәбірленушілерді бірінші кезекте өрттен құтқару, өрт – 
техникалық жарақтарды жұмыс жасалуын қарау және оларға 
ұқыпты қарауға, еңбек қорғау және өрт қауіпсіздігі ережелерін 
сақтауға, бекітілген өрт – техникалық жарақтарды тексеріп, 
қорытындысын жұмыс аяғында қарауыл бастығына баяндау, 
өрт автокөліктерінің және басқа да өрт, авариялық – құтқару 
техникаларының тактикалық-техникалық мінездемесін білу; 
өрт-техникалық жарақтар дағдыларын жетілдіру, өрт сөндіру 
кезінде жұмыстар жауынгерлік есептегі негізгі міндеттемелер 
берілген Табельге сәйкес жүргізілуін, Жауынгерлік жарғы, 
Нұс қама, Қызметтік жарғы және техникалық қауіпсіздігі 
ережесінің талаптарын білу және адал орындау, мемлекеттік 
мүлікті сақтау, өрт-техникалық жарақтар мен жабдықтар үнемі 
жауынгерлік дайындықта және таза болуын қадағалау;өрт 

(апатта, табиғи апаттарда), бекеттерде, қарауылда, ішкі 
кезекшіліктегі қызметті атқару кезінде белсенділік таныта 
отырып, берілген тапсырмаларды нақты орындау, қызметтік, 
әскери, еңбек және орындау тәртібі заңдылықтарын мүлтіксіз 
орындау. 

Өртке қарсы қызмет органдарына қызметке орналасуға 
негізгі мынадай талаптар қойылады:

Жасы - 18 жастан бастап 25 жастан аспаған. Тиісті толық 
орта білімі бар. Әскери қызмет өткерген немесе Қорғаныс 
министрлігінің мамандандырылған ұйымдарында әскери 
оқытылған резервті даярлау жөніндегі әскери даярлықтан өткен 
азаматтар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес мерзімді әскери қызметке әскерге шақырудан босатылған 
немесе кейінге қалдырылған азаматтар қабылданады.

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі 
Төтенше жағдайлар комитеті Қызылорда облысы Төтенше 
жағдайлар департаменті «Өрт сөндіру және авариялық – 
құтқару жұмыстары қызметі» мемлекеттік мекемесінің 
өрт сөндірушісі – 13 бірлік. Оның ішінде: Қармақшы 
ауданы  №5  өрт сөндіру бөлімінің өрт сөндіруші  – 6 бірлік, 
Жалағаш ауданы №6 өрт сөндіру бөлімінің өрт сөндірушісі 
– 1 бірлік, Шиелі ауданы №9 өрт сөндіру бөлімінің өрт 
сөндірушісі – 3 бірлік, Жаңақорған ауданы №10 өрт сөндіру 
бөлімінің өрт сөндірушісі – 1 бірлік, Қызылорда қаласы 
№ 12 өрт сөндіру бөлімінің өрт сөндірушісі – 2 бірлік, 
персоналдың санаты - С-SV-13, лауазымдық жалақысы 
еңбек сіңірген жылдарына байланысты 40359,78 теңгеден 
42281,67 теңгеге дейін (экологиялық коэффициент пен 
арнайы атағын есептемегенде).

Функционалдық міндеттері:
Бөлімнің шығу аудандарын, өткелдерді, бөлімнің шығу 

ауданында орналасқан су көздерінің орналасқан жерін білу, 
жәбірленушілерді бірінші кезекте өрттен құтқару, өрт-техни-
калық жарақтарды жұмыс жасалуын қарау және оларға ұқып-
ты қарауға, еңбек қорғау және өрт қауіпсіздігі ережелерін 
сақтауға, бекітілген өрт-техникалық жарақтарды тексеріп, 
қоры тындысын жұмыс аяғанда қарауыл бастығына баяндау, 
өрт автокөліктерінің және басқа да өрт, авариялық-құтқару 
техникаларының тактикалық-техникалық мінездемесін білу; 
өрт-техникалық жарақтар дағдыларын жетілдіру, өрт сөндіру 
кезінде жұмыстар жауынгерлік есептегі негізгі міндеттемелер 
берілген Табелге сәйкес жүргізілуін, Жауынгерлік жарғы, 
Нұсқама, Қызметтік жарғы және техникалық қауіпсіздігі 
ережесінің талаптарын білу және адал орындау, мемлекеттік 
мүлікті сақтау, өрт-техникалық жарақтар мен жабдықтар үнемі 
жауынгерлік дайындықта және таза болуын қадағалау;өрт 
(апатта, табиғи апаттарда), бекеттерде, қарауылда, ішкі кезек-
шіліктегі қызметті атқару кезінде белсенділік таныта отырып, 
берілген тапсырмаларды нақты орындау, қызметтік, әскери, 
еңбек және орындау тәртібі заңдылықтарын мүлтіксіз орындау.

Өртке қарсы қызмет органдарына қызметке орналасуға 
негізгі мынадай талаптар қойылады:

Жасы - 18 жастан бастап 25 жастан аспаған. Тиісті толық 
орта білімі бар. Әскери қызмет өткерген немесе Қорғаныс 
министрлігінің мамандандырылған ұйымдарында әскери 
оқытылған резервті даярлау жөніндегі әскери даярлықтан өткен 
азаматтар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес мерзімді әскери қызметке әскерге шақырудан босатылған 
немесе кейінге қалдырылған азаматтар қабылданады.

Конкурс Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 
2013 жылғы 02 қазанда №8753 тіркелген, Қазақстан 
Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2013 жылғы 
28 тамыздағы «Қазақстан Республикасы ТЖМ Мемлекеттік 
өртке қарсы қызмет органдарында конкурс өткізу және 
тағылымдамадан өту қағидасы мен шарттарын бекіту туралы» 
№391 бұйрығы негізінде өтеді.  

Конкурсқа қатысқысы келетін азаматтар Қызылорда 
облысы ТЖД «ӨС және АҚЖҚ» ММ кадр қызметіне 
мынадай құжаттарды тапсырады:

1) осы Қағиданың 1-қосымшасына сәйкес белгіленген 
нысандағы өтініш;

2) осы Қағиданың 2-қосымшасына сәйкес белгіленген 
нысандағы анкета;

3) осы Қағиданың 3-қосымшасына сәйкес кадр есебі бойын-
ша толтырылған іс парағы (нақты мекенжайы мен теле фон-
дары, соның ішінде байланыс телефондары көрсетілуі тиіс);

4) осы Қағиданың 4-қосымшасына сәйкес өз қолымен 
жазылған және басылған түрдегі белгіленген нысандағы толық 
толтырылған өмірбаян;

5) білімі туралы құжаттардың нотариалдық тәртіппен 
куәландырылған көшірмелері;

6) еңбек кітапшасының нотариалдық тәртіппен куәланды-
рылған көшірмесі;

7) әскери билеттің немесе шақыру учаскесіне есепке 
қойылғандығы туралы куәліктің көшірмесі;

8) соңғы жұмыс орнынан мінездеме(жұмыс өтілі болған 
кезде);

9) өлшемі 3х4 төрт фотосуреті;
10) Қазақстан Республикасының азаматының жеке басын 

куәландыратын құжаттың көшірмесі;
11) Қазақстан Республикасы Бас Прокуратурасы Құқық-

тық статистика және арнайы есеп комитетінен бұрын сот-
талмағандығы, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылығы үшін 
әкімшілік жауапкершілікке тартылмағандығы туралы анық-
тамалар ұсынылады.

Осы тармақтың 5), 6) тармақшаларында қарастырылған 
құжаттарды, оларды салыстырып тексеру үшін түпнұсқасын 
ұсынған жағдайда нотариалдық тәртіппен куәландыру талап 
етілмейді. 

Көрсетілген құжаттардың біреуінің болмауы оларды 
қараудан бас тарту үшін негіз болып табылады.

Азаматтар олардың біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби 
деңгейіне қатысты қосымша ақпаратты (біліктілігін арттыру, 
ғылыми (академиялық) дәрежелері мен атақтары туралы 
құжаттардың көшірмелері, мінездемелер, ұсынымдар, ғылыми 
жарияланымдар және т.б.) ұсына алады.

Қарауға азаматтардың қабылдау мерзімінде қолма қол 
әкелу тәртібімен немесе пошта арқылы берген, ұсынылған 
құжаттардың тізбесін көрсетіліп, іс тігетін папкаға тігілген 
құжаттары қабылданады. 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше 
жағдайлар комитеті Қызылорда облысы Төтенше жағдайлар 
департаменті «Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыс-
тары қызметі» ММ кандидаттарды лауазымдарға қабылдау 5 
іріктеу кезеңінен өтеді: 

1. Конкурстық комиссия қатысушылардың құжаттарын 
алдын-ала зерделейді.

2. Конкурсқа қатысушылар Мемлекеттік өртке қарсы 
қызмет органдарына қызметке жарамдылығын анықтау үшін 
әскери-дәрігерлік комиссия медициналық куәландырудан, 
сонымен қатар психофизиологиялық куәландыру мен 
полиграфологиялық зерттеуден өтеді. 

3. Конкурсқа қатысушылар мемлекеттік қызметші бос 
орнына қабылдану үшін Қазақстан Республикасының Конс-
титуциясынан (10 сұрақ), Қазақстан Республикасының «Құқық 
қорғау қызметі туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы», «Азаматтық қорғау туралы» Заңдарынан (10 
сұрақтан), Мемлекеттік қызметшілерінің Ар-намыс кодексінен 
(10 сұрақ), логикалық (10 сұрақ) тест тапсырады. 

4.  Қатысушылар дене шынықтыру даярлығынан сынақ 
тап сырады.  

5.  Конкурстық комиссия қатысушылармен әңгімелесу 
жүргізеді. 

Конкурсты өткізуге көзделген шығындарды санамағанда, 
азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын өздерінің жеке 
қаражаттары есебінен жүргізеді.

Конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қабылдау 
хабарландыру жарияланғаннан соң күнтізбелік 15 (он бес) 
күн ішінде Қызылорда қаласы, Жеңіс көшесі №105 мекен-
жайында (ҚР Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар 
комитеті Қызылорда облысы Төтенше жағдайлар департаменті 
«Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі» 
мемлекеттік мекемесі кадр жұмысы бөліміне) жергілікті 
сағатпен 09.00-ден бастап 18.30-ға дейін, демалыс күндері 
(сенбі, жексенбі) және Қазақстан Республикасының мерекелік 
күндерінен басқа күндері қабылданады. 

Қызылорда облысының қаржы басқар-
масы коммуналдық мүлік объектілерін сату 
бойынша коммерциялық тендер өтетіні туралы 
хабарлайды. Жекешелендіру объек тілерін 
сату Қазақстан Республикасы Үкі метінің 2011 
жылғы 9 тамыздағы № 920 қау лысымен бекі-
тілген Жекешелендіру объектілерін сату қағи-
дасына (бұдан әрі – Қағида) сәйкес жүзеге 
асырылады.

Коммерциялық тендер 2015 жылғы 17 нау-
рыздағы Астана қаласының уақы тымен сағат 
10.00-де www.gosreestr.kz мемлекеттік мүлік 
тізілімінің (бұдан әрі – тізілім) веб-порталында 
өтеді. 

№ 1 лот. Коммуналдық мүлік объектісі – 
«Тілдерді оқытудың өңірлік орталығы» мем-
лекеттік коммуналдық қазыналық кә сіпорны. 
Ұйымның заңды мекенжайы – Қазақстан Рес-
публикасы, Қызылорда қаласы, Әйтеке-Би 
көшесі, №2. Тілдерді оқыту саласында ересек 
халыққа қосымша білім беру, «Қазақстан 
Республикасындағы тілдер туралы» ҚР За ңы-
ның талаптарын іске асыру кәсіпорын қыз-
метінің мәні  бо лып табылады. «Тілдерді оқы-
тудың өңірлік орталығы» МКҚК-ны мүліктік 
ке шен ретінде сатылады.  Бастапқы бағасы – 
2 455 053 теңге. Кепілдік жарна – 481 383 теңге. 

Коммерциялық тендердің шарттары:  -  
кәсіпорынның негізгі  қызмет профилін  5 жыл 
көлемінде сақтау.

Коммерциялық тендерді өткізу тәртібі: 
Коммерциялық тендерге қатысуға өті-

німдерді ашу сауда-саттықты өткізу ту ралы 
хабарламада көрсетілген күн мен уақыттың 
басталуы бойынша тізілімнің веб-порталы 
арқылы автоматты түрде жүргізіледі.  
Тендердi өткiзу кезінде комис сия ұсынысы 
жекешелендiру объектiсi үшiн ең жоғары 
бағаны қамтитын және тендердiң шарттарын 
қанағаттандыратын қатысушыны тендердiң 
жеңiмпазы деп жариялайды. Егер тендерде 
екi және одан көп қатысушының ұсынысы 
бірдей ең жоғары бағаны қамтитын және 
тендер шарттарын қанағаттандыратын болса, 
онда осы қатысушылардың арасында ұсы-
ныс тары бірдей ең жоғары бағаны қам титын 
және тендер шарттарын қанағат тандыратын 
қатысушылардың басқа өті нім дерінен өтінімі 
бұрын қабылданған қа тысушы тендердің 
жеңімпазы болып та нылады. Егер тiркелген 
тендерге қаты су шылардың саны екеуден аз 
болса, онда жекешелендiру объектiсi бiр ғана 
қаты сушыға сатылуы мүмкiн үшiншi және 
одан кейiнгi сауда-саттықты қоспағанда, тендер 
өтпеген деп жарияланады. Егер тендер өтпеген 
деп жарияланса, сату шы тендердің өткізілмегені 
туралы акті ге қол қояды. Коммерциялық 
тендер дің же ңімпазы коммерциялық тендер 
аяқ тал ғаннан кейін электрондық хатта ма ға 
қол қою үшін сауда-саттық нәти желері ту-
ралы электрондық почта арқы лы хабардар 
етіледі. Коммерциялық тендер де сауда-саттық 
нәтижелері туралы хатта ма тізілімнің веб-
порталында қалыптас тырылады, оған сауда-
саттық өткізілетін күні комиссияның барлық 
мүшелері мен коммерциялық тендердің же-

ңім пазы ЭЦҚ-ны пайдалана отырып қол 
қояды. Ком мер циялық тендер кезінде сатушы 
тізілімнің веб-порталында көрсетілген қа-
тысушылардың электрондық мекенжай ла рына 
коммерциялық тендер нәтижелері туралы 
электрондық хабарламаны жібере ді, оған 
комиссия қол қойған сауда-саттық нәтижелері 
туралы хаттаманың элект рондық көшірмесі 
қоса беріледі. Сауда-саттық нәтижелерi тура-
лы хаттама сауда-саттық нәтижелерi мен 
жеңiмпаздың және сатушының тендердiң 
нәтижесi болып та былатын шарттармен жеке-
шелендiру объек тiсiн сатып алу-сату шартына 
қол қою міндеттемесін тiркейтiн құжат болып 
табылады. Жеңімпазбен жасалған сатып 
алу-сату шартына сауда-саттық нәтижелерi 
туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап 
күнтізбелік он күннен аспайтын мерзімде қол 
қойылады. Егер жеңімпаз коммерциялық тендер 
нәтижелері туралы электрондық хаттамаға 
не сатып алу-сату шартына көрсетілген 
мерзімдерде қол қоюдан бас тартқан жағдайда, 
сатушы тендер нәтижелерінің күшін жою 
туралы актіге ЭЦҚ арқылы қол қояды.

Коммерциялық тендердің қатысушы ла рын 
тіркеу хабарлама жарияланған күннен бастап 
жүргізіледі және тендер бас талғанға дейін 
жиырма төрт сағат бұ рын аяқталады.

Коммерциялық тендерге қатысу үшін 
мыналарды көрсете отырып, тізілімнің веб-
порталында алдын ала тіркелу қажет:

1) жеке тұлғалар үшін: жеке сәйкес тендіру 
нөмірі (бұдан әрі – ЖСН), тегі, аты, әкесінің 
атын (бар болса);

2) заңды тұлғалар үшін: бизнес сәйкес-
тендіру нөмірі (бұдан әрі – БСН), толық атауы, 
бірінші басшының тегі, аты, әке сінің аты (бар 
болса);

3) кепілдік жарнаны қайтару үшін екін ші 
деңгейдегі банктегі есеп айырысу шо тының 
деректемелері;

4) байланыс деректері (почталық ме кен-
жайы, телефоны, факс, е-mail);

Жоғарыда көрсетілген деректер өзгер-
ген кезде қатысушы бір жұмыс күні ішін де 
тізілімнің веб-порталына енгізілген деректерді 
өзгертеді.

Коммерциялық тендерге қатысушы ретінде 
тіркелу үшін қатысушының ЭЦҚ-мен қол 
қойылған нысан бойынша сауда-саттыққа 
қатысуға өтінімді тізілімнің веб-порталында 
тіркеу қажет.

Коммерциялық тендерге қатысушылар 
өтінімді мынадай:

-  тендерге қатысушы қол қойған, тізі лім-
нің веб-бетінде арнайы бөлінген элек трондық 
конвертке жүктелетін бағалық ұсынысты;

Шетелдік заңды тұлғалар қазақ және/немесе 
орыс тілдерінде нотариатта куә лан дырылған 
аудармасы бар құрылтай құ жаттарының 
нотариатта расталған көшір мелерін ұсынады.

Коммерциялық тендердің жеңімпазы 
сатып алу-сату шартына қол қойған кезде 
сатушыға салыстырып тексеру үшін мына дай 
құжаттардың:

1) жеке тұлғалар үшін: паспорттың немесе 

жеке тұлғаның жеке басын куәлан дыратын 
құжаттың;

2) заңды тұлғалар үшін: заңды тұлғаны 
мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы 
куәліктің не анықтаманың;

заңды тұлға өкілінің өкілеттіктерін куә-
ландыратын құжаттың, сондай-ақ заң ды 
тұлғаның өкілі паспортының неме се оның жеке 
басын куәландыратын құжат тың түпнұсқаларын 
міндетті түрде көрсете отырып, олардың 
көшірмелерін не нота риатта куәландырылған 
көшірмелерін ұсы нады.

Коммерциялық тендердің жеңімпазы 
сатушыға сатып алу-сату шартына қол 
қойған кезде өтінімге тіркелген құжат тар дың 
тұпнұсқаларын не нотариатта куә ландырылған 
көшiрмелерін ұсынады. Құ жаттардың түпнұс-
қалары салыстырып тек серілгеннен кейін бір 
жұмыс сағаты ішінде қайтарылады.

Кепілдік жарнаны төлеу деректе мелері: 
Қызылорда облысының қар жы басқармасының 
есебіне ЖСК  KZ370705022572511006, БСН 
050140002741, БСК KKMFKZ2A, Қызыл орда 
облысы бойынша Қазынашылық де пар та менті, 
ММ коды  2572511,  ТМК 171 (банк қызметтері 
үшін төлемдер кепілдік жарнаның мөлшеріне 
кірмейді).

Коммерциялық тендерге қатысуға өтінім 
тіркелгеннен кейін тізілімнің веб-порталы үш 
минут ішінде өтінім берілген сату объектісі 
бойынша кепілді жарнаның түсуі туралы 
мәліметтердің тізілімнің де рекқорында болуы 
тұрғысынан авто матты түрде тексеру жүргізеді.

Қатысушының  Қағиданың 23-1 және 
23-2-тармақтарында көрсетілген талап тарды 
сақтамауы, сондай-ақ сатушының шотына 
сауда-саттықты өткізу туралы ха барламада 
көрсетілген кепілді жарнаның сауда-саттық 
басталғанға дейін жетпіс екі сағат бұрын түспеуі 
тізілім веб-пор талының өтінімді қабылдаудан 
бас тарту үшін негіз болып табылады. Тізілімнің 
де рекқорында сатушының шотына кепілді 
жарнаның түскені туралы мәліметтер бол-
ған жағдайда, тізілімнің веб-порталы өті німді 
қабылдау және қатысушыны ком мерциялық 
тендерге жіберуді жүзеге асы рады. Тізілімнің 
дерекқорында сатушының шотына кепілді 
жарнаның түскені туралы мәлімет болмаған 
жағдайда, тізілім веб-порталы қатысушының 
өтінімін кері қай тарады. Тізілімнің веб-порталы 
авто мат ты тексеру нәтижелері бойынша тізі-
лімнің веб-порталында көрсетілген қаты-
сушының электрондық мекенжайына өті німді 
қабылдау не өтінімді қабылдаудан бас тарту 
себептері туралы электрондық хабарлама 
жібереді. Тендерге жіберілген қатысушыға 
тізілімнің веб-порталы бере тін аукцион нөмірі 
бойынша аукцион залы на кіруге рұқсат беріледі. 

Мекенжайы: Қызылорда қаласы, Сұл тан 
Бейбарыс көшесі, №1, облыстық меке мелер 
үйі, № 549 кабинет. Аукцион өткізу туралы 
қосымша ақпаратты www.gosreestr.kz сайтынан 
және мына телефоны арқылы алуға болады  
(87242) 60-54-26.

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА!

ХАБАРЛАНДЫРУ
Қызылорда облысы, Сырдария ауданының жеке нотариалдық кеңсесінде 

Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Іңкәрдария ауылында тұрған, 2014 
жылдың 2 қыркүйегінде қайтыс болған Досанов Абдырахман Махмудовичтің 
атынан мұралық істің ашылғандығын хабарлайды. Осы аталған мұралық іс 
бойынша мұрагерлер Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Тереңөзек кенті, 
Алиакбаров көшесі №5 мекен-жайда орналасқан жеке нотариалдық кеңсеге 
хабарласуға құқылы. 

Аты-жөні Лауазымы Қабылдау уақыты
Исмаханбетов Бахыт 

Торғайбайұлы
Департамент басшысы Сәрсенбі сайын

16.00-ден 18.00-ге дейін
Алтынбеков Жасұлан 

Тұрғанбекұлы
Департамент 

басшысының орынбасары
Жұма сайын

16.00-ден 18.00-ге дейін

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 
министрлігі Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Қызылорда об-
лысы бойынша департаментінде 8 (7242) 23-41-95 сенім телефоны жұмыс 
істейтінін хабарлайды.

 
Басшылықтың азаматтарды жеке мәселелері бойынша 

ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

ЖАРАМСЫЗ 
ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН

Анафияев Бақытбек Шайзадаұлының аты-
на Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Нағи 
Ілиясов ауылы, Жамбыл көшесі 10 үйге берілген 
жер учаскесіне жеке меншік құқығын беретін 
актісі (кадастрлық №10-153-016-362, №КЗ 
0032230) жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

***
Мусаева Алма Рахманбердиевнаның атына 

Қызылорда облысы, Шиелі ауданындағы №244 
Ыбырай Жақаев атындағы қазақ орта мектебін 
19.06.1994 жылы бітіргені жөнінде берілген ОА-ІІ 
№0128400 аттестаты жоғалуына байланысты жа-
рамсыз деп есептелсін.

***
Жалгасбаева Зияда Айтмаганбетовнаның 

атына Қызылорда облысы, Арал ауданы, Ақбай 
елді мекеніндегі №63 орта мектептің 9 сыныбын 
20.06.1994 жылы бітіргені жөнінде берілген НМК-
ІІ №0201113 куәлігі жоғалуына байланысты жа-
рамсыз деп есептелсін.

***
Тнышбайұлы Қанаттың атына Қызылорда 

қаласы, Әл-Фараби тұрғын ауданы, 502 А кварта-
лы, №28 учаскесіне берілген Қызылорда қаласы 
әкімдігінің қаулысы (№2656 18.12.2014 ж.) 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Киргабакова Алтынай Булатовнаның аты-

на Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Ақай 
ауылындағы №99 орта мектепті 18.06.2005 жылы 
бітіргені жөнінде берілген ОБ №1491857 атте-
статы жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

***
Байжанова Жадыра Бисенбаевнаның атына 

Қазақ Мемлекеттік қыздар педагогикалық инсти-
тутын «Педагогика-психология» мамандығы бой-
ынша 4.07.1988 жылы бітіргені жөнінде берілген 
РВ №107312 дипломы, «Болашақ» университетін 
«Бастауыш оқытудың педагогикасы мен 
әдістемесі» мамандығы бойынша 17.03.2005 
жылы бітіргені жөнінде берілген ЖБ №0476871 
дипломы жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

***
«Қызылордаотын» ЖШС-не Қызылорда 

облысы, Қызылорда қаласы, Мұратбаев көшесі н/з 
мекен-жайына берілген сатып алу-сату келісім-
шарты (№1-2-757 25.07.2002 ж.), серіктестік 
директорының арызы (№1245 11.09.2006 ж.) 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
универ ситетінің ректораты мен ұжымы «Мұнай-
газ инжинирингі» кафедрасының қауым дас-
тырылған профессор міндетін атқарушы, техника 
ғылымдарының кандидаты Жұмағұлов Те мірбек 
Жамедұлына зайыбы

Жамкеева Айгүл 
Смағұлқызының

қайтыс болуына байланысты отбасы мен туған-
туыстарына қайғыларына ортақтасып, көңіл айта-
ды.

***
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 

универ ситетінің  ректораты мен ұжымы ақпарат-
тық-сараптама тобының жетекшісі Махамбетова  
Мария Әлиқызы мен археология және этногра-
фия ғылыми-зерттеу орталығының ғылыми  қыз-
меткері  Махамбетова Ләйла Әлиқызына  әке лері

Махамбетов Әли 
Махамбетұлының 

қайтыс болуына байланысты отбасы мен туған-
туыстарына қайғыларына ортақтасып, көңіл айта-
ды. 

ХАБАРЛАНДЫРУ

«Аралтұз» акционерлік қоғамы «Табиғи монополиялар және 
реттелетін нарықтар туралы» ҚР Заңының 7-бабы 7-3) тармақшасына 
сәйкес ҚР Үкіметі белгілеген тәртіппен кірме жол қызметін пайдала-
ну және осы қызметке мүдделі тұлғаларға 2014 жыл қорытындысы 
бойынша есеп тыңдау өтеді. Өтетін жері мен уақыты: Арал ауданы, 
Жақсықылыш қыстағы, «Аралтұз» акционерлік қоғамының әкімшілік 
ғимараты, 2015 жылдың 30 наурызында сағат 15.00-де.

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САРАПТАМА
ҚР Экологиялық кодексі 57-бабының талаптарына сәйкес, «Кристалл 

менеджмент» ЖШС-ның учаскесіндегі аумақта (А Блогы) 3D сейсмикалық 
барлау жұмыстарын жүргізуге арналған Техникалық жобаны және оның 
ҚОӘБ бөлімін Қызылорда облысы бойынша экология департаментіне 
мемлекеттік экологиялық сараптамаға жіберетіндігі туралы хабарлайды. 

«Кристалл менеджмент» ЖШС учаскесінің аумағында (А Блогы) 3D 
сейсмикалық барлау жұмыстарын жүргізуге арналған Техникалық жобамен 
және оның ҚОӘБ бөлімімен мынадай мекен-жайда: Қазақстан Республикасы, 
Алматы қаласы, Асқаров көшесі, 3, тел.: 8 (727) 247-26-36, сондай-ақ, www.
sed@sed.kz сайтында танысуға болады.

ҚОҒАМДЫҚ ТЫҢДАУ 
ҚР Экологиялық кодексінің 57- бабының 3- тармағына сәйкес «Қуат 

Амлон Мұнай» БК ЖШС «Қоныс кен орнының өнеркәсіптік өңдеу жобасына 
сәйкес қоршаған ортаға әсерін алдын-ала бағалау жобасы» бойынша қоғамдық 
тыңдау өткізеді.

 Қоғамдық тыңдау 2015 жылдың 18 наурызында сағат 10.00-де мына 
мекен-жайда өткізіледі: Қызылорда қаласы, Желтоқсан көшесі, «Байқоңыр» 
бизнес-орталығы.  Барлық сұрақтар бойынша: 8 (7122) 355133, электрондық 
пошта Atyrau@cer.kz  Байланысатын тұлға: эколог Шигаева Е.А.



Қызылорда облысының қаржы басқармасы 2015 жылы 17 наурызда Астана 
қаласының уақытымен сағат 10.00-ден бастап www.gosreestr.kz Мемлекеттік 
мүлік тізілімінің веб-порталында облыстық коммуналдық мүлік нысандарын сату 
бойынша электрондық аукцион өткізу туралы хабарлайды.

Облыстық коммуналдық мүлік нысандарын сату Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2011 жылғы 9 тамыздағы № 920 қаулысымен бекітілген Жекешелендіру 
нысандарын сату қағидасымен жүргізіледі.

Сауда-саттықтың голланд әдісімен аукционға облыстық коммуналдық мүліктің 
мына нысандары қойылады:

1. Автокөлік маркасы «Газ 2217», мемлекеттік нөмірі 287 АА 11, 2000 жылы 
шыққан. Теңгерімұстаушы: «№5 облыстық балалар-жасөспірімдер спорт мектебі» 
КММ. Қызылорда қаласы, Тасбөгет кенті, Школьная көшесі, 3, Бастапқы бағасы- 
670000 теңге, алғашқы бағасы- 134000 теңге, ең төменгі баға- 33500 теңге, кепілдік 
жарна- 20100 теңге.

2. Автокөлік маркасы «Уаз 396259» мемлекеттік нөмірі N 863 CF, 2004 жылы 
шыққан. Теңгерімұстаушы: «Амбулаториялық-емханалық қызметі бар Қармақшы 
аудандық орталық ауруханасы» ШЖҚ МКК. Қызылорда облысы, Қармақшы 
ауданы, Жосалы кенті, Абай көшесі, 105. Бастапқы бағасы- 102655 теңге, алғашқы 
бағасы- 20531 теңге,  ең төменгі баға- 10266 теңге, кепілдік жарна- 3080 теңге.

3. Автокөлік маркасы «Уаз-39629-016», мемлекеттік нөмірі N 432 ВЕ, 2005 
жылы шыққан. Теңгерімұстаушы: «Амбулаториялық емханалық қызметі бар Арал 
аудандық орталық ауруханасы» ШЖҚ МКК. Қызылорда облысы, Арал ауданы, 
Арал қаласы, Байтұрсынов көшесі, 75. Бастапқы бағасы- 128250 теңге, алғашқы 
бағасы- 25650 теңге, ең төменгі баға- 12825 теңге, кепілдік жарна- 3848 теңге.

4. Автокөлік маркасы «Ваз-21213», мемлекеттік нөмірі N 192 ВЕ, 2005 жылы 
шыққан. Теңгерімұстаушы: «Амбулаториялық емханалық қызметі бар Арал 
аудандық орталық ауруханасы» ШЖҚ МКК. Қызылорда облысы, Арал ауданы, 
Арал қаласы, Байтұрсынов көшесі, 75. Бастапқы бағасы- 1288205 теңге, алғашқы 
бағасы- 257641 теңге, ең төменгі баға- 128821 теңге, кепілдік жарна- 38647 теңге.

5. Автокөлік маркасы «Уаз-396259», мемлекеттік нөмірі N 436 ВЕ, 2005 
жылы шыққан. Теңгерімұстаушы: «Амбулаториялық емханалық қызметі бар Арал 
аудандық орталық ауруханасы» ШЖҚ МКК. Қызылорда облысы, Арал ауданы, 
Арал қаласы, Байтұрсынов көшесі, 75. Бастапқы бағасы- 123190 теңге, алғашқы 
бағасы- 24638 теңге, ең төменгі баға- 12319 теңге, кепілдік жарна- 3696 теңге.

6. Автокөлік маркасы «Уаз 396259», мемлекеттік нөмірі 751 AD 11, 2005 
жылы шыққан. Теңгерімұстаушы: «Әйелдер консультациясы бар Қызылорда 
қалалық перинаталдық орталығы» МКҚК. Қызылорда қаласы, Бөкейхан көшесі, 60. 
Бастапқы бағасы- 2156110 теңге, алғашқы бағасы - 431222 теңге, ең төменгі баға- 
215611 теңге, кепілдік жарна - 64684 теңге.

7. Автокөлік маркасы «Уаз 396292-016», мемлекеттік нөмірі N 195 АP, 2002 
жылы шыққан. Теңгерімұстаушы: «Қалалық жедел жәрдем станциясы» МКҚК. 
Қызылорда қаласы, Абуов көшесі, 49. Бастапқы бағасы-1678490 теңге, алғашқы 
бағасы- 335698 теңге, ең төменгі баға-167849 теңге, кепілдік жарна- 50355 теңге.

8. Автокөлік маркасы «Уаз 396259», мемлекеттік нөмірі N 461 BE, 2005 
жылы шыққан. Теңгерімұстаушы: «Қалалық жедел жәрдем станциясы» МКҚК. 
Қызылорда қаласы, Абуов көшесі, 49. Бастапқы бағасы-2156110 теңге, алғашқы 
бағасы- 431222 теңге, ең төменгі баға-215611 теңге, кепілдік жарна- 64684 теңге.

9. Автокөлік маркасы «Уаз 396252», мемлекеттік нөмірі N 860 BВ, 2003 
жылы шыққан. Теңгерімұстаушы: «Қалалық жедел жәрдем станциясы» МКҚК. 
Қызылорда қаласы, Абуов көшесі, 49. Бастапқы бағасы-1767190 теңге, алғашқы 
бағасы- 353438 теңге, ең төменгі баға-176719 теңге, кепілдік жарна- 53016 теңге.

10. Автокөлік маркасы «Уаз 31519-095», мемлекеттік нөмірі N 073 BL,2004 
жылы шыққан. Теңгерімұстаушы: «Қалалық жедел жәрдем станциясы» МКҚК. 
Қызылорда қаласы, Абуов көшесі, 49. Бастапқы бағасы-1698140 теңге, алғашқы 
бағасы- 339628 теңге, ең төменгі баға-169814 теңге, кепілдік жарна- 50945 теңге.

11. Автокөлік маркасы «Уаз 396259», мемлекеттік нөмірі N 460 BE 2005 
жылы шыққан. Теңгерімұстаушы: «Қалалық жедел жәрдем станциясы» МКҚК. 
Қызылорда қаласы, Абуов көшесі, 49. Бастапқы бағасы-2156110 теңге, алғашқы 
бағасы- 431222 теңге, ең төменгі баға-215611 теңге, кепілдік жарна- 64684 теңге.

12. Автокөлік маркасы «Уаз 396292-016», мемлекеттік нөмірі N 194 AP, 2002 
жылы шыққан. Теңгерімұстаушы: «Қалалық жедел жәрдем станциясы» МКҚК. 
Қызылорда қаласы, Абуов көшесі, 49. Бастапқы бағасы-1678490 теңге, алғашқы 
бағасы- 335698 теңге, ең төменгі баға-167849 теңге, кепілдік жарна- 50355 теңге.

13. Автокөлік маркасы «Газ 2705-222 (33214)»,  мемлекеттік нөмірі N 847 
BE, 2005 жылы шыққан. Теңгерімұстаушы: «Қалалық жедел жәрдем станциясы» 
МКҚК. Қызылорда қаласы, Абуов көшесі, 49. Бастапқы бағасы-2351520 теңге, 
алғашқы бағасы- 470304 теңге, ең төменгі баға-235152 теңге, кепілдік жарна - 70546 
теңге.

14. Автокөлік маркасы «Уаз 396259», мемлекеттік нөмірі N 357 BE 2004 
жылы шыққан. Теңгерімұстаушы: «Қалалық жедел жәрдем станциясы» МКҚК. 
Қызылорда қаласы, Абуов көшесі, 49. Бастапқы бағасы-2051305 теңге, алғашқы 
бағасы- 410261 теңге, ең төменгі баға-205131 теңге, кепілдік жарна- 61540 теңге.

15. Автокөлік маркасы «Volkswagen T5», мемлекеттік нөмірі N 357 СС, 2007 
жылы шыққан. Теңгерімұстаушы: «Қалалық жедел жәрдем станциясы» МКҚК. 
Қызылорда қаласы, Абуов көшесі, 49. Бастапқы бағасы-8773440 теңге, алғашқы 
бағасы- 1754688 теңге, ең төменгі баға-877344 теңге, кепілдік жарна- 263204 теңге.

16. Автокөлік маркасы «Ваз 21060», мемлекеттік нөмірі 754 AD 11, 2004 
жылы шыққан. Теңгерімұстаушы: «Облыстық мамандандырылған сәби үйі» КММ. 
Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі, 7. Бастапқы бағасы-1255455 теңге, 
алғашқы бағасы- 251091 теңге, ең төменгі баға-125546 теңге, кепілдік жарна- 37664 
теңге.

17. Автокөлік маркасы «Зил 131h», мемлекеттік нөмірі N 965 AO, 1991 жылы 
шыққан. Теңгерімұстаушы: «Қармақшы орман және жануарлар  дүниесін қорғау 
жөніндегі мемлекеттік мекемесі» КММ. Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, 
Жосалы кенті, Т.Тоқтаров көшесі, 23. Бастапқы бағасы-458325 теңге, алғашқы 
бағасы- 91665 теңге, ең төменгі баға-45833 теңге, кепілдік жарна- 13750 теңге.

18. Автокөлік маркасы «Уаз 22069-04», мемлекеттік нөмірі 489 AD 11, 2004 
жылы шыққан. Теңгерімұстаушы: «Қазалы орман және жануарлар дүниесін қорғау 
жөніндегі мемлекеттік мекемесі» КММ. Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, 
Күзенбаев көшесі, 1. Бастапқы бағасы-125215 теңге, алғашқы бағасы-25043 теңге, 
ең төменгі баға-12522 теңге, кепілдік жарна- 3757 теңге.

19. Мотоцикл маркасы «ИЖ 710710», мемлекеттік нөмірі 3435 NA, 1991 
жылы шыққан. Теңгерімұстаушы: «Шиелі орман және жануарлар дүниесін қорғау 
жөніндегі мемлекеттік мекемесі» КММ. Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, 
Оспанов көшесі, 10. Бастапқы бағасы-396425 теңге, алғашқы бағасы-79285 теңге, 
ең төменгі баға-39643 теңге, кепілдік жарна- 11893теңге.

20. Мотоцикл маркасы «Урал М67 36», мемлекеттік нөмірі 4874 NA, 1979 
жылы шыққан. Теңгерімұстаушы: «Сырдария орман және жануарлар дүниесін 
қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемесі» КММ. Қызылорда облысы, Сырдария 
ауданы, Тереңөзек кенті, Керейтбаев көшесі, 24. Бастапқы бағасы-11550 теңге, 
алғашқы бағасы-2310 теңге, ең төменгі баға-1155 теңге, кепілдік жарна-347 теңге.

21. Трактор тіркемесі «2ПТС-4», мемлекеттік нөмірі ADD N880, 1981 жылы 
шыққан. Теңгерімұстаушы: «Сырдария орман және жануарлар дүниесін қорғау 
жөніндегі мемлекеттік мекемесі» КММ. Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, 
Тереңөзек кенті, Керейтбаев көшесі, 24. Бастапқы бағасы-137815теңге, алғашқы 
бағасы-27563 теңге, ең төменгі баға - 13782 теңге, кепілдік жарна - 4135 теңге.

22. Доңғалақты трактор «SNH-704», мемлекеттік нөмірі 771 AFD, 2007 жылы 
шыққан. Теңгерімұстаушы: «Сырдария орман және жануарлар дүниесін қорғау 
жөніндегі мемлекеттік мекемесі» КММ. Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, 
Тереңөзек кенті, Керейтбаев көшесі, 24. Бастапқы бағасы-4435270 теңге, алғашқы 
бағасы - 887054 теңге, ең төменгі баға-443527 теңге, кепілдік жарна - 133059 теңге.

23. Автоцистерна «Dongfeng», мемлекеттік нөмірі N 602 CB, 2007 жылы 
шыққан. Теңгерімұстаушы: «Қызылорда орман және жануарлар дүниесін қорғау 
жөніндегі мемлекеттік мекемесі» КММ. Қызылорда қаласы, Еңбек баубақша 

серіктестігі, 17. Бастапқы бағасы-3329195 теңге, алғашқы бағасы-665839 теңге, ең 
төменгі баға-332920 теңге, кепілдік жарна- 99876 теңге.

24. Автокөлік маркасы «Уаз 315142-012», мемлекеттік нөмірі N 674 СМ, 2007 
жылы шыққан. Теңгерімұстаушы: «Қызылорда орман және жануарлар дүниесін 
қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемесі» КММ. Қызылорда қаласы, Еңбек баубақша 
серіктестігі, 17. Бастапқы бағасы-127970 теңге, алғашқы бағасы-25594 теңге, ең 
төменгі баға-12797 теңге, кепілдік жарна-3839 теңге.

25. Доңғалақты трактор «МТЗ-82», мемлекеттік нөмірі 521 AFD, 1990 жылы 
шыққан. Теңгерімұстаушы:  «Арал орман және жануарлар дүниесін қорғау 
жөніндегі мемлекеттік мекемесі» КММ. Қызылорда облысы, Арал ауданы, 
Қамыстыбас станциясы. Бастапқы бағасы-173250 теңге, алғашқы бағасы-34650 
теңге, ең төменгі баға-17325 теңге, кепілдік жарна-5198 теңге.

26. Автокөлік маркасы «Зил Ммз 4502», мемлекеттік нөмірі N 348 ВС, 1992 
жылы шыққан. Теңгерімұстаушы: «Арал орман және жануарлар дүниесін қорғау 
жөніндегі мемлекеттік мекемесі» КММ. Қызылорда облысы, Арал ауданы, 
Қамыстыбас станциясы. Бастапқы бағасы-253125 теңге, алғашқы бағасы-50625 
теңге, ең төменгі баға-25313 теңге, кепілдік жарна-7594 теңге.

27. Автокөлік маркасы «Уаз 396259», мемлекеттік нөмірі N 681 BE, 2005 жылы 
шыққан. Теңгерімұстаушы:   «Балаларға арналған психоневрологиялық интернат 
үйі» КММ. Қызылорда қаласы, Талсуат ауылдық округі, Бұлақбаев көшесі, 33. 
Бастапқы бағасы- 2156110 теңге, алғашқы бағасы- 431222 теңге, ең төменгі баға- 
215611 теңге, кепілдік жарна- 64684 теңге.

28. Автокөлік маркасы «Газ 322131-95», мемлекеттік нөмірі N 059 BU, 2006 
жылы шыққан. Теңгерімұстаушы:   «Балаларға арналған психоневрологиялық 
интернат үйі» КММ. Қызылорда қаласы, Талсуат а/о, Бұлақбаев көшесі, 33. 
Бастапқы бағасы-2554580 теңге, алғашқы бағасы- 510916 теңге, ең төменгі баға-
255458 теңге, кепілдік жарна- 76638 теңге.

29. Автокөлік маркасы «Nissan Cefiro», мемлекеттік нөмірі N 127 AK, 1998 
жылы шыққан. Теңгерімұстаушы:  «Қызылорда облысы әкімдігінің іс басқармасы» 
КММ. Қызылорда қаласы, Жақаев, 76. көшесі, 1. Бастапқы бағасы-2764185 теңге, 
алғашқы бағасы- 552837 теңге, ең төменгі баға-276419 теңге, кепілдік жарна- 82926 
теңге.

Сауда- саттыққа қатысушыларды тіркеу хабарлама жарияланған күннен бастап 
жүргізіледі және аукцион басталғанға дейін жиырма төрт сағат бұрын аяқталады.

Кепілдік жарнаны төлеу деректемелері: Қызылорда облысының қаржы 
басқармасының есебіне KZ370705022572511006, БСК 050140002741, БСН 
KKMFKZ2A, Қызылорда облысы бойынша Қазынашылық департаменті, Код ГУ 
2572511,  КНП 171 (банк қызметтері үшін төлемдер кепілдік жарнаның мөлшеріне 
кірмейді).

Назар аударыңыз! Сатушының  өтінімді қабылдаудан бас тартуы үшін 
қатысушының хабарламада көрсетілген талаптарды сақтамауы, сондай-ақ 
сатушының шотына сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген 
кепілдік жарнаның  аукцион басталғанға дейін жетпіс екі  сағат бұрын түспеуі негіз 
болып табылады.

Кепілдік жарнаны қайтару үшін аукционға қатысушы сауданы 
ұйымдастырушыға банктен  ағымдағы есепшоттың бар екенін растайтын анықтама 
тапсыруы қажет.

Аукционға қатысу үшін мыналарды көрсете отырып, тізілім веб-порталында 
алдын-ала тіркелу қажет:

1) жеке тұлғалар үшiн: жеке сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі -ЖСН), тегін, 
атын, әкесінің атын (бар болған  жағдайда) 

2) заңды тұлғалар үшiн: бизнес  сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі -БСН), толық 
атауын, бірінші басшының  тегін, атын, әкесінің атын (бар болған  жағдайда)

3) кепілдік  жарнанын қайтару үшін екінші деңгейдегі банктегі есеп-айырысу 
шотының деректемелерін; 

4) байланыс деректемелерін (пошталық мекен- жайы, телефоны, факс, е-mail);
5) ұлттық куәландырушы орталық берген электрондық цифролық қолының 

жарамдылығы мерзімін көрсете отырып, Тізілімнің веб-порталында алдын ала 
тіркелу қажет.  

Жоғарыда көрсетілген  деректер өзгерген кезде қатысушы бір жұмыс күні 
ішінде Тізілімнің  веб-порталына енгізілген деректерді өзгертеді.

Аукционға қатысушы ретінде тіркелу үшін қатысушы ЭЦҚ-сы қойылған 
аукционға қатысуға өтінімді осы Қағидаға қосымшаға  сәйкес  нысан бойынша 
тізілімнің веб – порталында тіркеу қажет.

Аукционға қатысуға өтінім тіркелгеннен кейін Тізілім  веб-порталда үш минут 
ішінде өтінім берілген сатылатын нысан бойынша кепілдік жарнаның түсуі туралы 
мәліметтердің Тізілім дерекқорында болуы тұрғысынан автоматты түрде тексеру 
жүргізіледі. Тізілім дерекқорында сатушының шотына  кепілдік жарнаның түскені 
туралы мәлімет болған жағдайда, Тізілім веб-порталында өтінімді қабылдау және 
қатысушыны аукционға жіберу жүзеге асырылады. 

Аукционның жеңімпазы салыстыру үшін түпнұсқаларын міндетті түрде 
көрсете отырып көрсетілген  құжаттардың көшірмелерін не болмаса нотариалды 
куәландырылған көшірмелерін сатушыға ұсынады. 

1) Жеке тұлғалар үшiн: паспорттың немесе жеке тұлғаның жеке басын 
куәландыратын

құжаттың,  заңды тұлғалар үшiн: заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта 
тіркеу) туралы куәліктің не  анықтаманының;    

2) заңды тұлға өкілінің өкілеттіктерін куәландыратын құжаттың, содай-ақ 
заңды тұлғаның өкілі паспортының немесе оның жеке басын  куәландыратын 
құжаттың  түпнұсқаларын міндетті түрде көрсете отырып, олардың көшірмелерін  
не нотариат куәландырған көшірмелерін ұсынады.  Құжаттардың түпнұсқалары 
салыстырылғаннан кейін бір жұмыс сағаты ішінде қайтарылады.

Аукционға қатысушылар  аукцион басталғанға дейін бір сағат ішінде 
аукцион залына ЭЦҚ мен аукцион нөмірін пайдалана отырып кіреді. Аукцион 
жекешелендіру нысанының бастапқы құнын аукцион залында автоматты түрде 
орналастыру жолымен сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген  
Астана қаласының уақыты бойынша басталады.  

Сауда-саттықтың голланд әдісі бойынша электронды аукцион:
 1) егер электронды аукцион басталған сәттен бастап бес минут ішінде 

қатысушылардың бірде-біреуі электронды аукционда жекешелендіру нысанын 
сатып алу ниетін растамайтын болса, жекешелендіру нысанының бастапқы бағасы 
белгіленген қадамға азаяды;

2) егер баға азайғаннан кейін бес минут ішінде қатысушылардың бірде-біреуі 
жекешелендіру нысанын сатып алу ниетін растамайтын болса, жекешелендіру 
нысанының соңғы жарияланған бағасы белгіленген қадаммен азаяды;

Жарияланған баға бойынша жекешелендіру нысанын сатып алуға ниетін 
бірінші болып растаған қатысушы сауда-саттықтың голланд әдісі бойынша 
электрондық аукцион жеңімпазы болып танылады және осы жекешелендіру 
нысаны бойынша электрондық аукцион  жеңімпазы болып танылады;

3) егер жекешелендіру нысанының бағасы белгіленген ең төменгі мөлшерге 
жетсе және қатысушылардың бірде-біреуі жекешелендіру нысанын сатып алу 
ниетін растамаса, онда электрондық аукцион өткізілмеген болып танылады. 

Әрбір сатылған жекешелендіру нысаны бойынша аукцион нәтижелері 
туралы электронды хаттамамен рәсімделеді, оған сатушы және жеңімпаз ЭЦҚ-
ны пайдалана отырып, аукцион аяқталғаннан кейін жиырма төрт сағат ішінде 
Тізілімнің веб-порталында қол қояды.

Аукцион нәтижелері туралы хаттама  аукцион нәтижелерін және жеңімпаз бен 
сатушының жекешелендіру нысанын сату бағасы бойынша сатып алу-сату шартына 
қол қою міндеттерін белгілейтін құжат болып табылады. 

Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі, 1, облыстық мекемелер үйі, 
№ 549 кабинет мекенжайында, жеңімпазбен сатып алу-сату шартына аукцион 
өткізілген күннен бастап күнтізбелік он күннен аспайтын мерзімде қол қойылады.

Аукцион өткізу туралы қосымша ақпаратты www.gosreestr.kz сайтынан және 
мына телефоны арқылы алуға болады  (87242) 60-54-26.

Бейсенбі, 26 ақпан, 2015 жыл

НАЗАР4 СБ
www.syrboyi.kz

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС
Қызылорда облысының ауыл шаруашы лығы басқармасы мемлекеттік мекемесі, 

120003, Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс кө шесі н/з, анықтама үшін телефондары: 
8(7242) 605547, факс 8 (7242) 605441 info@usx.orda.gov.kz «Б» корпусы бос мемлекеттік 
әкім шілік лауазымға орналасуға конкурс жа риялайды:

Бюджеттік қаржыландыру және мемлекет тік сатып алу бөлімінің бас маманы 
(негізгі қыз меткердің бала күтіміне арналған демалыс уақытында (D-О-4 санаты -  1 
бірлік). Лауа зымдық жалақысы мемлекеттік қызмет өтіліне қарай 64063 теңгеден 86485 
теңгеге дейін (эко логиялық коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Басқарма қызметкерлерінің еңбек ақысын ай сайын алашақ-берешек есебін есептеп, 

жалақы есептеу кітабын жүргізу және алашағын бет есептеріне аудару; 
Қалалық салық басқармасына жеке  тұлғалардан ұсталған табыс салық, еңбек ақыға 

әлеуметтік қамсыздандыру қорларына тапсырылатын айлық және тоқсандық есептерін 
тапсыру; 

Басқарманың жылдық бюджеттік өтінімін әзір леу және тапсыру;
Басқарманың жылдық қаржыландыру жоспа рын әзірлеу, бекіту, өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу;
Мемлекеттік сатып алу Заңына сәйкес, рәсімдер жүргізілуін және айлық, тоқсандық, 

жарты- жыл дық есептерді тапсырылуын ұйымдастырады;
Облыстық статистика басқармасына  айлық, тоқсандық еңбек ақы  жөніндегі Ф-№16, 

материал дар мен негізгі қорлардың қозғалысы Ф-№11 тапсыру.
Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар:  
Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес (экономика, есеп және аудит, қаржы) 

мамандығы бойынша жоғары білім.
Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттағы нақты лауазымның 

функционалдық бағытына сәйкес облыстарда екі жылдан кем емес жұмыс өтілі бар болған 
жағдайда ортадан кейінгі қызмет көрсету, экономика және басқару (экономика, есеп және 
аудит немесе қаржы) білімі барларға рұқсат етіледі. 

Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Қазақстан 
Рес пуб ли касының Президенті туралы», «Қазақ стан Республикасының Парламенті және оның 
депутаттарының мәртебесі туралы», «Қазақ стан Республикасының Үкіметі туралы» Консти-
ту циялық заңдарын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет туралы», «Сыбайлас 
жем қорлыққа қарсы күрес туралы», «Әкімшілік рә сімдер туралы»,  «Жеке және заңды 
тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңдарын, осы санаттағы нақты лауазымның 
мамандануына сәй кес  облыстардағы қатынастарды реттейтін Қазақ стан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерін, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: қа лып  тасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағыты» стратегиясын білуі.

Осы санаттағы лауазымдар бойынша функцио налдық міндеттерді орындау үшін қажетті 
басқа да міндетті білімдер. 

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 нотари ал дық куәландырылған көшiрмесi;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау ми нистрлігінің 2010 жылғы 23 қарашадағы 

№907 бұйрығымен бекітілген (Қазақстан Респуб ликасының нормативтік құқықтық актілердің 
тізілімінде 2010 жылы 21 желтоқсанда №6697 бо лып 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 та лап етілмейді. Құжаттардың толық емес паке тін 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) куә ландыра 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 құжат тігілетін мұқабада орналастырылған құжаттарды қолма-
қол тәртіпте немесе почта арқылы құжаттарды қабылдау мерзiмiнде бере алады.

Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды ха барламада көрсетілген электрондық почта 
мекен-жайына электронды түрде бере алады. Конкурсқа қатысу үшін жоғарыда көрсетілген 
құжаттарды электрондық почта арқылы берген азаматтар құ жаттардың 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» басылымдары) соңғы жарияланған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 
«Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 120003, 
Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі н/з 211-кабинетте қабылданады.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер кон курс комиссиясы шешім қабылдаған күннен 
бас тап екі жұмыс күні ішінде әңгімелесу өткі зу күні туралы конкурс комиссиясының хатшы-
сымен хабарландырылады. Хабарландыру қатысу шылар дың электрондық мекен-жайларына 
және ұялы телефондарына ақпарат жіберу жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.

Үміткерлермен «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі, 120003, Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі н/з 208-бөлмеде әңгімелесуге 
шақырған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өтеді.

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

Конкурс комиссиясының отырысына бай қау шылар ретінде Қазақстан Республикасы 
Парла  ментінің және барлық деңгейдегі мәслихат де пу таттарының, Қазақстан Республи касы 
заң намасында белгіленген тәртіпте аккредит тел ген бұқаралық ақпарат құралдарының, бас қа 
мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлес тіктердің (үкіметтік емес ұйымдардың), коммер-
циялық ұйымдардың және саяси партиялардың өкілдері, уәкілетті органның қызметкерлері 
қатыса алады.

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының отырысына қатысу үшін тұлғалар әңгімелесу 
бас талуына 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 бас  шысымен (жауапты хатшы) конкурс комис-
сия сының отырысына сарапшылардың қа тыс тырылуына жол беріледі. Сарапшы ретінде кон-
курс жариялаған мемлекеттік органның қыз меткері болып табылмайтын, бос лауазымның 
функ  ционалдық бағыттарына сәйкес облыстарда жұ мыс тәжірибесі бар тұлғалар, сондай-ақ 
пер со налды іріктеу және жоғарылату бойынша ма мандар, басқа мемлекеттік органдардың 
мемле кеттік қызметшілері, Қазақстан Республикасы Парламентінің және мәслихат 
депутаттары қатыса алады.  

«Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік лауазымына үміткерлер Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
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.

D-O-4- cанаты үшін тестілеу бағдарламасы: мемлекеттік тілді білуге тест (20 тапсырма); 
ло гикалық тест (10 тапсырма); Қазақстан Респуб ликасының заңнамасын білуге арналған 
тестке Қазақстан Республикасының Конституциясы (15 сұрақ); «Қазақстан Республикасының 
Президенті туралы» (15 сұрақ) Қазақстан Республикасының конституциялық заңдары; 
«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.  

Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын (әңгі мелесу өтетiн жерге келу және қайту, 
тұратын жер жалдау, байланыс қызметiнiң барлық түрлерiн пайдалану) өздерiнiң жеке 
қаражаттары есебiнен жүргiзедi.

«Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің  конкурстық комиссиясы.
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АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА!

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС
«Қазалы ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі, 

120400, Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті, Әйтеке би көшесі, 60 үй, 
анықтама үшін телефондары: 8(724-38) 26-6-01, 22-6-25, факс 21-7-78 
email: info@kzl.orda.gov.kz «Б» корпусы бос мемлекеттік әкімшілік 
лауазымдарға орналасуға конкурс жариялайды:

1. «Бірлік ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің бас маманы (уақытша, негізгі қызметкердің бала күтімі 
демалысы кезеңіне) Е-G-3 санаты – 1 бірлік.   

Қызмет атқарған жылдарына байланысты лауазымдық 
жалақысы 53813 теңгеден 72391 теңгеге дейін (экологиялық 
коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері:
Қазақстан Республикасы заңдары мен Қазақстан Республикасы 

Президенті Жарлықтарының, Үкімет қаулыларының, облыс, аудан, 
ауылдық округ әкімдерінің өкім мен шешімдерінің, облыс және аудан 
әкімдігі қаулыларының орындалуын қамтамасыз ету және бақылау.

Жаңадан қабылданатын мемлекеттік әкімшілік қызметкерлерінің 
табысы жөніндегі декларацияның тапсырылуын қамтамасыз ету, 
мемлекеттік әкімшілік қызметкерлерді аттестациядан өткізу Ережелерін 
басшылыққа ала отырып кезегі келген кадрларды аттестациядан өткізу 
шараларын ұйымдастыру, Қазақстан Республикасы Президентінің 
мемлекеттік қызмет Академиясына, облыстық кадрлар біліктілігін 
арттыру және қайта даярлау институтына мерзімі келген мемлекеттік 
қызметкерлердің оқуға баруын ұйымдастыру. Бірлік ауылдық округі 
әкімінің шешімдері мен өкімдерін және ауылдық округі әкімі аппаратының 
кадр жөніндегі іс-қағаздарын Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік 
қызмет туралы» Заңының талаптары мен іс-жүргізу жөніндегі Нұсқаулық 
талаптарына сәйкес рәсімдеу және жүргізу, аудан әкімі аппаратына 
тоқсандық кадр жөніндегі есебін тапсыру, ауылдық округ бойынша 
шаруашылық кітабын жүргізіп, нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеуді 
ұйымдастыру, ауылдық округі әкімінің аппараты мамандарына кеңес беру, 
олардың құқықтық біліктілігін арттыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрестің алдын алу жөніндегі іс-шаралардың орындалуын ұйымдастыру, 
әскери міндеттілердің есебін жүргізу, аудандық жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөліміне жұмыс іздеуші ретінде тіркелген 
азаматтарды ай сайын белгілеп отыру, тоқсан сайын сайлаушылардың 
тізімін нақтылап, аудан әкімі аппаратына ұсыну, қоғамдық жұмысқа 
тартылған жұмыссыздардың табелін толтыру, көп балалы аналарды 
Қазақстан Республикасының «Награда туралы» Заңына сәйкес «Күміс 
алқа», «Алтын алқа» алқаларымен марапаттауға құжаттарын дайындау. 
Ауылдық округі әкімі мен ауылдық округі әкімі аппаратының Елтаңбалы 
мөрінің пайдаланылуы мен сақталуына жеке жауапты. Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңдарына сүйене отырып азаматтарға 
құқықтық кеңес беру. Қазақстан Республикасының «Жеке және заңды 
тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңына сәйкес хаттар 
мен өтініштерді тіркеу, 1-ОЛ нысанды статистикалық есепті мәліметін 
уақытылы тапсыру. Ауылдық округі әкімінің ауылдық округ көлеміндегі 
мемлекеттік мекемелер мен шаруашылық құрылымдарымен байланысын 
үйлестіру. Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік атаулы әлеуметтік 
көмек туралы» Заңына сәйкес ауыл тұрғындарының құжаттарын қарау, 
учаскелік комиссия жұмыстарын қадағалап отыру, іс-құжаттармен 
жұмыс жасап, арыз шағымдар мен қабылданған құжаттарға уақытылы 
жауап қайтару, ауыл тұрғындарына берілетін анықтамалардың барлық 
түрлерін заң талаптарына сәйкес беру.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар:  
Жоғары кәсіптік білімі.
Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттағы 

нақты лауазымның функционалдық бағытына сәйкес облыстарда екі 
жылдан кем емес жұмыс өтілі бар болған жағдайда ортадан кейінгі 
кәсіптік білімі барларға рұқсат етіледі.

2. Құмжиек ауылдық округі әкімі аппаратының жетекші маманы 
(уақытша, негізгі қызметкердің бала күтімі демалысы кезеңіне) Е-G-
4 санаты – 1 бірлік.

Қызмет атқарған жылдарына байланысты лауазымдық 
жалақысы 48047 теңгеден 64704 теңгеге дейін (экологиялық 
коэффициентті есепке алмағанда). 

Негізгі функционалдық міндеттері:
Қазақстан Республикасы Заңдары мен Қазақстан Республикасы 

Президентінің Жарлықтарының, Үкімет қаулыларының, облыс және 
аудан, ауылдық округі әкімінің шешімдері мен өкімдерінің, облыс және 
аудан әкімдігі қаулыларының орындалуын қамтамасыз ету.

Облыс, аудан мекемелерінен келген құжаттарға өз функциясына 
сәйкес материалдар дайындау, ауылдық округ әкімі аппаратының 
бухгалтерлік есебін жүргізу, ауылдық округі әкімі аппаратының 
статистикалық есептерін жасау және жоғары тұрған орындарға уақытында 
тапсыру, ауылдық округ әкімі аппаратының бухгалтерлік есептіліктерін 
жүргізіп, уақытылы тиісті орындарға тапсыру. Ауылдық округі әкімі 
аппаратына сатып алынатын тауарларға Қазақстан Республикасының 
«Мемлекеттік сатып  алу туралы» Заңына сәйкес жылдық жоспарды 
дайындап, уақытылы мемлекеттік сатып алу веб-порталында 
орналастыру. «Құмжиек ауылдық округі әкімінің  аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің бюджет қаражатын тиімді және мақсатты пайдалану үшін 
бекітілген жоспарға сәйкес мемлекеттік сатып алу келісім шарттарын 
жасау және олардың  орындалуына мониторинг жүргізу, мемлекеттік 
сатып алу жоспарын тиісті заң талаптарына сәйкес жүргізуге жауапты. 
Ауылдық округі әкімі аппаратының мүліктерінің, заттарының, құрал – 
жабдықтарының сақталуын қамтамасыз етіп, жылына бір рет түгендеу 
жасау. Аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау, қаржы, салық 
басқармасы және тағы басқа қаржылық органдармен байланыс жасау. 
Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңына 
сәйкес тауарларды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға конкурстың 
өткізілуіне жауаптылығы мен ұйымдастырылуын үйлестіру. Мекеменің 
бюджет қаражатын тиімді және  мақсатты пайдалану үшін бекітілген 
жоспарға сәйкес мемлекеттік сатып алу келісім  шарттарын жасау 
және олардың орындалуына мониторинг жүргізу, мемлекеттік сатып 
алу жоспарын тиісті заң талаптарына сәйкес жүргізу. Ауылдық округ 
бойынша жер, көлік және мүлік салықтарының жоспарлы түрде және 
мерзімінде жиналуына және тиісті орындарға өткізілуіне бақылау 
жасау. Ауылдық округі әкімінің ауылдық округ көлеміндегі мемлекеттік 
мекемелер мен шаруашылық  құрылымдарымен  байланысын үйлестіру.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар:  
Жоғары немесе ортадан кейінгі экономикалық білімі не орта 

техникалық немесе кәсіптік білімі.
Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) өкілетті орган белгілеген нысандағы өтініш; 
2) 3х4 үлгідегі суретпен қоса өкілетті орган белгілеген нысанда 

толтырылған сауалнама; 
3) білімі туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған 

көшірмелері; 
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәлан дырылған 

көшірмесі; 
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 уәкілетті органмен белгіленген 

шекті мәннен төмен емес нәтижемен тестілеуден өткені туралы қолда-
ныстағы сертификат (немесе нотариатты куәландырылған көшірмесі).

Егер азамат еңбек қызметін жүзеге асырмаған және конкурс 
жарияланған бос лауазым бойынша жұмыс өтілі талап етілмейтін 
жағдайларда осы тармақтың 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 осы тармақтың 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 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 («Кызыл-
ординские вести» және «Сыр бойы») соңғы жарияланған күннен бастап 
он жұмыс күні ішінде «Қазалы ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесі, 120400, Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті, Әйтеке би көшесі 
№60 үй, 8-кабинетте қабылданады.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс комиссия 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 «Қазалы ауданы әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесінде (Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті, Әйтеке би 
көшесі №60 үй) әңгімелесуге шақырған күннен бастап бес жұмыс күні 
ішінде өтеді.

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

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар ретінде Қазақ-
стан 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 және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 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.

E-G-3, E-G-4 - cанаттары үшін тестілеу бағдарламасы: 
мемлекеттік тілді білуге тест (20 тапсырма); логикалық тест (10 
тапсырма); Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге арналған 
тестке Қазақстан Республикасының 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.

«Қазалы ауданы әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің конкурстық комиссиясы.


