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Күрішті, ырысты Қызылорда енді құрышты аймаққа ай-
налды. Соңғы жылдар бедерінде металлургия кластерінің ба-
тыл қолға алынуы нәтижесінде салада жаңа кәсіпорындар бой 
көтеруде. Биылғы жылдың аяғында мұнда 600-ден астам адам 
еңбек ететін болады.
Сыр елінде түсімізге кірмеген түсті металлургия қанат жайды. 

Әлемдік нарықтағы озық өнім өңірде жаңа идеялардың жүзеге асуына 
бастама болды. Атап айтқанда, бұрындары негізінен ауыл шаруашылығы 
бағытындағы Қызылорда облысында түрлі өндіріс салаларымен қатар 
металлургия саласына да жаңа қадамдар жасау мүмкіндігі арта түсті. 
Мұның негізі әзірге Шиелі ауданынан бастау алғандығы ақиқат. Бұл 
орайда, жобалық құны 1 млрд. теңге көлеміндегі ванадий металын авто-
клавты тәсіл бойынша өндіру қолға алынуда. Металлургия саласындағы 
мәні зор зауытты іске қосатын «Фирма Балауса» ЖШС-ның бастамасы 
облыс әкімі тарапынан қолдау тауып, жүйелі жұмыстарға кірісті. Атал-
мыш өндіріс орны өте сирек кездесетін металл – ванадий өндірумен 
шұғылданады. Аталмыш металл Қаратаудың Шиелі ауданы тұсындағы 
сілемдерінде мол екендігі экспедициялық барлау арқылы анықталып, 
осы жоба ел Тәуелсіздігінің арқасында жүзеге асу жолында. Еске сала 
кеткен жөн секілді, ванадий – автокөлік, әскери техникаларды жасап 
шығару барысында темірге қосылып, оның беріктігін арттыратын ме-
талл. Егер ол қосылмаса, техникалардың салмағы бірнеше есеге артып, 
беріктігі өте төмен болар еді. Оны әлгіндей қасиеті үшін  броньды транс-
фартер, бронжелет жасауға да пайдаланады. 

– Нақты кезеңде өндіріс орнын қайта жаңғырту, жаңадан жабдықтау 
жұмыстары жүргізілуде. Өйткені, заман талабына сай қалдықсыз 
өндіріс орнығуы үшін ванадий өндіруден соң, бірнеше сатылы қосымша 
өнім өндіру цехтары жұмыс жасайтын болады. Мәселен, аккумулятор 
шығару, темірбетон бұйымдары, тағы басқа қажетті заттар шығарыла 
бастайды.  Кәсіпорында қазір 225 адам еңбек етеді. Арнайы мамандар-
дан өзгесінің басымы жергілікті жердің азаматтары, – дейді осы жобаны 
қолға алып, материалдық игілікке айналдыру жолында табанды ізденіс 
пен аянбай еңбек етіп жүрген Андрей  Кузнецов. 

Геологиялық барлау нәтижесі «Баласауысқандық» кені шінде 69 млн 
тонна ванадий рудасының қоры бар екендігін көрсетіп отыр. Бұл, әрине, 
орасан зор байлық. Оны игеру мақсатында аталмыш фирмада әзірге 
екі жүзден астам адам еңбек етіп келсе, алдағы уақыттарда олардың 
саны мұнан еселеп артары сөзсіз. Әрине, бұл үшін әуелгі жоспардағы 
өндірісті сатылап іске қосу тәжірибесі кеңінен өріс алуы тиіс. Кәсіпорын 
басшылығы, инвестиция салушы шетелдік кәсіпкерлермен бірлесіп, 
оның тиімді жолдарын қарастырып келеді. Алдағы уақытта осы жобаның 
жүзеге асырылуы аймақтың келешегін кемел етері, жүздеген жергілікті 
тұрғындарды жаңа жұмыс орындарымен қамтамасыз етері айқын. 

Нақты кезеңде өндіріс орнын қайта жаңғырту, жаңадан жабдықтау 
жұмыстары жүргізілуде. Өнеркәсіп саласын жолға қою мақсатында тын-
бай ізденіс үстіндегі компания 20 млн АҚШ доллары көлемінде ин-
вестиция салса, оның соншалықты ел байлығын арттыруға мол үлес 
қосатындығына жоба басшысының сенімі мол.  Оның мәлімдеуінше, 
жоба үш кезеңмен іске асырылуы тиіс. Сол арқылы 2015 жылы мұнда 
664 адам еңбек етсе, өндірілген ванадийдің көлемі де арта түседі.  Осы 
жоба толық жүзеге асқан кезде мұнда ванадийден өзге оған сабақтас 
өндірілетін өнімдер – ванадий пятиокисі, феррованадий, алюмованадий, 
молибденді концентрат, көмір қышқылы секілді өндіріс пен тұрмысқа 
қажетті заттарға қажетті шикізаттар да молынан болады. Демек, осы 
жерде көптеген сабақтас кәсіпорындар жұмыс істеп, жүздеген аймақ 
тұрғындары жұмыспен қамтылады деген сөз. 

Иә, Сыр өңірі жаңаша қарқынмен дамып келеді. Ал металлургия 
өңірдің жаңа серпіні. Сырда күріш өсіріп, Қырда құрыш қайнатсақ, эко-
номика да өрлей түспек.

Нұрмахан ЕЛТАЙ.
Шиелі ауданы.

Бүгінгі таңда ауданда 3-6 жас 
аралығындағы балалардың балабақшамен 
қамтылуы 95 пайызды құрап отыр. Биыл 
С.Сейфуллин, Қоғалыкөл ауылдарын-
да жаңадан балабақша салынса, Қалжан 
ахун ауылындағы әкімдіктің ескі ғимараты 
балабақша болып қайта жаңғыртудан өтеді. 
Бұл нысандардың құрылысы аяқталған кез-
де ауданда балабақша мәселесі толықтай 
шешімін табады. 

Ал Айдарлы, Іңкәрдария ауылдық округ 
әкімдіктері жаңа ғимаратқа қоныстанса, 
А.Тоқмағамбетов ауылдық округі әкімі 
аппаратының ғимараты күрделі жөндеуден 
өтті. Енді жаңа ғимаратқа көшкен 
қызметкерлер ауыл тұрғындарының мәселесін 
оңды шешілуіне ықпал етпек. 

Елімізде мүмкіндігі шектеулі жандар 
үшін кедергісіз кеңістік болуы тиіс. Әсіресе, 
қолынан іс келетін кембағал жандарды мем-
лекет қарауына алып жатыр. Осындай жанның 

бірі Айдарлы ауылының тумасы Айдана 
Сейітсұлтанқызы. Әкім кездесуіне арнайы 
келген ІІ топ мүгедегі Айдана: «Қазір көп 
нәрсе үйрендім. Өзім кесте тігіп, түрлі оюлар 
жасаймын. Енді компьютердің тілін меңгеруге 
машықтанып жатырмын. Сонымен қатар, 
кілем, басқұр тігуді үйренудемін. Болашақта 
дизайнер атанып, өз кәсібімді бастасам деген 
жоспарым бар. Өзім секілді мүгедек жандар-
ды тігіншілікке үйреткім келеді, – дейді. Айда-
на туған ауылындағы тігін цехында жұмыс жа-
сайды. Аймақ басшысы тігін цехының толық 
қуатында жұмыс істеуіне жағдай туғызуды 
жергілікті басшыларға тапсырды. 

Өнер саласының мақтанышы мәдениет 
ошақтарынан басталады. Әсіресе жергілікті 
жерлердегі ауылдық клуб үйлерінің руха-
ният пен мәдениетке қосар еңбегі зор. Был-
тыр Жетікөл және Қоғалыкөл ауылдарында 
жаңадан ауылдық клуб салынды. Мәдениет 
ошақтарында түрлі үйірмелер жұмыс жасау-

да. Ауылдар шағын ғана болғанымен мұнда 
өнерлі жастар жетерлік. Бірақ солардың та-
лантын ұштайтын клубтың болмауы қиындық 
туғызған еді. Қос ауылда да бұл мәселелер 
бүгінде оңды шешімін тапты. 

Аманкелді ауылдық ауруханасының 
күндізгі бөлімі 5 орынға, тәуліктігі 10 орынға 
арналған. Ауыл халқының санының артуына 
байланысты ауруханаға осыдан екі жыл бұрын 
стационар мәртебесі қайтарылып берілген бо-
латын. Қазір ауылда 3 мыңға тарта халық 
тұрады. Бұл жерге тіпті көрші ауылдардан да 
келіп, ем қабылдаушылардың қатары артып 
отыр. Тұрғындар ақ халаттылардың қызметіне 
дән риза. Ал Бесарық ауылының тұрғындары 
да бұрын басы ауырып, балтыры сыздаса ау-
дан орталығына баруларына тура келетін. Бұл 
мәселе де оңды шешімін тауып, жаңадан ам-
булатория салынды. Ғимарат соңғы үлгідегі  
медициналық құралдармен жабдықталған. 

Астанаға қарап бой түзейтін ауылдар 
ауданда жетерлік. Жалпы, елді мекендер-
де көгалдандыру, абаттандыру жұмыстары 
қарқынды жүргізілуде. Ауданның беткеұстар 
Н.Ілиясов, Бесарық, Шаған секілді ауылда-
ры бар. Енді олардың қатарына Шіркейлі ау-
ылы да қосылмақ. Қазір де ауылда орталық 
көшелер жөнделіп, жарықтандырылды. Абат-
тандыру жұмыстары ауыл көркін ажарланды-
рып тұр. 

Ауылшаруашылық саласында оң 
өзгерістер көп. Қазіргі кезде аудан диқандары 
көктемгі дала жұмыстарына қызу кірісіп кетті. 
Егін егуге техникалары толық дайын. Аймақ 
басшысы «Шаған жер», «Ақжарма-2» ша-
руа қожалықтарының жұмыстарын көрді. Бұл 
салада ауданда тың жобалар көп. Мәселен, 
«Шаған Жер» ЖШС биыл 3000 басқа арналған 
мал бордақылау алаңын  салмақшы. Қазіргі 
кезде жобалық-сметалық құжаттары жа-
салып, «ҚазАгроӨнім» АҚ  арқылы жоба 
қуатталмақшы. Сонымен қатар, «Ақжарма-2» 
серіктестігі сүт зауыты, құрама жем, мал 
бордақылау, ірі қараға арналған ангар салуды 
жоспарлап жатыр. Осы ауылдың «Ақжарма 
және К» серіктестігі ауылға монша салуды 
көздеген. Бұл серіктестіктер ауыл тұрғындарын 

жұмыспен қамтуда үлкен белсенділік танытып 
отырған шаруашылықтар. 

Жері жоқтың күйі болмайтыны белгілі. 
Ауыл қазағының жанды тұсы – меншікті жері. 
Іңкәрдария ауылының ақсақалдары аймақ бас-
шысына жерге қатысты мәселені назарына 
салды. “Қарақасқа” учаскесінде орналасқан 
500 гектар алқап бүгінде өзгенің мүлкіне ай-
налып кеткен. Бос жатқан егістік алаңы 
10 жылдан бері азып-тозып кетті. Мұндай 
мәселе А.Тоқмағамбетов, С.Сейфуллин 
ауылдарының жерлеріне де қатысты. Қос 
ауылдың шаруашылық және егіншілік 
мақсаттағы жері бүгінде «АТФ Банк те» 
кепілде тұр. Кезінде жекешеленіп кеткен 
жерді заңдық тұрғыдан ғана қарастырып, бай-
ыппен қайтарып алуды көздеп отырған об-
лыс әкімі ауыл тұрғындарына  оңды шешімі 
табылатынын айтты. Өйткені, мұндай 
мәселелер Шиелі ауданына қарасты төрт ау-
ылда, Жаңақорған ауданындағы “Түгіскенде” 
орын алған болатын. Бүгін ол  жерлер ауыл 
халқына қайтарылып, шаруаларын түзеп отыр. 
Барлығы да елдің игілігі үшін, халықтың қамы 
үшін жасалып жатқанын айтқан облыс әкімі 
түйткілді мәселелердің шешімін табатынын 
жеткізді. 

Жасанып, жайнаған аудан орталығында 
да жағымды жаңалықтар көп. Бұрынғы жер 
комитетінің ғимараты қайта жөндеуден 
өткізіліп, ғимаратқа «Достық үйі» аты 
беріліп, оған қоғамдық және Үкіметтік емес 
ұйымдар орналастырылған.  «Достық үйінің» 
жұмысымен танысқан аймақ басшысы, ассам-
блея өкілдерімен риясыз әңгіме өрбітті. 

Аймақ басшысы Қ.Көшербаев сапар ба-
рысында ауданның барлық ауылында болып, 
тұрғындармен кездесіп, ұсыныс-пікірлерін 
тыңдады.  Сонымен қатар, соңғы екі жылда 
Сырдария ауданы аймақта көш бастағанын, 
осы межеден түспей, биыл да үздіктер 
қатарынан көрінуге жұмыла еңбектенетіндерін 
айтқан ел азаматтары өркендеу жолының 
өрістей түсетініне сенімді.

Нұрбек ДәурЕНБЕКов.

Өткен сенбіде облыс әкімі Қырымбек Көшербаев 
бірқатар нысандардың құрылыс жұмыстарымен таны-
сты. 
Ең алдымен аймақ басшысы Сырдария өзенінің жағалауы 

арқылы салынатын айналма жолдың жұмысын арнайы 
стенд арқылы көріп шықты. Ғ.Мұратбаев пен Сұлтан Бейба-
рыс көшелеріндегі қос көпірді байланыстыратын бұл жол 4,5 
шақырымды құрап отыр. Құрылыс жұмысы мамыр айында бастал-
са, 10 айдың ішінде оны аяқтап, пайдалануға беру жоспарланған. 

«Жоба бойынша екі жолақты жолды жарықтандыру, жаяу 
жүргіншілер мен велосипедке арналған жолдар салу толығымен 
қарастырылуда. Құрылыс жұмысына 1млрд. 700 мың теңге қаржы 
бөлінді. Бүгінде сметалық жоба дайын», - деді қала әкімінің орын-

басары Қосым Аңсатбаев.
Мұнан кейінгі бағыт «Қолжетімді  баспана-2020» мемлекеттік 

бағдарламасы аясында бой көтерген «Ипподром» мөлтек 
ауданындағы  көпқабатты тұрғын үйлер болды. 2011 жылы салы-
на бастаған 6 үйдің құрылыс жұмысы бүгінде толық аяқталған. 
Яғни, жуырда 300 шаңырақ қоныс тойын тойлайтын болады. 
Халық игілігіне берілетін мұндай тұрғын үйлер «Арай» мөлтек 
ауданында да салынуда. «Қазақстан ипотекалық компаниясы» АҚ 
арқылы жүргізіліп жатқан үйлердің құрылысы осы айда басталса, 
қыркүйек айында аяқтау көзделуде. Мұнда 30 пәтер – 1 бөлмелі, 
140 пәтер – 2 бөлмелі, 110 пәтер 3 бөлмеден тұрады. Барлығы 280 
пәтер алдағы уақытта пайдалануға берілмек. Сонымен қатар, бұл 
жерде құны 2023,0 млн. теңгені құрайтын 5 көпқабатты тұрғын 

үй де бой түзеуде. 240 пәтерлі бұл үйлердің құрылыс жұмыстары 
қазіргі сәтте орталанған. Айта кету керек, биылғы жылы 2400 

қызылордалық отбасы пәтерлі болмақ. 
Осындай құрылыстары қарқынды жүргізіліп жатқан 

көпқабатты тұрғын үйлердің жұмысын көзбен көріп бағамдаған 
облыс әкімі мердігер мекемелер мен басқа да жауапты 
қызметкерлерге әрбір құрылыс жұмыстарының сапалы болуын 
ерекше нықтап тапсырды. 

Аймақ басшысы аралаған соңғы нысан «Ақмешіт» мөлтек 
ауданындағы құрылысы енді басталған «Мүсірәлі Баба» мешіті. 
Имандылық үйінің құрылысын «Абзал және К» толық серіктестігі 
жүргізуде. Құрылыс жұмыстарының барысымен аталмыш 
серіктестіктің басшысы, Еңбек Ері Абзал Ералиев таныстырды. 
Мешіттің құрылысы өткен жылдың қыркүйек айында бастал-
са, оны осы жылдың қыркүйегінде бітіру көзделуде. Яғни, ендігі 
жерде ақмешіттіктер мұнарасы «мен мұндалап» тұратын жаңа 
мешітке аяқ басатын болады.

Мейрамгүл ДАуЫЛБАЙҚЫЗЫ.

жақсы істің нәтижесі де жарқын

қаратаудың қазынасы

аймақта  металлургия  саласы  
жаңа  серпінмен  дамиды

сапар

Кеңес

сырда КҮріШ, 
қырда қҰрыШ

ӨЗара әріПтестіК 
МеМОрандУМына
қОЛ қОЙды

Кеше Қызылорда облысы әкімдігі мен «KAZENERGY» 
мұнай-газ және энергетикалық кешен ұйымы ассоциациясы 
арасында өзара әріптестік меморандумына қол қойды.
Қызылорда облысының әкімі Қ.Көшербаев пен «KAZENERGY» 

ассоциациясының төрағасы Т.Құлыбаев қол қойған келісімде өңірдің 
инвестициялық тартымдылығын арттыру, технология трансфертін 
кеңейту және жаңа технология лар енгізу, экологиялық қауіпсіздікті 
жоғарылату мен энергия үнемдеу, сондай-ақ, аймақтағы мұнай-газ 
кешенін дамыту секілді мәселелер қарастырылды. Сонымен қатар, 
қазақстандық мұнай-газ кәсіпорындары  мен өңір экономикасы са-
лаларына ғылыми-техникалық және ұйымдастырушылық қызметтің 
жасалуы, тауарлардың технологиялық сапасын сақтай отырып, 
халықаралық стандарттар енгізуді қамтамасыз ету де көрсетілген.

Келісімге қол қою рәсімінде облыс әкімі Қ.Көшербаев әріптестік 
үшін Т.Құлыбаевқа алғысын білдірді. Өз кезегінде ассоциация 
төрағасы бұл меморандум өңір экономикасын дамытып қана қоймай, 
кадр саясатын, оның ішінде қазақстандық мамандардың кәсіби 
біліктілігін арттыру мен әлеуметтік еңбек қатынасын жетілдіруге өз 
септігін тигізетіндігін айтты.

М.ДАуЫЛБАЙҚЫЗЫ.

Кеше Қызылордада
Қр Ұлттық кәсіпкерлер

палатасы төралқасының төрағасы 
Тимур Құлыбаев пен Қр Ұлттық 

кәсіпкерлер палатасы
басқармасының төрағасы Абылай 

Мырзахметовтің және
облыс әкімі Қырымбек 

Көшербаевтың қатысуымен 
кәсіпкерлер палатасы Өңірлік 

кеңесінің кеңейтілген
отырысы өтті. 

Жиында Тимур Құлыбаев әлемдік дағ-
дарыстың салқыны Қазақстан экономика-
сына да әсер етпей қоймайтынын атап өтті. 
Сондықтан, мұндай күрделі кезеңде ел эко-
номикасын бірқалыпты ұстау бағытында ҚР 
Үкіметі дағдарыстың алдын алу шараларын 
жүзеге асырып, теңгені құнсыздандырмау 
бағытында бар жағдайды жасауда. 

– Бұл ретте Елбасы тапсырмасы бой-
ынша ең бірінші кезекте республикалық 
бюджетті үнемдеу қолға алынды. Ел 
бюджеті қайта қарастырылып, кейбір 
салаларға бөлінген қаржы-қаражат мөлшері 
қысқартылғаны белгілі. Бірақ әлеуметтік 
сала мен кәсіпкерлерді қолдауға жұмсалатын 
қаражат көлемі кеміген жоқ. Ең басты мәселе 
– отандық өндірісті қолдай отырып, Инду-
стрияландыру картасы аясында қолға алынған 
озық жобаларды жүзеге асырып, олардың 
игілігін ел болып көре білуде. Бұл сапар 
мақсаты да осы – кәсіпкерлермен ақылдасып, 
түйткілді мәселелерді талқылап, алдағы 
атқарылар істерді нақтылап алу, – дей келе, 
Тимур Құлыбаев дағдарыс жағдайында даму 
даңғылына түсу үшін отандық бизнесті қорғау 
қадамдары қолға алынып, мемлекет тарапы-
нан қолдау көрсетілетінін жеткізді.

Кеңес отырысында облыс әкімі Қырымбек 

Көшербаев облыс әкімдігінің өңірдегі кәсіп-
керлер палатасымен тығыз байланыста жұмыс 
жасап, кәсіпкерлерге қолдау көрсетіліп 
жатқаны жайлы әңгімеледі. Облыстағы 
кәсіпкерлер палатасының директоры Руслан 
Досмаханов палатаның 9 басым бағыты бой-
ынша тоқталып, өңірде Индустрия ландыру 
картасы аясындағы жобалардың жүзеге асы-
рылу барысы мен отандық тауарөндірушілерді 
қолдау мәселелері жөнінде баян етті.

Индустрияландырудың бірінші бес 
жылдығында Қызылорда облысында жал-
пы құны 60,8 миллиард теңгені құрайтын 
15 жоба іске асырылып, бір мың тұрақты 
жұмыс орны ашылды. Соның ішінде аса 
маңыздылары – күкірт-қышқыл зауытының 
құрылысы, Құмкөл газотурбиналық станса-
сында әрқайсысы 25 мВт-тық екі қосымша 

газотурбиналық құрылғының құрылысы, газ-
ды пайдалану бойынша ІІ кешен құрылысы 
және басқалар. 

Екінші бесжылдықта жалпы құны 139,2 
миллиард теңгені құрайтын 22 жобаны жүзеге 
асыру көзделуде. Нәтижесінде тұрақты 2,4 
мың жұмыс орны ашылмақ. Соның ішінде 
биыл 8426 миллион теңгенің 11 жобасы қолға 
алынбақ. 

Руслан Досмахановтың айтуынша, ай-
мақ та отандық тауарөндірушілерді қол дау 
бағытында да қарқынды жұмыстар жүр-
гізілуде. Өңір кәсіпкерлері күріш, сүт, ма-
карон, сондай-ақ шұжық және өзге де өнім 
түрлерін ұсынуда. 

Осы ретте, «Қазақстанда жасалған» ак-
циясы аясында Қызылорда қаласының 
ірі 15 сауда үйінде және 17 супер және 

шағын маркетте секциялар ашылып, ар-
найы логотиптер жапсырылған отандық 
тауарөндірушілердің өнімдері орналастырыл-
ды. «Ажар», «Жайна», «Мирас», «Сұлтан», 
«Универсам», «Халықтық», «Small» сынды 
халық көп шоғырланатын орындар отандық 
тауарөндірушілердің тауарларына көрнекті 
жерлерді ұсынды. Сондай-ақ облыстың 
аудандарындағы 36 ірі дүкенде де осындай 
шаралар жасалды. «Қазақстанда жасалған» 
акциясы қызылордалықтар арасында үлкен 
қолдауға ие болды. 

Кеңес отырысы барысында аймақ 
кәсіпкерлері қазіргі таңда нарық пен бизнес 
саласында туындаған өзекті мәселелер тура-
лы ойларын ортаға салып, кеңінен талқылады. 

Дәурен оМАров.

Отандық Өндірістің Өрісі КеңеЙе берМеК

қОныс тОЙЛары қаШық еМес
Биыл қалада 2400 пәтер пайдалануға берілмек

Жексенбі күні облыс әкімі Қырымбек Көшербаев Сырдария ауданының елді 
мекендері мен Терең өзек кентінде болды.  Сапар аясында ауыл тұрғындарының 
өтініш-тілектерін тыңдап, атқарылып жатқан жұмыстарға қанықты.
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Павлодар облысының 
кәсіпорындарында болды

Кеше Қазақстан Президенттігіне кандидат Нұрсұлтан Назарбаевтың Рес
публикалық қоғамдық штабының мүшелері Павлодар облысының өнеркәсіптік 
нысандарында болып, өңір активімен кездесті.

Делегация құрамында Республикалық қоғамдық штаб басшысы Мұхтар Құл-
Мұхаммед, «Нұр Отан» партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек, 
Қазақстан патриоттар партиясының төрағасы Ғани Қасымов, «Ақ жол» демократиялық 
партиясының төрағасы Азат Перуашев, «Бiрлiк» партиясының төрағасы Серік 
Сұлтанғали, Халық банкі Директорлар кеңесінің төрағасы А.Павлов, ҚР Парламенті 
Мәжілісінің депутаттары, ҚХА мүшелері Олег Дымов, Роман Ким, «Нұр Отан» 
партиясының Мәжілістегі фракциясы мүшелері М.Пішембаев, М.Бегентаев, А.Нұркина 
және т.б. бар.

Павлодар қаласында штаб мүшелері Н.Ә.Назарбаевтың жақтастары – Қазақ-
стан электролиз зауытының металлургтерімен, «Қазақстан Алюминийі» АҚ, 
Ақсу ферроқорытпа зауытының және Еуроазиялық энергетикалық корпо рация-
ның  кеншілерімен, энергетиктерімен, сондай-ақ Екібастұздағы «Богатырь Көмір» 
ЖШС кәсіпорнының жұмысшыларымен кездесті.

Сонымен қатар РҚШ мүшелері Павлодар өңірінің үкіметтік емес секторы 
өкілдерімен және «Луганск» ауылындағы Мәдениет үйінде өндірістік кооператив 
жұмыскерлерімен де кездесу өткізді.

Алғашқы кездесу Қазақстан электролиз зауытында өткен болатын. Осы зауыттың 
ашылуы кезінде 7 жылдан астам уақыт бұрын Н.Назарбаев: «Мен металлург ретінде 
осындай зауыт туралы армандаған едім. Енді Қазақстан шикізатты өндіріп, сатып қана 
қоймай, бәсекеге қабілетті өнімді өндіріп, әлемдік нарыққа шығарады», деген болатын. 
Осылайша 2009 жылы қазақстандық алюминий Лондон металл биржасында ресми 
тіркелді, ал 2010 жылы дүниежүзілік деңгейдегі «Еуропалық сапа» наградасына ие 
болды.

Республикалық қоғамдық штаб басшысы М.Құл-Мұхаммед Елбасының үнемі 
қолдауының арқасында Павлодар облысы Қазақстанның индустриялық-инновациялық 
экономикасының беткеұстар өңіріне айналғанына тоқталып өтті. «Қуатты алюминий 
өндірісі, жаңа мыс қорыту алпауыты, Ақсу ферроқорытпа зауыты және осы электролиз 
зауыты әрбір павлодарлық отбасының әл-ауқатын қамтамасыз етіп отыр. Сондықтан 
сіздер осындай қамқорлық көрсеткені үшін жауап ретінде біздің Көшбасшымызға 
дауыс бересіздер деп сенемін», – деп атап өтті РҚШ басшысы.  

Павлодарлықтар Н.Ә.Назарбаевқа Үдемелі индустриялық-инновациялық даму 
бағдарламасы үшін алғысын білдірді, оның ауқымында соңғы 5 жылда ғана облыста 94 
жоба жүзеге асырылуда және 11000-нан астам жаңа жұмыс орындары ашылды.

«Елбасы өзінің еңбек жолын қарапайым металлургтен бастады. Сондықтан 
ол сіздердің еңбектеріңіздің бағасын, сіздердің арман-мүдделеріңіз бен ұмтылыс-
тарыңызды, сіздердің өзекті проблемаларыңызды жақсы біледі. Еңбек адамы – 
Мемлекет басшысы саясатының, Бірлік, Бейбітшілік пен Келісім саясатының тірегі. 
Біз алдағы сайлау біздің Көшбасшымыздың төңірегіне топтасқанымызды тағы да 
көрсететініне сенімдіміз! Елбасы үшін дауыс бере отырып, біз тұрақты, гүлденген 
және күшті Қазақстан үшін дауыс береміз!», - деп атап көрсетті Екібастұз қаласындағы 
«Богатырь Көмір» ЖШС жұмысшыларымен кездесу барысында «Нұр Отан» партиясы 
төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек.

Ақсу электр стансасындағы энергетиктер еңбек әулетінің өкілі Светлана 
Махмұдова оның энергетиктер әулетінің жалпы еңбек өтілі 100 жылдан асатынын атап 
өтті. Қазақстан Тәуелсіздігі жылдарында кәсіпорында жаңа технологиялар енгізілуде, 
өндіріс жаңаруда. Мұның барлығы Елбасының саясаты, Қазақстанда экономиканың 
өсуі, бейбітшілік пен тұрақтылықтың арқасында мүмкін болды.

Н.Ә. Назарбаевтың кандидатурасын қолдап, «Ақ жол» саяси партиясының басшысы 
Азат Перуашев, «Бірлік» партиясының басшысы Серік Сұлтанғали және Патриоттар 
партиясының басшысы Ғани Қасымов сөз сөйледі.

Кездесулерге мыңға тарта павлодарлықтар қатысты. Өз сөздерінде олар Мемлекет 
басшысының саясаты арқасында жаһандық экономикадағы дағдарысқа қарамастан, 
Қазақстанда жаңа кәсіпорындар ашылып жатқанын, инновациялық технологиялар 
енгізілуде екенін және қазақстандықтар жұмыспен қамтамасыз етілгенін, ертеңгі күнге 
сеніммен қарайтынын атап көрсетті.

Павлодарлықтар Нұрсұлтан Назарбаевты еліміздің шынайы жалпыұлттық 
Көшбасшысы деп санайды. «Ол – бейбітшілік пен келісімнің, біздің жоспарларымыздың 
жүзеге асуының, мемлекеттің тұрақты прогресінің кепілі. Ұлтты топтастыра білген 
және оны ел алдында тұрған міндеттерді жүзеге асыруға жұмылдыра білген Көшбасшы. 
Біз 2015 жылғы 26 сәуірде республиканың игілігі мен инновациялық дамуы үшін дауыс 
береміз деп мәлімдейміз, яғни бұл Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев үшін дауыс береміз, 
деген сөз», -  деп атап көрсетті өңір тұрғындары – Қазақстан Президенттігіне кандидат 
Н.Ә. Назарбаевтың жақтастары.  

Астана ЖЭО
қызметкерлерімен кездесті
ҚР Президенттігіне кандидат Тұрғын Сыздықов Астана қаласы ЖЭО 

қызметкерлерімен кездесу өткізді.
Кездесуге сондай-ақ сайлауалды штабтың жетекшісі А.Қоңыров қатысты.
Тұрғын Сыздықов өз сөзінде кездесуге қатысушыларды өзінің сайлауалды 

тұғырнамасының негізгі принциптері туралы хабардар етті.
Атап айтқанда, ол ХІХ ғасырда ғылыми коммунизмнің негізін қалаушылар Карл 

Маркс пен Фридрих Энгельс тарихи тәжірибеге сүйене отырып, қоғам дамуының 
объективті заңдарын шығарды, адамзат қоғамының жаңа коммунистік формацияға 
өтуінің болмай қоймайтынын теориялық жағынан көрсетіп берді, деп атап өтті.

 «Біз ғылыми коммунизм идеяларын сақтауда үлкен қадам жасадық. Дамудың көп 
кезеңдік жолынан өттік. Партияда партиялық бұқараны бақылау, оны төрешілдендіруге 
қарсы тұру, даму үрдістерін болжамдау, өзгеріп отырған жағдайға дер кезінде 
ден қоюдың тұрақты тетіктері жұмыс жасайды.  Мұның бәрі өмірдің аса қажетті 
мұқтаждарынан туындайды, бұқараның жанды шығармашылығына арқа сүйейді», - 
делінген кандидат Сыздықовтың сайлауалды тұғырнамасында.

Сондай-ақ сайлауалды тұғырнамада батыс мәдениеті мен құндылықтарының 
келеңсіз ықпалы мәселелеріне ерекше көңіл бөлінген.

«Жаһандық компьютерлендіру және әсіресе батыстық электрондық БАҚ қоғамдық 
сананы арбайды, адамдар арасында іріткі салу үшін индивидуализмді пайдаланады, бұл 
ғаламшардың мәдени жігінің іргелі эрозиясына әкеп соқтырады. Еуропалық елдердегі 
тұтыну қоғамының құрылымдары қалыптастырған батыс мәдениетінің дағдарысы, 
батыс өркениетінің әмбебап құндылықтарды жеке өздері өндіруі және әлеуметтік өмір 

нормалары бір-бірімен терең қайшылыққа түсуде. Батыстың кемшіліктері әсіресе нақ 
мәдени салада көрініс тауып отырғаны сөзсіз. Өйткені тұтыну әлеуметтік феномен 
ретінде материалдық мүдделерін қанағаттандыруды көздейтін құндылықтар мен 
идеяларға негізделген», - деді Тұрғын Сыздықов.

Кандидат Тұрғын Сыздықовтың сайлауалды тұғырнамасында кинематографтың 
батыстық стандарттарының келеңсіз ықпалы секілді мәселе де көтерілген.

 «Кинематографтың батыстық стандарттары зорлық-зомбылық пен азғындыққа 
негізделген. Онда жағымсыз кейіпкерді күшті етіп көрсету қалыпты жағдай. Батыс 
кинематографы зорлыққа деген құлшынысты эстетикалық кеңістікке шығарып отыр. 
Батыс мәдениетінің бұл «жетістігі» батыстық өркениеттің бағытына кері әсер етуде. 
Әдебиет саласында да дәл осындай жағдай қалыптасқан. Әдебиет жетекші рөлден 
айырылып, кинематографтың ықпалымен зорлық пен әрекетсіздікті насихаттауға 
көшкен», - делінген кандидаттың сайлауалды тұғырнамасында.

Кездесу соңында штаб басшысы А.Қоңыров қатысушыларға жүргізіліп жатқан 
үгіт-насихат жұмыстары жөнінде айтып берді.

«Біздің штабта сенімді өкілдер айқындалды. Олар барлық ақпараттық жұмысты 
жүргізетін болады. Біздің егжей-тегжейлі жұмыс жоспарымыз бар. Бірқатар кездесулер 
мен іс-шаралар өткізу көзделіп отыр.

Штабымыз БАҚ-пен тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасайды, біз бұқаралық 
ақпарат құралдарына қашан да ашықпыз. Біз кандидатымыздың қызметі мен оның 
сайлауалды тұғырнамасы жөнінде барлық қажетті ақпаратты ұсынуға дайынбыз», - 
деді А. Қоңыров. 

Сондай-ақ, кеше Қызылорда қаласында Тұрғын Сыздықовтың аймақтық сайлауалды 
штабының таныстырылымы өтті, деп хабарлады ҚХКП республикалық сайлауалды 
штабының баспасөз қызметі.

Қызылорда облысы бойынша аймақтық штабтың жетекшісі болып Талғат Телубаев 
тағайындалды. Талғат Телубаев партияда 4 жылдан аса жұмыс істеп келеді. Мамандығы 
журналист, біраз уақыт мұғалім болып қызмет атқарды.

«Бір ай көлемінде штаб Т.И.Сыздықовтың кандидатурасын қолдау аясында бірнеше 
іс-шара өткізуді жоспарлап отыр.

Штаб құрамында 5 сенімді тұлға жұмыс істейді. Насихат материалдары алынды, 
қазір оларды тарату жұмыстарымен айналысып жатырмыз», – деді таныстырылым 
барысында Т.Телубаев.

Ол сондай-ақ кандидат Тұрғын Сыздықовтың сайлауалды үгіт-насихатының негізгі 
бағыттары жайында қысқаша әңгімелеп берді.

«Бүгінде батыс қоғамы жасанды және негізгі құндылықтардың өзара арпалысқа 
түскен күрделі кезеңін, моральдік қағидаттар мен рухани құндылықтардың 
дағдарысын бастан кешіп отыр. Сол себепті, біздің кандидатымыз Тұрғын Сыздықов 
бұл мәселелерге үлкен маңыз береді. Жаңғырған жарнамалар, жылтырақ журналдар 
адамның санасын улауда. Адам құқығы мен еркіндікті көксеген ұрандардың астарында 
қантөгіс фильмдер мен эротика насихатталып жатыр. Бірақ, еркіндік әрбір әрекет үшін 
бірнеше еселенген жауапкершілікті талап ететінін ұмытпау керек», - дейді Т.Телубаев. 

  «Астана-Көгалдандыру» АҚ 
ұжымындағы жүздесу
29 наурыз күні Қазақстан Прези денттігіне 

кан дидат Әбілғазы Құ сайы нов елордадағы 
«Астана-Көгал дандыру» АҚ кәсіпорнына 
барды.

Кездесу барысында Әбілғазы Құ сайынов 
бір лестік жұмысшыларын өзінің сайлауалды 
бағ дарламасының негізгі бағыттарымен таныс
тырып өтті.

Ә.Құсайыновтың айтуынша, ХХ ғасыр мен ХХІ 
ғасырдың басындағы жоғары экономикалық өсім 
қоршаған ортаның мүмкіндігіне мән берілмей 
жүзеге асырылды. Соның салдарынан таза та
би ғат ластанып, экологиялық проблемалар 
туындады.

Ә.Құсайынов жер ресурстарының тозуын 
табиғатты тиімсіз пайдалану салдарынан туын
даған қоршаған ортаның деградациясының 
мысалы ретінде келтіріп кетті. Топырақ дегра
дациясы үдерісінің нәтижесінде жыл сайын шамамен 7 млн га құнарлы жер ауыл 
шаруашылығына пайдаланудан қалып отырады. Бұл үдерістің басты себебі 
– урбанизация, су және жел эрозиясы, сондайақ химиялық және физикалық 
дегра дация.

Осы және өзге де экологиялық мәселелерді дер кезінде шешу – адамзаттың 
басты міндеті, оның одан әрі тіршілік етуінің және дамуының кепілі болып 
табылады.

Ә. Құсайынов өз сөзінде қоршаған ортаны қанша өзгертуге тырысқанымызбен 
Жердегі тіршілік табиғат заңдылығы бойынша жүріп отырады деп атап өтті. 
Сондықтан адамзат өркениеті орнықты дамуы үшін осы заңдылықтар мен 
қағидаттар бойынша жүруі қажет.

Табиғатпен үйлесімде өмір сүру – Жер бетінде Адамның өмір сүруінің негізгі 
принциптерінің бірі. Тіпті ежелгі философтардың өзі табиғатты оның заңдарына 
бағына отырып қана игеруге болатынын айтқан болатын.

Ә.Құсайыновтың айтуынша, Адамның Табиғатпен өзара ісқимылының өз 
ерекшеліктері бар. Адам ақылой иесі және бұл оған табиғаттағы өз орнын және 
Жер бетіндегі мақсатын сезінуге мүмкіндік береді.

Бүгінде адам тұтастай алғанда ғаламшардағы экологиялық дамуды 
басқаруды өз мойнына алуға қабілетті.

Біздің бірінші кезектегі міндетіміз – табиғи ресурстарды үнемді және 
жоспарлы қолдану, қоршаған ортаны ластанудан қорғау, табиғи ресурстарды 
ұқыпты пайдалануға, қорғауға және қалпына келтіруге бағытталған халықаралық 
және қоғамдық шараларды, мемлекеттік бақылаудың жоспарлы жүйесін енгізу, 
болашақ ұрпақтардың материалдық және мәдени мұқтаждарын қанағаттандыру 
болуы тиіс. Ә.Құсайынов экологиялықағартушылық қызмет мәселесін маңызды 
шара деп санайды.

 «Біз балалардың бойына жас шағынан бастап экология туралы қарапайым 
білімдерді, қауіпсіз және экологиялық өмір сүру принциптерін, табиғатты және 
біздің айналамыздағы болмысты сақтап аялай білу қажеттігі туралы білімдерді 
сіңіруге тиіспіз», – деп атап өтті Ә.Құсайынов.

Сондайақ «АстанаКөгалдандыру» қызметкерлерімен кездесуде Ә.Құсайы
новтың республикалық сайлауалды штабының жетекшісі Рүстем Жоламан сөз 
сөйледі.

Р.Жоламан республикалық штаб қызметін ұйымдастыру жайын әңгімелеп 
берді, таяу кезеңдегі жұмыс жоспарларын баяндады.

«ҚР Президенттігіне кандидат Ә.Құсайынов адам өміріндегі маңызды 
мәселеге – ғаламшардағы экологияны және биологиялық әралуандықты сақтау 
мәселелеріне жұртшылықтың назарын аударуға ниетті», деді  кандидаттың 
республикалық сайлауалды штабының жетекшісі. 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫҢ БАСЫМ КӨПШІЛІГІ 
САЙЛАУҒА БАРУҒА ДАЙЫН
Қазақстан халқының басым бөлігі кезектен тыс сайлау өтетіндігі жайында хабардар және 

олар өз кандидатына дауыс беруге әзір. Бұл туралы кеше Астанада Демократия институтының 
директоры Юлия Кучинская мәлім етті.

Атап айтқанда, зерттеу барысында еліміздің барлық өңірлерінде 18 жастан жоғары 2 мың респондент сұралған. 
Бүгінде қазақстандықтардың электоралдық ақпараттану деңгейі 92 пайызға жетіп отыр. Яғни, сауалнамаға қатысқандардың 

дәл осындай көрсеткіші 26 сәуірде Қазақстанда ҚР Президентінің кезектен тыс сайлауы өтетіндігі жайында білетіндігін мәлім 
еткен.

«Респонденттерге «сайлау учаскесіне барып, дауыс беруге дайынсыздар ма?» деген сауал қойылды. Осы орайда 
сайлауда дауыс беруге олардың 93 пайызы ниет білдірді», – деді институт директоры.

Электоралдық белсенділіктің ең жоғары деңгейі 1824 жастағалардың арасында, студенттер, бюджет қызметкерлерінің, 
ауыл тұрғындарының, сондайақ зейнеткерлік жастағы және басқа респонденттердің арасында байқалды. Осы бағытта 
қалалықтармен салыстырғанда, ауыл тұрғындарының белсенділігі жоғарылау көрінеді.  Аталған институт «Қазақстанның 
Азаматтық альянсы» ЗТБ тапсырысымен электоралдық кезеңде қазақстандықтардың белсенділігін анықтау бойынша 
сауалнаманы 2015 жылдың 1525 наурызы аралығында жүргізген.

Келесі апта ішінде ҚР Президенттігіне 
кандидаттардың үгіт жұмыстарына жүргізілген 
мониторинг нәтижелері жария етіледі. Бұл 
туралы  ҚР Орталық сайлау комиссиясының 
төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов ТМД 
байқаушылары миссиясы штабының жетекшісі 
Евгений Слободамен кездесуі барысында 
мәлім етті.

Кездесу барысында ОСК төрағасы ҚР Президент
тігіне  үміткер ретінде 3 кандидаттың тіркелгендігін әрі 

олардың сайлауалды үгітнасихат жұмыстарына кіріскенін 
айтты. Сонымен қатар ол әрі кандидатқа мемлекеттік бюд
жет қаржысы есебінен үгіт жұмыстарына 7 млн. теңгеден 
бөлінгендігін, барлық кандидатқа бұқаралық ақпарат 
құрал дарына тең қолжетімділік жасалғанын хабарлады. 

  Сондайақ ОСК төрағасы қазіргі уақытта кезектен тыс 
президенттік сайлауды байқау үшін отандық 2 қоғамдық 
ұйымның тіркелгендігін атап өтті. «Олар: «Қазақстан 
Респуб ликасындағы Президент сайлауын бақылау 
жөніндегі респуб ликалық қоғамдық комиссия» мен 
«Заңгерлер әділ сайлау үшін» ұйымы», – деді ол.

ҚР Президенті сайлауын ТМД-дан 300-ден 
астам байқаушы бақылайды. Бұл туралы кеше 
ҚР Орталық сайлау комиссиясында өткен 
брифингте ТМД байқаушылары миссиясы 
штабының жетекшісі Евгений Слобода мәлім 
етті. 

«Осы сәттен бастап ТМД байқаушылары миссиясы 
26 сәуірде өтетін сайлауға мониторинг жүргізуге кірісті 
деп есептеуге болады, шақырту алған сәттен бастап біз 
ТМДдан байқаушылар миссиясын жасақтауға кірістік. Біз 
ТМДға қатысушы мемлекеттерге комиссия құрамына өз 

өкілдерін жіберу туралы өтінішхат жолдадық. Сонымен 
қатар ТМДның Парламентаралық Ассамблеясына, 
Ресей мен Беларусьтың парламенттік жиналысына ТМД 
миссиясы құрамында өз байқаушыларын жіберу туралы 
өтініш жасадық», – деді ол.

Е.Слободаның атап өтуінше, қазіргі уақытта ТМД 
мемлекеттерінен байқаушы ретінде аккредиттеуге 
жіберілетін 200ге жуық құжат дайын. Бүгінде 
Түркіменстан, Тәжікстан, Өзбекстан, Ресей, Беларусь 
елдерінің өкілдері Қазақстандағы президенттік сайлауға 
байқаушы ретінде қатысуға ниетті екендігін білдірген.  

Елімізде «Қазақстан Республикасындағы 
сайлауды бақылау жөніндегі  республикалық 
қоғамдық комиссия» рес публикалық 
қоғамдық бірлестігі құрылып, оның өңірлерде 
филиалдары ашылды. Мұндай бірлестік алғаш 
рет құрылып отыр. Бұл туралы кеше «Сыр 
медиа» ЖШС жанындағы коммуникациялар 
орталығында бірлестіктің облыс бойынша 
филиалының жетекшісі Мария Жомартқызы 
мәлімдеді. 

– Комиссияның мақсаты сайлау барысының заңға 
сәйкес, талаптарға сай жүргізілуін бақылау болып табы
лады. Сонымен қатар, үгітнасихат жұмыстарының жүр
гізілу тәртібі мен ережелерінің сақталуына бақылауды 

жүзеге асырады. Бұл орайда біздің байқаушыларымыз 
сайлау комиссиясының отырысына қатысуға, дауыс 
беруге қатысқан сайлаушылардың саны туралы ақпарат 
алуға құқылы, – дейді филиал жетекшісі.

Мария Жомартқызы осы жұмыстарды жүргізуге 
облыс бойынша 345 ерікті – бақылаушы тіркеліп, жұмыл
дырылатынын жеткізді. Олардың ішінде зиялы қауым 
өкілдері, ардагерлер мен ұстаздар  бар. Олар бүгінде өз 
міндеттерімен,  қызметтерімен таныстырылуда. Бақылау
шылар жұмысының нәтижелі болуын қамтамасыз ету 
мақсатында семинарлар өткізіліп, қоғамдық рейдтер жүр
гізіліп жатқаны да белгілі болды. 

А.СӘРСЕНБАЙҚЫЗЫ.

МОНИТОРИНГ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖАРИЯ ЕТІЛЕДІ

ТМД ЕЛДЕРІНЕН ҮШ ЖҮЗДЕН АСТАМ 
БАЙҚАУШЫ ҚАТЫСАДЫ

САЙЛАУ НАУҚАНЫН 
345 ЕРІКТІ- БАҚЫЛАУШЫ ҚАДАҒАЛАЙДЫ



«Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясы» мемлекеттік 
мекемесі, 120003, Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі, 
нөмірсіз, анықтама үшін байланыс телефоны: 8 (7242) 60 54 66, kyz_
revkom@mail.ru, «Б» корпусы бос мемлекеттік әкімшілік лауазымға 
орналасуға конкурс жариялайды:

Мемлекет активтерінің пайдаланылуын бақылау бөлімінің 
жетекші маманы-бақылаушы (D-5) – 1 орын. Қызмет атқарған 
жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы 64 063 теңгеден 86 485 
теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері:
1. Жергілікті деңгейде жергілікті бюджеттің атқарылуы мен мемлекет 

активтерінің пайдаланылуына сыртқы мемлекеттік қаржылық бақылауды 
жүзеге асыру;

2. Қазақстан Республикасының бюджет заңнамалары талап тарының 
сақталуына, Қазақстан Республикасының мемле кеттік сатып алу және 
жергілікті бюджеттің атқарылуы, бюджет қаражаты мен мемлекет 
активтерінің пайдаланылуы барысынд қолданылатын басқа да нормативтік-
құқықтық актілердің талап тарының сақталуына бақылау жасау;

3. Жергілікті бюджеттің атқарылуын және аумақтарды дамыту 
бағдарламалары мен, бюджеттік бағдарламалардың жүзеге асырылуын 
бағалау;

4. Бақылау объектілері туралы мәліметтерді жинауды және мемлекеттік 
органдар мен басқа да мекемелерге типтік нысанға сәй кес сұраныстар 
тізілімін жасау;

5. Қызметкерлермен (бақылау тобымен) тексерілетін бақылау 
объектілерін алдын ала зерделеу жұмыстарын жүргізу, бақылау бағдар-
ламасы мен жоспары, жұмыс жоспарларын, бақылауға жүргізге қажетті 
басқа да материалдарды дайындау;

6. Мәліметтер базасын жүргізу, соның ішінде нормативтік-құқықтық 
базаны қоса алғанда, жергілікті бюджеттен қаржы лан дырылатын бақылау 
объектілерінің, олардың бағынысты мекемелерінің, квазимемлекеттік сектор 
субъектілерінің және бөлім қызметіне қажетті басқа да көрсеткіштер есебі 
бойынша деректерін  жинақтау жұмыстарын үйлестіру;

7. Жүргізілген бақылау шараларының қорытындысы  бой ынша 
қабылданатын тексеру комиссиясының қорытынды, қаулы сы мен ұсыным 
жобасын  дайындауға қатысу;

8. Бақылау объектісінің лаазымды тұлғаларының іс-әрекеттерінде 
әкімшілік құқық бұзушылықтың немесе қылмыстың белгілері анықталған 
жағдайда құқық қорғау органдарына немесе әкімшілік құқық бұзушылық 
істерін қарайтын  уәкілетті органдарға бақылау материалдарын беру үшін 
рәсімдеу;

9. Әкімшілік құқық бұзушылық   белгілері бар фактілер анық талған 
жағдайда, әкімшілік құқық бұзушылық хаттамаларын толтыру, тексеру 
комиссиясының құзырына кіретін әкімшілік өндірістерді қозғау;

10. Жергілікті бюджеттің атқарылуына сыртқы бақылау жүргізге 
қатысты мәселелер бойынша мемлекеттік органдардан және мемлекеттік 
қаржылық бақылау объектілерінен ауызша не жазбаша түсініктемелер, 
анықтамалар, қажетті құжаттар алу;

11. Бөлім құзыретіне кіретін мәселелер бойынша заңды және жеке 
тұлғалардың өтініштерін қарау;

12. Құпия құжаттар және нормативтік актілермен жұмыс істеген кезде 
құпиялық режимнің сақталуы тәртібін орындау. 

Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар: Әлеуметтік ғылымдар, 
экономика және бизнес (экономика немесе қаржы немесе есеп және аудит)  
мамандықтары 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 немесе қаржы немесе есеп және аудит)  

білімі барларға рұқсат етіледі.
Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан 

Республикасының «Қазақстан Республикасының Президенті туралы», 
«Қазақстан Республикасының Парламентi және оның депутаттарының 
мәртебесi туралы», «Қазақстан Респуб лика сының Үкіметі туралы» 
Конституциялық заңдарын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік 
қызмет туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Әкімшілік 
рәсімдер тура лы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi 
туралы» Заңдарын, осы санаттағы нақты лауазымның мамандануына 
сәйкес облыстардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерін, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» стратегиясын білуі.

Осы санаттағы лауазымдар бойынша функционалдық міндеттерді 
орындау үшін қажетті басқа да міндетті білімдер;  

Компьютерде жұмыс  жасай білу қошталады. Мемлекеттік тілді білу 
міндетті түрде, шет тілдерін меңгеруі қошталады.

Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) Уәкілетті орган белгілеген нысандағы өтініш;
2) 3х4 үлгідегі 1 фотосурет пен уәкілетті орган белгілеген нысанда 

толтырылған сауалнама;
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған 

көшiрмелерi;
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куә ландырылған 

көшiрмесi;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2010 

жылғы 23 қарашадағы №907 бұйрығымен бекітілген (Қазақстан Респуб-
ликасының 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 қол даныстағы 
сертификат (немесе нотариалды куәландырылған кө шірмесі).     

Егер азамат еңбек қызметін жүзеге асырмаған және конкурс 
жарияланған бос лауазым бойынша жұмыс өтілі талап етілмейтін 
жағдайларда 4) тармақшасында көрсетілген құжатты ұсыну талап етілмейді.

Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну конкурс комиссиясының 
оларды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады.

Мемлекеттік қызметшілермен тапсырылатын осы тармақтың 3) және 4) 
тармақшаларында көрсетілген құжаттарды олар жұмыс істейтін мемлекеттік 
органдардың персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) куәландыра алады.

Азаматтар біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби шеберлігіне және 
беделіне қатысты (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар 
берілуі туралы құжаттардың көшірмелері, мінез демелер, ұсынымдар, 
ғылыми жарияланымдар және өзге де олар дың кәсіби қызметін, біліктілігін 
сипаттайтын мәліметтер) қосымша ақпараттарды бере алады. Азаматтар 
жоғарыда атал ған құжат тігілетін мұқабада орналастырылған құжаттарды 
қолма-қол тәртіпте немесе почта арқылы құжаттарды қабылдау мерзі мінде 
бере алады.

Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды хабарламада көрсетілген 
электрондық почта мекен-жайына электронды түр де бере алады. Конкурсқа 
қатысу үшін жоғарыда көрсе тілген құжаттарды электрондық почта арқылы 
берген азамат тар құжаттардың түпнұсқасын әңгімелесу басталғанға дейін 
бір жұмыс күн бұрын кешіктірілмей береді. Жоғарыда аталған құжаттардың 
түпнұсқасы берілмеген жағдайда тұлға әңгіме лесуден өтуге жіберілмейді.

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру («Кызыл ординские 
вести» және «Сыр бойы») соңғы жарияланған күн нен бастап он жұмыс күні 

ішінде «Қызылорда облысы бой ынша тексеру комиссиясы» мемлекеттік 
мекемесі: 120003, Қызыл орда қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі, н/з, № 131 
бөлмеде қабылданады. 

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

Үміткерлермен әңгімелесу «Қызылорда облысы бойынша тексеру 
комиссиясы» мемлекеттік мекемесі: 120003, Қызылорда қаласы, Сұлтан 
Бейбарыс көшесі, н/з, мекен-жайында әңгімеле суге шақырған күннен бастап 
бес жұмыс күн ішінде өтеді.

Конкурс комиссиясы жұмысының ашықтылығы мен объек тивтілігін 
қамтамасыз ету үшін оның отырысына байқаушылар қатыстырылуға жол 
беріледі.

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар ретінде Қазақ стан 
Республикасы Парламентінің және барлық деңгей дегі мәслихат депутат-
тарының, Қазақстан Республикасы заңнама сында белгіленген тәртіпте 
аккредиттелген бұқаралық ақпарат құралдарының, басқа мемлекеттік 
орган дардың, қоғамдық бір лестіктердің (үкіметтік емес ұйымдардың), 
коммерциялық ұй ымдардың және саяси партиялық 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 мемлекеттік органның басшысымен конкурс 
комиссиясының отырысына сарапшылардың қатысты рылуына 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 Республикасының  мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Астана, Алматы, Атырау, Көк-
шетау, Павлодар, Тараз, Өскемен, Орал, Петропавл, Қостанай, Қызыл орда, 
Қарағанды, Талдықорған, Ақтөбе, Ақтау және Шымкент қалала рындағы 
аймақтық тестілеу орталықтарында белгіленген тәртіппен тестілеуден өтеді.

D-5 санаты үшін тестілеу бағдарламасы: мемлекеттік тілді 
білуге тест (20 тапсырма), логикалық тест (10 тапсырма); Қазақстан 
Республикасының заңнамасын білуге арналған тестке Қазақстан 
Республикасының Конституциясы (15 сұрақ); «Қазақстан Республикасының 
Президенті туралы» (15 сұрақ) Қазақстан Республикасының конституциялық 
заңы; «Мемлекеттік қызмет туралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» (15 сұрақ), «Әкімшілік рәсімдер туралы» (15 сұрақ), 
«Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» (15 
сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» (15 сұрақ), «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару 
туралы» (15 сұрақ)  Қазақстан Республикасының заңдарын білуге арналған 
тест сұрақтары кіреді.

Аталмыш лауазымдарға орналасқан адамдар үшін көтерме шығындар 
төленбейді, тұрғын үй және жеңілдіктер ұсынылмайды.

«Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясы» 
мемлекеттік мекемесінің конкурстық комиссиясы.

СБ
www.syrboyi.kz
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3НАЗАР

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 19 ақпандағы  №853 қаулысы
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде
19.03.2015 жылы № 4918 тіркелген

«Қызылорда облысының 
жолаушылар көлігі және автомобиль 
жолдары басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінің Ережесін бекіту туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 
басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына 
және «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 
наурыздағы Заңына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса берілген «Қызылорда облысының жолаушылар көлігі және автомобиль 
жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесі бекітілсін. 

2. «Қызылорда облысының жолаушылар көлігі және автомобиль  жолдары 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі осы қаулыдан туындайтын шараларды 
қабылдасын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің 
орынбасары Н.Н. Әлібаевқа жүктелсін.

4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі.

Қызылорда облысының әкімі                                              Қ.Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 
2015 жылғы «19» ақпандағы №853 қаулысымен бекітілген

«Қызылорда облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің ЕРЕЖЕСІ

1. Жалпы ережелер

1. «Қызылорда облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - Басқарма) өз құзыреті шегінде 
облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласында мемлекеттік 
реттеу және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын Қызылорда облысы әкімдігімен 
өкілеттік берілген облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы орган 
болып табылады.

2. Басқарманың құрылтайшысы Қызылорда облысының әкімдігі болып 
табылады.

Басқармаға қатысты коммуналдық меншік құқығы субъектісінің құқықтарын 
«Қызылорда облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі жүзеге асырады.

3. Басқарма өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және 
заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге 
де нормативтік құқықтық актілерге, осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

4. Басқарма мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға 
болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген 
үлгідегі бланкілері, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық 
органдарында шоттары болады.

5. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
6. Басқарма егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, 

мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
7. Басқарма өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген 

тәртіппен Басқарма басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

8. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға 
сәйкес бекітіледі.

9. Заңды тұлғаның тұрған жері: Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы, 
индексі 120003, Қызылорда қаласы, Бейбарыс сұлтан көшесі,   құрылыс 1.

10. Мемлекеттік органның толық атауы - «Қызылорда облысының жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі.

11. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
12. Басқарманың қызметін қаржыландыру облыстық бюджеттен жүзеге 

асырылады.
13. Басқармаға кәсіпкерлік субъектілерімен Басқарманың функциялары болып 

табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым 
салынады.

Егер Басқармаға заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге 
асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік 
бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2. Басқарманың миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, 
құқықтары мен міндеттері

14. Басқарманың миссиясы: көлік және коммуникация саласы бойынша облыс 
экономикасының, қоғамның көлік қызметіне қол жетімді және сапалы қажеттілігін 
толық қанағаттандыру мақсатында тиімді мемлекеттік саясатты жүргізу.

15. Міндеттері:
1) экономиканың және халықтың автомобильмен тасымалдауға және өзге 

де жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерге деген мұқтажын қамтамасыз ету үшін 
жағдайлар жасау;

2) жеке және заңды тұлғалардың заңды құқықтары мен мүдделерін, сондай-ақ, 
мемлекеттің ұлттық мүдделерін қорғау;

3) облыстық автомобильмен тасымалдау нарығында отандық 
тасымалдаушылардың бәсекеге қабілеттілігі үшін жағдайлар жасау;

4) автомобильмен тасымалдаудың ішкі нарығын қорғау;
5) автомобиль көлігінің инфрақұрылымын одан әрі дамыту;
6) бұзылған учаскелерді жөндеу жөніндегі іс-шараларды жыл бойына жүргізу, 

автомобиль жолдарында авариялық жағдайлар туындағанда, автомобиль жолдарында 
ақаулар байқалғанда автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеу, сондай-ақ, автомобиль 
жолдарын шұғыл қалпына келтіру және жөндеу;

7) ағымдағы, орташа және күрделі автомобиль жолдарын жөндеу, автомобиль 
жолдарының ақауларын жою және ахуалын жақсарту;

8) қолданыстағы техникалық санатын өзгертпей автомобиль жолын күрделі 
жөндеу, автомобиль жолының көліктік-пайдалану сипаттамаларын қалпына келтіру, 
күтіп ұстау және жақсарту жөніндегі жұмыстарды жүргізу;  

9) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған 
өзге де міндеттерді атқару.

16. Функциялары:
1) тиісті аумақта жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз етеді;
2) жолдарда жол жүрісін ұйымдастыру жөніндегі іс-шараларды әзірлейді және 

іске асырады;
3) облыстық және аудандық маңызы бар жолдарда, елді мекендердің 

көшелерінде жол жүрісін реттеудің техникалық құралдарын салу, реконструкциялау, 
жөндеу, енгізу және күтіп - ұстау жөніндегі барлық жұмыс түрлерінің орындалуын 
және оларды бақылауды қамтамасыз етеді;

4) облыстық маңызы бар, жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль 
жолдарын салу, реконструкциялау, жөндеу және күтіп-ұстау жөніндегі жұмыстарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес 
ұйымдастырады;

5) облыстық маңызы бар, жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль 
жолдарының желісін, елді мекен көшелерін басқарады;

6) облыстың коммуналдық меншігіндегі жолдарды және жол кәсіпорындарын 
басқарады;

7) облыстық маңызы бар автомобиль жолдарын реконструкциялау, жөндеу 
және күтіп-ұстау жөніндегі жұмыстарды жүргізу кезінде мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асырады;

8) жалпыға ортақ пайдаланылатын облыстық маңызы бар автомобиль 
жолдарын немесе олардың учаскелерін өтеусіз уақытша пайдалануға беру туралы 
шешім қабылдау жөнінде облыс әкімдігі қаулысының жобасын әзірлейді;

9) ауданаралық (облысішілік қалааралық) және қала маңындағы жолаушылар 
қатынасын ұйымдастыру туралы шешімдерді тасымалдаушы қабылдайтын 
жағдайларды қоспағанда, осындай шешім қабылдау жөнінде облыс әкімдігі 
қаулысының жобасын әзірлейді;

10) әлеуметтік мәні бар ауданаралық (облысішілік қалааралық) және қала 
маңын дағы жолаушылар қатынастары (маршруттар) бойынша теміржол көлігімен 
жолаушылар тасымалдарын жүзеге асыруға байланысты тасымалдаушылардың 
залалдарын субси диялайды;

11) ауданаралық (облысішілік қалааралық) және қала маңындағы қатынастарды 
айқындайды;

12) жолаушылар мен багажды тұрақты облысаралық, қалааралық, ауданаралық 
(облысішілік қалааралық) тасымалдауды ұйымдастырады, оларға қызмет көрсету 
құқығына конкурстар өткізеді;

13) жолаушылар мен багажды тұрақты ауданаралық (облысішілік қалааралық) 
тасымалдаулар маршруттарын және қозғалыс кестелерін бекіту туралы облыс 
әкімдігі қаулысының жобасын әзірлейді;

14) жолаушылар мен багажды тұрақты облысаралық, қалааралық 
автомобильмен тасымалдау маршруттарын және жүру кестелерін келіседі;

15) автовокзалдар мен автостанциялардың тізілімін жүргізеді;
16) жолаушылар мен багажды тұрақты ауданаралық (облысішілік қалааралық) 

автомобильмен тасымалдау маршруттарының тізілімін жүргізеді;

17) жолаушылар көлігін дамытудың кешенді схемасын және жол қозғалысын 
ұйымдастыру жобаларын әзірлеу туралы облыс әкімдігі қаулысының жобасын 
әзірлейді;

18) жолаушыларды ауданаралық (облысішілік қалааралық) қатынастарда 
әлеуметтік мәні бар тасымалдауларды жүзеге асыру кезіндегі тасымалдаушылардың 
залалдарын субсидиялауды жүзеге асырады;

19) құқық бұзушылық жасауға итермелейтін себептер мен жағдайларды жою 
жөніндегі шаралар қолданады;

20) азаматтардың құқықтық тәрбиесін ұйымдастыруды қамтамасыз етеді;
21) мемлекеттік орган қызметінің сапасы мен өнімділігін арттыру мақсатында 

оның қызметінің бағыттары бойынша ішкі бақылауды жүзеге асырады;
22) халықаралық техникалық байқау сертификаттарын береді;
23) жалпыға ортақ пайдаланатын тиісінше облыстық немесе аудандық маңызы 

бар автомобиль жолдарына бөлінген белдеуде жарнама объектісін орналастыруға 
рұқсат береді;

24) Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы 
заңнамасына сәйкес лицензиялауды жүзеге асырады;

25) облыстық және аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын 
ақылы автомобиль жолдарын және көпір өткелдерін пайдалану тәртібі мен 
шарттарын бекіту туралы жобаны әзірлеп, облыс әкімдігіне бекіту үшін ұсынады; 

26) облыстық және аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын 
автомобиль жолын (жол учаскесін) ақылы негізде пайдалану туралы шешім қабылдау 
жөнінде жобаны әзірлеп, облыс әкімдігіне бекіту үшін ұсынады; 

27) облыстық және аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын 
автомобиль жолдарын сыныптау тәртібі мен шарттарын бекіту туралы жобаны 
әзірлеп, облыс әкімдігіне бекіту үшін ұсынады; 

28) облыстық және аудандық маңызы бар жалпы пайдаланымдағы ақылы 
автомобиль жолымен жүріп өту үшін ақы алу қағидаларын бекіту туралы жобаны 
әзірлеп, облыс әкімдігіне бекіту үшін ұсынады; 

29) облыстық маңызы бар жалпыға ортақ  пайдаланылатын автомобиль 
жолдарының тізбесін бекіту туралы жобаны әзірлеп, облыс әкімдігіне бекіту үшін 
ұсынады; 

30) облыстық және аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын 
автомобиль жолдарының индекстерінің атауларын бекіту туралы жобаны әзірлеп, 
облыс әкімдігіне бекіту үшін ұсынады; 

31) облыстық және аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын 
автомобиль жолдарының жолға бөлінген белдеуінде сыртқы (көрнекі) жарнаманы 
орналастыру тәртібін бекіту туралы жобаны әзірлеп, облыс әкімдігіне бекіту үшін 
ұсынады; 

32) көлік қызметі субъектілерін аттестаттауды Қазақстан Республикасының 
Үкіметі айқындаған тәртіппен жүргізеді;

33) шағын көлемді кемелердің кеме жүргізушілерін даярлау жөніндегі 
курстарды есепке алады;

34) шағын көлемді өздігінен жүзетін кемелерді басқару құқығына куәліктер 
береді;

35) өз құзыреті шегінде жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру саласындағы 
шараларды іске асырады;

36) жеке және заңды тұлғалардың Басқармаға жолдаған өтініштерін қарайды, 
олардың орындалуын бақылайды, Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген жағдайларда және тәртіппен олар бойынша жауаптар береді;

37) жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдауды 
ұйымдастырады;

38) жергiлiктi мемлекеттiк басқару мүддесiнде Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен жергiлiктi атқарушы органдарға жүктелетiн өзге де өкiлеттiктердi 
жүзеге асырады.

17. Құқықтары мен міндеттері:
1) Басқарма өзiне жүктелген мiндеттердi және өзiнiң функцияларын жүзеге 

асыру барысында заңнамада бекiтiлген тәртiппен:
мемлекеттiк органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды тұлғаларынан 

қажеттi ақпараттар мен материалдарды сұрауға және алуға;  
өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша кеңестер, семинарлар, 

конференциялар өткізуге;
қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де құқықтарды атқаруға құқылы;
2) Басқарма:
заңды және негiзделген шешiмдер қабылдауға;
қабылданған шешiмдердiң орындалуын бақылауды қамтамасыз етуге;
қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де міндеттерді іске асыруға 

міндетті.

3. Басқарманың қызметін ұйымдастыру

18. Басқармаға басшылықты Басқармаға жүктелген міндеттердің орындалуына 
және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын бірінші басшы 
жүзеге асырады.

19. Басқарманың бірінші басшысын облыс әкімі қызметке тағайындайды және 
қызметтен босатады.

20. Басқарманың бірінші басшысының Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын 
орынбасарлары болады.

21. Басқарманың бірінші басшысының өкілеттігі:
1) өз өкілеттігін жүзеге асыру кезінде облыс әкімі мен жетекшілік ететін облыс 

әкімінің орынбасарына есеп береді;
2) өз құзыреті шегінде барлық мемлекеттiк органдарда және өзге де ұйымдарда 

Басқарманы бiлдiредi;
3) еңбек қатынастары мәселелерi өз құзыретiне жататын Басқарманың 

қызметкерлерiн заңнамаға сәйкес қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;
4) стратегиялық және бағдарламалық құжаттардың әзірленуін қамтамасыз 

етеді;
5) еңбек қатынастары мәселелері өз құзыретіне жататын Басқарма 

қызметкерлеріне заңнамада белгiленген тәртiппен тәртіптік жаза қолданады 
және көтермелеу шараларын қабылдайды;

6) бұйрықтарға қол қояды;
7) Басқарма атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
8) шарттар жасасады;
9) сенімхаттар береді;
10) өз өкілеттіктерін ұйымдастыру және ішкі тәртіп мәселелері 

бойынша регламент қабылдайды;
11) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі жұмысты ұйымдастыруға 

дербес жауапты болады;
12) Басқарманың жұмысын ұйымдастырады, үйлестіреді және бақылайды;
13) облыс әкімдігі мен әкімінің актiлерi мен тапсырмаларын орындайды;
14) Басқарманың құрылымдық бөлiмшелерi туралы ережелердi бекiтедi;
15) құзыретi шегiнде нормативтiк құқықтық актiлердiң жобаларын әзiрлеудi 

ұйымдастырады; 
16) қызметтік этика нормаларының сақталуын қамтамасыз етеді; 
17) гендерлік теңдік саясатын жүзеге асырады; 
18) жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдау 

кестесін бекітеді; 
19) Қазақстан Республикасы заңнамасымен көзделген басқа да өкілеттіктерді 

жүзеге асырады.
Басқарманың бірінші басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін 

қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.
22. Бірінші басшы өз орынбасарларының өкілеттіктерін қолданыстағы 

заңнамаға сәйкес белгілейді.
23. Басқарманың жұмыс режимі:
1) Басқарма дүйсенбі мен жұма аралығында аптасына 5 (бес) күн жұмыс 

істейді;
2) Басқарманың жұмыс уақыты жергілікті уақыт бойынша сағат 09.00-ден 

сағат 19.00-ге дейін. Сағат 13.00-ден сағат 15.00-ге дейін үзіліс;
3) Басқарма сенбі және жексенбі күндері, сондай-ақ, Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен белгіленген мереке күндері жұмыс істемейді. 
24. Басқарма мен облыс әкімдігі арасындағы, Басқарма әкімшілігі мен оның 

еңбек ұжымы арасындағы өзара қарым-қатынастар қолданыстағы Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен реттеледі.

4. Басқарманың мүлкi
     
25. Басқарманың заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында 

оқшауланған мүлкi болуы мүмкiн.
Басқарманың мүлкi оған меншiк иесi берген мүлiк, сондай-ақ, өз қызметi 

нәтижесiнде сатып алынған мүлiк (ақшалай кiрiстердi коса алғанда) және Қазақстан 
Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебiнен 
қалыптастырылады.

26. Басқармаға бекiтiлген мүлiк облыстық коммуналдық мүлікке жатады.
27. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Басқарма өзiне бекiтiлген мүлiктi және 

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

 
5. Басқарманы қайта ұйымдастыру және тарату

28. Басқарманы қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Басқарма таратылған жағдайда оның мүлкiн пайдалану Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

ЖОБА

Қызылорда облысында 
коммуналдық көрсетілетін 

қызметтерді ұсыну қағидаларын 
бекіту туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару 
туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына және «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы 
өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру 
жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2014 жылғы 12 
желтоқсандағы №143-ө өкіміне сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 1. Қоса беріліп отырған Қызылорда облысында коммуналдық көрсетілетін 
қызметтерді ұсыну қағидалары бекітілсін.

 2. «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:

 1) осы қаулының әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін;
 2) осы қаулының Қызылорда облысы әкімдігінің интернет-ресурсында 

орналастырылуын қамтамасыз етсін.
 3. Осы қаулының орындалуын бақылау облыс әкімінің орынбасары Н.Н.Әлібаевқа 

жүктелсін.
 4. Осы қаулы әділет органдарында мемлекеттiк тiркелген күннен бастап күшiне енедi 

және алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі.

Қызылорда облысының әкімі                                              Қ.Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «____»  ___________ 
 № ______ қаулысымен бекітілген

Қызылорда облысында коммуналдық көрсетілетін қызметтерді ұсыну қағидалары

1. Жалпы ереже

1. Осы Қызылорда облысында коммуналдық көрсетілетін қызметтерді ұсыну 
қағидалары қолданыстағы заңнамаларға сәйкес жасалды және коммуналдық қызмет көрсету 
тәртiбiн, шарттары мен коммуналдық қызмет көрсету ақысын белгiлейдi, сондай-ақ қызмет 
берушiлер мен тұтынушылардың құқықтары мен мiндеттерiн айқындайды. 

2.  Осы Қағидаларда мынадай анықтамалар қолданылады: 
коммуналдық қызмет көрсету - электрмен жабдықтау, жылумен жабдықтау, сумен 

жабдықтау, канализациялау, сондай-ақ пәтерлерде, жеке тұрғын үйлердегi азаматтарға, 
сондай-ақ үй-жай маңайындағы, гараждар мұқтаждықтары үшiн жекелеген кәсiпкерлiкпен 
айналысатын азаматтарға тұратын жерлерi бойынша, кондоминиум объектiлерiне қоқысты 
әкету және лифт бойынша қызмет көрсету; 

Қызмет көрсетудi берушi - электрмен жабдықтаумен, жылумен жабдықтаумен, сумен 
жабдықтаумен, канализациялаумен айналысатын заңды және жеке тұлға, сондай-аққоқысты 
әкету мен лифт бойынша қызмет көрсету, абоненттерi мен кондоминиум объектiлерiне 
қызмет көрсету - жылу және электр энергиясын жеткiзу болып табылады. 

Тұтынушы – коммуналдық қызметтi пайдаланатын азамат, қызмет көрсетудi беру 
режимi - көрсетiлетiн қызметтiң әрбiр тұрпаты үшiн белгiленген мiндеттi нормалар жүйесi; 

энергиямен жабдықтау - тұтынушыларға электр энергиясын, жылу энергиясын, су 
жеткiзу және сату;

энергия берушi ұйым - энергия берудi және (немесе) бөлудi жүзеге асыратын ұйым; 
энергия - электр және жылу энергиясы, электр рыногында тауар болып табылатын су. 
3. Тұтынушыларды энергиямен жабдықтау және қоқысты әкету және лифт бойынша 

қызмет көрсетумен байланысты осы Қағидаларда жазылмаған мәселелер және қолданылып 
жүрген заңдармен реттеледi.

3-1. Газбен жабдықтау жөнiндегi коммуналдық қызметтердің көрсетiлуімен 
байланысты мәселелер жекелеген нормативтiк құқықтық кесімдермен реттеледi.

2. Қызмет көрсетудi ұсыну тәртiбi және шарттары

4. Қызмет көрсетудi беру Қызмет көрсетудi беруші мен Тұтынушы арасын-
дағы жеке шарттың негiзiнде жүргізiледi. 

Тұтынушылар пәтер иелерінің кооперативі басқармасына немесе жеке немесе заңды 
тұлғаға шарт жасасу жөнiндегі өз құқықтарын заңдарда белгiленген тәртiппен табыстауға 
құқылы.

Шарт осы Қағидаға қайшы келмеуi, ал оның мәтiнi аумақтық монополияға қарсы 
органдармен келiсiлуi тиiс. 

Шарт айқын емес мерзiмге жасалған деп есептеледi (егер тараптардың келiсiмiмен 
басқаша көзделмесе) және осы Қағиданың 35 және 38-тармақтарында көзделген 
негiздемелер бойынша өзгертiлуi немесе бұзылуы мүмкiн. 

5.  Қызмет көрсетудi беру тұтынушылық сипаты мен режимi нормативтiк-техникалық 
құжаттармен белгiленген талаптарға: 

1)  жылумен жабдықтау бойынша - тұрғын бөлмелердегi жылыту маусымы бойы 
тәулiктiк ауа температурасын айқындайтын санитарлық нормаларға; 

2) электрмен жабдықтау бойынша - жыл бойы тәулiктiк қолданылып жүрген 
стандарттар жөнiндегi электр энергиясының параметрлерiне; 

3) суық және ыстық сумен жабдықтау бойынша жыл бойы тәулiктiк берiлетiн судың 
құрамы, қасиетi мен ысытылу температурасы жөнiнде гигиеналық талаптарға, сондай-ақ 
тарату нүктесiндегi судың есептелген шығынына; 

4) канализация бойынша - жыл бойы ағынды судың толық ағып кетуiн қамтамасыз 
етуге; 

5) лифтiмен қызмет көрсету бойынша - жыл бойы тәуліктiк немесе шарттың негізiнде 
лифтінi қауiпсiз пайдалануға; 

6) қоқыс шығару жөнiнде - санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға жауап 
беретiндей қоқыстың толықтай шығарылуына сәйкес келуi тиiс. 

6. Коммуналдық мақсаттағы негiзгi қорлардың қуатын, құрамын, төзiмдiлiгiн, 
климаттық және басқа да жергiлiктi жағдайлары ескерiле отырып қызмет көрсетулердi беру 
режимi мен тұтынудың кепiлдi деңгейi Шартпен белгiленедi. 

7.  Қызмет көрсетудi ұсыну режимiнен мүмкiн деген ауытқулар мiндеттi тәртiппен 
шартта көзделуi тиiс. 

3. Тараптардың жауапкершiлiгi

8.  Жалпы үйлiк энергия желiлерiнiң, сондай-ақ есепке алу құралдарын техникалық 
жағдайда ұстау және қауiпсiздiгін қамтамасыз ету Энергия берушi ұйымның мiндетi болып 
табылады және пәтер иелері коопертивімен немесе Тұтынушының өкiлеттi тұлғасымен 
жасалған жекелеген шарт негізiнде жүзеге асырылады. 

Пәтерлердегi, жекелеген үйлердегi, үй-жайлардағы, гараждардағы және сол сияқты 
жерлердегi труба құбырларының, энергия өткiзгіштердiң, энергия жабдықтарының 
техникалық жағдайы мен пайдаланылуы үшiн, сондай-ақ энергияны пайдалану кезiндегi 
техника қауiпсiздiгi үшiн жауапкершiлiк тұтынушыға жүктеледi.

9. Реттеліп көрсетілетін коммуналдық қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) есепке 
алу аспаптарын сатып алу мен орнату тәртібі «Табиғи монополиялар және реттелетін 
нарықтар туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 шiлдедегі №272 Заңымен 
реттеледі.

10.  Тұтынушы өзiнiң пәтерiнде немесе жеке үйiнде орнатылған есепке алу құралының 
сақталуына және бүтiндiгiне жауап бередi. Баспалдақтағы торларға тұтынушылардың 

(пәтер иелерiнiң) есепке алу құралдарын орнату кезiндегi олардың сақталуы мен бүтiндiгi 
үшiн қарамағына сол үй кiретiн пәтер иелері кооперативі жауапкершiлiк арқалайды. Пәтер 
иелері кооперативі болмаған жағдайда, есепке алу құралының сақталуына Тұтынушы 
жауапкершiлiк арқалайды.

11.  Тұтынушылардың (пәтер иелерiнiң) баспалдақ торларында орнатылған есепке алу 
құралдарын белгiсiз бiреулер ұрлап немесе сындырып кеткен жағдайда тұтынушы немесе 
сол үй кiретін пәтер иелері коопертиві бiр ай мерзiм iшiнде, егер де тараптардың келiсiмiнде 
басқаша көзделмесе, қалпына келтiруi тиiс. Есепке алу құралы қалпына келтiрiлгенге дейiн 
тұтынушы (пәтер иесi) оны энергия желiсiне қосуды талап етуге құқылы.

12.  Тараптардың пайдалану жауапкершiлiгiн бөлу шекарасы желiлердiң тиiстi түрi 
үшiн былайша айқындалады:

1) жылу - басқару торабының соңғы ысырмасының бөлу фланцы бойынша;
2)  ыстық сумен жабдықтау - ыстық сумен жабдықтау жүйесiнiң соңғы ысырмасының 

бөлу фланцы бойынша;
3) суық сумен жабдықтау - басқару торабының соңғы ысырмасының бөлу фланцы 

бойынша; 
4) канализациялау - тұтынушы қосылатын жердегi құдық көшедегi канализациялық 

желi шекарасы болып табылады, ал ауладағы канализация шекарасы - ғимараттан желiге 
қосылатын құдық; 

5)  электр энергиясы - ғимаратқа кiретiн сым ұшында. 
13. Мiндеттемелер орындалмаса немесе орындалуы ойдағыдай болмай шықса, шарт 

бойынша қызмет берушi мен тұтынушы Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексiнiң 
9-бабының 4-тармағына сәйкес келтiрiлген нақты зиянның орнын толтыруы тиiс. 

14.  Қызмет көрсетуді беруші тұтынушының алдында энергия жеткiзушi 
параметрлерiнiң және форс-мажорлық жағдайлардан (стихиялық құбылыстар, әскери iс-
қимылдар және тағы сол сияқты) туындайтын энергияның жетiспеушiлiгi үшiн тұтынушы 
алдында материалдық жауапкершiлiк алмайды. 

4. Көрсетiлген қызмет ақысын төлеу тәртiбi

15.  Қолданылып жүрген заңдарға сәйкес реттеуге жататын қызмет көрсету ақысын 
төлеу белгiленген тәртiппен уәкiлеттi орган бекiткен тарифтер бойынша жүргізiледi. 

16. Тұтынушы төлемдi есептiк айдан 25 жұлдызынан кешiктiрмей немесе Тұтынушы 
мен Қызмет көрсетушi арасындағы келiсiм бойынша Шартта ескерiлген мерзiмде жасауы 
тиiс.

17. Төлем мерзiмiн өткiзiп алған жағдайда Тұтынушы шартпен белгiленген 
айыппұлды төлейдi. 

18. Егер Тұтынушы пайдаланылған энергияға төлем жасамағаны үшiн белгiленген 
тәртiппен ағытылған болса, оны қосу борышты өтегеннен және қосқаны үшiн төлем 
жасағаннан кейiн жүргiзiледi, қызмет көрсетудiң осы түрi бойынша тарифi белгiленген 
тәртiппен аумақтық монополияға қарсы органдармен келiсiледi.

19. Жұмсалған энергия үшiн есеп айырысу есеп жүргiзу құралдарының көрсеткiшi 
негiзiнде Қызмет көрсетуді берушінің жазып берген есеп бойынша жүргiзiледi. 

20. Энергияның есеп жүргiзу құралдарының көрсеткiшін энергия берушi 
ұйым жүргізеді, олар болған уақытта қызметтік куәлігін міндетті түрде көрсетуі тиіс. 
       21. Тараптардың келiсуi бойынша есептеу құралдарынан көрсеткiштi алу мен төлем 
құжаттарын толтыру кезiнде Тұтынушыға өзiне өзi қызмет көрсетуiне жол берiледi. Бұл 
кезде төлем құжатын жазуды және төлеудi Тұтынушының өзi жүргiзедi. Төлем құжаттарын 
жазу және төлеу кезiнде Тұтынушының жiберген қателерi талаптардың ескiру мерзiмi 
шегiнде олардың анықталу шамасына қарай Қызмет көрсетуді берушіде есепке алынады.

Тұтынушының кiнәсi бойынша болмаған есептiң уақытша бұзылуы кезiнде электр 
энергиясы үшiн есеп айырысу егер шартта электр энергиясының аз саны көрсетiлмесе, 
алдыңғы есептiк кезеңнiң орта тәулiктiк шығысы бойынша жүргiзiледi. 

Электр энергиясының орта тәулiктiк есептiк кезеңi бiр айдан, бұл кезде есеп айырысу 
есебi толық көлемде қалпына келтiрiлуi керек, аспауы тиiс. 

Егер есеп айырысу есебiн көрсетiлген мерзiмде қалпына келтiру мүмкiн болмаса, 
абонентке босатылған электр энергиясына есеп айырысу және есепке алу тәртiбiн қалпына 
келтiру тәртiбi Тұтынушының және Қызмет көрсетуді берушінің келiсiмiмен белгiленуi 
тиiс. 

Тұтынушының есептеу аспабының сызбасына өзгерiс енгiзгенi, оның бүлiнгенi, 
пломбасының жұлынуы, дискiнiң жасанды тоқтатылуы және басқа бұзылушылықтар 
ашылған кезде немесе егер Тұтынушы энергияны қымқыру мақсатында жасырын сым 
өткiзгенiн немесе есептеу құралының көрсеткiшiн бұрмалайтын тетiк орнатқанын Қызмет 
көрсетуді берушінің өкiлдерi бұрынғы баруларында табуға мүмкiн болмаған жағдайда 
Тұтынушыға Қызмет көрсетуді беруші белгiленген тәртiппен соңғы тексеру өткiзiлген 
сәттен бастап, алайда энергияны пайдаланғаны үшiн талаптың ескiру мерзiмiнен аспайтын 
қайта есептеудi жүргiзедi. 

Қайта есептеу:
1) жарықтандырғыш тоқ қабылдағыштардың қуаты және олардың пайдалану 

сағаттарының саны бойынша; 
2) Тұтынушыда штепсельдi розеткалар болған жағдайда (олардың санына 

қарамастан) - бiр розетканың 600 Вт қуаттың тәулiгiне 24 сағат пайдалануы есебiнен, ал 600 
Вт қуаттан артық жылыту құралдары немесе басқа электр жабдықтары табылған жағдайда 
- Тұтынушының пайдалануындағы жабдықтың оның нақты қуатының тәулiгiне 24 сағат 
пайдалануы есебiнен жүргiзiледi.

22. Өтінiш берiлген және растайтын құжатты (емдеу мекемесiнен, жұмыс орнынан 
анықтама, санаторий жолдамасының түбiршегi, уақытша тұрған жерi бойынша тiркеулi 
туралы анықтама, қонақүйде тұрғаны үшiн төлемi туралы түбiршек, және тағы басқа үй-
жайлардан) ұсынған кезде пәтерде тұратын адамдардың (бiреуiнiң немесе бiрнешеуiнiң) 
уақытша кетуi, есептеу құралдары жоқ жағдайда бiр адамға есептелiнген қызмет көрсетулер 
үшiн ақы төлеу олардың болмаған уақытына жүргізiлмейдi. 

Төлемдi қайта есептеуге әкелiп соққан барлық өзгерiстер Тұтынушының Қызмет 
көрсетуді берушігеөтiнiш берген сәтiнен бастап жүзеге асырылады. 

23. Есептеу құралдары уақытша болмаған жағдайда бiр адамға есептелiнетiн қызмет 
көрсетулер үшiн төлемдер тұрушылардың нақты саны бойынша алынады. 

24. Кондоминиум объектілерiн басқаратын органдар жалпы үйлерін мұқтаждарына 
жұмсалатын энергия үшiн белгіленген тәртiппен бекiтiлген тариф бойынша, пайдалану 
жауапкершiлiгі шекарасында орнатылған есептеу құралдары бойынша есеп айырысады. 

25.  Есептеу құралдарын тараптардың пайдалану жауапкершiлiгiнiң бөлiну 
шекарасынан тыс жерде орнатылуы кезiнде, бөлiну шекарасынан бастап есептеу құралдарын 
орнату орындарына дейiн желi учаскесiндегі шығындар көрсетiлген желi учаскесi баланста 
тұрған иесiне шарт негiзiнде жатқызылады. 

26. Лифтiнi пайдаланғаны үшiн төлем 1-шi және 2-шi қабаттағы тұрғындардан 
басқаларының бәрiнен алынады. 

27. Жылумен қамтамасыз еткенi үшiн төлем Қызмет көрсетушi Тұтынушымен 
келiсуi бойынша жыл iшiнде бiрқалыпты не осы қызмет түрiн ұсыну кезеңiнде жүргiзiледi 
және Шартпен анықталады.

28. Қызмет көрсетушi мен Тұтынушы арасындағы төленбеген қарыздарға байланысты 
барлық даулы мәселелер сотта шешiледi. 

 
5. Тұтынушының құқығы мен мiндеттерi

29.  Тұтынушының: 
1) оның өмiрi мен денсаулығы үшiн қауiпсiз, оның мүлкiне зиян келтiрмейтiн 

белгiленген сапада қызмет көрсетудi алуға; 
2) қызмет көрсетулерге бағаларды (тарифтердi) бекiту тәртiбi туралы осы 

көрсеткiштердi бақылауды жүзеге асыратын тиiстi мемлекеттік органдардан ақпараттар 
алуға; 

3) қызмет көрсетулердiң жеткiлiксiздiгi салдарынан өмiрiне, денсаулығына немесе 
мүлкіне келтірiлген шығындар мен зияндарды толық өтеудi, сондай-ақ моральдық залалды 
және айыппұлды толық өтеудi Қызмет көрсетушiден талап етуге; 

4)  шартпен бекiтiлген артық үзiлiстер уақыты үшiн қызмет көрсетуге төлем 
жасамауға;

5)  Қызмет көрсетуді берушіге талап қоюға және белгiленген нормалар мен 
стандарттарға (нормативтiк-техникалық құжаттардың талаптарына) сәйкес келмеген 
уақыттар кезеңiндегi (Шартта белгiленгеннен артық) қызмет көрсетулерге төлемеуге;

6) дер уақытында төлем жүргiзген жағдайда оған қажеттi мөлшерде коммуналдық 
қызметтерді пайдалануға; 

7) бiржақты тәртiппен шартты бұзуға, бұл туралы Қызмет көрсетуді берушіні 
хабардар еткен және пайдаланған коммуналдық қызметтерге толық өтемақы төлеген 
жағдайда құқығы бар. 

30.  Тұтынушы: 
1)  Қызмет керсетушiмен жеке шарт жасасуға; 
2) қызметтердi пайдалану кезiнде техника қауiпсiздiгi талаптарын сақтауға; 
3)  аварияларды жою, есептеу және бақылау құралдарын қарау үшін электр, жылу, 

сумен жабдықтау, канализация қондырғыларымен жұмыс істеуге құқығы бар қызмет 
көрсетушілердің немесе арнайы кәсіпорындардың өкілдеріне мүмкіндікті қамтамасыз етуге; 

4)  белгіленген мерзімде ұсынылған қызмет көрсетулер мен энергияға дер кезінде 
ақы төлеуге; 

5) пәтерден, жеке үйден кету кезінде пайдаланылған қызметтер үшін кететін күнге 
дейін есеп айырысуға міндетті.

31.  Тұтынушыға:
1) Қызмет көрсетушінің келісімінсіз пәтер ішіндегі желілерді, инженерлік жабдықтау 

мен құрылғыларды қайта жарақтандыруға;
2) Қызмет көрсетушінің келісімінсіз қуаты үйішілік желі мүмкіндіктерінен асып 

түсетін тұрмыстық электр құралдары мен машиналарды, үш фазалық ток қабылдағыштарды, 
жылу құралдарының қосымша секцияларын орнатуға, қосуға және пайдалануға, сондай-ақ 
пайдалану қауіпсіздігінің талаптарына және санитарлық-гигиеналық нормативтерге сай 
келмейтін тұрмыстық құралдар мен жабдықтарды қосуға және пайдалануға;

3) энергия есебін жүргізудің қолда бар сызбасын бұзуға; 
4) жылу жүйелерінде жылу тасымалдағыштарды тікелей мақсаттан тыс пайдалануға 

(жүйеден және жылыту құралдарынан су ағызу) тыйым салынады. 

6. Қызмет көрсетушінің құқықтары мен міндеттері

32.  Қызмет көрсетушінің:
1)  ұсынылған қызмет көрсетулер мен энергия үшін дер кезінде және толық көлемде 

төлем алуға; 
2)  энергияның жұмсалуы мен төленуіне бақылау жасауды жүзеге асыруға;
3)  біржақты тәртіппен Шартпен белгіленген мерзімдерде ескерту жасаған жағдайда  

күнтізбелік 5 күн ішінде, пайдаланылған энергияға Тұтынушының төлем жасамауына 
байланысты Шартты тоқтата тұруға; 

4)  Тұтынушы қызмет көрсетуге алдын ала төлем жасаған жағдайда, елгіленген 
тәртіппен бекітілген қолданыстағы тарифтен жеңілдіктер жасауға құқығы бар. 

5) Егер пайдаланған электр энергиясының төлемін екі айдан аса төлемеген жағдайда, 
осы аралықтағы кВт сағатта есептелген электр энергияның көлемі,  дифференциалды 
тарифпен тек бір ай есебінде жүргізіледі.  

33.  Қызмет көрсетуші:
1) Тұтынушыға қызметтердің тарифі, төлем жағдайлары, қызмет көрсетуді берудің 

режимі, олардың тұтынушылық ерекшеліктері, сертификаттарының (сертификаттауға 
жататын қызметтерге қатысты) бар-жоғы туралы ақпарат беріп отыруға;

2) Тұтынушымен қызметтер көрсетуді беруге арналған жеке шарт жасасуға;
3) Тұтынушыға нормативтік - техникалық құжаттардың міндетті талаптарына сапасы 

бойынша тиісті энергия мен қызметтер ұсынуға; 
4) жеткізілген энергияның сапасы мен санынан есеп жүргізу және бақылау жасауға, 

Шартта белгіленген мерзімдерінде Тұтынушыға ұсынылатын қызметтер сапасының 
бұзылуының алдын алу және жою бойынша дер кезінде шаралар қабылдауға;

5)  Тұтынушы қызмет көрсетудің сапасының төмендегені туралы арыз берген күннен 
бастап үш күн ішінде сапаны қалпына келтіру және қайта есептеуді орындау жөніндегі 
барлық шараларды қабылдауға;

6)  Тұтынушыға қызмет көрсетудің сапасы мен оларға төлем мөлшерінің өзгергені 
туралы 10 күннен кешіктірмей хабарлауға; 

7) Тұтынушыға ай сайын көрсетілген қызмет пен энергия үшін есепті ұсынуға 
міндетті.

34.  Қызмет көрсетушіге:
1) басқа тұтынушылардың міндеттемелерін орындамау себептері бойынша қызмет 

көрсетулерді алуда Тұтынушыға қызмет көрсетуден бас тартуға немесе шектеуге; 
2) шарттағыдан жоғарылатылған параметрмен босатылған энергияға Тұтынушыдан 

қосымша ақы алуға.

7. Келіспеушіліктерді шешу тәртібі

35.  Қызмет көрсетулерді берудің тоқтатылған уақыты, сондай-ақ олардың 
сапасының нормативтік-техникалық құжаттамалар талаптарына сәйкес келмеуі Қызмет 
көрсетушінің диспетчерлік қызмет журналында қажетті (тиісті) сапамен қызмет көрсетуді 
қалпына келтіру уақыты (күні, сағаты) кейін белгіленуі тиіс. 

36. Қызмет көрсетілмеген, қызмет көрсету тиісті сапада немесе толық көлемде 
болмаған жағдайда Тұтынушы бұл туралы Қызмет көрсетушіге Тұтынушының өзі (арызбен) 
немесе телефонограммамен міндетті түрде оның берілу уақытын, күнін және берген және 
оны қабылдаған адамның тегін көрсету арқылы хабардар етуі тиіс. Телефонограммада: 
қызмет көрсетудің нашарлауының (болмауының) басталу уақыты, нашарлау сипаты және 
Қызмет көрсетуші өкілінің болу қажеттігі (егер қызмет көрсетудің нашарлауы немесе оның 
тоқтатылуы Қызмет көрсетушінің журналында тіркелмесе) көрсетіледі. 

Тұтынушының өзі келген жағдайда өтініш көшірмесі болуы тиіс, онда оның 
келіп түскендігі тіркеу сәтінде тіркеу нөмірі, өтініштің берілген күні және уақыты, оны 
қабылдаған Қызмет көрсетуші өкілінің қолы қойылады. 

Қызмет көрсетуші журналдағы қызмет көрсету сапасының өтініште 
(телефонограммада) көрсетілген нормадан ауытқу (үзілісі) белгілерін салыстырады және 
келіспеушілік болмаған жағдайда оның нақты тұтылуына сәйкес қызмет көрсетудің құнына 
қайта есептеуді орындайды. 

37. Қызмет көрсетуші қызмет көрсетпегені немесе төмен сапалы қызмет көрсеткені 
туралы фактіні растаудан бас тартқан жағдайда Тұтынушы:

1) қызмет көрсетуден бас тартуының (ағытып тастау) немесе оның сапасыз 
жеткізілуінің басталу уақыты;

2)  қызмет көрсету сапасының нашарлау сипаты; 
3) өтініштің берілу уақыты мен тіркеу нөмірі (Қызмет көрсетушінің журналы 

бойынша); 
4) қызмет көрсетудің қалпына келтірілген (оның сапасыныңқалыпқа келуі) уақыты; 
5) қызмет көрсетудің (сапасы нашарлауының) болмау кезеңін көрсете отырып 

жазбаша өтініш жазуға құқылы. 
Актіге Тұтынушы, қызмет көрсетуші ұйымның меншік пәтер (үйлер) кооперативінің 

уәкілетті мүшесі не тәуелсіз екі куәлер қол қояды және Қызмет көрсетушіге жіберіледі. 
Тараптардың келісімі бойынша дау реттелмеген жағдайда Тұтынушы 10-күндік мерзім 
ішінде сотқа талап арыз түсіреді. 

38. Қызмет көрсетулер кезінде Тұтынушының жіберген бұзушылықтары Қызмет 
көрсетуші мен Тұтынушы уәкілдерінің екі жақты актісімен екі данада ресімделіп, оның 
біреуі Тұтынушыға тапсырылады.

Акті Тұтынушы қол қоюдан бас тартқан жағдайда да, бірақ оны Қызмет көрсетушінің 
комиссиясы немесе құрамында кем дегенде үш адамы бар кондоминиум объектілерін 
басқару органдары ресімдеген жағдайда, күші бар деп есептелінеді.

39. Акті негізінде Қызмет көрсетуші есептелінбеген энергияның санын анықтайды 
және Тұтынушыға қосымша төлем сомасы негізімен сотқа дейінгі талапты жібереді. 

Тараптардың келісімі бойынша даулардың реттелмеуі жағдайында Қызмет көрсетуші 
10 күндік мерзім ішінде сотқа Тұтынушыдан берілген соманы мәжбүрлеу тәртібімен өндіріп 
алу туралы талап арыз береді және белгіленген тәртіппен шарттың орындалуын тоқтата 
тұруға құқылы.

ЖОБА

Есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар 
үшін электрмен жабдықтау және 
жылумен жабдықтау жөніндегі 

коммуналдық көрсетілетін 
қызметтердің  тұтыну нормаларын 

бекіту туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару 

туралы»  Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына және «Есептеу 
аспаптары жоқ тұтынушылар үшін жылумен жабдықтау және электрмен жабдықтау 
бойынша коммуналдық қызметтерді тұтыну нормаларын есептеудің үлгі қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 25 қаңтардағы №161 
Қаулысына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін электрмен 
жабдықтау және жылумен жабдықтау жөніндегі коммуналдық көрсетілетін қызметтердің 
тұтыну нормалары бекітілсін.

2. «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы қаулының әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін;
2) осы қаулының Қызылорда облысы әкімдігінің интернет-ресурсында орналас-

тырылуын қамтамасыз етсін.
3. Осы қаулының орындалуын бақылау облыс әкімінің орынбасары Н.Н.Әлібаевқа 

жүктелсін.
4. Осы қаулы әділет органдарында мемлекеттiк тiркелген күннен бастап күшiне енедi 

және алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі.

Қызылорда облысының әкімі                                              Қ.Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «__» ________
           №___  қаулысымен бекітілген

Есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін электрмен жабдықтау және жылумен 
жабдықтау бойынша коммуналдық қызметтерді тұтыну нормаларын есептеудің 

қағидалары

1. Жалпы ережелер

1. Есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін электрмен жабдықтау және жылумен 
жабдықтау бойынша коммуналдық қызметтерді тұтыну нормаларын есептеудің қағидалары 
(бұдан әрі – Қағидалар) «Электр энергетикасы туралы» Қазақстан Республикасының 2004 
жылғы 9 шілдедегі Заңының 5-1-бабының 5-тармақшасына сәйкес әзірленді және есептеу 
аспаптары жоқ тұтынушылар үшін электрмен жабдықтау және жылумен жабдықтау 
бойынша коммуналдық қызметтерді тұтыну нормаларын есептеу тәртібін айқындайды.

2. Есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін электрмен жабдықтау және жылумен 
жабдықтау бойынша коммуналдық қызметтерді тұтыну нормаларын есептеуді электрмен 
жабдықтаушы немесе жылумен жабдықтаушы ұйым (бұдан әрі – Қызмет көрсетуші) 
сарапшы ұйымдарды, ғылыми институттар мен қоғамдық бірлестіктерді тарта отырып 
жүзеге асырады. Есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін электрмен жабдықтау және 
жылумен жабдықтау бойынша коммуналдық қызметтерді тұтыну нормаларын Қызмет 
көрсетуші алдыңғы нормалар бекітілген сәттен бастап кемінде 18 айдан кейін және кемінде 
бес жылда бір рет қайта қарайды.

2. Есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін жылумен 
жабдықтау бойынша коммуналдық қызметтерді тұтыну нормаларын есептеу тәртібі

3. 1 шаршы метрге жылу энергиясын тұтыну нормасы мынадай формула бойынша 
есептеледі:

N0 = SQ0
             Sжx6 ,

мұнда:
N0 – 1 шаршы метрге жылу энергиясын тұтыну нормасы;
SQ0– есептеу аспаптарымен жабдықталмаған көп пәтерлі немесе жеке тұрғын 

үйлерде бір жылыту маусымы ішінде тұтынылатын жылу энергиясының жиынтық саны 
(Гкал/жыл);

Sж – жылу энергиясын есептеу аспаптарымен жабдықталмаған көп пәтерлі 
тұрғын үйлердегі тұрғын үй-жайлардың немесе жылу энергиясын есептеу аспаптарымен 
жабдықталмаған жеке тұрғын үйлердегі үй-жайлардың жалпы алаңы;

n – жылыту кезеңіндегі айлар саны.
4. Көп пәтерлі немесе жеке тұрғын үйді жылыту үшін қажетті жылу энергиясының 

саны (Гкал/жыл) мынадай формула бойынша есептеледі:

Q0 = qmax x tішкі – tот x 24 x n0 x 10-5- Q0те
Tішкі – tеж ,

мұнда:
Q0 – жылу энергиясының саны (Гкал/жыл);
qmax – көп пәтерлі немесе жеке тұрғын үйді жылытуға арналған сағаттық жылу 

жүктемесі (ккал/сағ);
tішкі – көп пәтерлі немесе жеке тұрғын үйдің жылытатын тұрғын үй-жайларындағы 

ішкі ауа температурасы (оC);
tот – жылыту кезеңі үшін сыртқы ауаның орташа тәуліктік температурасы (оC);
tеж – жылытуды жобалау мақсатындағы сыртқы ауаның есептік температурасы (оC);
n0 – жылытуды жобалауға арналған сыртқы ауаның есептік температурасы минус 

30оC-ға дейін және ғимараттардың жылытылатын үй-жайларының ішкі ауасының 
орташаланған есептік температурасы 18оC болатын аудандарда сыртқы ауаның 8оC орташа 
тәуліктік температурасымен және жылытуды жобалауға арналған сыртқы ауаның есептік 
температурасы минус 30оC-дан төмен және ғимараттардың жылытылатын үй-жайларының 
ішкі ауасының орташаланған есептік температурасы 20оC болатын аудандарда сыртқы 
ауаның 10оC орташа тәуліктік температурасымен сипатталатын жылыту кезеңінің ұзақтығы 
(жылына тәулік);

Q0те – көп пәтерлі тұрғын үйдің ортақ мүлкі болып табылмайтын тұрғын емес үй-
жайларды жылытуға арналған жылу энергиясының шығыны. 24 – бір тәуліктегі сағат саны.

Көп пәтерлі немесе жеке тұрғын үйді жылытуға арналған сағаттық жылу жүктемесі 
(qmax), көп пәтерлі немесе жеке тұрғын үйдің жылытатын тұрғын үй-жайларындағы ішкі ауа 
температурасы (tішкі), жылыту кезеңі үшін сыртқы ауаның орташа тәуліктік температурасы 
(tот), жылытуды жобалау мақсатындағы сыртқы ауаның есептік температурасы (tеж), 
жылыту кезеңінің ұзақтығы (n0) ҚР ҚН 2.04-21-2004* «Азаматтық ғимараттардың энергия 
тұтынуы және жылулық қорғауы» талаптарына сәйкес анықталады.

5. Жылу энергиясын есептеу аспаптарымен жабдықталмаған көп пәтерлі немесе жеке 
тұрғын үйлерді жылытуға арналған сағаттық жылу жүктемесі үйлердің жобалау деректерін 
немесе құжаттарын ескере отырып анықталады. Жобалау деректер немесе құжаттың 
болмаған жағдайда, сағаттық жылу жүктемесі мынадай формула бойынша есептеледі:

qmax= qүл x S ,
мұнда:
qүл – 1-кестеге сәйкес көп пәтерлі немесе жеке тұрғын үйді жылытуға арналған жылу 

энергиясының нормаланған үлестік шығысы (сағатына 1 шаршы метрге ккал);
S – көп пәтерлі немесе жеке тұрғын үйдегі тұрғын және тұрғын емес үй-жайлардың 

жалпы алаңы (шаршы метр).
 6. Елді мекенде көп пәтерлі тұрғын үйлерде коммерциялық есептеу аспаптары болған 

жағдайда, жылу энергиясын тұтыну нормаларын есептеуді жылу энергиясын коммерциялық 
есептеу аспаптарының көрсеткіштері бойынша есептік кезең ішінде техникалық және 
пайдалану сипаттамалары бірдей үйлерді жылытуға арналған жылу энергиясын нақты 
тұтыну бойынша мынадай формула арқылы жүргізуге жол беріледі:

Nq = (Qнақты / F),
мұнда:
Nq – тұрғын үйдің 1 шаршы метріне арналған жылу энергиясын нақты тұтыну 

нормасы, Гкал/м2;
Qнақты – ғимараттың есептеу аспабы бойынша есептік кезең ішінде жылу 

энергиясын нақты тұтынуы, Гкал;
F – ғимараттың алаңы, м2.

3. Есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін электрмен жабдықтау бойынша 
коммуналдық қызметтерді тұтыну нормаларын есептеу тәртібі

7. Есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін электр энергиясын тұтыну нормаларын 
есептеу тәртібі тоқ қабылдағыштардың жүктемесі мен олардың жану сағатына сәйкес 
жүргізіледі.

8. Есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін электр энергиясын тұтыну нормасы 
(Np) мынадай формула бойынша анықталады:

Np= nx ТLx РL + ТRx РRxD (кВт.ч.),
      мұнда:
      n – шамдардың саны, осы бұйрықтың 2-қосымшасына сәйкес;
      ТL – бір шамның бір айда жанатын сағаты;
      РL – бір шамның қуаты, РL = 0,06 кВт.
      ТR – бір розетканың бір тәулікте жанатын сағаты, ТR = 7,5 сағат;
      РR – бір электр розеткасының қуаты, РR = 0,6 кВт.;
      D – бір айдағы тәулік саны.

 
 Есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін электрмен 

 жабдықтау және жылумен жабдықтау бойынша коммуналдық қызметтерді  
тұтыну нормаларын есептеудің қағидаларына 1-қосымша

   
Көп пәтерлі немесе жеке тұрғын үйді жылытуға арналған жылу энергиясының 

нормаланған үлестік шығысының мәні

Қабаттар 
саны

Сыртқы ауаның есептік температурасы
- 
100С

- 
150С

- 
200С

- 
250С

- 
300С

- 
350С

- 
400С

- 
450С

- 
500С

- 
550С

1999 жылға дейін салынған көп пәтерлі немесе жеке тұрғын үйлерді қосқанда
1 128 134 140 145 149 151 158 163 169 176
2 121 127 128 135 138 140 146 152 161 167
3-4 67 72 78 83 86 88 92 96 100 104
5-9 56 60 64 69 72 77 79 85 87 93
10 50 59 63 66 69 74 75 80 84 89
11 48 57 61 66 69 74 75 80 84 89
12 48 57 61 66 69 73 74 79 83 88
13 49 58 62 68 69 74 76 81 85 90
14 49 58 63 69 71 75 78 82 87 91
15 51 60 64 71 72 76 79 84 88 93
16 және одан 
көп 53 62 66 73 74 78 82 86 91 95

1999 жылдан кейін салынған көп пәтерлі немесе жеке тұрғын үйлер
1 34 40 45 51 57 63 68 74 81 86
2 29 33 38 43 48 53 58 63 68 73
3 28 33 37 43 48 52 57 62 67 72
4-5 24 28 32 37 41 45 49 54 58 62
6-7 23 27 30 35 38 42 46 50 54 58
8 22 25 29 33 36 40 44 48 52 55
9 22 24 29 33 36 40 44 48 52 55
10 20 24 27 31 34 38 41 45 49 52
11 20 23 27 31 34 38 41 45 49 52
12 және одан 
көп 20 23 26 30 33 37 40 43 47 50

  

Есептеу аспаптары жоқ   тұтынушылар үшін электрмен  
 жабдықтау және жылумен жабдықтау бойынша коммуналдық қызметтерді  

тұтыну нормаларын есептеудің қағидаларына 2-қосымша
  

Есептеу аспаптары болмаған жағдайда электр энергиясын тұтыну нормасын есептеу 
кезіндегі шамдардың саны

Тұрғын үй Шамдардың саны
1 бөлмелі жатақхана 1 шам
1 бөлмелі 4 шам
2 бөлмелі 6 шам
3 бөлмелі 7 шам
4 бөлмелі 8 шам
5 бөлмелі 9 шам
6 бөлмелі 11 шам      

Ескертпе: Егер тұрғын үй бөлмелерінің саны 6 бөлмеден асатын болса, онда 
шамдарды есептеу мынадай формула бойынша анықталады: бөлмелер саны + 5 = шамдар 
саны.

                                           
 Есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін электрмен 

 жабдықтау және жылумен жабдықтау бойынша коммуналдық қызметтерді  
тұтыну нормаларын есептеудің қағидаларына 3-қосымша 

   
Бір шамның бір айда жанатын сағаттың саны

Ай Жану сағаты (ТL, сағ)
Қаңтар 410
Ақпан 310
Наурыз 260
Сәуір 160
Мамыр 120
Маусым 100
Шілде 100
Тамыз 140
Қыркүйек 190
Қазан 310
Қараша 380
Желтоқсан 440
Бір жыл ішінде жиыны 2920

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС

«Мемлекеттік тіл және БАҚ» облыстық байқауының ЕРЕЖЕСІ
Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасы 2015 жылғы 21 мамыр-

да «Мемлекеттік тіл және БАҚ» облыстық байқауын  өткізеді.
Байқаудың  мақсаты:  мемлекеттік   тіл саясатын бұқаралық ақпарат 

құралдарында кеңінен насихаттау, мемлекеттік тілдің қазақ және орыс 
тілді басылымдарда насихатталу белсенділігін арттыру.

Бұл байқауға еліміздің қоғамдық өмірінде мемлекеттік тілдің қызмет 
ету аясын кеңейту мен мәртебесін нығайту мақса тында қазіргі мемлекеттік 
тілдің ахуалы туралы өткір де өзекті мақалалар (бағдарламалар) жариялаған 
жекелеген журналистер қатыса алады.

Байқау  төрт номинациядан тұрады:
- «Үздік мақала» (баспасөз бойынша);
- «Үздік телеарна бағдарламасы» (телеарна бағдарламалары бойын-

ша);
- «Үздік радио бағдарламасы» (радио бағдарламалары бойынша); 
- «Үздік сайт мақаласы» (сайт материалдары бойынша).
Байқау 2015 жылғы 10 қаңтар мен 15 мамыр аралығында қазақ және  

орыс тілдерінде жарық көрген жарияланымдарды, эфирден өткен хабар-
ларды, қазақ тілінде жұмыс істеп жатқан арнайы сайттарды қамтиды. 

Байқау материалдары жарияланған күйінде (газет-журнал беттерін-

де, бейне және аудиокассеталар түрінде)  19 мамырға дейін  қабылданады.
Байқау қатысушыларының жұмысын бағалау және жеңімпаздарды 

анықтау үшін қазылар алқасы құрылады. Қазылар алқасының құрамын Ко-
митет анықтайды. Қазылар алқасының құрамы тіл мен әдебиет, педагогика  
салаларының  ғалымдары, зиялы қауым өкілдері, мәдениет және өнердің 
беделді қайраткерлерінен тұрады. Сандық құрамы 3-5 адамнан аспауы тиіс. 
Қазылар алқасының құрамы төрағадан және мүшелерінен тұрады.

Байқау жеңімпаздары қазылар алқасының шешіміне сәйкес диплом-
дармен, алғысхаттармен және баға лы сыйлықтармен марапатталады.

Номинация бойынша жеңімпаз деп танылған журналистердің матери-
алдары республикалық байқауға жолданады. 

Облыстық байқауға ұсынылатын материалдар 2015 жылғы                           
19 мамырға дейін қабылданады немесе мына мекенжайға поштамен 
жолдануы тиіс.

Мекен-жайымыз:  Қызылорда қаласы,  Бейбарыс сұлтан көшесі 
н/з, «Облыстық мекемелер үйі» Қызылорда облыстық ішкі саясат 
басқармасы, kztilbas@mail.ru.  

Байланыс телефондары: 8(7242)  60-53-15, 60-53-19 (тел/факс).

2015 жылдың 1-15 сәуірі аралығында Қызылорда об лы сы әкімдігінің 
ұйымдастыруымен электронды үкімет порталы арқылы көрсетілетін 
мемлекеттік қызметтердің үлесін арттыруға және облыс тұрғындарын 
ынталандыруға бағытталған «Барлығына бірдей, әркімге қолжетімді» 
акциясы өткізілетіндігін хабарлаймыз. Портал арқылы әрбір 10-шы 
қызмет алушыға ақпарат тасығыш (флешка), әрбір 50-ші қыз мет алушыға 
ұялы телефондар таратылады. Акция төмендегі электронды мемлекеттік 
қызметтерді пайдаланушылар арасын да жүргізіледі:

1. Мектепке дейінгі балалар ұйымдарына жіберу үшін мек тепке 
дейінгі (7 жасқа дейін) жастағы балаларды кезекке қою;

2. Мұрағаттық анықтамалар беру;
3. Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйге және жеке тұрғын үй 

қорында жергілікті атқарушы органмен жалға алынған тұрғын үйге мұқтаж 
азаматтарды есепке алу және кезекке қою;

4. Жұмыссыз азаматтарды тіркеу және есепке қою;
5. Жұмыссыз азаматтарға анықтама беру;
6. Қамқоршылық және қорғаншылық бойынша анықтамалар беру;

7. Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті тағайындау;
8. Жұмыссыз азаматтардың жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің 

белсенді шараларына қатысуға жолдама беру;
9. Тұрғын үй көмегін тағайындау;
10. Жеке қосалқы шаруашылық бойынша анықтама беру;
11. Жергілікті өкілді органдардың шешімдері бойынша мұқтаж 

азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек тағайындау
12. Үйде оқитын мүгедек балаларға материалдық қамсыздандыруды 

тағайындау
13. Кәмелетке толмағандарға меншік құқығы негізінде тиесілі 

мүлікпен жасалатын мәмілелерді рәсімдеу үшін қорғаншылық немесе 
қамқоршылық бойынша функцияларды жүзеге асыратын органдардың 
анықтамаларын беру

14. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына және/немесе ерікті 
жинақтаушы зейнетақы қорларына, банктерге ішкі істер органдарына 
кәмелетке толмаған балаларға мұраны ресімдеу мен кәмелетке 
толмағандардың тиесілі мүліктеріне билік ету үшін анықтамалар беру.

ХАБАРЛАНДЫРУ

Абишова Мереке Абжановнаның атына 
Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке 
би кентіндегі №17 орта мектепті 18.06.1999 
жылы бітіргені жөнінде берілген МОБ 
№0345692 аттестаты жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп есептелсін.

*** 

Акназарова Макпал Кудайбергеновнаның 
атына Тараз қаласындағы «Парасат» кол
лед жінің «Бастауыш сыныптарды оқыту» 
мамандығы бойынша 15.06.2009 жылы бі тір
гені жөнінде берілген КОБ №0265818 дипло
мының жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

Облыстық кеңес беру диагностикалық орталы-
ғының ұжымы осы орталықтың қызметкері Жұ-
дабаева Жанар Қайырбекқызына әкесі

Қайырбектің
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақ-
тасып, көңіл айтады.

***
Облыстық кеңес беру диагностикалық орталы-

ғының ұжымы осы орталықтың қызметкерлері Ду-
ылбаев Бауыржан мен Сәтбай Балқияға аналары

Бөпетайдың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақ-
тасып, көңіл айтады.

***
Қызылорда облысының статистика депар та-

ментінің ұжымы осы департаменттің еңбек ар-
дагері

Совет Ақсырғаұлы Қосбармақовтың
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы 

мен туған-туыстарына қайғыларына ортақтасып, 
көңіл айтады.

***
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 

университетінің ректораты мен ұжымы универ-
ситеттің Студенттік бөлімінің  бастығы Сапар-
баева Алмагүл Бимырзақызына  әкесі

Бимырза Сапарбайұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына 
ортақтасып,  көңіл айтады. 

*** 
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемле-

кеттік университетінің ректораты мен ұжымы 
математика және қолданбалы механика кафедра-
сының профессоры, университет ардагері

Смаханов Қорғанбек Смаханұлының 
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы 
мен туған-туыстарына қайғыларына ортақтасып, 
көңіл айтады.

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН
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«Қазагромаркетинг» АҚ 228 «Қазақстан 
Республикасында  агроөнеркәсіптік 
кешенді дамыту жөніндегі  2013-2020 
жылдарға арналған «Агробизнес-2020» 
бағдарламасының аясында аймақтардағы 
агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін 
қолдау үшін облыс бюджеттеріне, Алма-
ты мен Астана қаласының бюджеттеріне 
мақсатты ағымдық трансферттер бөлу» 
республикалық бюджеттік бағдарламасының 
102 «Агроөнеркәсіптік кешен субъектісінің 
(бұдан әрі - АӨК субъектісі) қарыздарын 
кепілдендіру мен сақтандыру шеңберінде 
субсидиялау» кіші бағдарламасының ая-
сында, қарыз алушылар мен сақтандыру 
ұйымдарынан агроөнеркәсіптік кешен 
субъектілерінің қарыздарын кепілдендіру 
мен сақтандыру шеңберінде субсидиялауға 
өтініштерді қабылдау басталғаны туралы 
хабардар етеді.    

Кепілдік/сақтандыру сыйлықақысы 
бойынша комиссияның бір бөлігін 
субсидиялауға:       

- ауыл шаруашылығы қызметін жүзеге 
асыру үшін айналым қаражатын толықтыруға 
берілетін кредиттер;

- АӨК саласындағы қайта өңдеу 
кәсіпорындарының айналым қаражатын 
толықтыруға берілетін кредиттер жатады.  

Субсидияларды беру шарттары, 
ұсынылатын құжаттарға қойылатын талап-

тар, өтініштерді қабылдау және шешімдерді 
шығару тәртібі  Қазақстан Республика-
сы Үкіметінің «Агроөнеркәсіптік кешен 
субъектілерінің қарыздарын кепілдендіру 
мен сақтандыру шеңберінде субсидиялау 
қағидаларын бекіту туралы» 2014 жылғы 5 
тамыздағы №900 қаулысымен бекітілген. 

Өтінімдер келесі мекен-жай бойынша 
қабылданады: Қызылорда қ.,  М.Әуезов к-сі 
26.

Барлық сауалдарды Қызылорда 
қаласындағы

«Қазагромаркетинг» АҚ-на 8 (7242) 26 44 
29, 8 771 088 02 98

Арал қ-сы 8 (72433) 2 45 37, 8 771 088 03 
15

Әйтеке би кенті 8 (72438) 2 38 27, 8771 
088 03 14

Жосалы кенті 8 (72437) 2 12 42, 8 771 088 
02 95

Жалағаш кенті 8 (72431) 3 24 61, 8 771 
088 03 16

Тереңөзек кенті 8 (72436) 2 22 17, 8 771 
088 02 96

Шиелі кенті 8 (72432) 4 25 97, 8 771 088 
03 19

Жаңақорған кенті 8 (72435) 3 14 67, 8 771 
088 02 94 және

сall-орталығына 8 800 080 70 80 нөмірлері 
бойынша жолдауға болады (Қазақстан бой-
ынша қоңырау шалу тегін).

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ атынан 
«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Қызылорда 
өндірістік филиалы (120014 Қазақстан 
Республикасы, Қызылорда қаласы, 
Қорқыт ата көшесі, 26А үй) активтерін 
(әкімшілік ғимарат пен оған тиесілі құрал-
жабдықтарды және жер телімін) сату бой-
ынша тендер өткізетінін хабарлайды.

Тендер арқылы сатуға ұсынылатын ак-
тив туралы мәліметтер:

Лот №1. Әкімшілік ғимарат пен оған 
тиесілі құрал-жабдықтарды және жер 
телімі, Қызылорда қ., Қорқыт ата, 26А; 
жалпы сомасы ҚҚС-сыз 141 564 265,00 
(бір жүз қырық бір миллион бес жүз ал-
пыс төрт мың екі жүз алпыс бес) теңге.

Өткізу нысанымен танысу күні, уақыты 
және реттілігі: 

03, 10 сәуір 2015 ж., сағ.10:00-12:00; 
«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ ҚӨФ-на 
Қызылорда қ., Қорқыт ата, 26А, 2-қабат, 
№15 кабинетке хабарласу арқылы.

Кепілдік жарна: өткізілетін ак-
тив сомасының 10% (кепілдік жарнаны 
қамтамасыз етуді енгізу көлемі мен мерзімі 
және филиалдың банк есепшотының 
реквизиттері тендерлік құжаттамада 
көрсетілген).

Тендер арқылы сатуға ұсынылатын ак-
тив құны 100% көлемде, сату-сатып алу 
келісім-шартына қол қойылған сәттен ба-
стап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде 
төленеді.

Өткізу шарты, техникалық сипатта-
малар және қатысушыларға қойылатын 
басқа да талаптар тендерлік құжаттамада 
көрсетілген.

Тендерлік құжаттама талаптарына сай 
келетін барлық қатысушылар тендерге 
жіберіледі. 

Тендерлік құжаттар көшірмесінің 
пакетін 2015 жылғы 16 сәуір, сағ.10:00-
ге дейін Қызылорда қ., Қорқыт ата, 26А, 
2-қабат, №15 кабинеттен, күн сайын сағ. 
10:00-17:00 (түскі үзіліс 13:00-14:00) де-
малыс және мереке күндерінен басқа 
уақыттарда алуға болады.

Қатысушы өкілінде тендерлік құжаттар 
көшірмесін алуға, тендерлік өтінім беруге, 
сондай-ақ, тендерлік өтінімдер конвертін 
ашу кезінде қатысуға сенімхат және 
жеке тұлғаны куәландыру құжатының 
көшірмесі болуы тиіс. 

Тендерлік құжаттама қатысушыларға 
тегін ұсынылады. 

Тендерге қатысу бойынша өтінімдер 
конвертке салынып, «ҚазТрансГаз Аймақ» 
АҚ Қызылорда өндірістік филиалына, 
Қызылорда қ., Қорқыт ата, 26А мекен-
жайы, 2-қабат, №15 кабинетке ұсынылады 
(жолданады).

Тендерлік өтінімдерді ұсынудың 
соңғы мерзімі: 2015 жылғы 17 сәуір, сағ. 
10:00-ге дейін келесі мекен-жай бойынша: 
Қызылорда қ., Қорқыт ата, 26А, 11-каби-
нет (1-қабат). 

Тендерге қатысуға берілген өтінімдері 
бар конверттер 2015 жылғы      20 сәуір, сағ. 
10:00-де келесі мекен-жайда: Қызылорда 
қ., Қорқыт ата, 26А, 11-кабинет (1-қабат) 
ашылады. 

Қатысушылар мен бұқаралық ақпарат 
құралдары өкілдері тендерлік өтінімдері 
бар конверттерді ашу кезінде қатысуына 
болады. Бұқаралық ақпарат құралдары 
өкілдерінің тендерлік комиссия отырысы-
на қатысуға сенімхаты болуы тиіс.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы 
(7242) 27-56-39, ішкі 2831 телефоны 
арқылы Қ.Абжаппаровадан алуға болады.

Хабарландыру

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің қарыздарын 
кепілдендіру мен сақтандыру шеңберінде 

субсидиялауға өтініштерді қабылдау басталды 

Облыстық кәсіпкерлік және ту-
ризм басқармасы және Қызылорда 
қаласының әкімдігінің бастамасымен 
облыс орталығындағы мейрамхана-
лар мен қоғамдық тамақтану ұйымдары 
арасында «Наурызкөже» атты байқауы 
ұйымдастырылды. 

Сайыс бойынша облыстық кәсіп-
керлік және туризм басқармасы, 
қалалық кәсіпкерлік, өнеркәсіп және ту-
ризм бөлімі, облыстық кәсіпкерлер па-
латасы, «Жас Отан» Жастар қанаты 
облыстық филиалы және Қызылорда 
кәсіпкерлер ассоциациясы өкілдерінен 
облыстық комиссия құрамы іріктелді. 
Онда қазақ ұлттық нақыштарымен 
әзірленген ұлттық киімдер және киіз 
үйлердің бет-бейнесі, мәдени салт-

дәстүрлері, ұлттық түрлі тағамдар 
және ең бастысы наурызкөжені жоғары 
деңгейде дәмді әзірлеу көріністері 
ескеріліп сарапқа салынды.

Бекітілген комиссия құрамының 
шешімімен аталған сайыста 
наурызкөжені ең жоғары деңгейде 
дәмді әзірлегені үшін және де басқа да 
салт-дәстүр көріністері ескеріліп, «Жай-
на» сауда базарының ұжымы бірінші 
орынға лайықты деп танылды. Одан 
кейінгі орындар «Талғат», «Сыбаға» ба-
зары, ал төртінші орын «Айтбек» сау-
да үйіне бұйырды. Аталмыш шара На-
урыз мерекесі қарсаңында жыл сайын 
ұйымдастырылады.

 
Р.АҚНИЕТ.

27 наурыз – Халықаралық театр күні. 
Осыған орай, өткен жұмада Н.Бекежанов 
атындағы қазақ музыкалық драма теа-
трында мерекелік кеш болып өтті. Кешті 
облыстық мәдениет, мұрағаттар және 
құжаттама басқармасының басшысы Ержан 
Әбдірахманов ашып, барша көрермендер 
мен театр ұжымын айтулы мерекемен 
құттықтады. Театрдың бүгінгі жетістігі 
мен оның дамуына жасалып жатқан 
қолдауларды сөз еткен басқарма басшысы 
биылғы жылы театр ұжымының Лондон-
да өнер көрсететіндігін баса айтты. Онда 
қызылордалық өнер ұжымы тек Сыр елінің 
ғана емес, қазақ жұртының өнерін шет елде 
паш ететін болады. 

Шара барысында театрдың көркемдік 
жетекшісі Әмір-Темір Хұсейн театр 
ұжымына ҚР Парламенті Сенатының 
төрағасы Қ.Тоқаевтың мерекелік 
құттықтауын жеткізсе, Е.Әбдірахманов 
театрдың бірқатар қызметкерлеріне облыс 
әкімі мен облыстық мәдениет, мұрағаттар 
және құжаттама басқармасының «Алғыс 
хатын» табыстады. Сондай-ақ, өнер иелерін 
облыстық мәдениет, спорт және ақпарат 
қызметкерлері кәсіподағы да құттықтап, 
театрдың директоры Мұхит Әбдікәрімовті, 

театрдың көркемдік жетекшісі 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ре-
жиссер Әмір-Темір Хұсейнді кәсіподақтың  
«Құрмет белгісі» медалімен марапатта-
ды. Оған қоса театрдың бас суретшісі, 
Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері 
Серік Пірмаханға «Құрмет» грамотасын 
тапсырды. Марапаттау мұнымен толастама-
ды. Бірқатар театр қызметкерлері мерекеде 
Қазақстан театр қайраткерлері одағының 
төрағасы Тұңғышбай Жаманқұловтың  ма-
рапатына ие болды.

Жалпы мерекелік концертте 
көрермендерге өнер иелері ән айтып, 
қойылымнан үзінді ұсынды. Бүгінде те-
атр репертуарында түрлі жанрдағы сапа-
лы қойылымдардың мол екенін ескерсек, 
әрбір спектакльде үздік ойнап, көрермен 

көкейіне жеткізе білген артистер де назар-
дан тыс қалмай арнайы номинацияларға 
ие болды. Осылайша, барша жұртқа ерек-
ше көңіл-күй сыйлаған театр ұжымы Сыр 
көрермендерінің талғамынан шыға білді, 
әрі жақсы әсер қалдырды.

М.ОТАРАЛЫ.

Жыр кеші “Ұлы теңіз” фонын-
да “Теңіз-Ана” роліндегі Н.Бекежанов 
атындағы облыстық драма театрының 
артисі Зина Төлепованың ақынға теңіздің 
“Тек-тұмарын” тағу рәсімімен бастал-
ды. Бұдан соң шараны сөз сөйлеп ашқан 
“Бейбітшілік әлемі” Халықаралық Жа-
зушылар одағы облыстық бөлімшесінің 
атқарушы директоры Бегімбай Ұзақбаев 
алдағы атқарылар жұмыстармен таныс-
тырып, бұл кеш аталмыш ұйымның 
облыстағы алғашқы тұсаукесері екенін 
атап өтті. Ал Қазақстан Жазушы-
лар одағының мүшесі,  белгілі ақын 
Әскербек Рахымбекұлы кеш иесіне 
шығармашылық сәттілік тіледі.

Кезек Шанжархан ақынға беріліп, 
жыр жолдары ағытылды. Ақжал 
толқынды теңіз жағасында туып-өскен 

оның өлеңдерінің бастау көзі сол асау 
теңізде жатқан тәрізді. “Теңізге шақыру”, 
“Теңіздің монологы”, “Ақ толқындардың 
желегін”, “Мен онда ақын болғанмын” 
тағы басқа толқынды жырларында теңіз 
тағдыры мен өзінің шығармашылық 
тағдырын егіз өрім етіп, жарасымды өре 
білген.

Әдебиетсүйер қауымды облыс 
әкімінің орынбасары Рауан Кен жехан-
ұлының құттықтау хатымен әкімшілік 
өкілі Әлімжан Жарылқаған, Қорқыт 
ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетінің ректоры Қылышбай 
Бисеновтің құттықтауын ғылым және 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
департаментінің директоры Қали Ома-
ров таныстырып, ғалым ақынға арналған 
лебіздерін жеткізді.

Алматы қаласынан ат арытып жет-
кен “Бейбітшілік әлемі” Халықаралық 
творчестволық бірлестігінің атқарушы 
директоры Ханымай Мұстафаева ме-
рейтой иесіне аталмыш одақтың құт-
тықтауымен қоса “М.Шолохов” медалі 
және арнайы дипломды табыстады. Ал 
облыстық бөлімше атынан атқарушы 
директор Бегімбай Ұзақбаев ақынның 
иығына шапан жауып, Тұрмағанбет 
Ізтілеуовтің “Шахнаме” дастанының 
қос томдығын тарту етті. Сондай-ақ, 
қаламгерлер Махмұтбай Әміреев пен 
Шыңғыс Айбосынов Халықаралық Жазу-
шылар одағына мүше лікке қабылданып, 
куәліктер табыс етілді.

Кеште Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда мемлекеттік университетінің 
3 курс студенті Инабат Сахиева, бала-
лар бақшасының тәрбиешісі Индира 
Амандыққызы, М.Мәметова атындағы 
Қызылорда гуманитарлық колледжінің 
студенті Айсұлу Насырова, №11 
мектептің 8-сынып оқушысы, немересі 
Зейін Шанжархан ақын өлеңдерін оқыса, 
талапкер ақын Мөлдір Алпысбаева 
ақынға арнауын оқыды.

Шығармашылық кеште Шанжархан 
Бекмағанбетовтің өлеңдеріне жазылған 
сазгер Талғат Нағашыбаевтың “Шынар-
ай” әнін облыстық филармония әншісі 
Назерке Нұрадинова, “Ерке қыз” әнін 
мектеп оқушысы Құндызай Жаңабай, 
“Астана” әнін екінші сынып оқушысы 
Дінмұхаммед Төлеубай, композитор 
Аққошқар Серәлиевтің “Көршілер” әнін 
әнші Әділхан Райхан орындаса, жырау 
Айбек Тәңірбергенов ақынның “Мен – 
теңіздің ұлымын” атты өлеңін термелетті. 
Жыр кешін автордың сөзіне жазылған 
белгілі композитор Өтеген Спановтың 
“Мектебім” әні әрлей түссе, кеш соңында 
әнші-сазгер Талғат Нағашыбаев өзінің 
“Балдәурен” әнін орындады.

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

Жыр кеші

ЖҮРЕКТЕГІ ЖАЗУЛАР
байқау

СЫР ЕЛІ ТЕАТР КҮНІН ТОЙЛАДЫ

Адамның қанында қант мөлшерінің көбейіп кетуінен пайда болатын 
дертті қант диабеті деп атайды. Бұл аурумен жас та, кемел жастағылар 
да, кәрі де сырқаттанады. Әсіресе, жасөспірім кездегі диабет ауруы өте 
қиын. Мұндай жаста диабетпен ауырғандарға арнаулы дәрі (инсулин) 
қолдану ұсынылады. Әйтсе де бұл ауру 40-тан асқан, тамақты шектен 
тыс ішіп, толыса бастаған адамдарға тән болып келеді.  

Қант диабетінің негізгі симптомдары ретінде  үнемі сусап тұру (по-
лидипсия), кіші дәреттің жиілеп, көп болуы (полиурия), үнемі шар-
шаулы сезіну (полифагия), қол-аяқтың ұйып, жансыздануы, үнемі 
қарын аштығынан арылмау, салмақ азаюы  саналады. Сонымен қатар, 
қант диабетінің екінші деңгейлі симптомдары мынадай жағдайларда 

байқалады. Атап айтқанда,  олардың қатарында терінің қышуы. Көздің 
көру қабілетінің айырылуы («тұман көлегейлегендей»), аяққа жазыл-
майтын созылмалы жара шығуы, естен тану (қысылтаяң жағдайларда) 
секілді жағдайлар бар. 

Әлем бойынша 2011 жылы 366 миллион адам  осы аурумен 
тіркелген. Салыстыратын болсақ, 1985 жылы 30 миллион адам осы 
дертке душар болған. Арада 15 жылдан соң бұл сан 150 миллионнан 
асты. Ал қазіргі кезде қант диабетіне шалдыққан адамдардың саны әр 
12-15 жыл сайын екі есеге көбеюде.

Жазира ТОРҒАЕВА,
Шалқия кенті дәрігерлік 

емханасының лаборанты.
Жаңақорған ауданы. 

МаМан кеңесі

ҚАНТ ДиАбЕТІ

Өткен жұмада Ә.Тәжібаев атындағы облыстық әмбебап-ғылыми 
кітапханада өткен ақын, ұстаз, ғалым Шанжархан Бекмағанбетовтің әдеби-
шығармашылық кеші осылай аталды.

“НАУРЫЗКӨЖЕ” САЙЫСЫ

Қызылорда облысының 
қаржы басқармасы.

2015 жылдың 30 наурыздағы мүлікті 
жария етуге байланысты есептіліктің 

қорытындысы
Аудан Келіп түскен 

өтініштер саны
Орны

Арал ауданы 6 8
Арал қаласы 9 7

Қазалы қаласы 0 9
Қазалы ауданы 12 5

Қармақшы ауданы 45 2
Жалағаш ауданы 13 4
Сырдария ауданы 11 6

Шиелі ауданы 13 4
Жаңақорған ауданы 25 3
Қызылорда қаласы 255 1

Арал қаласындағы  «Құрметті азаматтар» аллея-
сында  орналасатын  Арал Совдепінің тұңғыш төрағасы  
Т.Медетбаевтың  бюстінің эскиздік жобасына ашық  
конкурс жарияланады.

 Конкурсты «Қызылорда облысының мәдениет 
басқармасының Қызылорда облыстық тарихи  және 
мәдени ескерткіштерді қорғау жөніндегі» коммуналдық 
мемлекеттік  мекемесі ұйымдастырады.

Конкурстың мақсаты – Бюсттердің бейнесін аша-
тын, аса мәнерлі мүсіндік көркемдік шешімді анықтау. 
Ұсынылған жобалар жоғары идеялық және сәулеттік-
көркемдік деңгейде орналасуы тиіс.

1.Конкурстың бағдарламасы
Конкурстық құжаттардың құрамы және оларды 

рәсімдеуге қойылатын талаптар.
1. Ескерткіштің жобасын  іріктеу талаптары.
- көркемдік деңгейі жоғары, эстетикалық мәнерліліктің 

болуы,
- идеялық мазмұны, көркемдік тұтастығы мен бітімі 

ерекше болуы;
- мүсіннің алыстан көз тартуы;
- орналасатын жердегі  көріністің (панорама) басым 

композициясына айналуы керек.
2. Конкурстық материалдар құрамында ұсы-

нылатын құжаттар:
1.Орналасу сызбасы     М1:500
2.Бас жоспар                 М1:500
3.Нұсқа (макет)             М1:10
4.Ескерткіштің қасбеттері  М 1:10
5.Мүсіннің эскизі  -Н-0,50-0,60 см.
6. Бюстің көркемдік шешімімен кеңістікті  ұйымдастыру 

қағидалары  және негізгі идеясы мазмұндалған  №14 
өлшемді «Times New Roman» шрифтімен  бірінші 
жоларалығымен басылған  2 беттен аспайтын мәтіннен 
тұратын, 2 дана қысқаша түсініктеме жазба.

3. Барлық графикалық жұмыстар  60х90 см план-
шетте  беріледі.

Графикалық орындау әдістер – макеттің түсі, техника-
сы, материалы және мүсін – автордың  өз қалауы бойын-
ша  орындалады.

Көрнекті түрде назарға ұсыну үшін барлық материалдар 
электрондық  нұсқада қосымша ұсынылады.

2. Конкурстың шарттары

1. Конкурсқа қатысуға  мүсіншілер және  авторлық 
ұжымдар  шақырылады.

2.Бюсттің материалы – қола Н -2,4-2,8 м, тұғырының  
биіктігі жергілікті көріністің  үйлесімділігіне қарай 
шешімін табуға тиіс.

Бюсттің орнатылатын жері:
1.Т.Медетбаев бюсті Әбілхайыр хан мен Бақтыбай ба-

тыр көшелерінің қиылысында орналасқан  «Құрметті аза-
маттар» аллеясы.

3. Конкурсқа ұсынылатын материалдар  Облыста жаңа 
ескерткіштерді орнатуды реттеу және тарихи-мәдени   
мұра объектілерін тарихи және мәдениет ескерткіштері 
деп тану, сондай-ақ  оларды мәртебесінен айыру  туралы 
қорытынды әзірлейтін  облыстық комиссияда  қаралып,  
аталған комиссияның оң қорытындысымен  Қазақстан  Ре-
спубликасында  орнатылатын ескерткіштер мен  монумент-
тер  жөніндегі Мемлекеттік комиссияның  (Қазақстан  Рес-
публикасы Үкіметінің  2001 жылғы 1 наурыздағы  № 311 
қаулысымен бекітілген ) қарауына ұсынылатын болады.

4. Авторлар конкурс материалдарын  «Қызылорда 
облысының мәдениет басқармасының Қызылорда 
облыстық  тарихи және мәдени ескерткіштерді қорғау 
жөніндегі» коммуналдық  мемлекеттік  мекемесіне  2015 
жылдың      1 мамырына  дейін ұсынулары қажет.

5. Конкурс   жобалары алты  таңбалы сандармен  
белгіленген  шифрмен  ұсынылады. Шифр кон курсқа 
ұсынылған  жоба  материалдарының, сондай-ақ  кон верт-
тердің  оң жақ жоғары бұрышына жазылады (биіктігі – 1 см). 
Жобаға қосымша  желімделген конверттер  авторлардың 
аты-жөні, тегі көрсетілген ақпараттық парақ тіркеледі.

Конкурс шарттары  сақталмаған жобалар байқауға  
жіберілмейді және комиссияда қаралмайды.

6. Бағдарлама және конкурс шарттары  бойынша  
ақпарат алу үшін  төмендегі мекен-жайға хабарласуға бо-
лады.

120001; Қызылорда қаласы, ІІІ  ірілендірілген квар-
тал  н/з (бұрынғы әскери  комиссариаттың  шақыру 
пункті  ғимараты) «Қызылорда облысының мәдениет 
бас қармасының  Қызылорда облыстық тарихи және мә-
де ни ескерткіштерді  қорғау жөніндегі» коммуналдық  
мем лекеттік мекемесі 25, 26 бөлме; Тел: 8(7242) 27-86-
84; 26-41-93 ; e-mail; ohranakzl@mail.ru

конкурсқа қатысыңыз!

Қазақ хандығының 550 жылдығына 
орай №4 облыстық дарынды балалар 
мектебінде “Қазақ хандығы тарихындағы 
Сыр өңірінің орны” тақырыбында ғылыми 
жоба байқауы өтті. Байқаудың негізгі 
мақсаты – Сыр өңірінің тарихын ғылыми 
тұрғыда тереңірек зерттеу. Байқау бары-
сында облысымыздың барлық аудандары 
мен қалаға қарасты мектептерден келген 
8-10 сынып оқушылары өзара бақ сынас-
ты. Оқушылар өздерінің жетекшілерімен 
бірге дайындаған ғылыми жобалары-

нан баяндама жасап, қазылар алқасының 
қосымша сұрақтарына жауап берді. 

“Оқушылардың дайындаған жобала-
ры, жасаған баяндамасы жоғары деңгейде 
деп айтуға болады. Сыр өңірінің тарихын 
толыққанды зерттей білген. Тек бір ай-
татыным, қосымша сұрақтар қойғанда 
балалар тосылып жатты. Ол оқушының 
емес, жетекшінің қателігі деп ойлай-
мын. Көбіне жетекшілер оқушылармен 
ғылыми тұрғыда жеке жұмыс жасай 
бермейді” – деді қазылар алқасының 

төрағасы Дастан Сәтбай.
Сайыс соңында қазылар алқасының 

шешімімен бірінші орынды №5 мектеп-
лицейінің оқушылары Камшат Захман 
мен Сания Әнуар жеңіп алды. Сондай-ақ, 
басқа да қатысушы оқушылар облыстық 
білім басқармасы дайындаған арнайы 
алғыс хаттармен марапатталды.

 А.ИБРАЕВА.
Қызылорда аграрлық-техникалық 

колледжінің оқытушысы.

ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫ ЖӘНЕ ӨҢІР ТАРиХЫ

наурызнама


