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«АҚНИЕТ»  
БАҒДАРЛАМАСЫ 
ЖАЛҒАСЫН ТАППАҚ

Аймақта «Ақниет» бағдарламасының үшінші кезеңі бастал-
ды. Облыс әкімінің бастамасымен дүниеге келген бағдарлама 
биыл да жалғасын тауып, «Лукойл Оверсиз Сервис Б.В» 
компаниясының қолдауымен өткізілмек. Бұл жайында облыс 
әкімі Қырымбек Көшербаевтың қатысумен болған басқосуда 
айтылды. Шараға «Лукойл Оверсиз Сервис Б.В» компаниясы 
филиалы директорының орынбасары Владислав Михайлов, ау-
дан әкімдері мен бірқатар басқарма басшылары қатысты. Шара 
барысында облыс әкімі Қ.Көшербаев сөз алып, бағдарламаның 
кәсіпкерлерге беретін мүмкіндіктеріне тоқталды. 

– Елбасы жыл сайынғы Жолдауында кәсіпкерлік саласын дамытуға 
ерекше көңіл бөліп, нақты тапсырмалар жүктегені белгілі. Оның ішінде 
шағын және орта бизнесті дамытуға қолайлы жағдай жасалу керектігін 
баса айтқан. Бұл тұрғыда осы уақытқа дейін облысымызда «Кәсіпкерлікті 
дамытудың жол картасы – 2020», «Жұмыспен қамту – 2020», «Инвес
тор – 2020» бағдарламалары арқылы бірқатар жұмыстар атқарылған 
болатын. Олардың қатарын 2013 жылдан бері «Ақниет» бағдарламасы 
толықтыруда. Бұл бағдарлама өңірімізде орта және шағын бизнесті да
мытуда, ауыл тұрғындарының бастамаларына қолдау бере отырып, ау
ылды жерлерде жұмыс орындарының ашылуына, түрлі жобалардың 
жүзеге асуына үлкен септігін тигізеді. Өңір халқына осындай мүмкіндік 
беріп отырған «Лукойл» компаниясына алғысымды білдіремін,  деді  
аймақ басшысы. 

Мұнан соң «Лукойл Оверсиз Сервис Б.В» компаниясы филиа
лы директорының орынбасары Владислав Михайлов сөз алды. Ол 
«Ақниет» жай ғана бағдарлама емес, кәсібін дөңгелетемін деген  ауыл 
тұрғындарына мол мүмкіндік беретін үлкен жобалардың бірі екендігін 
баса айтты. Сондайақ, осындай игі бастамаға атсалысуға шақырған об
лыс әкіміне ризашылығын жеткізді. Ал, өңірлік кәсіпкерлер палатасының 
директоры Руслан Досмаханов жобаны аудандарда жүзеге асыру аясын 
кеңейту жайында ұсыныс білдірді.  

Айта кету керек, бағдарлама биыл да Жалағаш, Сырдария және 
Қармақшы ауданының тұрғындарын қамтитын болады. Оған мүмкіндігі 
шектеулі жандар, жалғызбасты аналар, көпбалалалы және тұрмысы 
төмен отбасылар, сонымен бірге, жұмыссыздар  мен оралмандар қатыса 
алады. Бағдарламаның алғашқы жылында 77 жоба қолдауға ие болса, 
өткен жылы 1151 өтініштің ішінен үздік деп танылған 97 жоба жеңімпаз 
атанып «Лукойл» компаниясының қайтарымсыз грантына ие болған. 
Соның нәтижесінде өңірде шаштараз, балабақшалар мен дәріханалар, фо
тосалондар мен жиһаз цехтары, тігін шеберханалары және компьютерлік 
орталықтар ашылып халыққа қызмет көрсетуде. Биыл да бағдарламаның 
үшінші кезеңі сәтті басталып, ел игілігі жолында елеулі істердің жүзеге 
асатынына сенім мол. 

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ.

Облыс әкімі Қырымбек Көшербаев «Арай-
Sunrize» лагерінде демалысын өткізіп жатқан 

оқушылармен кездесті. Онда жаз бойы 180 баладан 
5 ауысым бойынша демалады. Сондай-ақ, «Ман-

сап» республикалық экономикалық ауысымы мен 
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ-ның кубо-

гы үшін өткізілген жарыстың қатысушыларына 
арналған ауысым жұмыс жасайды. 

Жазғы демалыс басталысымен мұнда республикалық 
экономикалық ауысымда еліміздің 12 аймағынан кел
ген 810 сыныптардың оқушылары болды. Қазір лагерь
де облыстың үздік 180 баласы тынығуда. «ПетроҚазақстан 
Құмкөл Ресорсиз» АҚ мұнай компаниясы  жылмажыл 
қаржылай қолдау көрсетіп келеді. 

Педагогтар да тәрбиелікбілімдік бағдарламаның 
жаңа моделін әзірлеп жасаған. Балалар тек тынығып қана 
қоймайды. Сонымен қатар, өздерінің шығармашылық 

қабілеттерін де шыңдайды. Тәрбиешілердің айтуынша, 
оқушыларды шығармашылық және спорттық үйірмелер 
көбіне қызықтырады екен. Үйірмелерде тәрбиешілер 
демалушыларға құрақ көрпеше, сырмақ, кілем тоқу, ағаш 
ою, қыш бұйымдары, тоғызқұмалақ, қазақша күрес және 
ұлттық аспаптарда ойнауды үйретеді. Барлық үйірмелердің 
жұмысымен аймақ басшысы арнайы танысып шықты. 

– Білімнің дамуы – бүгінгі адамзат өркениетінің өлшемі, 
қоғам дамуының басты көрсеткіші. Ал біз үшін білім – 
Тәуелсіз мемлекет ретінде дамуымыздың, Елбасы меже
леген алғашқы 30 мемлекеттің қатарына қосылудың бас
ты алғышарты. Байқасаңыздар, «Балапан» мен «Болашақ» 
аралығындағы бағдарламалардың барлығы өскелең ұрпақ 
үшін жасалып отыр. Сондықтан келер оқу жылына жақсы 
дайындықпен келу үшін тыңғылықты тынығу қажет. 
Демалыстарыңызды сәтті өткізуге тілектеспін, – деді облыс 
басшысы.

Жалпы, Қызылорда облысында 110 сынып аралығында 

112 мыңнан астам оқушы бар. Соның 93 пайызы биыл жазғы 
демалыс орындарымен қамтылады. Облыста балалардың 
жазғы демалысы қала сыртында, мектеп жанындағы күндізгі 
тынығу лагерьлерінде, оқушылар үйіндегі дебаттық клуб
тар мен аула клубтарындағы үйірмелер және спорттық 
секцияларға қатысу, көркейтукөгалдандыру, құрылыс
жөндеу бригадаларына тарту, тарихи орындарға саяхат 
формасында ұйымдастырылуда. 

Облыс көлемінде қала сыртындағы 9 лагерь бар. 
Оқушылар соңғы екі жылдан бері Жаңақорған ауданын
да орналасқан «Облыстық олимпиадалар және қосымша 
білім беру орталығында» демалып келеді. Биыл олардың 
қатарына «Қамбаш» оқусауықтыру орталығы қосылып 
отыр. Екі нысан жыл он екі ай жұмыс жасайды. Яғни, үш 
ай демалыста балалар тынықса, қалған уақытта білімін 
жетілдіреді. 

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

 Отандық бизнесті өркендетпей, тұрақты өсімге қол 
жеткізе алмаймыз. Әсіресе, өндіріс саласын дамытудың 
берері көп. Осы мақсатта мемлекет түрлі бағдарламалар 
қабылдап, тиісті жұмыстар жүргізуде. Жаңа өндіріс 
орындарын ашу қашанда оңай соқпаған. Осы орайда 
мемлекет кәсіпкерлерге көмек ретінде индустриялық 
аймақтар құра отырып, үлкен  көмек қолдау жасауда.

Индустриялық аймақ коммуникациялармен қамтамасыз 
етілген, мемлекет жеке кәсіпкерлік субъектілеріне өнеркәсіп 
объектілерін орналастыру және пайдалану үшін Қазақстан 
Республикасының Жер кодексінде және Қазақстан 
Республикасының өзге де заңдарында белгіленген тәртіппен  
берілетін жер.

Жер учаскелері құрылу сәтінде мемлекеттік меншікте 
болуға және бюджет қаражаты, сондайақ заңнамада тыйым 
салынбаған өзге көздер есебінен жеткілікті инфрақұрылымдық 
ресурстармен қамтамасыз етілуге тиіс. Инфрақұрылымдық ре
сурстар дегеніміз – индустриялық аймақтың барлық қаты су шы
ларының жылу және электр энергиясына, сумен жабдықтауға, 
кәрізге, көлік коммуникациясына, байланыс қызметтеріне және 
кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін қажетті өзге де қызмет 
түрлеріне мұқтажын қамтамасыз ететін құрылыстар кешені. 

Индустриялық аймақтарды дамытудың негізгі ынталандыру
шы факторы өндірісті құру мен дамыту кезінде кәсіпкерлердің 
шығындарын азайту болып табылады.

 Себебі, жер учаскелерінің жоғары құны, қымбат тұратын 
инфрақұрылымдарды жүргізу шағын және орта бизнес ком
панияларына өздігінен инженерлік коммуникацияларды өз 
бетімен барлық шығындарды игеруіне және нарықтық баға 
бойынша жерді сатып алуына мүмкіндік бермейді. Мұндай 
кешендерді ұйымдастыру арқылы өзіне шығындардың бір 
бөлігін мемлекет өзіне ала отырып, бизнес бірлігіне есеп
пен жеке кәсіпкерлік шығындарын төмендетеді, бұл да жаңа 
өндірістердің іске қосылу уақытын қысқартады.

Қызылорда облысы көлемінде жаңа өндіріс орын
дарын құруды қолдау мен өңірдің инвестициялық 
тартымдылығын арттыру үшін индустриялық аймақтар құру 
жұмыстары белсенді түрде қолға алынып, оларға инженерлік 
инфрақұрылым жүргізу жұмыстары жүзеге асырылды. Осы 
мақсатта 2014 жылы облысымызға республикалық бюджеттен 
834,8 млн теңге қаржы бөлінді. Осы қаржы есебінен Арал ау
даны бойынша белгіленген 16 гектар аумаққа 191,9 млн теңге, 
Қазалы ауданы бойынша белгіленген 12,7 гектар аумақ үшін 
153,6 млн теңге, Жалағаш ауданындағы белгіленген 22 гек
тар жерге 271,7 млн теңге және Шиелі ауданындағы 50 гектар 

аумаққа 217,4 млн теңге мөлшерінде қаржы бөлінген болатын.
Десе де, бүгінгі таңда аталған аудандардағы индустриялық 

аймақтардың мүмкіндігі тиімді пайдалынылып отырған 
жоқ. Бұл жөнінде жақында өткен облыс әкімі жанындағы 
кәсіпкерлік кеңесінде облыс әкімінің орынбасары Серік 
Қожаниязов нақты мысалдар келтірген болатын. Мәселен, 
индустриялық аймақты дамыту концепциясына сәйкес Арал 
ауданындағы индустриялық аймақта 450 млн теңгені құрайтын 
3 жобаның бүгінгі күнге дейін бірдебірі іске қосылмаған болып 
шықты. Тек екі жобаға жер телімі табысталған. Индустриялық 
аймақтың 16 гектар көлемінен 10 гектарын тұжырымдамада 
көрсетілмеген құс фабрикасы құрылысы жобасына табыстаған. 
Әйтсе де, ол жоба бойынша да бір жыл бойы ешқандай жұмыс 
жасалынбаған болып шықты.

Қазалы ауданында 393,6 млн теңгені құрайтын 12 жобаның 
жүзеге асырылуы көзделсе, бүгінге дейін ешқайсысы іске 
қосылмаған. Индустриялық аймақта 6 жобаға жер телімдері та
бысталып, 3 жобаның құрылыс жұмыстары басталса, бекітілген 
тұжырымдамаға сәйкес аудан әкімдігі бизнес инкубатор құру 
бойынша нақты жұмыс атқармаған. Жалағаш ауданындағы 
индустриялық аймақты дамыту концепциясына сәйкес 658,8 
млн теңгені құрайтын 14 жобаның жүзеге асырылуы жоспар
ланса, бүгінгі күні барлығы 8 жобаға жер телімдері беріліп, 
оның ішінде құны 144,8 млн теңгені құрайтын 4 жоба іске 
қосылған. Тағы бір жобаның құрылыс жұмыстары жүргізілуде. 
Шиеліде 1,4 млрд теңгені құрайтын 4 жобаның жүзеге асы
рылуы жоспарланғанды. Бүгінгі күні 3 жоба бойынша жер 
телімдері табысталып, мия өңдеу зауыты іске қосылды. Деген
мен де, қазіргі кезеңде индустриялық аймақтың 78 пайызы бос 
тұр. Міне, бұл деректердің көңіл көншітпейтіні рас. 

Кәсіпкерлік кеңесінде аталған аудан басшылары өндірістік 
алаңдарды пайдалану жоспарларымен бөліскен болатын. 
Шынын айтқанда, Жалағаш ауданынан басқаларында бүгін
ертең жағдайдың жақсарып кететін түрі көрінбейді. Жыл 
соңына дейін тағы 6 жоба жүзеге асырылады деп күтілуде. 
Нәтижесінде, 60 жаңа жұмыс орындары ашылмақшы. 

Егер Үкiмет индустриалдық аймақтарды дамыту iсiне 
баса мән берсе, оның нәтижелiлiгiнен күмәндануға болмайды. 
Елiмiзде қуатты экономиканы жолға қою үшiн алдымен оған 
жақсы жағдай жасалуы тиiс. Индустриялды аймақтар осындай 
мақсатта құрылды және бұл жеткiлiктi деңгейде қордаланған 
мәселелердi шешуге мүмкiндiк бередi. Елбасы Н.Ә.Назарбаев 
атап өткендей, индустриалдық аймақтар өнеркәсiптi жаң
ғыртуда жетекшi тәсiл болып саналады. Бұл сөзді расқа айнал
дырып жатқан өңірлер баршылық. Тіпті, біздің көршілеріміз  
бұл бағытта біраз алға басқаны анық байқалады. 

Мемлекеттің қыруар қаржысы жұмсалған өндірістік 
аймақтар өз пайдасын беруі тиіс. Онсыз болмайды. Осы ретте 
облыс әкімі Қырымбек Көшербаев индустриялық аймақтардан 
жер алып, жұмысын бастамағандардан жер телімін қайтарып 
алуды және барлық мүмкіндіктер жасалған өндірістік 
аймақтарға өзге өңірлерден, тіптен шет елдерден инвесторлар 
тарту керек екендігін айтты.  Амал жоқ, өзіміздің кәсіпкерлерге 
арналған мүмкіндіктерді өзгелерге ұсынатын боламыз.  Барды 
ұқсата алмау деген осы шығар?

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

“АЙБЫНДЫҚТАР” ЖОЛҒА ШЫҚТЫ
Биылғы жылдың 913 маусым аралығында Қарағанды облысындағы 

Спасск оқу орталығында бірінші рет республикалық әскерипатриоттық 
«Айбын» жиыны өтеді. 

Елімізде алғаш рет өткізілгелі отырған әскерипатриоттық жиынға 
Қызылорда қаласындағы орта мектептер оқушыларынан құралған «Ай
бын» командасы қатысады. Шарада олар білтемірге тартылу, 100 метрге 
жүгіру, арқан тарту, ұзындыққа секіру, АК74 автоматын шашыпжинау, 
пневматикалық қарудан ату, алғашқы медициналық жәрдем көрсету, жа
ралыны ұрыс алаңынан алып шығу секілді жарыс түрлерінен бақ сынай
тын болады. 

Ал команданың жол шығыны мен киімкешегіне толықтай 
Қызылорда облысының әкімдігі қолдау білдірді.

С.АДАЙБАЕВА.

«ЖАСЫЛ БЕЛДЕУ»
АУМАҒЫ ҰЛҒАЯДЫ

ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астананың «жасыл 
белдеуін» дамыту мәселелері жөнінде кеңес өткізді, деп хабар-
лады Ақорданың баспасөз қызметі.

Кеңеске Президент Әкімшілігінің басшысы Н.Нығматулин, Аста
на қаласының әкімі Ә.Жақсыбеков және ауыл шаруашылығы вице
министрі Е.Нысанбаев қатысты.

Кеңеске қатысушылар елорданың жасыл аймағын дамытудың 
аралық қорытындыларын, сондайақ оны дамытудың бұдан 
әрі қадамдарын талқылады. Атап айтқанда, 2020 жылға дейін 
жұмыстарды үш негізгі бағытта жүргізу жоспарланды: қазірдің өзінде 
қалыптасқан аймақтардағы алқаптарда өсімдіктерді тығыздату, қала 
шетіндегі бос жерлерге орман өсімдіктерін отырғызу, рекреациялық 
аймақтар құру.

Нұрсұлтан Назарбаев «жасыл белдеуді» қалыптастыруда 
үйлестірілген жұмысты қамтамасыз етудің, ғылыми тұрғыларды 
қолданудың және жаңа технологияларды енгізудің, қала шетіндегі 
және одан тыс жерлердегі орман өсімдіктері алаптарын бірбіріне 
қосудың маңызына баса көңіл бөлді.

Кеңес қорытындысымен Мемлекет басшысы бірқатар нақты тап
сырмалар берді.  

ЕЛБАСЫНА АРНАЙЫ 
СЫЙЛЫҚ ТАПСЫРЫЛДЫ

Мемлекет басшысы «Муз-ТВ 2015» сыйлығын тап-
сыруға арналған концерттік кеште болды, деп хабарлады 
Президенттің баспасөз қызметі.

Ауқымды шоу барысында Қазақстан мен Ресейдің эстра
да әртістері өнер көрсетті. Сондайақ, шара барысында Нұрсұлтан 
Назарбаевқа «Өмірді өркендетуге қосқан үлесі үшін» номинациясы 
бойынша арнайы сыйлық тапсырылды.

ӨНДІРІСТІК АЙМАҚТАР
ӨРІСТІ ЖОБАЛАР КҮТЕДІ

Облыс  әкімі Қырымбек Көшербаевтың төрағалы-
ғымен өткен облыс әкімдігінің мәжілісінде аймақта 
іске қосылатын нысандардың сапасына, жергілікті  
органдардағы орындаушылық тәртіпке, азық-түлік баға-
сын  тұрақтандыруға, пайдаланбай жатқан жер телімдерін 
мемлекетке қайтаруға қатысты мәселелер талқыланды. 
Облыс әкімінің орынбасары Нұржан Әлібаев жуырда облыс 

аумағында салынып жатқан құрылыс нысандарының, оның ішінде 
газдандыру, тұрғын үй, көлік жолдарының сапасы тексерілгенін 
атап өтті. Оған қоса тынығу лагерьлерінің санитарлық тазалық, 
абаттандыру жұмыстарының атқарылуына баға берілді. Газды 
жеке секторға және әлеуметтік нысандарға қосуда, қаржы ин
ституттарымен жұмыс жүргізуде, тұрғын үй қорын жаңғырту 
бағдарламасын іске асыруда кемшіліктер бар. Бюждеттен бөлінген 

қаржыға салынып жатқан кейбір нысандардың, жолдардың сапа
сы сын көтермейді. Бұл құрылыс сапасын бақылау  деңгейінің 
төмендігін көрсетеді.  

 – Газдандыруға республикадан 23,5 млрд теңге қаржы 
қаралды. Облыста 14 газ таратушы станция салынады. Тұрғындар 
әкімдіктердің осы мәселеге селқостықпен қарауы салдары
нан көп мәселені түсінбей жатыр. Газды станциялардан жеке 
секторға қосу бюджет есебінен жүзеге асырылады деп ойлай
ды. Мүлде олай емес, тұрмысы төмен отбасыларына көмек 
көрсетеміз. Әкімдер жұмысты тиісті дәрежеде ұйымдастырмаған. 
«Қазтрансгазаймақпен» бірге тұрғындарға түсіндіру жұмыстарын 
жүргізу әкімдердің жауапкершілігінде, – деді облыс басшысы. 

Хабарламашы салынып жатқан нысандардың 90 пайызын 
1 қыркүйекке дейін аяқтауға, ал 1 қазанға дейін толық бітіруге 
барлық мүмкіндіктер жеткілікті екенін айтты. 

Жергілікті мемлекеттік органдардағы орындаушылық тәртіп 
туралы хабарлама жасаған облыс әкімі аппаратының басшысы 
Қ.Жайсаңбаев  кейбір тапсырмалардың уақытылы орындалмағанын, 
құжат айналымына ішкі бақылаудың жүргізілмейтінін  атап 
көрсетті. Президент Әкімшілігінен, Премьерминистр Кеңсесінен, 
орталық атқарушы органдардан келген тапсырмалардың орын
далуына қатаң бақылау қойылған. Жеке және заңды тұлғалардан 
түскен өтініштер саны Жеңістің 70 жылдығы қарсаңында түскен 
өтініштер есебінен, тұрғын үй құрылысының, тұрғын үй қорын 
жаңғыртудың қарқын алуы себебінен көбейген.  

Тауар бағаларын тұрақтандыру бойынша хабарлама жасаған 
облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы басшысының міндетін 
атқарушы П.Сыздықов әлеуметтік маңызы бар азықтүліктердің 
10ның бағасы жоғарылағанын, алтауының бағасы төмендегенін, 
17нің бағасы бірқалыпты сақталғанын айтты.  Тауар бағаларын 
тұрақтандыру үшін облыста өндірілмейтін немесе аз өндірілетін 
өнімдер тұрақтандыру қоры арқылы өзге өңірлерден тасымалда
нып келеді.  Биыл тұрақтандыру қорына алынатын 1350 тонна 
картоптың  550 тоннасын  фьючерстік келісім негізінде жергілікті 
тауарөндірушілерден алу жоспарланып отыр. Азықтүлік 
жетіспеушілігін болдырмау үшін «Мирас» сауда орталығымен 
әріптестік келісім аясында жұмыс жолға қойылған. Көкөніс және 

балық сататын қосымша сауда нүктелері іске қосылуда. 
Мәжілістің күн тәртібіндегі келесі мәселе – пайдаланбаған 

жер телімдерін мемлекетке қайтару барысы туралы облыстық 
жер қатынастары басқармасының басшысы Ш.Қойшыбаев, 
облыстық жердің пайдалануы мен қорғалуын бақылау басқармасы 
басшысының міндетін атқарушы М.Әбілқасымов хабарлама жаса
ды. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерге түгендеу жасалғанда 
311,2 мың гектар жер пайдаланылмай отырғаны анықталған. Оның 
216,8 мың гектары мемлекетке қайтарылған, 2,9 мың гектарын жер 
иеленушілер қайта пайдаланған. Қалған 91,5 мың гектарын заңға 
сәйкес мемлекетке қайтару бағытында жұмыс жасалуда. 

Жеке тұрғын үй құрылысы үшін табысталған жер учаскелеріне 
түгендеу жүргізу барысында жерді мақсатты пайдалану тура
лы ескертулер беріліп, меншік иесі табылмағандарын есепке алу 
шаралары атқарылды. Мүлде пайдаланбаған меншік иелерінің 
жер телімін алып қою үшін құжаттар сотқа жолданған. Жыл ба
сынан бері нысаналы мақсаты бойынша пайдаланылмай отырған 
жер телімдерін анықтау, тиісті шаралар қабылдау үшін мүдделі 
мемлекеттік органдардың бірлескен ісқимыл бағдаржолы 
бекітілді. Сондайақ осы мәселе аясында жайылымдардағы су 
көздеріне жүргізілген тексеру барысы да баяндалды. Түгендеуден 
соң анықталған су көздері орналасқан телімдерді коммуналдық 
балансқа алу шаралары Қызылорда қаласында ғана жүргізілген. 
Ал аудандарда тиісті жұмыстар өз деңгейінде атқарылмай отыр. 

Мәжілісте облыс әкімінің орынбасары Рауан Кенжеханұлы 
Ұлттық бірыңғай тестілеудің алдын ала нәтижесіне тоқталды.  
Биыл орташа көрсеткіш  81,8 балды құрап отыр. Өткен жылы 
74,2 балл болған. Аудандар арасында бірінші орында түлектері 
орташа 83,5 балл алған  жалағаштықтар тұрса, мектептер бойын
ша қазақтүрік қыздар лицейі түлектерінің көрсеткіші 109,9 балл 
болған. Алтын белгіге үміткер 231 оқушының 136сы өз білімдерін 
дәлелдеді. Бұл түпкілікті қорытынды емес, алдағы күндері нақты 
нәтижелер белгілі болады. 

Мәжілісте қаралған мәселелер бойынша тиісті органдарға тап
сырмалар берілді. 

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА.

ЖАЗ ЖАЙНАТЫП, КҮН КҮЛДІРІП...

БАСТАЛҒАН ІСТІ УАҚЫТЫЛЫ АЯҚТАУҒА 
БАРЛЫҚ МҮМКІНДІК БАР 
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БРИФИНГ ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕС

ҚР Мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің Қызылорда облыстық 
департаменті жанындағы қоғамдық 
кеңестің кезекті отырысында бірнеше 
мәселе қаралды. Осылардың ішінде 
жиынға қатысушылардың қызығушылығын 
танытқаны Қызылорда қалалық жер 
қатынастары бөлімінің жұмысы жайлы 
болатын.
– Қазіргі таңда мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 

сапасына қатысты Қызылорда қалалық жер қатынастары 
бөлімінің қызметі маңызды тақырыпқа ие болып отыр, 
– деді хабарлама жасаған департамент консультанты 
Нұрбек Қаласов.

Қоғамдық кеңес пен тәртіптік кеңес отырыстарында 
бөлім қызметі бойынша тиісті шешімдер қабылданып, 
бірқатар ұсыныстар берілсе де, бөлім тарапынан ат
қарылып жатқан шаралар мардымсыз. Былтырғы жылғы 
жүргізілген бағалау қорытындылары да жергілікті ат
қарушы органдардың мемлекеттік көрсетілетін қыз
меттердің сапасын қамтамасыз етудегі қызметінің 
тиім сіздігін көрсетіп отыр. Оған себеп – мемлекеттік 
көр сетілетін қызметтердің мерзімдері бұзылуының 
көптеп орын алуы, қызметтер сапасына ішкі бақы
лаудың тиімсіздігі, қызметтер жөнінде халықты ақпа
рат тан дырудың өз деңгейінде жүргізілмеуі, «элект
рондық үкімет» порталы және халыққа қызмет көрсету 
орта лықтары арқылы көрсетілетін қызметтерді пайда
ланушылар үлесінің төмендігі және есептік ақпарат
тардың сапасыз дайындалуы.

Биылғы алғашқы тоқсанда жергілікті атқарушы 
органдарға тиесілі 18 мемлекеттік қызметтің мерзімі 
бұзылып көрсетілсе, оның он үші Қызылорда қалалық 
жер қатынастары бөліміне қатысты екен. Талдау 
нәтижесі мерзім бұзылу фактілері себептерінің бірі 
ретінде мемлекеттік органдардағы қызмет көрсетуші 
мамандар біліктілігінің төмендігін, қызмет көрсету 
стандарттары мен регламенттерінің талаптарын білмей
тіндігін көрсеткен. Айталық, Қызылорда қалалық жер 
қатынастары бөлімінің қызметкерлері 2014 жылы 2012 
жылғы стандартпен жұмыс жасаған. Яғни,  қызметтер 
стандартқа сай емес. Ал, бөлімнің ақпарында бір ғана 
қызмет мерзімі бұзылғаны көрсетілген. Онда да ол 
ХҚКО арқылы көрсетілген қызмет болған. Бөлімнің 
мерзімі бұзылып көрсетілген қызметтер саны іс жүзінде 
одан да көп екені департамент жүргізген тексерулер 
барысында анықталған. Бұдан біз бөлімнің ішкі бақылау 

мониторингі шеңберінде дұрыс емес ақпараттар ұсынып 
келгендігін көреміз.

Жыры бітпейтін жер қатынастары бөлімінің 
қызметін жетілдіру және оңтайландыру, сондайақ жаңа 
ақпараттық технологияларды енгізу мүмкіндіктерін қоса 
алғанда қазіргі таңда өзекті мәселеге айналып отырған 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру 
мемлекеттік орган ретінде бөлімнің негізгі міндеті десек 
те, уәкілетті орган тәртіптік және қоғамдық кеңестің 
ұсыныстарын орындауда шарасыздық танытуда.

Алайда қоғамдық ұйым өкілдері жүргізген 
мониторинг нәтижелері бойынша тұтынушылардың 
негізгі бөлігі әкімшілік кедергілер мен қолдан жасалған 
шатастыру жолдарының басым екендігін ерекше атап 
көрсеткен. Бірақ оны жоюға қандай да бір нақты шаралар 
қолға алынбаған. Екіншіден, жер беру мен табыстау 
процедураларының оңтайлы шешілуіне мүмкіндік жасау 
арқылы қазіргі таңда Қызылорда қаласында қордаланып 
тұрған өзекті мәселеге ықпал ету үшін бөлімнің 
жұмысын жүйелендіріп, басқа өңірлердің тәжірибесін 
қолдану арқылы барлық мәліметтерді автоматтандыру 
жүйесіне көшіру қажет. Бөлімнен бұл бағытта да тиісті 
мәліметтер түспеген. Үшінші, бөлімнің интернет сайтын 
ашу. Бұл әрбір қала тұрғынының бөлім қызметі, жер 
пайдаланудағы және жер заңнамаларына енгізіліп жатқан 
өзгерістер мен толықтырулар, жер мәселесі бойынша 
әкімдік пен мәслихаттың шешімдері, басшылық және 
мамандармен сұхбат құруға мүмкіндік беретін рубрика 
енгізу бөлім қызметін жетілдіруге септігін тигізген 
болар еді. Дегенмен, бұл шараның орындалуы да 
бөлімнің қызығушылығын тудырмай отыр. Атқарылған 
шаралар туралы бөлімнен ақпарат беру бірнеше мәрте 
сұралғанымен, жауапсыз қалған. Қорыта айтқанда, 
мемлекеттік қызметтер көрсетуде бөлім жұмысы сын 
көтермейтін жағдайда қалып отыр.

Қала басшылығы күні кеше ғана бөлім жұмысын 
Жақсылық Ержановқа тапсырыпты. Жылдар бойы жер 
учаскесін ала алмай жүрген талай тұрғын енді жаңа 
басшыдан жақсылық күтеді.

Қоғамдық кеңес отырысында сондайақ департа
мент консультанттары Аймұрат Абаевтың «Облыстық 
басқармаларда жүргізілген тексерулер қорытындысы 
туралы», Тимур Ибаділдаевтың «Қоғамдық кеңестің хат
тамалық шешімімен облыстық ішкі істер департаментіне 
берілген ұсыныстардың орындалуы жайлы» хабарла
малары тыңдалып, талқыланды.

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

ЖЫРЫ БІТПЕЙТІН ЖЕР БӨЛІМІ

Ақпарат саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламентін  бекіту туралы

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

1. Қоса беріліп отырған «Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында таратылатын шетелдік мерзімді баспасөз басылымдарын 
есепке алу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті бекітілсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары Р. Кенжеханұлына жүктелсін.
3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі, бірақ «Ақпарат саласындағы мемлекеттік 

көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі №505 
бұйрығы қолданысқа енгізілгеннен бұрын емес.

Қызылорда облысының әкімі                  Қ. Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015  жылғы «___»_________№ ___қаулысымен бекітілген

«Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында таралатын шетелдік мерзімді баспасөз басылымдарын 
есепке алу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: «Қызылорда  облыстық ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті 
беруші).

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесін беру:
1) «Халыққа қызмет көрсету орталығы» Республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Қызылорда облысы бойынша филиалы, оның бөлімдері мен 

бөлімшелері (бұдан әрі – Орталық);
2) www.e.gov.kz «электрондық үкімет» вебпорталы  (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесі – облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында таратылатын шетелдік мерзімді 

баспасөз басылымдарын есепке алу туралы анықтама (бұдан әрі – анықтама).
Анықтаманы қағаз жеткізгіште алуға өтініш берілген жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі электрондық форматта ресімделіп, басып 

шығарылады және көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының қолы қойылады.
Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі порталда көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» электрондықцифрлық қолтаңбасы (бұдан әрі – 

ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.
4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) тегін көрсетіледі.  

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық
 бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара ісқимыл тәртібінің сипаттамасы

 
5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) орындаушы;
4) Орталық қызметкері; 
5) Орталықтың жинақтау бөлімінің қызметкері.
6. Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы әрбір рәсімнің (ісқимылдың) реттілігі мен ұзақтығы көрсетілген рәсімдер (ісқимылдар) сипат

тамасы осы регламенттің 1қосымшасында келтірілген.
7. Әрбір рәсімнің (ісқимылдың) ұзақтығы көрсетілген рәсімдер (ісқимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы регламенттің 2қосымшасына сәйкес әрбір 

рәсімнің (ісқимылдың) өту блоксхемасында келтірілген.
8. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) рәсімдерінің (ісқимылдарының), 

өзара ісқимылдары реттілігінің толық сипаттамасы және өзара ісқимыл тәртібінің және мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді қолдану 
тәртібінің сипаттамасы осы регламенттің 4қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсету бизнеспроцестерінің анықтамалығында көрсетілген.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі Халыққа қызмет көрсету орталығымен және (немесе) 
өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен өзара ісқимыл тәртібінің сипаттамасы

9. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (ісқимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының (не оның сенімхат бойынша өкілінің) 
(бұдан әрі – оның өкілі) Орталыққа Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 505 бұйрығымен бекітілген 
«Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында таратылатын шетелдік мерзімді баспасөз басылымдарын есепке алу» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі – стандарт) 1қосымшасына сәйкес өтініш ұсынуы немесе портал арқылы электрондық құжат нысанындағы 
сұрау салуы.

10. Қызметті Орталық арқылы көрсету кезіндегі көрсетілетін қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті алушы әрекеттерінің кезектілігі мен жүгіну 
тәртібінің сипаттамасы:

1) көрсетілетін қызметті алушы Орталыққа стандарттың 9тармағына сәйкес құжаттарды ұсынады;
2) Орталық қызметкері құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға көрсетілетін қызметті алушыға тиісті құжаттарды қабылдау туралы 

қолхат береді не құжаттар топтамасы толық ұсынылмаған жағдайда, Орталық қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады және стандарттың 2қосымшасына 
сәйкес нысан бойынша қолхат береді (жиырма минуттан аспайды);

құжаттарды қабылдау кезінде Орталық қызметкері құжаттардың электрондық көшірмелерін қайта жаңғыртып, түпнұсқаларын көрсетілетін қызметті 
алушыға қайтарып береді.

Орталық қызметкері егер Қазақстан Республикасының заңнамаларымен өзгесі көзделмесе, ақпараттың жүйеде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны 
қамтитын мәліметтерді пайдалану үшін көрсетілетін қызметті алушыдан келісім алады;

3) Орталықтың жинақтау бөлімінің қызметкері құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге қайта жолдайды (бір жұмыс күні ішінде, мемлекеттік қызмет 
көрсету мерзіміне кірмейді);

4) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжаттарды тіркейді және құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (жи
ырма минуттан аспайды);

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды қарайды және орындаушыға жолдайды (отыз минуттан аспайды);
6) орындаушы құжаттарды қарайды, анықтаманы дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (сегіз жұмыс күні ішінде);
7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы анықтамаға қол қояды және кеңсе қызметкеріне жолдайды (отыз минуттан аспайды);
8) кеңсе қызметкері анықтаманы тіркейді және Орталыққа жолдайды (бір жұмыс күні ішінде);
9) Орталық қызметкері анықтаманы тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне береді  (жиырма минуттан аспайды).

4. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану тәртібінің сипаттамасы

11. Қызметті портал арқылы көрсету кезіндегі қызмет көрсетуші мен көрсетілетін қызметті алушы әрекеттерінің кезектілігі мен жүгіну тәртібінің си
паттамасы:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі порталда тіркеледі және көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚмен куәландырылған электрондық құжат 
нысанындағы сұрау салу (бұдан әрі – электрондық сұраныс) мен стандарттың 9тармағына сәйкес құжаттарды жолдайды;

2) орындаушы электрондық сұраныс пен құжаттарды қабылдайды және көрсетілетін қызметті алушының не оның өкілінің «жеке кабинетіне» 
құжаттардың қабылданғаны туралы және қызмет нәтижесін алу күні мен уақыты көрсетілген хабарламаесеп жолданады (15 минуттан аспайды);

3) электрондық сұраныс пен құжаттарды қабылдағаннан кейін мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара ісқимылы осы регламенттің 6 тармағының 47) тармақшаларына сәйкес жүзеге асырылады;

4) орындаушы мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін тіркейді және көрсетілетін қызметті алушының не оның өкілінің «жеке кабинетіне» жолдай
ды (15 минуттан аспайды).

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

5. Мемлекеттік қызмет көрсететін лауазымды тұлғалардың жауапкершілігі

12. Көрсетілетін қызметті беруші мен Орталық басшылары (бұдан әрі – лауазымды тұлғалар) мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсетуге жауапты 
тұлғалар болып табылады.

Лауазымды тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзімде мемлекеттік қызмет көрсетуге жауапкершілікте болады.
13. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша әрекеттерге (әрекетсіздікке) шағымдану стандарттың 3бөліміне сәйкес жүргізіледі.
14. Қызмет көрсету жөнінде ақпарат алуға, сондайақ, қажет болған жағдайда оның сапасын бағалау (оның ішінде шағымдану) үшін байланыс 

телефондарының нөмірі: 8 (7242) 605321, бірыңғай байланыс орталығы (1414).
 

«Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында таралатын шетелдік 
мерзімді баспасөз басылымдарын есепке алу»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы  әрбір рәсімнің (ісқимылдың) ұзақтығы көрсетілген құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) 
арасындағы рәсімдер (ісқимылдар) реттілігінің сипаттамасы 

Көрсетілетін қызметті алушы  Орталыққа жүгінген кезде

1 Ісәрекеттің 
(барысы, 
жұмыстар  

ағыны) нөмірі

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 

атауы

Орталық 
қызметкері

Орталықтың 
жинақтау 
бөлімінің 

қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің  
кеңсе 

қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің  
басшысы

    Орындаушы Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің  
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің  
кеңсе 

қызметкері

Орталық 
қызметкері 

3 Ісәрекеттердің 
(үдерістің, 
операция 

рәсімінің) атауы 
және олардың 
сипаттамасы

құжаттарды 
тіркейді құжаттарды 

көрсетілетін 
қызметті 

берушіге қайта 
жолдайды

құжаттарды 
тіркейді

құжаттарды 
қарайды

анықтаманы 
дайындайды

анықтамаға 
қол қояды

анықтаманы 
тіркейді

анықтаманы 
тіркейді 

4 Аяқталу нысаны 
(деректер, 

құжат, 
ұйымдастыру
өкімдік шешім)

көрсетілетін 
қызметті алушыға 

құжаттардың 
қабылдағаны 

немесе 
құжаттарды 

қабылдаудан бас 
тарту туралы  
қолхат береді

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады

құжаттарды 
орындаушыға 

жолдайды

анықтаманы 
көрсетілетін 

қызметті  
берушінің 

басшысына 
жолдайды

анықтаманы 
кеңсе 

қызметкеріне 
жолдайды

анықтаманы 
Орталыққа 
жолдайды

анықтаманы 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға не 

оның өкіліне 
береді

5 Орындалу 
мерзімі

15 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні 
ішінде ішінде 
(мемлекеттік 

қызмет көрсету 
мерзіміне 
кірмейді)

20 минуттан 
аспайды

30 минуттан 
аспайды

8 жұмыс күні 
ішінде

30 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні 
ішінде

20 минуттан 
аспайды

«Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың 
аумағында таралатын шетелдік 
мерзімді баспасөз басылымдарын есепке алу» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет  регламентіне 2 қосымша

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

«Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың 
аумағында таралатын шетелдік мерзімді баспасөз басылымдарын 

есепке алу» мемлекеттік көрсетілетін  қызмет  регламентіне 
3қосымша

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

«Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында таралатын шетелдік 
мерзімді баспасөз басылымдарын есепке алу» мемлекеттік көрсетілетін  қызмет  регламентіне 4қосымша

«Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында таралатын шетелдік мерзімді баспасөз басылымдарын есепке алу»
мемлекеттік көрсетілетін  қызмет көрсетудің бизнеспроцестерінің анықтамалығы 

ЖОБА

Бюджеттік 
инвестициялардың 
кейбір мәселелері 

туралы 
«Қазақстан Республикасының 

Бюджет кодексі» Қазақстан Рес
пуб ликасының 2008 жылғы 4 
жел тоқсандағы Кодексіне сәйкес 
Қызылорда облысының әкімдігі 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Шығыс Қазақстан облы
сының өңірлік мемлекеттікжеке 
меншік әріптестік орталығы» ак
ционерлік қоғамы:

1) облыстық бюджеттік инвес

тициялық жобалардың техника лық
эконо микалық негіздемелерінің, 
сон дайақ, республикалық бюд
жет тен берілетін кредиттер мен 
ны саналы даму трансферттері есе
бінен қаржылан дыруға жоспар
ланатын облыстық бюджеттік ин
вестициялық жобалардың эконо
микалық сараптамаларын;

2) заңды тұлғалардың жарғы
лық капиталына мемлекеттің қа
тысуы арқылы облыстық бюджет 
қаражаты есебінен іске асыруға 
жоспарланатын бюджеттік инвес
тициялардың, сондайақ, нысаналы 
даму трансферттері есебінен қар
жыландыруға жоспарланатын бюд
жеттік инвестициялардың эконо
микалық сараптамаларын;

3) облыстық бюджет қара
жаты есебінен техникалықэко
но микалық негіздеме әзірлеуді 
та лап ететін бюджеттік инвести
ция лық жобаларды және қаржы 
агенттіктерінің мемлекеттік ин
вес тициялық саясатты іске асы
руын бюджеттiк кредиттеудiң 
эконо ми калық сараптамасын жү
зеге асыруға заңды тұлға ретінде 
айқындалсын.

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

3. Осы қаулы алғашқы ресми 
жарияланған күнінен бастап қол
данысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының 
әкімі                                               Қ.Көшербаев. 

Елбасы тапсырмасына сәйкес өткен жылы зейнетақы 
активтерін  Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына  
(«БЖЗҚ» АҚ-на)  біріктірудің негізгі кезеңі аяқталғаны 
белгілі. Оған да бір жыл толып отыр. Осы мезгілде 
қандай жұмыстар атқарылды, қорға қанша қаржы 
жинақталды, салымшыларды алдағы уақытта не күтіп тұр 
деген секілді сұрақтар туындайтыны рас. Бұл сұрақтарға 
бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен кездескен 
«БЖЗҚ» АҚ Қызылорда облыстық филиалы директоры 
Битөре Жанқожаев пен оның орынбасары Руслан 
Мұқанов және қордың баспасөз орталығы басшысы Асан 
Қуанов жауап берді. 

Кездесуде аталып өткеніндей, зейнетақы активтерін бір қорға өткізу 
толық көлемде және ҚРның Ұлттық Банкі бекіткен кестеге сәйкес 
өткізілді. Бұған әр адам өз зейнетақы шотын тексеру арқылы көз жеткізе 
алады. Зейнетақы заңнамасына сәйкес, «БЖЗҚ» АҚ міндетті кәсіптік және 
ерікті зейнетақы жарналарын тартады, зейнетақы жинақтарын төлеуді 
және зейнетақы активтері мен инвестициялық қоржынды есептеуді 
жүзеге асырады. Аталмыш қор зейнетақымен қамсыздандыру туралы 
барлық шарттар бойынша құқық мирасқоры болып табылады және бұған 
дейін жеке жинақтаушы зейнетақы қорларына бөлініп берілген барлық 
зейнетақы активтерін жинақтайды. Иә, жинақтаушы зейнетақы жүйесінің 
құрылымы өзгертілді. Бірақ оның басты қағидаттары бұрынғы күйінде 
сақталып қалды, яғни зейнетақы шоттарындағы ақшалар салымшының 
меншігі болып табылады, ал мемлекет әр салымшының зейнетақы 
активтерінің сақталуына одан әрі кепілдік береді. 

2014 жылы қазақстандықтардың зейнетақы жинақтары барлығы 784,4 
млрд. теңгеге өсті. Соның ішінде жинақтаушы зейнетақы жүйесі бойынша 
салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарына бөлінген 
инвестициялық табыстың жалпы сомасы 234,4 млрд теңгені құрады. 2014 
жылы БЖЗҚ зейнетақы активтерінің табыстылығы жылдық көрсетілімде 
6,31 пайызды құрады, ол 2013 жылғы жылдық көрсеткіште ЖЗЖ бойынша 
2,2 пайызды құраған табыстылықтан әлдеқайда көп.

Инвестициялық табыстың өсу тенденциясы 2015 жылы да байқалады. 
БЖЗҚның 2015 жылдың төрт айында орын алған және салымшылардың 
жеке зейнетақы шоттарына бөлген инвестициялық табысы 91,33 млрд. 
теңгені құрады. Ағымдағы жылдың 1 мамырындағы жағдай бойынша 
БЖЗҚның негізгі көрсеткіштері: салымшылардың шарттардың барлық 
түрлері бойынша жеке зейнетақы шоттарының саны 9999064 бірлікті 
құрады. Зейнетақы жинақтарының жалпы сомасы 4,77 млрд теңгеден 
асып түсті. Алғашқы 4 айда БЖЗҚдан жасалған зейнетақы төлемдерінің 
сомасы 55,26 млрд теңгені құраған, соның ішінде сақтандыру ұйымдарына 

5,02 млрд теңге аударылды. Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары 
(МКЗЖ) бойынша шарт жасасу жұмыстары одан әрі жалғасуда. 2015 
жылғы 1 мамырда міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша 
366050 жинақтаушы зейнетақы шарты ашылған, ондағы зейнетақы 
жинақтарының жалпы сомасы 38,2 млрд теңгені құрады. 

Қор көрсетілетін қызметтер сапасын халықаралық стан дарттар 
деңгейіне дейін көтеру бойынша үздіксіз жұмыстар жүргізіп келеді. 
Салымшыларға дербес қызмет көрсету жүйесін дамыту және Қордың 
электрондық қызмет көрсету желісін кеңейту жұмыстары жалғаса 
түсуде. 2015 жылдың ақпан айында БЖЗҚ салымшылары өз зейнетақы 
жинақтарының жайкүйі туралы инвестициялық табыс есебімен бірге 
көрсетілетін ақпаратты eqov электрондық үкімет порталына және 
Халыққа қызмет көрсету орталығынан (ХҚО) алу мүмкіндігіне ие болды. 
Қордың www.enpf.kz сайты немесе ұялы телефон арқылы интернет
ақпараттандыру қызметтерді іске асырудағы қолжетімділігі мен үнемділігі 
үшін ең тиімді де таптырмас әдіс болып есептеледі. Android, iOS (iPhone, 
iPad) және Windows Phone операциялық жүйелерінде жұмыс жасайтын 
смартфондар мен планшеттерге арналған ENPF мобильдік қосымшалары 
БЖЗҚ мамандарының өз күшімен әзірленген және салымшылар арасында 
ерекше сұранысқа ие. Ағымдағы жылдың өзінде 300 мың адам ақпарат 
алу тәсілі ретінде электрондық поштаны және 400 мың адам қордың веб
сайтын таңдаған. Сондайақ смартфондар мен планшеттерге арналған 
ENPF мобильдің  қосымшасын жүктеу саны да күрт артып отырған 
жайы бар. 2015 жылдың 1 мамырына 39700ден аса қосымша жүктеу 
іске асырылып отыр. Сонымен қатар, қызмет алудың кең таралған тәсілі 
салымшылардың БЖЗҚ бөлімшелеріне тікелей өздері келіп өтініш 
білдіруі болып қала бермек. БЖЗҚ өңірлік желісіне 236 қызмет көрсету 
кеңсесі кіреді. 2014 жылы кеңселерге келіп ақпарат алуға 3 млннан астам 
адам өтініш жасаған. Ағымдағы жылы келгендер саны 160000нан асып 
отыр. Үстіміздегі жылы еліміз бойынша тағы да 6 қызмет көрсету кеңсесін 
ашу жоспары бар. 

2015 жылдың 1 мамырына Қызылорда облысы бойынша салым шы
лардың жеке зейнетақы есепшоттарының саны 330 мың болса, міндетті 
кәсіби зейнетақы жарналары есебінен жасалған салымшылардың 
зейнетақы есепшоттарының саны 13 мыңнан асады. Ал жалпы зейнетақы 
жинақтарының сомасы 147 млрд теңгеден жоғары. 

Кездесу соңында Қор өкілдері журналистер қойған сұрақ тарға жауап 
берді. Сонымен қатар, даму стратегиясын орындай отырып, БЖЗҚ әр 
салымшының өз болашағына қатысты жоспар құру үшін зейнетақы 
жинақтарын қамтамасыз ету, зейнетақы жүйесіне деген сенімділік пен 
қазақстандықтардың қаржылық сауаттылығын арттыру бойынша жұмыс
тар жалғаса беретінін жеткізді. 

Ы.ТҰРЛЫҒҰЛОВ.

ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖҮЙЕСІНЕ ДЕГЕН 
СЕНІМДІЛІК АРТЫП КЕЛЕДІ

«Қазпочта» АҚ құрамында респуб
лика бойынша 3000нан астам байланыс 
бөлімшесі бар. Солардың 170 өндірістік 
нысан біздің облыста орналасқан. Об
лыстық филиалда 800ден астам азамат 
жұмыс жасайды. Мұнда халыққа сапалы 
қызмет көрсету үшін барлық жағдай 
жасалған.      

«Қазпочта» АҚ облыстық фи ли
а лы газетжурналдар мен хат ха бар
ларды жеткізумен қатар, бар лық елді 
мекендерде қаржылық және агент тік 
қызмет түрлерін іске асырады. Об
лыстық филиалдың қалалық 27 байланыс 
бөлімшесі, 7 аудандық байланыс торабы, 
27 байланыс пункті және 104 ауылдық 
байланыс бөлімшесі бар. Республика 
бойынша 40 елді мекенде  ХҚКО көр
сететін қызмет түрлерін «Қазпочта» АҚ 
жүзеге асырса, оның екеуі біздің облыста. 

Облыстық филиалдың 2014 жылғы 

почталық қызмет табысы 918,9 млн 
теңгені құрады. Бұл алдындағы жылмен 
салыстырғанда 33 пайызға өсіп отыр. 
Ал, қаржылық қызмет табысы 406,6 
млн теңгені құрайды. 2013 жылмен са
лыстырғанда 31 пайызға жоғары. 2014 
жылы 169 өндірістік объектінің 96сы 
автоматтандырылды.

Елбасымыздың тапсырмасына сәй
кес аталмыш мекеме трансформация 
тә сілі арқылы жұмыс жасауға кіріскен. 
Трансформация – өзінің маңыздылығын 
әлемде көрсете білген тәсіл. Жұмыс 
жасаудың жаңа тәсілінің пайдасын 
көптеген мемлекеттер көруде. Жалпы 
бұл бағдарлама қолдағы активтер дің 
құнын арттыру, портфельді оңтай лан
дыру және корпоративтік басқаруды 
жетілдіру сияқты негізгі үш мақсатты 
тиімді іске асыруды көздейді. Осы 
негіздер «Қазпочта» АҚ облыстық фи
лиалы қызметін жандандырудың басты 
көзі болып есептеледі.

Аталмыш мекеме 2015 жылы мер
зімді баспасөз жазылымдарын артты
руды, жеткізу уақытын барынша қыс
қар туды және жергілікті басқару орган
дарымен үнемі қарымқатынаста болуды 
жоспарлап отыр. Облысымызға қарасты 
аудандар мен ауылдардағы зейнеткерлер 
мен жәрдемақы алушыларға сапалы 
қызмет көрсету басты мақсаттарының 
бірі болып табылады. Жеке тұлғаларға 
тәулік бойы қызмет көрсету мақсатында 
қосымша касса ашу жоспарлануда. 2015 
жылдың басында жаңа қызметтердің 
бірі тұтынушыларға почталық жөнел
тілімдердің келіп түсуін SMS арқылы 
хабардар ету бастамасы іске асты.

Кенжетай БАЛҒАБАЙҰЛЫ.                

«Сыр медиа» ЖШС жанындағы облыстық коммуникациялар 
орталығында  «Қазпочта» АҚ облыстық филиалының директоры 
Әнуарбек Әбдімомыновтың қатысуымен брифинг өтті. Жиында 
2014 жылы атқарылған жұмыстар мен биылғы жоспарлар жайлы 
айтылды.

БАСТЫ МАҚСАТ –  
САПАЛЫ ҚЫЗМЕТ

Жуырда ауданға қарасты біраз ауылдағы мәдениет 
ошақтарының жайкүйімен танысудың сәті түсті. 
Олардың бәрі немқұрайлылық салдарынан назардан 
тыс қалса, енді бірін қолдағаны құрай білгеннің 
арқасында елге қызмет етіп отыр. Сонымен...

Түктібаев ауылына ат басын тірегенімізде жұмыс 
уақыты басталған шақ еді. Соған қарамастан әкімдіктің 
кеңсесінде қыбыр еткен қызметкерлерді көрмедік. 
Рас, есігі ашық тұр. Алайда кабинеттерде бірдебір 
жан жоқ. Аулада жолыққан, өзін жұмысшымын деп 
таныстырған жігіттен басшылардың енді келетінін 
білдік. Көкейде «Ауыл әкімі қарбалас шаруамен 
кідірген шығар, ал мамандар қайда жүр?» деген сауал  
қылаң берді.

Округ әкімдігінен таяқ тастамдағы асфальті шұрқ 
тесік, көліктің салмағымен  жалдана ойылған көшеге 
тірелдік. Шетелдік машинамыздың бауырын жер 
сызғанда  самайдан ащы тер сорғалады. Өтіл айтып 
мініп барған көлік иесінен қысылдық. Ауылдың 
айнасы саналатын әкімдіктің жанын тым болмаса 
трактормен тегістетіп қоймаған  азаматтарға  іштей  
қынжылдық. 

Өткен жылы Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында 
пайдалануға берілген клуб сапалы салыныпты. Десе 
де, әсем нысанның қоршаусыз кейпі сүреңін кетіріп 
тұр. Газетке дейін ұзақ уақыт құрылыста  жұмыс 
жасағандықтан бұл саланың қырсыры маған жақсы 
мәлім. Сол дағдымен «Клуб ғимараты тұрғын үй, 
қорақопсыдан аулақ, көше бойына түскенде  көрік
тене түсер еді» деген пікірді бүгіп қалмадым. 
Бұған  клуб меңгерушісі Нұрлан Қаманов округ 
әкі мі нің жоспарына  2017 жылға қарай  клубтың 
арқа беткейінен жастар аллеясын құру енгізілгені, 
келешекте жасыл желекке айналатыны туралы 
уәжін  білдірді. Оған таласымыз жоқ. Дегенмен, 
оның «бірнеше жерге гүл, көлеңкелі тал ектік. Өсіп 
тұрғандары да бар. Бірақ, клуб аймағына аяқ су 
тапшы нақтысы жарамсыз. Осы жағы қиындық 
туындатады. Қолмен қашанғы  тасисың» деген реніші 
клубты жасыл желекке бөлеу үшін аяқ су жайын 
түбегейлі шешу қажеттілігін, онсыз бәрі құрғақ қиял 
түрінде қаларын аңғартты. Меңгерушіден мемлекет 
тарапынан ешқандай музыкалық аппаратура беріл
мегенін, мәдени шаралардың  облыстық мәслихат 
депутаты Самұрат Имандосовтың демеушілігімен 
алынған аспаптармен өтетінін ұғындық. Мәдениет 
және тілдерді дамыту бөлімінің бас маманы мұны 
құрылысы жаңадан салынған клуб меңгерушілері 

мен мәдениет үйлерінің директорларының сұранысты 
мезгілінде тапсырмағанымен байланыстырды.  Сонда 
бұл қалай? Салғырттық әлде «Сен саларда мен салар, 
атқа жемді кім салардың» кері ме? Оған қоса  жарты 
штат бірлігімен жүрген еден сыпырушы мардымсыз 
жалақымен еңселі ғимаратты түгел жуатынға 
ұқсайды. Әрине, отбасын асыраудың қамы да. Ендеше 
«Бейнетіне қарай зейнеті» дегенді неге ескермеске.

Майдакөлдегі асар әдісімен салынған клубтың 
аты ғана. Аяқ басқаннан көңілсіз көріністерге тап 
болдық. Сыры көшкен еден тақтайларының ашылған 
тұстарынан жел улеп тұр. Қапырық ыстықта осылай, 
қақаған қыста халі нешік боладыны сараптап үл
гердік. Шағын бөлмелердің жайы да шекесі шылқып 
тұрмаған сыңайлы. Клуб меңгерушісімен тілдестік. 
Ермекбай Ағырай есімді азамат ғимараттың құжаты 
болмағандықтан теңгерімде жоқтығын, ағымдағы 
жөндеуге бөлінген мардымсыз қаражатты (20 
мың теңге) тиімді пайдаланатындарын, қыста екі 
ошаққа от жағылғанымен, көрермендер залын жы
лыту мүмкін еместігін, мәдени шара, халық жиын
дарын өткізу үшін  қосымша жылыту құралдарын 
қосатындарын жеткізді. Мекемеде от жағушы шта
ты қаралмағандықтан, өзінен бастап клуб қызмет
керлерінің кезектесіп жағатын дарын, тамызық тық 
отынды өздері дайындайтындарын, нысанның төбесі  
жұқа жабылғанын  жасырмады.

Бекарыстан ауылындағы мәдениет үйіне күр
делі жөндеу жүріп жатыр екен. Директормен ба
ғыт тасып жұмыс барысымен таныстық. Келесі аял
да ға нымыз Жанқожа батыр ауылы болды. Іргелі 
ау ылдағы мәдениет үйінің басқа елді мекендерден 
айыр машылығы, мұнда халық театры жұмыс жа
сайды. Өнерпаздардың жеткен жетістігі бір төбе. 
Өткен жылы Жанқожа бабаның 240 жылдық мерей
тойы аясында мәдениет үйіне күрделі жөндеу 
жасалды. Ауылдық мәдениет үйінің директоры Ма
рат Жақсылықов  жоғары білімді, ортасына аса бе
делді, ұйымдастырушылық қабілеті мол жігерлі 
жас. Қоғамдағы оқиғаларға белсене араласатын 
оны ауылдастары қатты қадірлейді. Еңбегіне орай 
облыс, аудан басшыларынан, өз саласынан  сан мәрте 
марапат иеленген.  Жоқтан бар жасайтын дирек тор 
ақылы қызметтен түскен қаржыны үнемдеп мәде
ниет ордасына құны 150 мың теңгелік компьютер 
алыпты. Таяуда интернет желісіне қосуды көздеуде. 
Телефон нүктесін орнатты. Төлемі ақылы қызметтің 
есебінен шешілген. Кассалық аппарат бар, билет 

жүйесі енгізілген. Мәдениет ауласының іші жасыл 
желекке малынып тұр. Кешкілік барсаңыз ақылы 
қызметтің есебінен құрылған сәнді түнгі жарықтар 
самаладай жарқырағанына  куә боласыз. Сүйсіне 
түсіп «Жарайсың, азаматты» еріксіз қайталайсың. 
Атқарылған істерді  бекерге санамалап тұрғанымыз 
жоқ. Осы толымды тірліктер орасан  қиындықпен 
жүзеге асуда.

Мақтаулы мәдениет үйінде музыкалық аппаратура 
атымен жоқ. Жалғыз домбыра бар. Мараттың 
қызметкерлері «қазан айында музыкалық аппаратура 
алып беріледі, қаржы бөлінді»  деген хабарды дәтке 
қуат етеді. Оған дейін қолын қусырып текке отырған 
жоқ. Жеке аппаратураларды жалдауға мәжбүр. Кейде 
ақшаңа жалдауға да таба алмайтын сәт кездеседі.  
Елді мекендер ішіндегі жалғыз халық театры  деген 
дардай атағына қарамастан әртістердің қойылымға 
киетін актерлік киімдері жоқ. Қажетті киімдерді ауыл 
өнерпаздары аудан орталығынан ақылы қызметтің 
есебінен алады.  Аралдағы дәл өздеріндей ауылдық 
жердегі халық театрына автокөлік берілгенде Батыр 
баба ауылындағы өнерпаздардың қандай күйде бол
ғанын көз алдыңызға елестетіп байқаңызшы.   

Енді мына жайтқа назар аударайық. Жоғарыда 
айтқандай, ауылдағы жағымды жаңалықтардың басы
қасында жүретін Марат Жақсылықовтың ауылдық 
мәде ниет үйінің директоры міндетін уақытша 
атқарғалы жылға жуықтады. Өзінің орнына осы 
аралық та бекітілген жоқ. Әлі сағызша созылып келеді. 

2014 жылдың тамызынан ауылдық мәдениет 
үйі округ әкімінің құзырына берілді. Яғни ауылдық 
округ әкімдігіне қарасты кәсіпорын болып құрылды. 
Соған сәйкес Марат директор міндетінен босап, 
кәсіпорын директоры міндетін уақытша атқарушы 
болып жұмыс атқаруда. Арада біршама уақыт өтсе 
де, директорлыққа түбегейлі тағайындалған жоқ. 
«Тағайындау немесе конкурс жариялау, тіпті осы 
орынға лайықсыз саналсам заңды жолымен біржолата 
босату соншалықты қиын шаруа ма. Өзге ауылдағы 
әріптестерім әлдеқашан бекітілді. Менің жазығым 
не?» дейді Марат. 

Біз болсақ осы сауалдың жауабын Арықбалық 
ауылдық округінің  әкімі Қайрақбай Орынбасаровтан, 
аудан басшыларынан күтеміз. 

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Қазалы ауданы.

АУЫЛ КЛУБЫ НЕГЕ КӨРІКСІЗ?

ЖОБА
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Әр бір адамның өмірі күрделі де, әр түрлі 

болып келеді. Ол қуанышты да, қайғылы әр 

түрлі оқиғалардан тұрады. Егер біздің ден

саулығымыз, туысқандарымыз бен жақын

дарымыздың жағдайлары жақсы болса, он

да біз болашаққа да сеніммен қараймыз. 

Бірақ мемлекеттегі сияқты адамдардың да 

өмірлерінде жаңылыстар болып жатады. 

Мем лекетте бұл экономикалық немесе сая

си дағдарыстар болса, ал біздің өмірімізде 

– жұмыстан айырылу, еңбек ету қабілетінен 

айырылу, асыраушысынан айырылу, яғни 

отбасының табысын жоғалту болып табылады. 

Міне, осындай кезде біз мемлекеттен көмек 

сұраймыз және ол бізге көмек қолын созады.

Қазақстанда әлеуметтік қорғау – базалық 
мемлекеттік әлеуметтік қамсыздандыру, мін

детті әлеуметтік сақтандыру, жинақтаушы зей
нетақы жүйесі және әлеуметтік көмек сияқты 
бірнеше деңгейден тұрады.

Базалық мемлекеттік әлеуметтік қамсыз
дандыру  жұмыс істеуіне немесе істемеуіне 
байланыссыз барлық азаматтарды қамтиды.  
Бұл деңгей Қазақстан Республикасы Конс ти
туциясының 28бабы 1тармағында көздел
ген, еңбек ақының ең төменгі мөлшері мен 
зейнетақы төлемі, мүгедектігіне, жасы бой
ынша, ауыруы жағдайына, асыраушысынан 
айырылуы жағдайына және басқа да заңдық 
негіздер бойынша әлеуметтік төлемдер, яғни 
азаматтың қоғамның дамуына қосқан жеке 
үлесін есепке алмай,  кепілдендірілетін барлық 
азаматтарға бірдей деңгейде төленетін 
базалық мемлекеттік жәрдемақылар.

Базалық төлемдердің мөлшері барлық 
алушыларға бірдей және олардың еңбек 
ақыларына байланыссыз болады (атаулы 
әлеуметтік көмек, балалы отбасыларға мем
лекеттік жәрдемақылар, мемлекеттік әлеу
меттік жәрдемақылар, арнайы мемлекеттік 
жәрдемақылар және т.б.).

Әлеуметтік қорғаудың қосымша деңгейі 
– жұмыс істейтін халықты қамтиды және жи
нақтаушы зейнетақы жүйесі мен міндетті әлеу
меттік сақтандыруды білдіреді. Әлеуметтік 
төлемдердің мөлшері сақтандырылған жал 
ақыға және жүйеге қатысу өтіліне бай ла
нысты болады.

Ерікті деңгей – бұл ерікті қаржыландыру 
негізінде жүргізілген төлемдердің барлық 

түрі. Оған мысал, ерікті зейнетақы жарналары 
есебінен зейнетақы төлемдері, өмірді сақ
тандыру бойынша және ерікті жинақтау 
компанияларынан төленетін төлемдер.

Әлеуметтік қорғаудың екінші және үшін
ші деңгейлері Ата Заңымыздың 28бабы 
2тармағының нормаларына сәйкес жүзеге 
асырылады, яғни ерікті әлеуметтік сақтандыру, 
әлеуметтік қамсыздандырудың қосымша түр
лерін құру және қайырымдылықты көтермелеу.

Қазақстанда міндетті әлеуметтік сақтан
дыру 2005 жылдың 1 қаңтарынан бастап ен
гізілді және ол еңбек ету қабiлетiнен айырылу, 
асыраушысынан айырылуы, жұмысынан айы
рылған, жүктілігіне және босануына, жаңа 
туған баланы (балаларды) асырап алуына 
байланысты табысынан айырылған, бала бір 
жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты 
табысынан айырылған жағдайларда жоғалтқан 
табысының бір бөлігін қайтаруға мүмкіндік 
береді.

Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінің 
қаржылық ресурстарын қалыптастыру көзі 
әлеуметтік аударымдар болып табылады. Бұл 
жұмыс берушiлердің Мемлекеттік әлеуметтік 
сақтандыру қорына өз қызметкерлері үшін 
немесе өзiнөзi жұмыспен қамтыған адам
ның өзі үшін төлеген мiндеттi әлеуметтік ау
дарымдары. Әлеуметтiк аударымдарды төлеу 
олар үшін әлеуметтiк аударымдар жүргiзiлген 
Қазақстан Республикасының аза мат тарына  
ал, асыраушысынан айырылған жағдайда 
оның асырауында болған отбасы мүшелерiне 
Мемлекеттік әлеуметтік сақтан дыру қорынан 
әлеуметтiк төлемдер алу құқығын береді.

Сонымен қатар, Қазақстан Республика
сының аумағында тұрақты тұратын және Қа
зақстан Республикасының аумағында та быс 
әкелетін қызметтi жүзеге асыратын шетел
дiктер мен азаматтығы жоқ адамдарды қоса 
алғанда, қызметкерлер, өзiнөзi жұмыспен 
қамтыған адамдар мiндеттi әлеуметтiк сақтан
дырылуға жатады және әлеуметтік төлемдерді 
алу құқығын Қазақстан Респуб ликасының 
азаматтарымен бірдей пайда ланады.

«Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік 
орталық» РМҚК зейнетақы  төлемін алушылар 
мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру жүйесінің 
қатысушысы болмайды.

Әлеуметтiк аударымдардың мөлшерi қыз
меткердің айлық жалақысының немесе өзін
өзі жұмыспен қамтыған адамдар өздерiне 

табыс әкелетiн жұмыспен өздерiн қамтамасыз 
ететiн дара кәсiпкер, жеке нотариус, жеке сот 
орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор
лардың табыстарының 5 пайызын құрайды.

Бірақ, әлеуметтiк аударымдар барлық 
табыстардан бірдей төленбейді. Мысалы, 
міндетті зейнетақы төлемдерінен әлеуметтiк 
аударымдар төленбейді. Әлеуметтік аударым
дар төленбейтін табыстар тізімі Әлеуметтік 
аударымдарды есептеу және аудару ереже
сінде белгіленген.

Әлеуметтiк аударымдарды төлеу ай сай
ын, айлық табыстан жалақының ең төмен 
мөлшерінен кем емес және ең төмен жал
ақының он еселенген мөлшерiнен аспайтын 
мөлшерде жүргізіледі.

Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына 
аударылатын әлеуметтiк аударымдардың то
лықтығын және уақтылы төленуін қадаға лауды 
мемлекеттік кіріс органдары қамтамасыз етеді.

Мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру мынадай 
түрлерге бөлiнедi:

1) еңбек ету қабiлетiнен айырылуы жағ
дайына; 

2) асыраушысынан айырылуы жағдайы на; 
3) жұмысынан айырылуы жағдайына;
4) жүктілігіне және босануына байланысты 

табысынан айырылуы жағдайына;
5) жаңа туған баланы (балаларды) асырап 

алуына байланысты табысынан айырылуы 
жағдайына;

6) бала бір жасқа толғанға дейін оның 
күті міне байланысты табысынан айырылуы 

жағдайына.
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры

нан әлеуметтік төлемдерді қалай алуға бо
лады?

Бұл үшін Зейнетақы төлеу жөніндегі мемле
кеттік орталықтың  тұрғылықты жері (тіркелген 
жері) бойынша құрылымдық бөлімшесіне 
жү гіну қажет. Сондайақ, әлеуметтік төлем
дердің үш түрі: еңбек ету қабiлетiнен айы
рылған жағдайда, асыраушысынан айы рыл
ған жағдайда, жұмысынан айырылған жағ
дайда төленетін төлемдерді тағайындау үшін 
Халыққа қызмет көрсету орталығына өтініш 
беруге болады.

Еңбек ету қабiлетiнен айырылған жағдай
да төленетін әлеуметтiк төлем еңбек 
ету қабi летiнен айырылған деп белгiленген 

барлық кезеңге тағайындалады. Ол әлеуметтiк 
төлем тағайындауға өтiнiш берушінің жұмысты 
тоқ тат қанына немесе iстеп жатқанына қара
мастан тағайындалады. Жалпы еңбек ету 
қабілетінен айырылу дәрежесін куәландыру 
медициналықәлеуметтік сараптама жүргізу 
арқылы жүзеге асырылады.

Егер отбасының асыраушысы жұмыс 
істеген және ол үшiн Мемлекеттік әлеуметтік 
сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар 
жүргiзiлген адам қайтыс болса, асыраушының 
отбасы мүшелерi асыраушысынан айырылған 
жағдайда төленетін әлеуметтiк төлемді 
алуға құқылы. Сондайақ, әлеуметтік төлемнің 
бұл түрін алуға сот хабарошарсыз кеттi деп 
таныған немесе қайтыс болды деп жариялаған 
асыраушының отбасы мүшелерi де құқылы 
болады.

Егер Сіз жұмыссыз қалсаңыз, біріншіден 
Сіз жұмыспен қамту мәселелерi жөнiндегi 
уәкiлеттi органға жұмыссыз ретiнде тiркелуіңіз 
қажет. Содан кейін Сіз жұмысынан айырылған 
жағдайда төленетін әлеуметтiк төлемді 
тағайындауға өтініш білдіре аласыз.  Әлеу
меттік төлемдердің бұл түрі өтініш беруші 
үшін төленген әлеуметтік аударымдардың 
ұзақтығына байланысты бір айдан төрт айға 
дейін тағайындалады.

Мемлекет балалы болуды жоспарлап отыр
ған әйелдерге де ерекше қамқорлық көрсетеді.

Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры
нан төленетін әлеуметтік төлемдердің кең 
тараған түрі ана мен баланы әлеуметтік 

қолдауға төленетін төлемдер болып табылады 
және олар төленген әлеуметтік төлемдердің 
жалпы сомасының 93 %ын құрайды.

Жұмыс істейтін әйелдерге жүктілікке 
және босануға байланысты еңбекке уақытша 
жарамсыздық парағы беріліп, жүктілікке 
және босануға байланысты жұмыс орнынан 
демалысқа шыққаннан кейін жүктiлiкке және 
босануға, жаңа туған баланы (балаларды) 
асырап алуға байланысты табысынан айы
рылған жағдайларда төленетін әлеуметтiк 
төлем тағайындалады. Бұл әлеуметтік 
төлемнің мөлшерi әлеуметтік аударымдарды 
есептеу объектісі ретінде ескерілген айлық 
табыс мөлшеріне және еңбекке жарамсыздық 
парағында көрсетілген күндері санына тікелей 
байланысты болады. Төлем жүктілікке және 
босануға байланысты берілген демалыстың 
барлық кезеңіне төленеді.

Бала туғаннан және жұмыс орнынан бала 
күтіміне байланысты демалыс берілген соң, 
жұ мыс істеген әйелге бала бiр жасқа толғанға 
дейiн оның күтiмiне байланысты табысынан 
айырылған жағдайда төленетiн әлеуметтiк 
төлем тағайындалады. Әлеуметтік төлемнің 
бұл түрі баланың тууы туралы куәлiгiнде 
көр сетiлген туған күнiнен бастап ол бiр 
жасқа толған күндi қоса алғандағы мерзімге 
төленеді. Екi және одан да көп бала туған 
жағдайда бұл әлеуметтiк төлем әр балаға 
жеке тағайындалады.

Қазақстанда құрылған міндетті әлеуметтік 
сақтандыру жүйесі қарқынды түрде дамып 
келеді және қазіргі таңда жұмыс істейтін 
халықты әлеуметтік қорғауда өзінің тиім
ділігін көрсетіп отыр. Мемлекеттік әлеуметтiк 
сақтандыру қорына төленетін әлеуметтiк ауда
рымдар нақты әлеуметтік төлемдерді төлеуге 
бағытталады. Әлеуметтiк аударымдардың 
мақсатты бағытталуы міндетті әлеуметтік 
сақтандыру жүйесінің қатысушысына әлеумет
тік тәуекел туған жағдайда жоғалтқан табы
сының бір бөлігін үзіліссіз және кешіктірмей 
қайтарып алуына мүмкіндік береді.

Әлеуметтік қолдаудың осындай қосымша 
түрі тек жұмыс істейтін адамдарға ғана 
көрсетілетінін есте сақтауымыз керек. Расында 
бүгінгі таңда жұмыссыз қалу мүмкіндігі өте 
жоғары. Алайда, Мемлекеттік әлеуметтік 
сақтандыру қоры осындай қиын кезеңнің 
өзінде жүйенің қатысушыларына жұмысынан 
айырылған жағдайда төленетін әлеуметтiк 
төлемді тұрақты түрде төлеп келеді, бұл 
оларға басқа жұмыс іздестіруге, Жұмыспен 
қамту орталықтарында қайтадан тегін оқуға 
немесе өз ісін ашуға мүмкіндік береді.

Хамзин Рүстем Назымбекұлы,
«Мемлекеттік әлеуметтік

сақтандыру қоры» АҚ Президенті.

«ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН ХАЛЫҚТЫ 
МІНДЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК САҚТАНДЫРУ»

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС
«Қызылорда қаласы әкімі аппараты» мемлекеттік мекемесі, 
120000, Қызылорда қаласы, Ы. Жақаев көшесі, 16 үй, анықтама 

үшін телефондары:  8(7242) 400953, 400954, pеrson.kadr2013@
mail.ru «Б» корпусы бос әкімшілік лауазымға орналасуға конкурс 
жариялайды:

«Қалалық ауыл шаруашылығы бөлімі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің басшысы (E-R-1 санаты - 1 бірлік). 
Лауазымдық жалақысы мемлекеттік қызмет өтіліне қарай 109547 
- 147986 теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті есепке 
алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Қала бойынша ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірудің 

болжамын жасайды, контракталық келісім шарттарын жасауды 
ұйымдастырады; ауыл шаруашылығы дақылдарын бекітілген 
кестеге сәйкес, орналасу сызбаларын жасайды;

Ауыл шаруашылығы салаларындағы  барлық тауар өндірушілер 
үшін нарықты инфрақұрылым мен тең дәрежедегі экономикалық 
жағдайларды реттеп отыру механизмін жасауға жәрдемдеседі; 

Нарық конъюнктурасы жайлы дер мезгілінде алуды қамтамасыз 
етеді, экономикалық агроөнеркәсіп секторында бәсекелестік пен 
кәсіпкерліктің дамуына ықпал жасайды; 

Ауыл шаруашылығы саласын дамыту жөніндегі 
бағдарламаларды жасайды және оны қадағалайды; 

Ғылыми-техникалық прогрестің негізгі бағыттарын, оларды 
жүзеге асыру жолдарын айқындайды, өндіріске ғылым мен 
техника жетістіктерін енгізуге қатысады; 

Ауыл шаруашылығы өндірісін жетілдіруге және оның өн-
дірістік-қаржылық мәселелерін шешуге қажетті құжаттармен, 
стандарттармен нормативтермен қамтамасыз етуге қатысады;

Ауыл шаруашылығы құрылымдарын қолдау мақсатында 
үкімет тарапынан берілетін жеңілдіктерді ұйымдастырады және 
олардың құжаттарын дайындап, тізімдерін айқындайды;

Жерді пайдалану, жерді мелиорациялау мен химияландыру, 
тұқым шаруашылығы, мал тұқымын асылдандыру, орманды 
қорғау саласында бірыңғай мемлекеттік саясат жүргізеді;

Қала аумағындағы ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдейтін 
кәсіпорындарға үкімет тарапынан берілетін жеңілдіктерді 
ұйымдастыру және халықаралық стандарттары базасында сапа 
менеджмент жүйелерін енгізуге ықпал жасайды;

Меншіктің барлық  нысандарына ауыл шаруашылығы өндірісін 
дамытудың технологиялық, техникалық және инвестициялық 
саясаттарын іске асырады, ауыл шаруашылығы құрылымдарына 
әлеуетті инвестор тартуға жәрдемдеседі;

Агроөнеркәсіп өндірісіндегі ауыл тұрғындарының әлеуметтік 
қорғалу жөніндегі, еңбек қорғау қауіпсіздік техникасы шараларын 
жүзеге асырылуына кеңес береді;

Бірыңғай  мемлекеттік талаптар негізінде кадрлар даяр лау-
ды, қайта даярлауды және оның біліктілігін арттыруды ұйым-
дастырады;

Мал шаруашылығын есебін жүргізеді, мал басын өсіру мен 
одан алынатын өнімдерді молайту шараларын жүзеге асырады;

Қала халқын азық-түлік өнімдерімен қамтамасыз ету есептерін 
жасайды;

Дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша үкімет тарапынан 
бөлінген жеңілдіктерді жүзеге асырады. 

Агроөнеркәсіп кешенін дамытудың мемлекеттік бағдарла-
маларын жасауға қатысу мен дамыту болжамын анықтау;

Ауылшаруашылық өнімдерін еселеп өндіруді арттыру 
жөніндегі кешенді шараларды жүзеге асыру;    

Ауыл шаруашылығы өнімдерінің бағаларын тұрақтандыру 
мақсатында бағаларға мониторинг жүргізуі;

Ауылдағы экономикалық қатынастарды жетілдіру, меншік пен 
шаруашылық жүргізудің әр алуан нысандарын дамыту; 

Өнеркәсіп кешенінде бәсекелестікті өрістету мен ауыл 
шаруашылығы өнімдерінің сапасын арттыру; 

Агроөнеркәсіп  кешенін дамыту бағдарламаларына сәйкес 
қаржыландыру мен несиелендіруді ұйымдастыру; 

Жабдықтау мекемелерімен бірлесе отырып ауыл шаруашылық 
тауарын өндірушілерге қажетті техникалар мен құрал-жаб-
дықтардың болжамдарын жасау; 

Ауыл шаруашылығы мен оған сервистік қызмет көрсету сала-
сындағы техникалық   саясатты  анықтау,   тиімді   технологиялық,   
техникалық   және инвестициялық саясатты енгізу; 

Мүдделі бөлімдермен және ведомстволармен бірлесіп ауыл 
шаруашылығына әлеуетті инвесторларды тартуға және инвес-
тициялық хабарларды іске асыруға жәрдемдесу; 

Ғылым, техника жетістіктерін және озық тәжірибені насихаттау 
мен өндіріске енгізуге жәрдемдесу;

Агроөнеркәсіп кешені жүйесінде жерді пайдалану және жерге 
орналастыру негіздерін жетілдіру, жерді мелиорациялау және ішкі 
шаруашылық суару жүйелерін тиімді пайдалануды жүзеге асыру; 

Ауыл шаруашылығы  өнімдерін өңдеуді жетілдіру және 
өнімнің сапасын жақсартудың шараларын жүргізу;

Ауыл шаруашылығы дақылдары мен өсімдік зиянкестеріне 
қарсы жүргізілетін шаралардың орындалуына ықпал жасау;

Мал тұқымдарын асылдандыру жұмыстарын жүзеге асыру 
арқылы мал басын өсіру;

Ауыл шаруашылығы құрылымдарының мүдделері мен құ-
қықтарын қорғау, еңбек қорғау мен қауіпсіздік техникасы 
ережелерінің сақталуына жұмыстар ұйымдастыру;

Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің ауыл шаруа-
шылығы дақылдарын орналастыру мақсатында ауыспалы егіс 
жүйесімен кезектестіру жүйесінің (ротациясының) сақталуына 
кеңес беру.

Тиісті құжаттар мен мемлекеттік тіркеу нөмірі белгілерін 
бере отырып, тракторларды және олардың базасында жасалған 
өздігінен жүретін шассилер мен механизмдерді,арнайы жабдық 
орнатылған тіркемелерді қоса алғанда,олардың тіркемелерін, 
өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы,мелиоративтік және жол-
құрылыс машиналары мен механизмдерді,өтімділігі жоғары 
арнайы машиналарды мемлекеттік тіркеуді, кепілін мемлекеттік 
тіркеуді және техникалық байқау жүргізуді сонымен қатар 
емтихан қабылдап куәліктер береді;

Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар: Ауылша-
руашылық ғылымдары немесе әлеуметтік ғылымдар, экономика 
және бизнес мамандықтары бойынша жоғары білім.

Жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың біріне сәйкес болуы 
тиіс:

1)   мемлекеттік қызмет өтілі үш жылдан кем емес;
2) жоғары немесе жоғары оқу орындарынан кейінгі білім 

бағдарламалары бойынша Қазақстан Республикасының Прези-
денті жанындағы білім беру орындарында мемлекеттік тапсырыс 
негізінде немесе шетелден жоғары оқу орындарында Шетелде 
кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссия бекітетін 
басым мамандықтар бойынша оқуды аяқтаған жағдайда 
мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес;

3) ғылыми дәрежесінің болуы;
4) мемлекеттік органдарда басшылық немесе өзге лауа-

зымдарда жұмыс өтілі бір жылдан кем емес;
5) осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық 

бағыттарына сәйкес облыстарда жұмыс өтілі төрт жылдан кем 
емес, оның ішінде басшылық лауазымдарда бір жылдан кем емес. 
Осы санаттағы лауазымдар бойынша функционалдық міндеттерді 
орындау үшін қажетті басқа да міндетті білімдер.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан 
Республикасының «Қазақстан Республикасының Президенті 

туралы», «Қазақстан Республикасының Парламентi және оның 
депутаттарының мәртебесi туралы», «Қазақстан Республикасының 
Үкіметі туралы» Конституциялық заңдарын, Қазақстан 
Республикасының «Мемлекеттік қызмет туралы», «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Әкімшілік рәсімдер туралы», 
«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. 

Мемлекеттік тілді білуі, компьютерде және интернетте жұмыс 
істеу қабілеті.

Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) Өкілетті орган белгілеген нысандағы өтініш;
2) 3х4 үлгідегі суретпен өкілетті орган белгілеген нысанда 

толтырылған сауалнама;
3) Білімі туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған 

көшірмелері;
4) Еңбек кітапшасының нотариалдық куәландырылған 

көшірмелері;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 

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

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігінің 
көшірмесі;

7) Құжаттарды тапсыру сәтінде өкілетті органмен белгіленген 
шекті мәннен төмен емес нәтижемен тестілеуден өткені туралы 
қолданыстағы сертификат. (немесе нотариалды куәландырылған 
көшірмесі).

Егер азамат еңбек қызметін жүзеге асырмаған және конкурс 
жарияланған бос лауазым бойынша жұмыс өтілі талап етілмейтін 
жағдайларда  4) тармақшасында көрсетілген құжатты ұсыну 
талап етілмейді. Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну конкурс 
комиссиясының оларды қараудан бас тартуы үшін негіз болып 
табылады.

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

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

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

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру БАҚ-та 
(«Кызылординские вести» және «Сыр бойы») соңғы жарияланған 
күннен бастап он жұмыс күні ішінде «Қызылорда қаласы әкімінің 
аппараты» мемлекеттік мекемесі, 120000, Қызылорда қаласы, 
Ы.Жақаев көшесі, 16 үй, мекен-жайы бойынша қабылданады.

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

Үміткерлермен әңгімелесу «Қызылорда қаласы әкімінің 
аппараты» мемлекеттік мекемесі, (Қызылорда қаласы, Ы. Жақаев 
көшесі, 16 үй) әңгімелесуге шақырған күннен бастап бес жұмыс 
күні ішінде өтеді.

Конкурс комиссиясы жұмысының ашықтылығы мен объек-
тивтілігін қамтамасыз ету үшін оның отырысына байқаушыларды 
қатыстыруға жол беріледі.

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар ретін-
де Қазақстан Республикасы Парламентінің және барлық деңгей-
дегі мәслихат депутаттарының, Қазақстан Республикасы заңна-
масында белгіленген тәртіпте аккредиттелген бұқаралық ақпарат 
құралдарының, басқа мемлекеттік органдардың, қоғамдық бір-
лес тіктердің (үкіметтік емес ұйымдардың), коммерциялық ұйым-
дардың және саяси партиялардың өкілдері, уәкілетті органның 
қызметкерлері қатыса алады.

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

Осы Қағидалардың мемлекеттiк органның басшысымен 
(жауапты хатшы) конкурс комиссиясының отырысына сарапшы-
лардың қатыстырылуына жол беріледі. Сарапшы ретінде кон-
курс жариялаған мемлекеттік органның қызметкері болып табыл-
майтын, бос лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес 
облыстарда жұмыс тәжірибесі бар тұлғалар, сондай-ақ персоналды 
іріктеу және жоғарылату бойынша мамандар, басқа мемлекеттік 
органдардың мемлекеттік қызметшілері, Қазақстан Республикасы 
Парламентінің және мәслихат депутаттары қатыса алады.   

«Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік лауазымына 
үміткерлер Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері 
және сыбайлас жемқорлыққа  қарсы іс-қимыл  агенттігінің Астана, 
Алматы, Атырау, Көкшетау, Павлодар, Тараз, Өскемен, Орал, 
Петропавл, Қостанай, Қызылорда, Қарағанды, Талдықорған, 
(Ақтөбе, Ақтау және Шымкент қалаларындағы аймақтық тестілеу 
орталықтарында белгіленген тәртіппен өтеді.

E-R-1 - cанаты үшін тестілеу бағдарламасы: мемлекеттік 
тілді білуге тест (20 тапсырма); логикалық тест (10 тапсырма); 
Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге арналған 
тестке Қазақстан Республикасының Конституциясы (15 сұрақ), 
«Қазақстан Республикасының Президенті туралы» (15 сұрақ) 
Қазақстан Республикасының конституциялық заңы; «Мемлекеттік 
қызмет туралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы» (15 сұрақ), «Әкімшілік рәсімдер туралы» (15 сұрақ), 
«Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» 
(15 сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» (15 
сұрақ), «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзін-өзі басқару туралы» (15 сұрақ) Қазақстан 
Республикасының заңдарын бiлуге арналған тест сұрақтары кiредi.

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

«Қызылорда қаласы әкімі аппараты»
мемлекеттік мекемесінің конкурстық комиссиясы.



Қызылорда облысының 
қаржы басқармасы.
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СБТАНЫМ

2015 жылдың 5 маусымдағы  мүлікті
жария етуге байланысты

 есептіліктің қорытындысы

Табиғат – басты байлығымыз, баға жетпес 
қазынамыз. Осы құндылығымызды қастерлеп, қорғау 
балалық шақтан алған тәлім-тәрбиеден басталады. 
Табиғат Ананы аялауды балғындар алғашқы таным 
ортасы, балабақшадан үйренеді. 

Сөзімізге дәлел, жуырда облыс орталығындағы 
«Алпамыс» балабақшасында өткен семинар. Шараға 
«Гүлстан» республикалық ғылыми-танымдық жур-
налы, «Гүлзар» қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Ба-
тима   Қабдолданова, «Игілік» журналының бас ре-
дакторы Меруерт Айтенова қатысты. Балабақша 
меңгерушілері мен әдіскерлер де семинардың қадірлі 
қонағы болды. «Жауқазын» және «Ботақан» тобының 
балғындары «Біз білетін гүлдер», «Бақша гүлдері» 
тақырыбындағы оқу іс-әрекетіне қатысып, гүлдер 
әлемінің әсемдігін сезінді. Өсімдіктер жайлы таны-
мын кеңейтті.

«Көгалдандыру – баршамызға ортақ іс» атты се-
минарда «Гүлзар» қоғамдық бірлестігінің жетекшісі 
Батима Әскербекқызы табиғатты аялау, оған де-
ген сүйіспеншілік тәлім мекені балабақшадан бастау 
алатынын атап өтті. Шара барысында бүлдіршіндер 
балабақша ауласына өз қолдарымен гүл отырғызды. 

Бұл бастамада үлкен мән бар. Балақайлар айналасының 
гүлденуіне өз үлестерін қосып, үлкендердің көмегімен 
игі тірлікке ұйытқы болды. 

Айта кетейік, жақында балабақша меңгерушісі 
Зағи Есқали Жапония еліне жұмыс сапары-
мен барып, мектепке дейінгі оқыту жүйесіндегі 
жаңашылдықтармен танысып, тәжірибе алма-
сып қайтқан болатын. Сапар барысында бөбекжай 
меңгерушісі екі ел табиғатындағы ерекшеліктерді, 
өсімдіктерді күтіп-баптау тәсілдерін де меңгерді. 
Күншығыс елі гүлдер әлемінің сырын танып, бүгінде  
өз балабақшасында сол тәжірибелерді іске асыруға 
жұмыс жасауда. 

Белгілі педагог К.Ушинский «Баланы табиғатпен 
жастай таныстыра дамыту  оның өзіндік логикалық 
ойлауын, сөздік қорын, санасының жетілуіне оң 
әсер етеді» деген екен. Әрбір балабақшада осындай 
танымдық шаралар көптеп жүргізілсе, экологиялық 
тәрбиені ілгерілетуге бағытталған жұмыстар нәтижелі 
болары сөзсіз.  

Нұргүл ҚИСЫҚОВА, 
«Алпамыс» балабақшасының әдіскері.

ӘДЕБИ ЖЫЛ 
ҚОРЫТЫНДЫСЫ
Қазақстан Жазушылар одағында 

дәстүрлі 2014 жылғы әдеби жыл 
қорытындысы болып өтті. Жиында 
әдебиетіміздің түрлі жанрлары бойын-
ша белгілі ғалымдар мен қаламгерлер жыл 
жемісін сарапқа салып, салиқалы талдау-
лар жасады. Әдеби жыл қорытындысында 
қызылордалық ақын- жазушылардың туын-
дыларына жақсы баға берілгенін атап өткен 
жөн. Айталық проза жанрында жерлесіміз, 
жазушы Бегімбай Ұзақбаевтың тарихи ту-
ындысы туралы былай делінген:

«Қазақ даласында өмір сүріп кет-
кен қасиетті бабаларымыз туралы да та-
рихтар мағлұматтар ала-құла.  Осы ретте 
Ұзақбай  Бегімбайдың «Алдаспан рухы» де-
ген атпен шыққан тарихи романдарының 
орны ерекше. Кітапқа 3 роман енгізілген: 
Қара бура, Сопы Әзіз пір, Марал баба. 
Кітапта аталған 3 тарихи тұлғаның көркем 
бейнелері сомдалған. Хан-батыр Қара бура, 
имандылықты басты мұрат еткен Мүсірәлі, 
әулие Марал баба, Арыстан баб бастаған 
роман кейіпкерлері қазақ жеріндегі ілім 
иелері болғандығы нақты оқиғалар арқылы 
нанымды суреттелген. Романда Қара бура, 
Қожа Ахмет Иассауи, Айша бибі, Ары-
стан баб, Жүсіп Баласағұни, Сүлеймен 
Бақырғани сияқты тарихи тұлғалар бейнесі 
сомдалған. Қарабураның «бүкіл Тама-
ны мұсылман етіп, ислам қабылдатқаны» 
нақтылана түскен».

Ал, поэзия жанрында баяндамашы: 
«Қызылордалық ақын Бақытжан Абыздың 
«Уақыттың алуан түсі» атты кітабы шықты. 
Өзгеше ақын. Өзіндік әлемі бар. Өмір 
терезенің ар жақ, бер жағындағы ақын» – 
деп жақсы баға берген.

Сонымен бірге әдеби жыл 
қорытындысында жерлестеріміз, белгілі 
сатириктер Орынбасар Әлжік, Нұрмахан 
Елтай шығармалары да лайықты аталып 
өтілді.

Ә.ТАЛАП.

ЕШМҰХАМЕД БУКИН

Ешмухамед  Букин  Перовскі  қалалық  
училищесін  бітіргеннен кейін 1879 жылы  
Түркістан  мұғалімдер семинариясы-
на  түсіп, оны 1883 жылы  жақсы бітіріп 
шығады. Соңғы жылда  (1882) оқып жүріп 
«русско-киргизский  и киргизско-русский  
словарь» атты 386 беттік  кітабын  1883 
жылы  баспадан  шығарған.  Бұл  сөздік 
кітап  хақында  Андрей  Николаевич  Ко-
нонов былайша  жазыпты:

«...Букин Ишмухамед казах,  учился в 
Перовске  городском училище и в  Тур-
кестанском  учительском семинаре. Ав-
тор первого  русско-киргизского (ка-
зах) – киргизско-русского словаря. Со-
держание  около  6000 слов. С прило-
жением с казахским и русским алфави-
том».  Аталған  кітапқа  редакторлық  ет-
кен семинария тәрбиешісі (наставник) 
Н.А.Воскресенский.

Е.Букин кітабының  алғы сөзінде 
...» Перовскі қалалық  училище  мен  
Түркістан  мұғалімдер  семинариясын-
да оқып жүргенінде  жинақтаған  еңбегі 

екенін  және  осы басылымды  жарыққа  
шығару себебі – өзіміздің қазақтар мен  
қымбатты орыс  отандастарына  көмек  
ойларын  екі тілмен  т.б. қатынасын  
жақындатады». Шынында да  Е.Букиннің 
бұл еңбегі кезінде  зор бағаланған.

Ешмухамед Букин  ел арасындағы  
аңыз  әңгімелерді жинаушы да. Ол 1895-
1896 жылдарда  қазақ  халқының ауыз-
әдеби  мұраларын  жинаушы, зерттеуші  
Ә.Диваевқа «Бақсы», «Жын», т.б.  әңгі-
мелерді  айтып  берген.

Е.Букин 1883 жылдан  өмірінің  
соңына  дейін   (1903-1904) Перовскідегі  
қалалық  училище мен  түземдік  мектеп-
терде  ұстаздық  жасаған.  Өзінің  тете-
лес інісі  Досмұхамед пен  Баймұхамедті 
өзі оқыған  Түркістан мұғалімдер се-
минариясына түсуіне ықпал  жасаған  

ағартушылардың  алдыңғы  легіне 
қосылатын  тұлға.

ДОСМҰХАМЕД БУКИН

Досмұхамед  Букин  шамамен  
1864-1865 жылдарда өмірге  келіп, ХХ 
ғасырдың 20-30-шы жылдарда  қайтыс 
болса  керек.  Ол 1877-1878 жылдары 
Перовскі  қалалық  училищиде, одан кейін 
1881 жылы  Түркістан  мұғалімдер  семи-
нариясында оқып, бітірген (1885ж.) Сыр-
дария  облыстық халық училищелерінің 
инспекторының  нұсқаумен Сарышаған, 
1888 жылдың 1 қаңтарынан  Қазалы  

уезіндегі  Сарытоғай ауылдық мектеп-
те  мұғалім, әрі  меңгерушісі болып  
қызмет  атқарады. Кейіннен  1898 жылы  
Аламесектегі екі кластық  түземдік  мек-
тепке  мұғалім, әрі  меңгеруші болып  ор-
наласады. Аламесек мектебінде  оқытқан  
балаларының бірі  Темірбек Қараұлы 
Жүргенов кейіннен  қоғам  және  мем-
лекет  қайраткері дәрежесіне  көтерілген  
шәкірті.

Қармақшыда  1895 жылы  ашылған  
орыс-қазақ мектебінің басқарушысы 
болған  Михаил Тарасович  Широков 
өзінің  естелігінің  бірінде: «...Қуаңдария 
болысынан оқығысы  келіп талпынған  бір 
қазақ баласы қарлы-боранды  күндерге  
қарамастан  ата-анасынан  қашып, 

Қармақшыға  келді. Көзінен жасын төгіп 
тұрып, мектепке алуды өтінді. Ол  мектеп-
ке  тек 12 жасқа  дейінгі балалар  ғана  алы-
натын  еді.  Мен өзімнің  жауапкершілігіме  
алып, оны оқуға  қабылдадым», – деп  
жазған. Одан әрі  М.Т.Широков Түркістан  
өлкесінің  училище инспекторының  
келуін  пайдаланып, ол баланы жоғары  
бастауыш  училищеге  орналастыруды  
өтіндім.  Ол  бірден  қарсылық  білдірді 
және  онымен  тұрмай  зәрлі түрмен былай 
деді: «Қырғыздармен әуреленуге  бола ма,  
оны аздап оқыттық, сол жетеді, даласына 
кете берсін», – дегенін жазып қалдырған. 
Осындай  оқиғалар  Досмұхамед  Бу-
кин  басқарған  Аламесек «Орыс-қазақ 
мектебінде» (русско-туземная школа) 
орын алады.  Бірде  Байкөбеков Көбенді  
оқуға  қабылдағанда тексерушілердің 
Д.Букинді  қыспаққа алса, 1911-1912 
жылдарда  осы мектепте оқыған, кейіннен  
белгілі ұстаз атанған  Мұхамедрахым Ал-
шынбаев «...мектепті тексеруге  келген  
ұлықтың Досмұхамед  Букиннің  жағына 
тартып жібергенін  көзі  көргенін, орыс 
шенеуніктерінің   қазақ балалары түгіл 
мұғалімдерге көрсеткен дөрекілігін еске  
алған  еді. (1969)».

Жалағаш, Тереңөзек  аудандарын-
да  1916 жылға  дейін  Аламесек, Хан 
мектептері  ғана  болған.  Оларда  барлығы 
38 бала  оқып  бітірген. Орайы келіп 
тұрғанда  айтпағым, Түркістан  генерал-
губернаторы, Сырдария  облысының  бас-
шылары қазақ  балаларының  оқуына  ын-
талары  жоқ болды. Оқып, орысша білсе, 
тілмаш, аудармашы болса болғаны  де-
ген төменгі шенеуніктеріне талап қойды.  
Бірақ қазақ  жастары  өздігінен қосымша  
оқып, белгілі ұстаздарының  көмектесуі 
нәтижесінде  көп нәрсеге  қол  жеткізе 

алды.Досмұхамедті көргендердің айту-
ынша, ғылым, білімді сүйетін, халыққа  
жақын адам  болыпты.

 Ал, Түркістан  генерал-губернаторы 
Ф.Кауфман: «Развитие  народного  обра-
зования в крае  говорил, настаивал,  «так 
как  совместное обучение  влияет на  сгла-
живание различий в основных понятиях 
детей  инонародного  населения,  пред-
ставляет  существенные выгоды  в деле 
ассимилирования завоеванного края».

          БАЙМҰХАМЕД  БУКИН

1 класс оқушысы Баймұхамед  
Букиннің  өтініші 1898 жылдың  
21 сәуірінде, арнайы  мәжілісте  
қаралып,оның өкпе  ауруына  байла-
нысты оқудан шығуы жайлы  өтінішін 
қанағаттандырады және Перовскідегі 
туған жеріне жету  жол қаражатын төлеуге  
қаулы  шығарады.  Бірақ кейбір деректер-
де, оның  Түркістан  мұғалімдер  семина-
риясын бітірген, деп те жазған.  Туған, 
қайтыс болған  жылдары белгісіз.

Ағайынды ағартушылар  Букин-
дер  (Бөкі ұрпақтары – Т.Д.) туралы  Сыр 
елінде  жылы сөздер айтылады.  Олардың  
үлкені  Ешмұхамедтен  туған  Сұлтан  
ұрпақтары  Әділ, Әбілдер де бүгін де  
өмірден  өткен.  Менің өзім  журналист 
Әділ  Букинмен  1977-1978 жылдарда  
қызмет бабында  кездесіп, пікірлескен 
едім.  Сонда оның  бойынан  бекзаттықты  
көргендей  болтынмын, сөйтсем, көрнекті  
ағартушы Ешмұхамед  Букиннің  немересі  
екен ғой. Сол Әділ, Әбілден тараған  
ұрпақтар  бүгінде  Қызылорда  қаласында 
тұрып жатыр.

Тынышбек ДАЙРАБАЙ,
зерттеуші.

СЕМИНАР

ТАНЫМ
1879 жылы Ташкент  қаласында  ашылған Түркістан мұғалімдер семина-

риясына  алғашқылардың  бірі болып  қабылданған Ешмұхамед  Бөкіұлының  
(Букин  – Т.Д.) есімін кездестірдім де бұл фактіге қызығушылық  таныттым.  
Себебі осы оқу орнында әр  жылдарда  бірнеше Букиндер  оқыпты.

Түркістан  семинариясына 16-18 жастан аспаған  жастар қабылданып, оқу 
мерзімі – 4 жыл.Семинарияны бітіргеннен  кейін  6-жыл мұғалімдік  қызмет  
атқаратыны жайлы ереже қабылданған.  Ашылғаннан бері осы оқу орнын  60-
қа жуық (1904)  қазақ балалары оқып бітіріпті.

Түркістан семинариясының  алғашқы түлектерінің  бірі  Ешмухамед  Бу-
кин  еді.  Сонымен  Букиндер  (Бөкі ұрпақтары) кімдер еді.  Бөкі Қаракөзұлы 
Жаппастың  Айтқұлынан (Қаракүшік) тарайды.  Бөкіден – Ешмухамед, 
Досмұхамбет, Баймұхамед, тағы басқа ұрпақтар  тараған.  Бөкі кезінде  дәулетті 
болған адамға ұқсайды. Өйткені  үш бірдей  ұлын  Ташкенттей қалада  кедей 
болса оқыта  алар ма еді. Бөкінің  есімі мен  «Бөкі  төбесі» деп  аталатын  жер 
бар.

АҒАЙЫНДЫ  
АҒАРТУШЫЛАР

«Қызылорда облысының білім басқармасы»  
мемлекеттік мекемесі, 120003, Қызылорда қаласы, 
Сұлтан Бейбарыс көшесі, құрылыс 1. Анықтама үшін 
телефондары: 8(7242) 605456, факс 8 (7242) 605455 
bilim@korda.gov.kz  «Б» корпусы бос мемлекеттік 
әкімшілік лауазымға орналасуға конкурс жариялай-
ды:

Қызылорда облысының білім басқармасы 
басшысының орынбасары (D-О-2 санаты №01-0-03, 
1 бірлік). Лауазымдық жалақысы мемлекеттік қызмет 
өтіліне қарай 125 563,75 теңгеден 169 767,2 теңгеге 
дейін(экологиялық коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Техникалық және кәсіптік білім бөлімінің жұмысына 

бақылау жасайды; Мемлекеттік бағдарламалардың, 
бағдарламалардан туындайтын шаралардың орында-
луын қадағалайды; («Басқарма бойынша әлеуметтік-
экономикалық және индустриялық-иновациялық 
даму деңгейі туралы», «Қызылорда облыс әкімінің 
іс-қимыл жоспарын жүзеге асыру», «Мемлекеттік 
қызмет көрсету», «Дипломмен ауылға»,) Техникалық 
және кәсіптік білім беру мекемелерінде оқу және 
тәрбие жұмыстарының жалпыға міндетті мемлекеттік 
білім стандартына сәйкестігін, оның орындалуын 
бақылауға алады; Техникалық және кәсіптік білім беру 
ұйымдарында оқытушылар мен студенттер арасында 
түрлі байқаулардың, конкурстар мен олимпиадалардың 
өткізілуін бақылайды; Техникалық және кәсіптік 
білім беру мекемелерінде білім алушы оқушылардың 
арасындағы құқық бұзушылықты, суицидті алдын-
алу және болдырмау жұмыстарын қадағалайды; Жа-
стар саясатының жүзеге асуын қамтамасыз етеді, осы 
бағыттағы жұмыстарды ұйымдастырады, қадағалайды; 
Жастар мен оқушылар арасында  діни экстремизмге  
және деструктивтік идеологиялардың таралуына қарсы 
жұмыстарды үйлестіреді; Мемлекеттік құпиялар бой-
ынша жүргізілетін жұмыстарды үйлестіреді, тікелей 
жауапкершілікте болады;   Электрондық оқытудың, 
«e-learning» электрондық оқыту бағдарламасының 
жүзеге асуын бақылайды;Индустриалды-инновациялық 
жұмыстарды үйлестіреді; Назарбаев интеллектуалдық 
мектебімен байланыс жасайды, тиісті жұмыстарды 
үйлестіреді; Техникалық және кәсіптік білім беру 
мекемелеріндегі педагог қызметкерлердің аттестаттау-
дан өтуін қадағалайды.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар:  
Білім немесе техникалық ғылымдар және техноло-

гиялар мамандықтары бойынша жоғары білім.
Жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың біріне сәйкес 

болуы тиіс:
1)мемлекеттік қызмет өтілі үш жылдан кем емес; 
2) жоғары оқу орындарынан кейінгі білім 

бағдарламалары бойынша Қазақстан Республикасы 
Президентінің жанындағы білім беру ұйымдарында 
мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе шетелдің жоғары 
оқу орындарында Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі 
республикалық комиссия бекітетін басым мамандықтар 
бойынша оқуды аяқтаған жағдайда мемлекеттік қызмет 
өтілі бір жылдан кем емес немесе ғылыми дәрежесінің 
болуы; 

3) мемлекеттік органдарда басшылық немесе өзге 
лауазымдарда жұмыс өтілі бір жылдан кем емес; 

4) осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық 
бағыттарына сәйкес облыстарда жұмыс өтілі төрт жыл-
дан кем емес, оның ішінде басшылық лауазымдарда бір 
жылдан кем емес.

Қазақстан Республикасының Конституци-
ясын, Қазақстан Республикасының «Қазақстан 
Республикасының Президенті туралы», «Қазақстан 
Республикасының Парламенті және оның 
депутаттарының мәртебесі туралы», «Қазақстан 
Республикасының Үкіметі туралы» Конституциялық 

заңдарын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік 
қызмет туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы», «Әкімшілік рәсімдер туралы», 
«Нормативтік құқықтық актілер туралы», «Жеке және 
заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» 
Заңдарын, осы санаттағы нақты лауазымның маманда-
нуына 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.

Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) нысанға сәйкес өтініш; 
2) 3х4 үлгідегі суретпен нысанға сәйкес толтырылған 

сауалнама; 
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық 

куәландырылған көшiрмелерi; 
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық 

куәландырылған көшiрмесi;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

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

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке 
куәлігінің көшірмесі; 

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

Егер азамат еңбек қызметін жүзеге асырмаған 
және конкурс жарияланған бос лауазым бойын-
ша жұмыс өтілі талап етілмейтін жағдайларда 4) 
тармақшасында көрсетілген құжатты ұсыну талап 
етілмейді. Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну кон-
курс комиссиясының оларды қараудан бас тартуы үшін 
негіз болып табылады. Мемлекеттік қызметшілермен 
тапсырылатын 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген 
құжаттарды олар жұмыс істейтін мемлекеттік 
органдардың персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) 
куәландыра алады.

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

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

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру 
БАҚ-та («Кызылординские вести» және «Сыр бойы» 
басылымдары) соңғы жарияланған күннен бастап он 
жұмыс күні ішінде «Қызылорда облысының білім 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 120003, Қызылорда 
қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі, құрылыс 1, 327 каби-
нетте қабылданады.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс ко-
миссия шешім қабылдаған күннен бастап екі жұмыс 

күні ішінде әңгімелесу өткізу күні туралы конкурс 
комиссиясының хатшысымен хабарландырылады. Ха-
барландыру қатысушылардың электрондық мекен-
жайларына және ұялы телефондарына ақпарат жіберу 
жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.

Үміткерлермен «Қызылорда облысының білім 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 120003, Қызылорда 
қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі, құрылыс 1, 340 
бөлмеде әңгімелесуге шақырған күннен бастап бес 
жұмыс күні ішінде өтеді.

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

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

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының от-
ырысына қатысу үшін тұлғалар әңгімелесу басталу-
ына 1 жұмыс күні қалғанға дейін кешіктірмей персо-
налды басқару қызметіне (кадр қызметіне) тіркеледі. 
Тіркелу үшін тұлғалар персоналды басқару қызметіне 
(кадр қызметіне) жеке басын куәландыратын 
құжаттың көшірмесін, ұйымдарға тиесілілігін растай-
тын құжаттардың түпнұсқасын немесе көшірмелерін 
ұсынады.

Осы Қағидалардың мемлекеттiк органның басшы-
сымен (жауапты хатшы) конкурс комиссиясының оты-
рысына сарапшылардың қатыстырылуына жол беріледі. 
Сарапшы ретінде конкурс жариялаған мемлекеттік 
органның қызметкері болып табылмайтын, бос 
лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес об-
лыстарда жұмыс тәжірибесі бар тұлғалар, сондай-ақ 
персоналды іріктеу және жоғарылату бойынша ма-
мандар, басқа мемлекеттік органдардың мемлекеттік 
қызметшілері, Қазақстан Республикасы Парламентінің 
және мәслихат депутаттары қатыса алады.  

«Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік лауазы-
мына үміткерлер Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл агенттігінің Астана, Алматы, Атырау, Көкшетау, 
Павлодар, Тараз, Өскемен, Орал, Петропавл, Қостанай, 
Қызылорда, Қарағанды, Талдықорған, Ақтөбе, Ақтау 
және Шымкент қалаларындағы аймақтық тестілеу 
орталықтарында белгіленген тәртіппен өтеді.

D-О-2 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 Үкіметі туралы» 
(15 сұрақ) Қазақстан Республикасының конституциялық 
заңдары; «Мемлекеттік қызмет туралы» (15 сұрақ), «Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (15 сұрақ), 
«Әкімшілік рәсімдер туралы» (15 сұрақ), «Нормативтік 
құқықтық актілер туралы» (15 сұрақ), «Жеке және заңды 
тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» (15 
сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 
(15 сұрақ) Қазақстан Республикасының заңдарын білуге 
арналған тест сұрақтары кіреді.

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

«Қызылорда облысының білім басқармасы»  
мемлекеттік мекемесінің конкурстық комиссиясы.

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС

Аудан Келіп түскен 
өтініштер 

саны

Орны

Қызылорда қаласы 295 1
Қармақшы ауданы 56 2

Жаңақорған ауданы 54 3
Шиелі ауданы 21 4

Жалағаш ауданы 18 5
Қазалы ауданы 15 6

Сырдария ауданы 12 7
Арал қаласы 11 8
Арал ауданы 6 9

Қазалы қаласы 1 10

ПІКІР БІЛДІРІҢІЗ
Сот беделін көтеру, олардың жұмысындағы жариялылықты қам тамасыз 

ету мақсатында Қызылорда облыстық соты судьялыққа үміт керлердің 
іскерлік-кәсіби, моральдық, тұлғалық қасиеттерін неғұрлым терең зерттеп 
білу мақсатында тұрғындар назарына төмендегі мағлұматты ұсынады.

Судья адам тағдырын шешетін тұлға. Бұл ретте аталған салаға алғаш қадам 
басқалы тұрған үміткер жөнінде пікір, қосымша ақпарат, сын мәліметтеріңіз 
болса Қызылорда облыстық сотына жолдауларыңызды сұраймыз.

Судьялыққа үміткер: Абубакирова Бибигуль Ахунбаевна, 14 сәуір 1980 
жылы дүниеге келген. Жоғары білімді. Қазіргі қызметі – Қызылорда облыстық 
сотының бас маманы. Отбасылы.

Қызылорда облыстық соты, тел.: 55-12-08,
55-12-09, факс 55-12-03.

ТАБИҒАТТЫ АЯЛАУ 
БАЛАБАҚШАДАН БАСТАЛАДЫ

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН
Шаханов Нурлан Умиртаевичтің атына Қызылорда облысы, 

Қызылорда қаласы, Шұғыла м/а, 29 үй 23 пәтерге берілген әкім шешімі 
(№340 04.08.1999 ж.) жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Нұрғали Бибінұр Сапарғалиқызының атына Қызылорда облысы, 

Жалағаш ауданы, Мырзабай Ахун ауылындағы №122 орта мектепті 
18.06.2014 жылы бітіргені жөнінде берілген ЖОБ №7030984 аттестаты 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Джумагулов Мерей Мутальевичтің атына Қызылорда облысы, 

Қызылорда қаласы, Есім хан көшесі №21 А үйге берілген сатып алу-сату 
келісім-шарты (0218524 08.08.2014 ж., тіркеу реестр №6-4972) жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Жакайымова Гулжан Жеткербаевнаның атына Қызылорда облысы, 

Қызылорда қаласы, Тасбөгет кентіндегі №172 орта мектепті 1994 жылы 
бітіргені жөнінде берілген №0133613 аттестаты жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп есептелсін.

***
«ЦентрПромГеофизика» ЖШС-ның атына Қы зыл орда облысы, 

Жалағаш ауданы, «Кеңілік» кенішіне (кадастрлық №10-148-025-729) 
берілген жер учаскесін жалға беру туралы шарты (№1540 11.01.2013 ж.) 
түпнұсқасы жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

«ҚТЖ» ҰК» АҚ «Қызылорда жол бөлімшесі» филиалының «Қазақстандық 
салалық теміржолшылар кәсіби одағы» Қызылорда филиалының 
басшылықтары құрметті теміржолшы, зейнеткер

Зейнулла Әлжановтың
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-туыстарына 
қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

***
«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Қызылорда  облысы  бойынша  

педагогикалық  қызметкерлердің  біліктілігін  арттыру  институтының  ұжымы     
институттың ардагер ұстазы

 Байнияз Рахила Зейнуллақызының
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-туыстарына  
қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

Үстіміздегі жылғы 5 маусымда білікті педа-
гог, қадірменді ұстаз Рахила Байниязова 61 жасқа 
қараған шағында дүниеден озды.

Саналы ғұмырында қырық жылға жуық білім 
саласының білікті ұстазы, отағасының асыл жары, 
балаларының аяулы анасы, дос-жарандарының 
қадірменді құрбысы, әулеттің ибалы келіні болған 
Рахила Зейноллақызынан қапелімде көз жазып 
қалдық. 

Ол Арал теңізінің жағалауындағы Бөген 
ауылдық кеңесіне қарасты «Қарашалаң» елді 
мекенінде  1955 жылы дүниеге келді.   Бөген орта 
мектебін үздік бітіріп, М. Мәметова атындағы 
педагогикалық училищені, одан соң Гоголь 
атындағы Қызылорда педагогикалық институтын 
ойдағыдай бітірді. Алғаш еңбек жолын Бөген орта 
мектебінде бастаған ол мұнан кейін Қызылорда 
қаласындағы №11, №253, №140 орта мектептер-
де математика пәнінің оқытушысы, №2-ші оңалту 
орталығында әлеуметтік педагог болып еңбек 
етті. Өмірінің соңғы жылдарында «Өрлеу» АҚ 
облыстық мұғалімдердің біліктілігін арттыру ин-
ститутында жемісті қызмет атқарды. Сөйтіп, жас 
ұрпақты білім нәрімен сусындату жолында тың 
ізденістер мен жаңалықтармен, бар білімі мен 
күш-жігерін жұмсап, мерейлі мұғалима, ұлағатты 
ұстаз атанды. Жас ұрпақ тәрбиелеп, асыл ана, аяу-
лы әже атанған Рахила мәнді де тағылымды ғұмыр 
кешті.

Адамдармен қарым-қатынас кезінде үнемі са-

лихалы ой түйіп, бай-
салды болмысымен 
бағаланатын Рахила бау-
ырымыз ортасының озық 
ойлы, танымды тұлғасы 
еді. Жарқын да жылы 
жүзінен үнемі мейірім 
шуағын шашып тұратын 
Рахила Жанәлікеліні 
отбасының ұйытқысы, 
ағайынның аяулы-
сы,  еңбек ұжымында 
шәкірттерінің ұлағатты 
ұстазы, қатарларының  кұрметті құрбысы болды. 

Асыл жары Қалдыбекпен ұл-қыз өсіріп, 
ұлды ұяға, қызды қияға қондырып, немере сүйді. 
Олардың қызығын енді көрем дегенде сұм ажал  
арамыздан ерте алып кетті. Оның көрмеген 
қызығын артында қалған жары мен ұрпақтары, ту-
ыстары көрсін деп тілейміз. Жасаған ісі, жарқын 
бейнесі оның ұрпақтарына әрдайым өнеге болары 
сөзсіз.

Аяулы жан  Рахила Зейноллақызы үлкен 
адамгершілігі, жібектей мінезі, байсалды бол-
мысымен барша туған-туыстарының, дос-
жарандарының, құда-жекжаттарының, ұжымдас 
әріптестерінің  жүрегінде ұзақ сақталады.     

Топырағың торқа, жаның жаннатта болсын, ая-
улы Рахила.

Бір топ жолдастары.

ЖАРҚЫН БЕЙНЕҢ ЖҮРЕГІМІЗДЕ

ҚҰРМЕТТІ ОБЛЫС ТҰРҒЫНДАРЫ 
ЖӘНЕ ҚАЛА ҚОНАҚТАРЫ!
2015 жылдың 12 маусымы күні сағат 17.00-де Қазақстан Республи-

касы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, көрнекті жазушы Дүкенбай 
Досжанды еске алуға арналған “Дара тұлға” атты әдеби-музыкалық кеш 
өткізіледі. Баршаңызды осы кештің құрметті қонағы болуға шақырамыз.

Өткізілетін орны: Қызылорда қаласы, А.Тоқмағамбетов атындағы 
қалалық мәдениет үйі.


