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1929 жылдың 1 шілдесінен шығады

Қазақстан Президенті отырысқа 
Иордания Королі ІІ Абдалланың 
қатысып отырғанына, ол баста
машылық еткен «Амман жолдауы» 
мен Әлемдік және дәстүрлі діндер 
лидерлері съезінің үндестігіне, бұл 
бастамалардың өркениеттер мен 
конфессиялар арасындағы сындар
лы диалогты дамыту үшін қажетті 
тұғырнама  қызметін атқаратынына 
назар аударды.

Нұрсұлтан Назарбаев съезд деле
гаттары қонақжай қазақ жеріне тағы 
да жиналу арқылы басты мақсатқа 
қол жеткізгенін атап өтті.

– Діндер, халықтар және мем
лекеттер арасындағы татулық пен 
келі сімнің аса маңызды екендігін 
түсіну үшін бірбірімізге тағы бір 
қадам жақындай түстік. Діндердің 
өзара ықпалдастығы мен олардың 
жаһандық даму жолындағы рөлі ту
ралы ашық сұхбат жалғасын тапты. 
Әлемнің тұрақтылығы мен қауіпсіздігі 
жолындағы ынтымақтастыққа де
ген ортақ мүдделестік бар екені 
аңғарылды. Өмірдің өзекті мәселелері 
жөнінде съезге қатысушылардың 
барлығының ортақ немесе ұқсас 
ұстанымдары көрініс тапқан декла
рация мақұлданып, қабылданды. 
Қазақстанның елордасында екі күн 
бойы түрлі тілде, түрлі дәстүр бойын
ша бейбітшілік, келісім, әділеттілік, 
кешірімділік және жақыныңа деген 
сүйіспеншілік туралы ортақ тілек

дұға жасалды, – деді Мемлекет бас
шысы.

Қазақстан Президенті съез
ге қатысушылардың бәріне жемісті 
жұмыстары үшін алғыс айтты.

– Құдайға жасаған құлшылықтары 
арқылы Қазақстанның өсіпөркен
деуіне ниеттестік білдіріп, елімізге 
бақбереке тілегені үшін түрлі діннің 
барша қызметшілеріне алғыс ай
тамын. Съездің барлық зайырлы 
қонақтарына – саясаткерлерге, қо
ғам қайраткерлеріне, сарапшылар 
мен журналистерге ісшараны та
быс ты өткізуге, біздің идеялары
мызды ілгерілетуге қосқан баға жет
пес үлестері үшін шын жүректен 
ризашылық білдіремін. Дүниеде 
сенім мен ақылды ұштастыратын 
ақиқаттан артық ештеңе жоқ. Әлемдік 
және дәстүрлі діндер лидерлерінің 
съездері рухани тұлғалар мен 
саясаткерлердің сұхбаты форма
тында өтіп келеді. Осылайша біз 
адамдар арасындағы татулық пен 
келісім мәселелеріне қатысты іс
қимылдың ізгі сипаты арұждан мен 
рухани қуат арқылы арта түскенін 
қалаймыз. Барша қатысушыларды 
Съездің игі әрі бейбітсүйгіш ахуа
лын өз пікірлестеріне, серіктестеріне 
жеткізуге шақырамын, – деді 
Нұрсұлтан Назарбаев.

Мемлекет басшысы Әлемдік және 
дәстүрлі діндер лидерлерінің V съезі 
жаһандық диалогтың өзектілігін, 

оның қажеттілігі арта түскенін тағы 
да айқын көрсетіп бергенін айтты.

– Сөз бен тіл, яғни тілдесу мен 
диалог – адам баласына, адамзатқа 
берілген құдайдың теңдессіз сыйы. 
Біздің парызымыз – оның бітім гер
шілік және жасампаз қуатын толы
ғымен пайдалану. Бүгінгі бесін ші 
съезде жалпыға ортақ татулық пен 
мейірім, әділеттілік пен рухани үй
лесім дәуіріне қарай тағы бір қадам 
жасалды. Біз жаһанды күмәнкүдік 
жайлаған кезеңде тек бірбірімізбен 
тілдесу арқылы ғана үмітті, бола
шақ қа деген сенімді оятуға болаты
нын дәлелдедік, – деді Қазақстан 
Президенті.

Бұдан бөлек, Нұрсұлтан Назар
баев съездің қызметіне қатысты 
ұсыныстарын айтты.

– Қазірдің өзінде съезіміздің бай 
тарихы қалыптасып үлгерді. Біз 
бетпебет диалог орнату жөнінде 
елеулі тәжірибе жинақтадық, сұх 
бат  тасу мен өзара түсінісу дәс түр
лерін орнықтырдық. Діндер мен 
өркениеттердің өзге де өзара ық
палдасу ұйымдарымен байланыс 
жол ға қойылып келеді. Сондықтан 
мен Астанадағы осынау ғимаратта 
Бейбітшілік және келісім мұражайын 
ашуды ұсынамын. Съезіміздің та
рихына деген мұндай игі көзқарас, 
адамзаттың даму проблемалары 
жөніндегі бірлескен шешімдер тә
жіри бесін жинақтап, қорыту діндер 
мен халықтардың татулығы мен 
өзара түсіністігін нығайту үшін аса 
маңызды болмақ. Бейбітшілік және 

келісім мұражайы сондайақ діндер 
мен мәдениеттер диалогы тарихын 
зерттейтін съезд жанындағы ғылыми 
мекеме болады, – деді Мемлекет бас
шысы.

Қазақстан Президенті діндер мен 
мәдениеттер диалогын ілгерілетуші 
тұлғаларды марапаттаудың да 
маңыздылығына тоқталды. Осы 
орайда Мемлекет басшысы «Руха
ни татулық пен келісімді дамытуға 
және нығайтуға қосқан үлесі үшін» 
атты сыйлық тағайындауды ұсынып, 
оны Діндарлар кеңесінің шешімі бой
ынша съездің жалпы отырысында 
тапсыруға болатынын айтты.

Нұрсұлтан Назарбаев съездің 
екі күндік жұмысы әлемге дамудың 
ең қолайсыз сценарийлеріне 
жол бермеуге болады деген үміт 
сыйлағанына, адамзат даналығы 
мен жауапкершілігіне деген сенім 
ұялатқанына назар аударды.

Отырыс барысында Иордания 
Королі ІІ Абдалла, БҰҰ өркениеттері 
альянсының өкілі Н.әлНасер, Минск 
және Заславск митрополиті, Бүкіл 
Беларусь Экзарх Патриархы Па
вел, ЕҚЫҰ бас директоры Л.Заньер, 
Бэдфорд епископы, Ағылшын 
шіркеуінің өкілі Р.Аткинсон, «Джин
джя Хонче» Сионистік храмдар 
қауымдастығының басқарушы дирек
торы Т.Тераи, ИСЕСКО бас директо
ры А.атТуэйджри, Дүниежүзілік лю
теран федерациясының президенті  
М.Юнан сөз сөйледі.

Отырыс қорытындысы бойын
ша Әлемдік және дәстүрлі діндер 
лидерлерінің V съезінің декларация
сы жарияланды.

ӘЛЕМ ТЫНЫШТЫҒЫ ЖОЛЫНДАҒЫ 
ОРТАҚ МҮДДЕЛЕСТІК
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Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Әлемдік және дәстүрлі 
діндер лидерлерінің V съезінің жалпы отырысына қатысты.
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АЙМАҚ ТЫНЫСЫ

Бейсенбі күні облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаевтың төрағалық 
етуімен облыс әкімдігі жанындағы 
құқық бұзушылық профилактикасы 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес жөніндегі ведомствоаралық 
комиссия мен облыстық прокуратура 
алқасының бірлескен отырысы өтті. 
Онда облыс орталығындағы қоғамдық 
тәртіпті және  жол қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету мәселелері 
талқыланды. Отырысты ашқан аймақ 
басшысы облыс орталығының дамуы 
үшін бірқатар шаралар атқарылғанын 
еске салып өтті. Қаланың бас жоспары 
бекітіліп, Сырдарияда жаңа көпір 
құрылысы басталды.  Қаланың 
инфрақұрылымын жаңартуға қомақты 
инвестиция тартылуда. Дегенмен, 
облыс орталығындағы қоғамдық 
қауіпсіздік мәселесі   еш уақытта 
назардан тыс қалмақ емес. 

Күн тәртібіндегі мәселелер 
бойынша облыс әкімдігі аппараты 
басшысының орынбасары Ғазымбек 
Алпысбаев, қала әкімі Нұрлыбек 
Нәлібаев, облыстық прокуратура 
басқарма басшысының орынбасары 
Нұрболат Дүйсенбаев, облыстық 
ішкі істер департаментінің бастығы 
Жанат Сүлейменов және қалалық 
ішкі істер басқармасының бастығы 
Ғани Сүлейменов хабарлама 
жасады. Хабарламашылар облыста  
қауіпсіздікті  күшейту  бағытында  
кешенді  іс-шаралар жүзеге  асырылып 
жатқандығын атап өтті. Оның  бір  
ғана  дәлелі – соңғы  үш  жылда  ішкі 
істер  органдарының  материалдық 
-техникалық  базасын  нығайтуға 
бөлінген  қаражаттың  6 есеге  өсуі.  
Сөз жоқ, оның  ауқымды  бөлігі облыс  
орталығы  үлесіне  тиюде.  

Облыс  орталығындағы  ахуалға  
жасалған талдау көрсеткіштері 
төмендегідей. Статистикалық  мәлімет  
көрсеткендей,  облыста  тіркелген 
қылмыстардың  67,8  пайызы  
Қызылорда  үлесіне  тиеді,  оның ішінде  
ауыр   қылмыстардың 68,7, ұрлықтың 
64,6, бұзақылықтың 78, қоғамдық  
орындардағы қылмыстың 74,5 пайызы 
бас шаһарда жасалады. Қоғамдық  
тәртіптің  сақталуын  қамтамасыз  
етуге  тәулік бойы  қала  бойынша 450-
ден астам полиция  қызметкері,  оның 
ішінде  145  ұлттық  гвардия  сарбазы,  
160-тың  үстінде жол патруль полиция 
батальоны  қатыстырылады. Олар  
тәулік  бойы 3 ауысымдық  режимде  

қызмет  атқаруда. Қызылорда қаласында 
3 жыл көлемінде азаматтардың тікелей 
қатысуымен қоғамдық тәртіпті сақтау, 
оның ішінде көпқабатты тұрғын 
үйлердің аулаларын ретке келтіру, 
маскүнемдікке, нашақорлыққа және 
тұрғындардың тәртіп бұзушылығына 
қарсы жүйелі жұмыстар жүзеге 
асырылуда. Ал ауылдық жерлердегі 
ахуалды тұрақтандыру, қылмыс пен 
құқық бұзушылықтың алдын алу, оның 
ішінде мал ұрлығын болдырмау және 
қоғамдық тәртіпті сақтау мақсатында, 
жұмыссыз азаматтардың есебінен 
қалаға қарасты ауылдық округтердегі 

учаскелік полиция инспекторларына 
көмекші ретінде 2015 жылдың I 
жартыжылдығында 8 азамат сақшы 
қызметіне тартылған. Мұнан өзге, 
қаладағы 14 учаскелік полиция 
пунктінің әр құрамында 7-8 адамнан 
тұратын кеңес жұмыс жасауда. Кеңес 
құрамына негізінен сол аймақтардың 
тұрақты тұрғыны, қоғамдық жұмысқа 
белсене қатысатын құқық қорғау 
органдарының зейнеткерлері, білім 
беру саласы қызметкерлері енгізіліп, 
барлығы 97 қоғамдық кеңес мүшесі 
учаскелік полиция инспекторларымен 
бірлесіп, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз 
етуде профилактикалық шараларды 
жүзеге асыруда.

Қоғамдық  қауіпсіздіктің  
сақталуына  жасалған  талдау  өкінішке 
орай  осыншама  күш  құралдардың  
жұмыс  тиімділігінің  төмендігін 
көрсетеді. Мысалы, бір күнгі жұмыс  
қорытындысы  бойынша кезекшілікте  
болған 162  жол патруль  полициясы  
214 әкімшілік хаттама толтырылса, 
оның тек 20-сы қоғамдық тәртіп 
бұзушылық фактілері, немесе 9,3 
пайызы, ал қалғандары  жол қозғалысы  
ережелерін  бұзу.  Бұл  көрсеткіш  жол 
патруль полициясының  негізінен  жол  
полициясы  қызметтерін атқарып,  
қоғамдық  тәртіптің  назардан  тыс 
қалып  отырғандығын  көрсетеді.      

Үстіміздегі  жылы  Қызылорда  
қаласында тіркелген  қылмыстардың  

жалпы  саны  өткен  жылғы  осы 
мерзіммен  салыстырғанда 27,7 пайызға  
өссе, ауыр  түрлері - 25,2  ұрлық – 19,  
бұзақылық 14 пайызға артып отыр.    
Талдау  көрсетіп  отырғандай,  бөлінген  
қомақты  қаражатқа қарамастан  
қылмыс  азаймаған. Бұл  негізінен  
қалалық  ішкі  істер  басқармасы  
басшыларының ұйымдастырушылық  
жұмыстарындағы  олқылықты  
көрсетеді. Қоғамдық  қауіпсіздікті  
қамтамасыз  етуде  ізденімпаздық,  озық 
тәжірибелерді  зерделеп,  күнделікті  
жұмыста  пайдалану  жоқтың қасы.  
Бір ғана мысал: учаскелік полиция  

пункттерінің  әкімшілік аймақтары,  
біріккен  дислокация  бойынша  
жасалған  маршруттар жылдар  бойы  
өзгермеген.  Түсініспеушілік  туғызатын  
жайт  жол патруль  полициясының  
маршруттары  участкелік  пункттердің 
әкімшілік  аймағымен  біріктірілген.  
Егер  екі  қызметтің ерекшеліктерін  
ескерер  болсақ,  бұл  өте  тиімсіз,  әрі  
қоғамдық тәртіптің  сақталуына  кері  
әсерін  тигізеді.

Қала бойынша жол-көлік оқиғалары 
және қоғамдық тәртіп бұзушылық 
салдарынан мемлекеттің мүлкіне 
шығын келтіру фактілері жиі орын 
алуда. Нақтырақ айтар болсақ, 2013-
2015 жылдар аралығында пайдалануға 
берілген жаңа үлгідегі аялдамаларды 
48 рет, түнгі жарық бағаналарын 
35 рет сындыру жағдайлары орын 
алса, 7 дана бағдаршам, 5 дана жол 
белгілері істен шығып, «Шұғыла» 
мөлтек ауданындағы «ҚазГерМұнай» 
демеушілігімен салынған демалыс 
скверін және оқушылар аллеясында 
орналасқан шамдарды, шағын мүсіндер 
мен орындықтарды сындырып кету 
жиілеп отыр. Бұдан бөлек, қала 
аумағында орналасқан ауыз су және 
кәріз құдықтарының 2 мыңға жуық 
қақпағы мен 2 дана трансформатор 
құрылғысы ұрланып, үлкен көлемді 
шығындар келтірілген. Осы ретте 
«Қызылорда су жүйесі» кәсіпорнының 
өз қаржысы есебінен 2013 жылы 12 

млн. теңгеге 1200 дана, 2014 жылы 6 
млн. теңгеге  600 дана, 2015 жылдың 
басынан 762,8 мың теңгеге 87 дана 
құдық қақпақтары алынып, ашық 
жатқан құдықтар қалпына келтірілгенін 
айтып өткен артық болмас. Жалпы 
алғанда, бүгінгі күнге аталған фактілер 
бойынша мемлекетке келтірілген 
шығын көлемі 24 млн. теңгені құрап 
отыр.

Қалада  жол қауіпсіздігінің  
қамтамасыз  етілуі  алаңдатушылық  
туғызуда.  Есепті мерзімде  облыс  
орталығында  жол-көлік оқиғасы  6,5  
пайызға артып, оның  салдарынан  

қайтыс  болғандар  қатары  артқан.  Тек  
сәуір айында  қалада  26  жол-көлік  
оқиғасы болып,  4  адам  қаза  тауып,  
27  адам   жарақаттанған.  Жалпы 
ағымдағы жылдың бес айында  134 
жол оқиғасы орын алып, 34 адам қаза 
болса, 168 адам әртүрлі дене жарақатын 
алған. Алаңдататыны  жол-көлік  
оқиғаларынан  балалардың  зардап 
шегуі  азаймай  келеді.  5 бала  қаза 
тауып,  13-і  түрлі  дене жарақаттарын  
алған.   Жол  ережелерін  бұзғандарға   
салынған айыппұлдың  бар  болғаны  
55,7  пайызы  өндірілген.

Қызылорда облыстық прокура-
турасының жолдағы заңдылықтың 
сақталуына соңғы 2 жылда жүргізген 
тексерулерімен есепте тұрғандарға 
заңсыз жүргізу куәліктерін беру, 
кінәлілерді жауаптылықтан босату, 
әкімшілік іс жүргізу тәртібін бұзу және 
айыппұлдарды өндірмеу түріндегі 
заңсыздықтарды анықтап, 50-ге жуық 
жауапты тұлғаны жазаға тартқан.

Облыс басшысы қала әкімдігі 
мен қалалық ішкі істер органдары 
арасындағы жұмыс үйлесімділігінің 
кемшін тұстарын қатты сынға 
алды. Мәселен, облыстық ішкi 
iстер департаменті тарапынан 
қала әкімдігінің келісімінсіз қала 
көшелеріне орналастырылған бейне- 
бақылау камераларының қатары 
көбеюде. Біріншіден, камералардың 
орналасқан жерінің тиісті құжаттары 

рәсімделмеген, екіншіден оларды 
бекітетін бағаналар талапқа сай 
келмейді, бұл өз кезегінде қаланың 
архитектуралық келбетіне айтарлықтай 
нұқсан келтіруде. 

Ал қаншама құдық қақпақтары 
қолды болып жатқанда оларды 
ұрлағандардың бірде-біреуі неге 
ұсталмаған? Сонда қаншама қаражатқа 
алынған бейнекамералардың немесе 
жаңа автокөлік мінген полиция 
қызметкерлердің жұмыс нәтижесін 
қайдан іздейміз? Осындай сауалдар 
қойған аймақ басшысы қалалық 
ішкі істер басқармасының басшысы 
Ғ.Сүлейменовтің елдегі,  қоғамдағы  
өзгерістер,  керек  болса, қалыптасқан  
жедел  криминогенді  ахуалды  мүлдем  
ескермей отырғанын атап өтті. Оны 
зерделеп,  жаңаша  ұтымды  шаралар  
қарастыру  жағы жоқ болып отыр.  

Қырымбек Елеуұлы автокөлік 
жүргізушілерін дайындайтын 
мекемелердің білім сапасын бақылау 
жоқ екенін қадап айтты. Әйтпесе, 
емтихан тапсырған 600 адамнан 15-і 
ғана өтуін немен түсіндіруге болады? 

 Келесі  бір өзекті  мәселе – полиция  
қызметкерлері  арасындағы қызметтік  
тәртіптің  сақталуы.  Қалалық  ішкі  істер  
басқармасына қарасты  жол патруль  
полициясы  батальонының  жеке  
құрамының бүгінгі   күнге  50,3 пайызы  
тәртіптік  шараға  тартылғандар.  
Ал марапатталғандар  23,1 пайыз.  
Мұның  өзі  полиция  қызметкерлері 
арасында  тәрбие,  оқыту,  үйрету  
жұмыстарында  олқылықтардың 
орын  алып  отырғандығын  көрсетеді. 
Кадр  саласындағы  қызметкерлердің 
жауапкершіліктерін  арттыру  
қажет. Ал мас күйінде адам қаққан 
офицерді мысалға келтірген аймақ 
жетекшісі мұндайлармен күрес бір сәт 
толастамауы керек екенін тілге тиек етті.  
Облыс әкімі Қызылорда қаласы соңғы 
жылдары елдегі «ең қауіпсіз аймақ» 
атанғаны полиция қызметкерлерінің 
еңбегі емес, жергілікті халықтың 
менталитеті арқасында екенін атап өтті. 

Бірлескен отырысты қорытындылар 
сәтте облыс әкімі қоғамдық тәртіпті 
нығайту және жол қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету мақсатында орындалуы 
тиісті шараларды белгілеп берді. 
Сонымен бірге,  жыл соңында олардың 
орындалу есебі сұралатынын жеткізді. 

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

ҚОҒАМДЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ 
САҚТАУДА ҚЫРАҒЫЛЫҚ ҚАЖЕТ

ТАҒЗЫМ

ҚҰҚЫҚ

ЖОЛАУШЫЛАР 
ТАСЫМАЛЫНДАҒЫ 
ЖАҢАЛЫҚ
«Қалалық автобус паркі» тағы да 10 жаңа қоғамдық көлікпен 

толықты. Облыс әкімі Қырымбек Көшербаев қызылордалықтардың 
қуанышымен бөлісіп, жүргізушілерге автобус кілтін табыс 
етті. Бүгіннен бастап жаңа автобустардың барлығы №1 бағытта 
қатынайтын көліктер қатарын толтырады. Жетпіс екі адамдық 
қоғамдық көлікте мүмкіндігі шектеулі жандар үшін де қолайлы 
жағдай жасалған. 

Жалпы қалалық автобус паркін жаңалау бұдан бірнеше жыл 
бұрын қолға алынған мәселе еді. Осыған орай арнайы «Қалалық ав-
тобус паркін жаңартудың 2013-2015» жылдарға арналған жобасы 
жасалды. Аймақ басшысының қолдауымен «Байқоңыр» ӘКК АҚ 
жанынан «Қызылорда автобус паркі» құрылып, қала тұрғындарын 
сыйымдылығы жоғары қоғамдық көлікпен қамтамасыз ету 
мақсатында 500 млн. теңгеге 20 автобус алынған болатын. Жаңа 10 
қоғамдық көлік сол игі бастаманың жалғасы болып отыр. 

Сондай-ақ, алдағы уақытта облыс әкімдігі мен «Байқоңыр ӘКК 
АҚ және «Еуропалық қайта құру даму» банкі арасындағы келісім-
шартқа сәйкес, қыркүйек айына дейін жаңа авобустардың санын 
100-ге жеткізу жоспарланып отыр.  

Кенжетай БАЛҒАБАЙҰЛЫ.

Қалам құдіретін жазған кітаптарымен дәлелдеген, 
қазақ прозасының хас шебері Дүкенбай Досжан ізіне 
11 роман, 24 хикаят, 100-ден аса әңгіме қалдырған. 
«Қазақстандағы ең оқылатын автор» атанып, 
шығармалары әлемнің 20-дан астам тіліне аударылды. 

Қызылордадағы А.Тоқмағамбетов атындағы 
мәдениет үйінде Қаратаудың етегінде туып, қазақ 
әдебиетінің тұлғасына айналған жазушыны еске алуға 
арналған «Қазақтың дарабоз Дүкенбай Досжаны» 
тақырыбындағы тағылым кеші өтті. 

Кешті облыс әкімінің орынбасары Рауан Кенжехан-
ұлы алғысөзбен ашты. Жазушының өзі «...өмірді 
көркем кестелеп қағазға түсіреміз деп сұқ саусағымыз 
сүйелденді, көз майымыз азайды. Әрі-беріден соң, жазу 
да бейне дуа секілді, сол дуаға арбалып жазбай отыра ал-

майтын халге жеттік» 
депті бір мақаласында. 
Бүгінде әдебиет 
зерттеушілері жазу-
шы шығармашылығын 
тарихи кітаптар, 
мінез экологиясына 
ұшыраған ұрпақтар об-
разы сомдалған туын-
дылар, ғажайып адам-
дар ғұмырын сөйлеткен 
сериялар деп үш топқа 
бөліп қарастыруда. Д.Досжан қуатты шығармашылық 
қабілеті үшін Мемлекеттік сыйлық, «Парасат», 
«Құрмет» ордендеріне, тағы да басқа марапаттарға ие 
болды. 

Еске алу кешінде жақында жарық көрген Мырзатай 
Жолдасбековтің «Тарланбоз», жазушының жары Сәуле 
Досжанның «Менің жалғыз серігім» атты кітаптарын 
жазушы-драматург Дулат Исабеков пен ақын Исраил 
Сапарбай көпшілікке таныстырды. Сондай-ақ Мәжіліс 
депутаты  Абай Тасболатов, Қазақстан Жазушылар 
одағы төрағасының орынбасары Жұмабай Шаштайұлы, 
драматург Жолтай Әлмаш естеліктер айтты. 

Тағылымы мол шарада жазушы туған топырақтың 
сәлемін  Жаңақорған ауданының әкімі Руслан Рүстемов 
пен аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Зи-
набдин Шермағамбетов жеткізді. Өзі туған Қаратау 
баурайының табиғатын, адамдарының еңбеккештігін 
шығармаларына арқау еткен Дүкенбай Досжан 
туындыларының өміршеңдігін атап өтті. 

Жиынға қатысқан жазушының жары әрі руха-
ни серігі Сәуле Досжан қазақ әдебиетінің қазынасына 
қадау-қадау туындылар қосқан Д.Досжанға арналған 
еске алу шарасын ұйымдастырушыларға алғысын 
білдірді. Кешті аймақ өнерпаздары ән-жырмен, әдемі 
көріністермен әдіптеп отырды. 

Әдебиет әлемінен ұлағат іздеген, таным көгін дара-
боз дарындар қалдырған туындылармен байытқан, та-
ланттарын ұмытпай ұлықтаған Сыр елінде өткен тама-
ша кештің ел ес інде ұзақ сақталары анық.

 Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА.

ТУҒАН ТОПЫРАҚТАҒЫ 
ТАҒЫЛЫМДЫ КЕШ
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3ДАМУ
Ежелден 

диқаншылықты кәсіп 
еткен Жалағаш ауданы 
өз шыққан биiгiнен 
бүгiнге дейiн түспей 
тұрғаны белгiлi. 
Былтырғы жылы 
аудан диқандары 
16813 гектар күрiштiң 
әр гектарынан 45,6 
центнерден дән 
жинап, барлығы 76,7 
мың Сыр маржанын 
өндірді. Сөйтіп, аймақ 
бойынша екінші орын 
алды. Дiңгегi берiк 
дәстүрдiң бүгiнде өрiсi 
кеңiп, көсегесі көгеріп 
жатыр.

Бүгінде аудан халқының еңсесi 
көтерiңкi, жүзi жарқын. Тәуелсiз 
елімізде, нарықтық қатынастарға 
бетбұрыс жасаған жалағаштықтар 
бiрқатар қиыншылықтарды артқа 
тастап, дамудың даңғыл жолына 
түсті. Экономикасы мен мәдениетi 
қатар дамыған ауданда халықтың 
тұрмысы жақсарып, өмiр өзiнiң 
қалыпты арнасын тапты. Жыл са
нап, жұмыссыздық азайып ке ле дi. 
Ауыл тұрғындарының өмiр сүру 
деңгейi мен сапасын көтеруге то
лықтай жағдай жасалған. 

Аудан орталығы алғашқы лар
дың бірі болып ауыл шаруашылы
ғын әртараптандыруға бет бұр ды. 
Жалағаштағы он жетi елдi ме
ке н нің жетеуінде малды қол дан 
ұрық тандыратын пункттер жұ
мыс iстейдi. Сондайақ, мал бор
да  қылайтын және тауарлысүт 
фер  малары ұйымдастырылу үс
тін  де. Егiншілік пен мал шаруа
шы  лығын қатар өрістеткен тұр
ғын дар Елбасының шағын және 
орта кәсiпкерлiктi дамыту туралы 
саясатын қолдап кәсіпкерлікке 
түбегейлі ден қойған. 

Жалағашта құрылыс саласы 
айрықша қарқын алып келедi. 
Сондайақ, өнеркәсіп орындарын 
ашу, индустриялықинновациялық 
жобаларды жүзеге асыруда да тың 
серпілістер бары байқалады.

Ауданның бүгінгі берекелі 
тірлігі мен алдағы жоспарлары 
айқын. Аудан әкімі Талғат 
Дүйсебаев «Ауыл шаруашылығын 
әртараптандыру біздің аймақ үшін 
маңызды болып отыр. Жалпы 
салада талқылауды қажет ететін 
бірқатар мәселелер бар. Соның 
бірі – жаһандық су тапшылығы. 
Сондықтан біз суды үнемдеуді күн 
тәртібіне қатаң түрде қоюымыз 
қажет» – дейді. 

Қазір ауданда 213,5 шақырым 
шаруашылықаралық канал, 32 
шақырым қа шыртқы, 64 дана су 
бекеті бар. Алдағы уақытта қолға 
алатын шаруалардың бірі – осы 
су жүйелерін заманауи қалыпқа 
келтіру. Сөйтіп суды үнемдеу 
мәселесін түбегейлі шешу.

Аудан диқандары күріш өсіруге 
маманданған. Жалпы егіс көлемінің 
66 пайызы күріш дақылының үле
сінде. Осы ретте ауыл шаруа
шылығын әртараптандыруға бай
ла нысты суды аз тұтынатын көк
өніс, бақша дақылдарын өсіру 
қол  ға алынып жатыр. Мәселен, 
был тыр аймақта алғаш рет «Таң 
ЛТД» серіктестігінде тамшылатып 
суару әдісімен картоптың ерте 
пісетін «Беллароза» элита сортын 
10 гектар жерге егіп, оның жемісін 
көрді. Ал биыл Жаңадария ауыл
дық округінен 300 га жерге кар топ, 
100 га қауынқарбыз егуді жос
парлап отыр.

Қазір егісті агротехникалық 
та лаптарға сай орналастыру үшін 

соң ғы үлгідегі ауыл шаруашылығы 
тех никаларын пайдаланудың ма
ңы зы зор. Соңғы жылдары аудан 
шаруа шылықтары техника паркін 
жаңалауға көңіл бөліп келеді. Нә
тижесінде, ескірген ауыл шаруа
шылығы техникаларының орнына 
өнімділігі жоғары шетелдік тех
никалар алынған. Олардың ішін
де «Класс», «Кейс», «Джон Дир» 
комбайндары, «Макдон» жат ка
лары, «Мара» лазерлі жер тегіс
тегіші және басқа да жаңа үлгідегі 
әлемдік бренд техникалары бар. 

Жалпы агроөнеркәсіп кешенін 
дамыту, азықтүлік қауіпсіздігін 
қам тамасыз ету бағытында бірқа
тар шаралар жүзеге асырылып 
жатыр. Мал шаруашылығын дамы
туға «ҚазАгро» ҰБХ негізінде 
«Не сие корпорациясы» АҚ мен 
«Ауыл несие серіктестігі» ЖШС 
қаржыландыратын «Сыбаға» бағ
дар ла масына қатысуға шаруа шы
лықтар ынта білдіруде. Биыл 6 
ша руашылық осы жобаға жаңадан 
қатысатын болады. 

Аудан бойынша 103302 гек тар 
жайылымдық алқап мал шаруа
шылығымен айналысу үшін жалға 
берілген. Қазір Қызылқұм, Қарақұм 
жайылымдарында мал ұстаймын 
деген кәсіпкерлер құдықты да өзі 
қазып алуына болады. Бұл үшін 
мемлекет 80 пайыз субсидия бел
гілеп отыр. Жалпы мемлекеттік бағ
дарламаларды пайдалана отырып, 
шаруашылығын жүргіземін деген 
азаматтарға үлкен мүмкіндіктер 
бар. Мысалы, мал шаруашылығы 
саласын дамыту мақсатында был
тырдан бастап «Сыбағамен» қатар 
«Құлан», «Алтын асық», «Тауарлы 
сүт фермасын ұйымдастыру» бағ
дар ламалары қолға алынуда. Бұл 
бағдарламаның шаруаға тиімділігі 
сол, қой және жылқы ұстаймын 
деген азаматтар мемлекеттік бағ
дар ламалардың тиісті жеңіл дік
терін пайдалана алады.

 Жалпы, ауданда «Сыбаға» 
бағ дарламасының мүмкіндіктерін 
тиімді пайдаланып, мал шаруашы
лығын өркендетіп отырған шаруа 
қожалықтары мен серіктестіктер 
ауыл халқының әлеуметтік ахуа
лын көтеруге үлес қосып келеді. 
Мәселен, «Туған жер» шаруа 
қожа лығы Ақтөбе облысынан қа
зақ тың ірі қылшық жүнді құй
рықты қойынан» 420 бас тұсақ 
алып, бүгінгі күні мал басын үш 
мыңнан асырды. Қазіргі таңда 
бұл шаруашылық асыл тұқымды 
ша руашылық мәртебесін алу 
үшін Жәңгір хан атындағы Батыс 
Қазақстан аграрлық универ сите

тімен келісімшартқа оты рып, 
мал ды асылдандыру жұмыс та 
рын ғылыми тұрғыда жүргі зу 
шараларын бастады. Ет бағытын
дағы асыл тұқымды мүйізді ірі қара 
шаруашылығын ашу мақсатын да 
«Бағдәулет57» шаруа қожалығы 
Батыс Қазақстан облысынан 62 
бас зеңгі баба тұқымын алдыртса, 
Жаңадария ауылдық округінен 
«Адал» жеке кәсіпкерлігі Ресейден 
55 бас қазақтың ақбас тұқымды 
сиырын алып келіп, ет өнімін арт
тыру бағытында жұмыс жасап жа
тыр. 

Сонымен қатар, аудан өнеркәсі
бін әртараптандыруда аудандағы 
басым бағыттың біріне айналған. 
Жалағаш ауданы әкімінің 2014
2015 жылға арналған ісқимыл 
жоспарын жүзеге асыру жөніндегі 

ісшаралар жоспары бекітілген. Осы 
жоспарға сәйкес ауданда бірқатар 
жобалар іске асырылмақшы. Оның 
ішінде, қызыл мия тамырын өсіру 
және өңдеу зауытын іске қосу. Сол 
сияқты «Жалағаш ИНТР» серік
тестігінің кірпіш зауыты, жеке кә
сіпкерлердің ағаш өңдеу, балық 
өңдеу цехтары, «КТСервис» серік

тес тігінің пескоблок өндіру цех та
ры бар. 

Ауданда 1757 шағын кәсіп
кер лік субьектілері тіркелген. Бұл 
шағын кәсіпкерлік субъектілерінде 
жеті мыңнан астам адам жұмыс 
істейді. Өткен жылдың осы кезе
ңімен салыстырғанда тіркелген кә
сіпкерлер саны 231ға, ал жұмыс 
істейтін адамдар саны 321 адамға 
өскен.

Үстіміздегі жылдың 4 айында 
өндірілген өнім 206,7 млн теңге
ні құрап, өткен жылдың осы ке
зеңімен салыстырғанда 107,0 
пай  ызға артық болды. Бюджетке 
түскен түсім 60,2 млн. теңге, яғни 
3,4 есе артқан. Сондайақ, 106 жаңа 
жұмыс орны ашылды.

Жалпы жұмыссыздық дең гейі 
5,2 пайызды құрап, өткен ке зең

мен салыстырғанда 0,4 пай ызға 
төмендеген. “Жұмыс пен қамту 
– 2020 жол картасы” бағдар лама
сы ның екінші бағыты «Ауылда 
кә сіпкерлікке ынталандыру жә
не тірек елді мекендерді ке шен ді 
дамыту» бойынша биыл «Ауыл 
ша руашылығын қаржылай қолдау 
қоры» АҚ арқылы 164 500,0 мың 

теңге тұрғындарға несиелендіруге 
бөлінген. Бүгінгі күні бағдарламаға 
қатысуға ниет білдірген 347 аза
маттың тізімі жолданып, 39 адамға 
оң қорытынды келіп, жолдама 
берілді. 

Биылғы жылдың қазан айында 
«Балапан» бағдарламасы аясында 
Жалағаш кентінен 90 орындық 
жеке балабақша ашылады. Сондай
ақ, «Ақжүніс», «Гүлсезім» және 
«Меруерт»  жеке балабақшаларынан 
қосымша 60 орын ашылады деп 
жоспарлануда. Сонымен қатар, 
қа зіргі қолданыстағы емхана жа
ңа ғимаратқа көшкен уақытта, 
ескі нысанға қайта жаңғырту жұ
мыс тарын жүргізіп, 13 жас ара
лығында бүлдіршіндерге арналып 
90 орындық балабақша ашу көз
деліп отыр. Қолға алынған ша
руа лар қоңыр күзге дейін бітсе, 
аудандағы балалар балабақшамен 
100 пайыз қамтылатын болады.

Ауыл көшелеріне жүргізілетін 
жөндеу жұмыстары биыл да жал
ғасын тауып жатыр. Мәселен, 
Мә дениет тіректі елді мекенінде 
жалпы ұзындығы 4,8 шақырым 
болатын 8 көшеге күрделі жөндеу 
жұмыстарын жүргізуге облыстық 
бюджеттен 212,9 млн теңге қаражат 
бөлінген. Сондайақ, маңызы бар 
автомобиль жолдарын ағымдағы 
жөндеуге жергілікті бюджеттен 
21692,0 мың теңге қаралды. 

«Елді мекендердегі сумен 
жаб дықтау және су бұру жүйесін 
дамыту» бағдарламасы бойынша 
кент, 8 елді мекенде ауыз су жүйесін 
қайта жаңғырту жұмыстары жүр гі
зілген. Ал ауылдарды абат тандыру 
мен көгалдандыруға 95251,0 мың 
теңге қаржы қаралған. 

«Жұмыспен қамту жол кар
тасы» бағдарламасы бойынша кент
те орналасқан «Күншуақ» бала
бақшасы мен Ақарық елді меке
ніндегі ауылдық клуб ғимараты 
күрделі жөндеуден өтеді. 

– Жас мамандарды ауылға 
тар ту мақсатында «Дипломмен – 
ауылға» бағдарламасы негізінде 
мамандарға көтерме жәрдемақы 
алуға 25,8 млн қаржы қаралып 
отыр, ал тұрғын үй несиесіне 240,8 
млн теңге бөлінген. 

Өңірде үш ауы сымда оқитын 
және апатты жағдайда тұрған 
мек теп жоқ. Білім мекемелері 
жы  лумен, қатты және сұйық 
отын мен жеткілікті қамтамасыз 
етіл ген. Дамыған өркениетті 
елдер мен терезесі тең дәрежеде 
сөй лесу үшін заманауи біліммен 
қару  ланған ұрпақты тәрбиелеу 
керектігі белгілі. Мектеп түлектері 
ҰБТ көрсеткіштері бойынша об
лыста алдыңғы орыннан көрініп 
келеді. Былтырдан бастап аймақ 
басшысы Қырымбек Елеуұлының  
бастамасымен облыстан 200ге 
жуық жас Ресейдің Мәскеу, Санкт
Петербург қалаларына білім алуға 
аттанды. Осылардың ішінде 4 тү
лек ауданнан оқып жатыр. Әрине 
бұл жастардың барлығы да ертеңгі 
білікті мамандар, туған өлкесіне 
келіп өз саласында жұмыс жасай
тын болады. 

– Ауданда Елбасының эконо
миканы әр та рап тандыру жөніндегі 
тапсырмасына сәйкес бірнеше жо
балар мен мемлекеттік бағдарла
малар жұмыс жасап жатыр. Бүгінгі 
таң дағы бірінші кезектегі міндет – 
сол жобаларды аяқсыз қалдырмай 
бітіріп, іске қосу. Елімізде жақ сы 
өмір сүру үшін барлық жағдай
лар жасалған. Сондықтан туған 
өлкемізді көркейтіп, кейінгі ұрпа
ғы мыз үшін еңбек етеміз – дейді, 
аудан әкімі Талғат Тұрсынұлы. 

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.
Жалағаш ауданы.

ӨРКЕНДІ ӨЗГЕРІСТЕР 
БАСТАУЫ
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ҒИБРАТМӘСЛИХАТ

АРЗАН БАҒА ҚАЙДА БАР?
Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының ақпараттық-маркетингілік 

жүйесі арқылы күнделікті негізгі азық-түлік өнімдерінің бағаларына монито-
ринг жүргізіліп отыр. Жүргізілген мониторингтің нәтижесінде 11 маусымдағы 
бағамен ең арзан өнімдерді облыс аудандары мен Қызылорда қаласының 
төмендегі сауда үйлері мен базарларынан алуға болатындығын хабарлаймыз.

Қызылорда қаласы бойынша «Дәмді» әлеуметтік дүкендерінде  күріш – 
160, тауық еті - 400, жұмыртқа – 11, бөлке нан – 35, картоп – 90, сәбіз – 80, ба-
сты пияз – 90, қырыққабат – 80,  1 сортты ұн 2850 теңгеден сатылуда. 

«Мирас» сауда үйінің ауласында орналасқан қоймада картоп – 90, басты 
пияз – 80, сәбіз – 100, қызылша  – 150, қырыққабат 65  теңгеден. 

Арал ауданы бойынша  Арал қаласының «Алтай» базарының кәсіпкері 
С.Саяновтың дүкенінде қант 160, картоп – 100, жуа 85, сәбіз – 110, қырыққабат 
– 70, жұмыртқа – 13,  ал «Қанағат» базарының жанындағы Н.Сапарбаевтың 
дүкенінде қант – 160, картоп – 100, пияз – 80, қырыққабат – 90, сәбіз – 100, 
жұмыртқа – 13,  күріш 180, қарақұмық жармасы 180-200 теңгеден сатылуда. 
Сонымен бірге, кәсіпкер Б.Қасымбаевтың «Бауыржан» дүкенінде қант – 146, 
күріш 170, жұмыртқа 13, өсімдік майы – 215, сары май 280-350 теңгеден сау -
далануда. 

Қазалы ауданы бойынша «Әлеуметтік сауда дүкені» күріш – 140, 
қарақұмық жармасы – 180, қой еті – 1000, жұмыртқа – 15, картоп – 80, сәбіз 
– 85, басты пияз – 85, қызылша – 100, қырыққабат – 70 теңгеден  сатылуда. 

Қармақшы  ауданы бойынша  «Бибінұр» базары мен «Жандос» 
дүкенінде  картоп  – 90, сәбіз – 90, жуа –85, жұмыртқа – 13, қант – 150 теңгеден 
сатылса, ЖК «Өмірзақов», ЖК «Қармақшы» СТК дүкендерінде І сортты бидай 
ұны – 57 теңгеден   сатылып   жатыр.

Жалағаш ауданы бойынша «Бәйтерек», «Жібек» базарларында картоп – 
90, жуа – 80, сәбіз – 95-100, «Ақниет» және «Қаракөз» дүкендерінен І сортты 
бидай ұны – 56,76, жұмыртқа – 11-12, өсімдік майы – 200-250, жуа – 80, сәбіз 
–100, картоп – 90, қырыққабат  – 60 теңге. 

Сырдария ауданы бойынша «Өркен» және  «Серікбол» дүкендерінде 
картоп – 90-100, сәбіз – 110, жуа – 90, қырыққабат – 70-80, қант – 150, тауық 
еті – 410, «Бақытжан», «Нұр» дүкендерінде  жұмыртқа – 11, өсімдік майы 260, 
қырыққабат 90 теңгеден сатылуда.  

Шиелі ауданы бойынша «Ә.Шорабаев», базарында картоп – 65-90, 
жуа –75-85, сәбіз – 90, қырыққабат – 60, өсімдік майы  – 230, қант – 150, 
жұмыртқаның  10 данасы – 130, тауық еті – 400 теңгеден алуыңызға болады. 
Сонымен қатар, І сортты бидай ұны 57 теңгеден сатылуда.

Жаңақорған ауданы бойынша «Мағжан», «Заңғар» және «Нұрасыл» 
дүкендерінде картоптың – 80-90, жуа – 80, қырыққабат – 60, сәбіз – 90, тауық 
еті – 380-400, жұмыртқа – 11-12 теңге болса,  «Нұр» базарында ет 1050 теңгеден 
сатылуда.

КОКП-ның 1965 жылғы май пле-
нумынан кейін Қызылорда облысында 
күріш өндірісін дамытуға ерекше көңіл 
бөлініп, инженерлі жүйеге келтірілген 
бес суармалы массивтер комсомолдық 
екпінді құрылыс болып жарияланып, са-
лынды. Ғасырлар бойы тусырап жатқан 
жерлер су келуіне байланысты құлпырып 
сала берді. Жаңа елді мекендер, жолдар, 
клубтар, мектептер салынып елімізде 
күріш индустриясы жолға қойылды.
Инженерлі дайындалған жерлерді игеріп, 
мелиоративтік құрылыстарды салу, пай-
далану және өнімділікті әрдайым арт-
тырып отыру мақсатында құрылыс 
трестері, мамандандырылған ПМК-лар, 
басқармалар, комбинаттар құрылып, 
механикаландырылған мелиоративтік от-
рядтар жұмыс істеді.

Осы кезеңде орта буын мамандарды 
даярлауды гидромелиоративтік техникум 
жүзеге асырса, жоғары білімді инженер-
гидротехниктерді Мәскеу және Жамбыл 
гидромелиоративтік-құрылыс  институт-
тары қамтамасыз еткен-ді. 

Дана халқымыз «Әке көрген оқ жо-
нар, шеше көрген  тон пішер», – дегендей 
біздің кейіпкердің тұқымы да тектіліктің 
қайнар бұлағы еді. Серікбайдың әкесі 
Иманбай өз өмірінде еңбекті, әділдікті, 
адалдық пен отан, халық, отбасы 
алдындағы биік парыздарды ту еткен адам 
болды. Анамыз Рысқал Тасыбай деген ай-
тулы азаматтың қызы еді. «Екі ел қосылса 
құт» – дегендей екі жақсыдан өмірге ал-
тын асықтай екі ұл, үш қыз дүниеге келді. 
Қазір Аллаға шүкір, барлығынан ұрпақ та-
рап, елге қызмет етуде.

Бала Серікбай сонау 1959 жылы 15 
разъездегі 7 жылдық орыс мектебін өте 
жақсы бітірген соң, Қызылорда гидротех-
никумына емтихансыз қабылданып, оны 
1963 жылы қызыл дипломмен бітірді. 

Серікбай Иманбайұлы сол кездегі 
ең беделді оқу орны – Жамбыл 
гидромелиоративтік құрылыс институ-
тына бір ғана пәннен емтихан тапсы-
рып оқуға түседі. Бұл енді заңдылық 
еді, себебі өзіне талап қойғыш, намыс-
шыл, еңбекқор баланың ісі осылай болуы 
керек-ті. Әрине, сондай біліммен басқа 
мамандықтарды да таңдауға әбден бола-
тын, бірақ ол тек қана су маманы болу-
ды армандады. Себебі, Сырдың бойында 
жылда судың жетіспеушілігі, көлдердің 
тартылып қалуы, егілген егіннің судың 
аздығынан қурап кетуі, т.б. жағдайлар 
және ата-ана тәрбиесі, патриоттық 
сезім секілді ауқымды дүниелер ойшыл 
бала Серікбайдың санасына терең бой-
лап, мамандық таңдауда әсер еткені де 
шындық.

Өмір заңдылығына сәйкес Сәкең өзіне 
жар іздеді, «талайдың арманы болған  
Макдалина» дегендей, өз Рабиғасын 
тапты. Бұл да Сәкеңе берген Алланың 
мықты сыйы еді. Рая апай биік, парасат-
ты тұлға бола білді. Сәкең пендешілік 
жасап менікі ғана дұрыс деген тұстарда 
сабырға шақырып, ақылға сал десе, жігері 
мұқалған тұстарда қылыштай қайрап 
күреске жігерлендірді. Бір әулеттің ғана 
емес, бүкіл елге жібектей есілген сый-
лы келін, асыл ана, сырлас ене, сүйікті де 
сүйкімді әже болып келе жатыр.

Сәкеңнен білсем, тек қана алға де-
ген принциптері оны ғылымға алып келді. 
Қазақ күріш ғылыми-зерттеу институтын-
да аға ғылыми қызметкер, лаборатория 
меңгерушісі қызметтерін атқара жүріп, 
ғылыми жұмыстармен тыңғылықты ай-
налысты. Онда да жүрегі «су» деп соғып, 
аймақта бірінші болып күріштің суару 
режимін зерттеп, өндіріске дайындаған 
ұсынымдарын осы күнге дейін сушылар 
пайдалануда. Осы жүргізілген зерттеу лер 

нәтижесінде кандидаттық диссертация-
сын дайындап, 1978 жылы «Мелиорация» 
мамандығы бойынша Қызылорда облы-
сынан бірінші болып, мүйізі қарағайдай 
мәскеулік ғалымдар алдында,«30-да орда 
бұзар» дегендей, сырдың сұлу жігіті 
жұмысын ойдағыдай қорғап шықты. 
Әрине, бұл жеңіс тек Қошқаровтың ғана 
жеңісі емес еді.

Сол кездерде қарқындап дамып келе 
жатқан Сыр өңірі үшін жоғары білімді 
инженерлік мамандықтар иелері тап-
шы еді. Сондықтан Қызылордада 1976 
жылы Жамбыл гидромелиоративтік-
құрылыс институтының Қызылорда фи-
лиалы ашылып жұмыс істей бастады. 
Білікті оқытушы-профессорлар құрамын 
қалыптастыру, оқу базасын жасау бірінші 
кезектегі маңызды шаралардың бірі еді.

Серікбай Қошқаровтың білікті ма-
ман ретінде сыналған тұсы да осы кез бол-
ды. «Гидромелиорация» мамандығының 
оқу-материалдық базасын жасақтау, 
оқытушы-профессорлар құрамын 
қалыптастыру, оқу жоспарларын жа-
сау, қысқа уақыт ішінде 1-ші қыркүйекте 
сабақты бастау секілді сан қилы жұмысты 
кафедра меңгерушісі, декан ретінде өте 
сапалы атқара білді.

 Өзі жап-жас бола тұра ауылдан 
келген қыздар мен жігіттерге әкелік 
қамқорлық жасап, күн-түн демей зыр 
жүгіріп, жатақханада кезекшіліктер 
ұйымдастырып, әрбір даталы күндерді 
студенттермен бірге атап өткендігін 
сол кездегі студенттер – қазір ірі-ірі 
шаруашылық басшылары, мемлекеттік 
қызметкерлер, аудан әкімі болып 
қызмет жасап жатқан азаматтардың  
ризашылық сезіммен айтып отыруы, 
еңбектің бағаланғаны деп білеміз. Сол 
кезеңдерде студенттер контингентін 
қалыптастыруға үлкен мән беріліп,  
мамандықты насихаттауға Қазақстанның 
оңтүстік, батыс аймақтарымен қоса 
көршілес Қарақалпақстанға дейін 
оқытушылар баратын. Осындай істің 
басында декан С.Қошқаров жүретін 
үнемі. Кейін ойлап қарасам, сол кездің 
өзінде жап-жас Серікбай ұлттық мүдде 
төңірегінде ойланып қандастарымызды 
елге тарту мәселесін шешкен екен-ау. 
Қарақалпақстаннан келген бір Қалжанов 
Мәжиттің өзі елде қалып, отбасы болып 
отыр, ондайлар қаншама?! 

 Қошқаров таланты тағы да басқа 
қырынан көрінді. Қазір халық аузында 
«5-корпус» болып аталып кеткен авто-
бус аялдамасы жанындағы оқу кешенін 
салуда Қошқаровтың еңбегі орасан зор 
болды. Студенттерді ұйымдастырып, 
оқытушыларды да жұмылдырғаны 
шындық. Корпустарды салу бір басқа, ал 
оны заманауи талаптарға сай жабдықтау 
өте күрделі мәселе. Осындай еңбектің 
нәтижесінде кезінде Қызылорда филиа-
лын жабайын деп келген комиссия дербес 
институт ашып кеткендігін көзіқарақты 
барша жұрт біледі.

Жеткен табыстарға малданып тұрып 
қалу Қошқаровқа жат дүние екендігін, ол 
тағы да көрсете білді. Осындай қыруар 
жұмыстың ішінде ғылыммен айналы-
суын әсте де тоқтатқан жоқ. Сондай 
қажырлы еңбектің нәтижесінде өте құнды 
дүние дайындалып, 1997 жылы Мәскеу 
қаласында докторлық диссертациясын 
Сәкең сәтті қорғап шықты. Бұл айтуға 
оңай, ал сол кезеңдегі талап бойынша 
әлемдік деңгейде жұмыс істейтін ғылыми 
кеңесте жұмысыңды қорғау оңай шаруа 
емес-ті. Шәкірттерін үйрету үшін және 
өзіне сенгендіктен ғана болар Сәкеңнің 
ғылыми кеңес барысын толық видеоға 
түсіріп көрсетуі де, біз үшін тосын дүние 
еді. Ғылыми жұмыстар өз жалғасын тау-

ып, ғылыми мақалалар, монографиялар 
жазылып, нәтижесінде 2000 жылы Сәкеңе 
профессор атағы берілді.

Қызылордадағы екі институт қосылып 
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университеті құрылғанда 
оқу ісі жөніндегі проректоры қызметіне 
тағайындалуы да Сәкеңе берілген баға 
болса керек-ті. Ол көпшілік сенімін 
ақтай біліп оқу ісін жаңаша жағдайда 
ұйымдастыра білді.

Қай кезде болмасын ол өзінің 
қызметін бір сәт те міндетсінген жоқ, 
керісінше әрдайым жаңа бастамалардың 
басында жақсы істерге мұрындық болып 
жүр.

Сәкең мен Рабиға апайдың үлкен 
ұлы Сәбит әке жолын қуып, Москва 
гидромелиоративтік институтын бітіріп, 
инженер-гидротехник мамандығын 
игеріп,  заманауи үрдіске сай бизнес са-
ласын жоғары деңгейде меңгерсе, кіші 
ұлы Мұхтар «Болашақ» бағдарламасымен 
АҚШ-та оқып, қазіргі кезде Мұнай 
Ұлттық компаниясының қызметкері 
ретінде еліміздің беделін нығайтуда. 
Қыздарының барлығы да жоғары білімді, 
түрлі сала мамандары болып берекелі өмір 
сүріп, қызмет атқаруда. Шүкір құдайға, 
ұл-қыздан өрбіген ұрпақ бір қауым елге 
айналды.

Осы жерде айта кететін бір мәселе 
ойға келіп тұр. Бір жылы ұл-қыздарына, 
немерелеріне жақын болайын деп 
ағамыздың Астанаға көшкені бар. Әрине, 
естігенде қиналып қалғанымыз да 
шындық, сонан біршама уақыт өткеннен 
соң, маған «Серікбай-ау, осы кейбір аза-
маттар бір жылдық стажировкаға ба-
рып келеді ғой» деп астарлап тұр, мен де 
түсіне қойып, «Ой аға, Сіздің елге қайта 
оралғаныңыз құт қой, еш ойланбастан 
қайта көшіп келіңіз» деп кеңес айтқаным 
бар.

Астанада Сәкен Сейфуллин атындағы 
Аграрлық техникалық университетіне 
профессор болып қабылданып, қысқа 
уақыт ішінде ортасына сыйлы аға бола 
білді. Дегенмен, туған жердің патрио-
ты ретінде «ойпырмай, мен осы дұрыс 
істедім бе?» деген сұрақ ұдайы мазалай 
жүргендігі де шындық. Бір жылға жетер-
жетпесте Қызылордаға  қайта көшіп келіп 
туған-туыс, құда-жекжат, әріптестерді бір 
қуантқаны бар.

Елге оралған соң, университет 
жанындағы су шаруашылығы проблема-
лары ғылыми-зерттеу институтының ди-
ректоры ретінде аймақтың проблемала-
рын өткір қойып ғана қоймай, шешу жол-
дары туралы жобалар дайындап, оны 
орындау үстінде.

Сәкеңнің жоғары білім саласын ре-
формалау, мамандар даярлаудың сапа-
сын арттыру, ұлттық тәрбие беру, рухани 
дүниелер және жер-су ресурстарын пайда-
лану тиімділігін арттыру туралы ойлары, 
еңбектері республикалық, облыстық ба-
сылымдарда жиі-жиі жарияланып тұрады.  

«Су – тіршілік көзі» деп дана 
халқымыз қандай шеберлікпен айтса, 
бүгінгі 70 жасқа келіп отырған Серікбай 
Қошқаров ағамыздың таңдауы және өмір 
жолы осындай деп біз мақтанамыз.

С.ӨМІРЗАҚОВ,
Ы. Жақаев атындағы Қазақ күріш

шаруашылығы ғылыми-зерттеу
институтының бас директоры,

техника ғылымдарының докторы.

ЖҰМЫСШЫ ЕҢБЕГІ 
ЕЛЕНУІ ТИІС
Жуырда облыстық мәслихаттың кеңейтілген отырысы бо-

лып өтті. Оған облыстық мәслихаттың хатшысы А.Әлназарова, 
облыстық, қалалық мәслихат депутаттары, еңбек саласындағы 
бақылау басқармасының мамандары, бірқатар мекеме, кәсіпорын  
қызметкерлері қатысты. 

Облыс аумағындағы еңбек құқықтарының сақталуы мен оны 
жақсарту шаралары туралы мәселеге орай депутаттар бірнеше нысан-
дарды аралап шыққан болатын.  Рейд барысында жұмысшылардың 
еңбек құқығының сақталуына баса назар аударылды. Кейбір ме-
кемелерде бұл заңдылықтар ескерілмейтіндігі белгілі бол-
ды. Депутаттар аталмыш мекеме басшылығына уақытша комис-
сия жұмысын түсіндіріп, мәселелердің шешілуін назардан тыс 
қалдырмайтындықтарын жеткізді,  олардың ұсыныс-пікірлерін 
тыңдады. 

Кеңейтілген отырыс барысында рейд қорытындысы жайлы 
облыстық мәслихат депутаты Өмірбек Жүсіп хабарлама жасады. 
Одан әрі қала әкімінің орынбасары Жандос Базартайдың баяндама-
сы тыңдалды. Баяндамашы қаладағы жұмыссыздық деңгейі және 
жұмысқа орналасқандар жайлы толық ақпарат беріп, өткен жылғы 
деректерге де тоқталып өтті. Жұмысшылардың жалақы қарызы бар 
мекемелер тарапынан әрекет жасалып жатқандығын да жеткізді. 
Айтылған хабарламаға сәйкес депутаттар тарапынан сұрақтар 
қойылды.

Айтылған ұсыныс-пікірлер алдағы  кезекті сессия барысында 
талқыланады. Облыстық мәслихат хатшысы А.Әлназарова мәселені 
кеңейтілген отырыста тағы бір пысықтау қажеттігі жайында айтып 
өтті.

Қазіргі кезде жұмысшылардың еңбек күшін заңсыз пайдала-
натындар кездесіп жатады. Оларға тосқауыл болуы үшін өткізіліп 
отырған шараның маңыздылығы зор болмақ. 

Сара ҚОРҒАНБАЙҚЫЗЫ.

ҰТЫРЛЫ ҰСЫНЫСТАР 
АЙТЫЛДЫ
              
Облыстық  мәслихаттың ұйытқы болуымен «Мәслихат 

аппаратының мәслихаттың жұмысын дамытудағы рөлі» атты 
тақырыпта семинар өткізді. Оған облыстық, қалалық және аудандық  
мәслихат депутаттары қатысты. 

Шараның негізгі мақсаты тәжірибе алмасып, мәслихат жұмысын 
жандандыру және атқарылып жатқан істерді насихаттау болып табы-
лады. 

Семинарды облыстық мәслихат аппаратының басшысы Мэлс 
Қосмамбет ашып, аталмыш тақырып аясында хабарлама жаса-
ды. Онда қоғамдағы мәслихаттың рөлі мен маңыздылығына негізгі 
қызметтеріне тоқталып өтті. Одан әрі «Мәслихаттың жұмысын  
ақпараттандыру» тақырыбында облыстық мәслихаттың баспасөз хат-
шысы Фариза Әбдіраимова мен бағдарламашы Әлібек Есенов хабар-
лама жасады. 

Сонымен қатар  қалалық, аудандық мәслихат аппаратының бас-
шылары сөз алып, атқарылып жатқан жұмыстар жайын айта келе, 
ұсыныс-пікірлерін білдірді.  Мұнан кейін жиналғандар қалалық 
мәслихаттың жұмысымен танысты. Және де облыстық Ә. Тәжібаев 
атындағы әмбебап ғылыми кітапханасында болып, халық жазушысы 
Қалтай Мұхамеджановтың кітапханасымен танысып шықты. Меке-
ме қызметкері жалпы кітапхананың негізгі қызметі мен ондағы кітап 
қоры жөнінде кеңінен баяндап берді. 

Негізінен жазушының жеке кітапханасында сегіз мыңға жуық 
кітап бар, оның ішінде екі мыңға жуығы қазақ тіліндегі кітаптар бол-
са, 5767-сі орыс тіліндегі, 488-і шетел тіліндегі туынды екен. Сондай-
ақ,  жиналғандар жазушының жеке тұтынған заттары мен сапар бары-
сында жиналған құнды дүниелерімен танысты. 

С.АДАЙБАЕВА.

СУДЫҢ СЫРЫН
ҰҚҚАН ҒАЛЫМ

Сыр елі – Алаш ғана емес, адамзат тарихында ерекше орны бар аймақ. 
Сыр бойында әлемдік цивилизацияға үлес қосқан дүниелер туып, адамзат 
баласының өмірін мүлде басқа арнаға бағыттағаны туралы талай еңбектер жа-
риялануда. Археологиялық қазба жұмыстары тың деректер туындатып, уақыт, 
кеңістік бойынша мүлдем басқа ойларға жетелеуде. Соның бірі Арал теңізінің 
кепкен табанынан табылған «Кердері» мавзолейі мен атқан оқтай түп-түзу 
ирригациялық жүйелер ізі, сонау атам замандарда аймақта суармалы егістіктің 
кең тарағандығының белгісі болса керек.
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5ЕРЛІК
Иә, менің атам Ұлы Отан соғысының 

ардагері,  І-ІІІ дәрежелі Отан соғысы ордені 
мен “Германияны жеңгені үшін” медалінің 
иегері Мәншәріп Найзабаев бір қолын майдан 
даласында қалдырған жан. Ол ІІІ топ мүгедегі 
болса да еңбектен қол үзбей, соғыстан кейінгі 
қалпына келтіру жұмыстарына белсене араласқан 
азамат. Атамның өмір тарихына көз салсам, оның 
небір қиын кезеңдерден өткенін бағамдағандай 
боламын. 

Сонау 1904 жылы Сырдария губерниясы  Ақмешіт уезі Маслов 
болысы №21 ауылда дүниеге келген атам Мәншәріп қазақ халқының 
басынан өткен колхоздастыру кезеңін, ел басына түскен аштық, қуғын-
сүргін жылдарын көзімен көріп, өз басынан өткерген. Отызыншы 
жылдары мемлекет өзара бірігіп,  ұжымдасқан  әр колхозға азын-аулақ 
мал берді, жекеден мал жинап, ферма ұйымдастырды. Жалағаш ауданына 
қарасты “Ақарық” колхозында өріс алған осындай жұмыстардың басы-

қасында ескіше сауаты бар атам 
жүрген көрінеді. Мал басы көбейіп, 
сиыр фермасы құрылды, оның өнімі 
мемлекетке өткізіле бастады. Осындай 
ұйымдастырушылық қабілетінің 
арқасында атам колхоз бастығының 
орынбасары болып жұмыс істейді. 
Соғыс басталғанда бас көтерер  
азаматтардың барлығы майданға 
алынып, ауылда үлкен кісілер мен әйел, 
бала-шаға ғана қалады. Атам соғысқа 
1942 жылы алынып, қысқа дайындықтан 
өткеннен кейін №72 атқыштар полкінің 
құрамында неміс басқыншыларына 
қарсы кескілескен ұрыстарға қатысты. 
Сондай ұрыстардың бірінде бір қолынан 
айырылып, 1943 жылы елге оралады. 

Елге келген атам әбден қажыған 
ауыл адамдарын, тұралаған шаруаны 
көріп, өзінің мүгедектігін ұмытады. 
Соғысқа дейін өзі еңбек еткен “Ақарық” 
колхозында ферма меңгерушісі, егіс бригадирі болып, қызу іске араласты. 
Қай кезде де ағайынға қол ұшын беруді, даулы мәселеге төрелік айтуды, 
берген уәдесін орындауды  ол айнымас серігіне айналдырған. Алпысыншы 
жылдары шағын ауылдарды біріктіріп, іріленген  шаруашылықтар құру 
ісі жүзеге асырыла бастады. Сол жылдары атам баласы Төлеш екеуі 
Ақсу, Таң, Коммунизм ауылдарынан біріккен “Коммунизм” кеңшарының 
жылқысын баққан екен. Мал бағудың қыр-сырын жетік білген ол жыл 
сайын мал басын аман сақтаудан, одан алынатын өнімді молайтудан 
және малды өз төлі есебінен көбейтуден жоғары көрсеткіштерге жетіп, 
үнемі озаттар көшін бастайтын. Жүз биеден алынған құлынның саны 
жоспардағыдан едәуір артық шығып, талайлардың таңдайын қақтырған 
көрінеді. 

Атам  баласымен екеуі   жазда Қараөзек бойына екі киіз үйді қатар 
тігіп, бие байлайды екен. Үлкендердің айтуынша, көпшіл жан болыпты. 
Ретті жерінде өзінің жөн-жоралғысымен лезде мал сойып, ауылдың, 
қатар отырған көрші шаруашылықтың   малшыларын шақырып, қонақ 
етіп жібереді екен. Ферма басшылары да, келушілер де әжем Дәмештің  
баптаған қымызын мақтауға сөз таппайтын көрінеді. Ол жылдары 
әжем баптаған қымызды аудан ғана емес, облысқа да арнайы алдыртып 
тұтынған көрінеді. Демек, Дәмеш әжем де өзінің отбасының берекесін 
арттырып отырған жан. 

Атам Мәншәріп жалғыз қолымен шу асауды тырп еткізбей ұстағанда 
таңғалмайтын адам болмайды екен. Өзінің саналы ғұмырында мүгедектігі 
жайлы айтып, ешкімнің алдына барып, жеңілдік сұрамапты, құзырлы 
мекемелердің есігін қағып, өзіне  жағдай жасауын талап етпепті. Өзінің 
адал еңбегімен, таза маңдай терімен өмір сүріпті. Атамның көзін көрген 
замандастары оның сөзге шебер, бір сөзділігімен ел-жұртына сыйлы әрі 
әділ  адам болғанын әңгімелейді. Шалт қимылды, ат құлағында ойнайтын 
атамның мәрттігі жайында да аңызға бергісіз әңгіме бар. Жылқышының 
негізгі мекені қазақтың қараша үйі екені белгілі. Жылдың ерте көктемінен 
басталатын көші-қон қараша айына дейін созылатыны, осы мерзімде 
жылқышының өмірі киіз үймен тікелей байланысты болатыны тағы анық. 
Тұтынып жүрген киіз үйінің шаңырағы тозып, атам  үй басатын шеберлігі 
бар табын Айтмағанбет деген ұстаға шаңырақ жасап беруге өтініш 
білдіреді. 

Қазақта саудаласуға жатпайтын, кесімді бағасы айтылмайтын екі 
мүлік бар, ол – бесік пен шаңырақ. Шаңырақ – қасиет, шаңырақ – кие, 
барлық тілек, ниет шаңыраққа айтылады. Атам Айтмағанбет ұстаға жасап 
берген шаңырағы үшін ұрғашы тай атайды. Ұста тайды алуға асықпайды, 
өйткені, атамның адалдығын, кісі ақысын жемейтінін, ол ұрғашы тайдың 
көбеймесе  кемімейтінін біледі. Арада жылжып жеті-сегіз жыл өтеді. 
Атамның жасы келіп, шаруашылықтың жылқыларын өткізуіне тура 
келеді. Ұстаға хабар жібереді. Сегіз жыл бойы алашағына ат ізін салмаған 
ұстаның алдына он екі бас жылқыны ризашылықпен салып береді. 
Атамның мәрттігіне, адалдығына риза болған Айтмағанбет ұста үш бас 
жылқыны атамның өзіне қалдырыпты. Ұстаның да, атамның да мәрттік 
болмыстары, адами қасиеттері ұрпаққа үлгі, кейінгіге айта жүрер өнеге 
емес пе? Көненің адамдары осындай еді.

Атам өз кіндігінен тараған он баланың жоғары білім алуына, олардың 
өз мамандықтары бойынша қызмет істеуіне жағдай жасаған. Немерелері 
біздердің де оқып, білім алуымызды, соған сай еңбек етуімізді қадағалап 
отыратын-ды. Уақыт тегершігі ілгері жылжыған сайын атам Мәншәріп  
Найзабайұлының  бейнесі асқақтап барады. Оның адамдық болмысы мен 
азаматтық бейнесі бүгінгі ұрпағына үлгі-өнеге.

Айгүл МАНШАРИПОВА.
Қызылорда қаласы. 

ЖАЛҒЫЗ ҚОЛМЕН 
ЖЫЛҚЫ БАҚҚАН 
ЖАУЫНГЕР

Жақияның балалығын 
соғыс жал мады. Ол 
жарық дүние есігін ашар-
дан бір апта бұрын әкесі 
Мыр қы қан майданға 
аттанған еді. Әке-
сі баласының, баласы 
әкесінің жүзін көру 
тағдыр тақтасына жазыл-
мап ты... Иә, бұл адамзат 
үшін қымбатқа түскен 
апат.

– Екінші дүниежүзілік соғысқа 
алғашқылардың қатарында Бал дақ 
апамның (әкемнің туған қарын-
дасы) күйеуі Әбсаттар Әбдіхалитов 
Жалағаш аудандық комсомол ко-
ми тетінің бірінші хатшысы болып 
тұрғанда 17 жасында қан май-
данға аттанды. Содан кейін әкем 
қа рындасын баласы бір жасқа 
толмаған Болатпен бірге Терең-
өзекке көшіріп әкеліп, жұмысқа 
орналастырады. Ал 1943 жылы 
қараша айында әкем Мырқы Ос-
панов мемлекеттік банктің Терең-
өзек аудандық бөлімшесінің басқа-
рушысы болып тұрғанда со ғыс қа 
аттанды. Біз шиеттей бала-шаға. 
Шәмші апам, Қапаш, Болат аға-
ларым және мен әжемнің, анам 
Айнаның, Балдақ апамның тәр-
биесінде болдық. Әкем майданға 
кеткеннен кейін бір аптадан кейін 
дүниеге келіппін. 1944 жылы ма-
мыр айында әкем қарындасы Бал-
даққа хат жазып жіберіпті. «Бал-
дақжан, біздің баланың жағдайы 
жақсы ма? Аты кім еді өзінің? 
Айекеңе айт, баланы жақсылап 
бақсын», – депті хатта. Сол кезде 
отбасыда жалғыз жұмыс істейтін 
мемлекеттік қызметтегі Балдақ 
апам еді. Осы орайда анам Айна 
мен апам Балдақтың арқасында 
өсіп-жетілгенімізді айтқым келе-
ді. Әкелеріміз соғыста, одан кейін 
ха барсыз кетті. Барлық ауырт-
палық осы екі аяулы жанның мой-
нына түсті. Олар өмірдегі қиын-
шылықтарды қа ра нардай қай-
ыспай көтерді. Әжем болса, өмір 
бойы баласын, яғни әкемді «аман 
келеді» деп күтумен өтті. Менің 
5-6 жасар кезім. Үйдегілер оқуға, 
жұмысқа немесе мал қарауға кет-

кен. Әжем екеуміз ғана екі бөл-
мелі үйде қалдық. Бір бөлменің 
қа бырғасында әкемнің суреті ілі-
ніп тұратын. Соған қарап әжем: 
«Жақияжан, мынау Мырқы деген 
сенің әкең, соғысқа кетті, ол тірі, 
Құдай қаласа, келеді, ортамызға 
оралады», – деп еңкілдеп жы-
лағанда мен де көз жасыма ерік 
бер дім. Және де әжем малдың 
біреуін семіртті. «Балам келгенде 
сойып беремін», – дейтін. Осылай 
күндер, айлар, жылдар өтті. Үміті 

сөнбеген күйі әжем 1965 жылы 
дүниеден озып кетті, – деп еске 
алды Жақия Мырқыұлы.

Біз сөз қылып отырған Мырқы 
Оспановтың ғұмырбаянына тоқта-
ла кетсек. Ол Сырдария ауданының 
«Бостандық жол» колхозында 
өмір ге келген. Осы арада ат жалын 
тар тып мінер, азамат болған. Мыр-
қы өте сауатты еді. Екі бірдей оқу 
орнын бітірген. Оның бірі – те-
міржол тех никумы. 1930 жыл-
дардың басында теміржол маман-
ды ғын алып шық қасын оны Ре-
сейге жіберіпті. Алай да, елден 
жы  рақ кеткісі келмей, сылтау 
тау  ып, кредит техникумын оқып 
ала ды. Сөйтіп, ол Қаракеткен 
МТС-да бас бухгалтер болып жұ-
мыс істейді. Сонда жүріп, жары 
Ай намен отбасы құрады. Кейін 
жас маманға «Аламесек» МТС-
да бас есепші қызметінің тізгіні 
сеніп тапсырылады. Ал 1938 жылы 
Тереңөзек ауданы құрылғанда 
Мыр  қы Оспанов мемлекеттік банк-
тің аудандық бөлімшесін құруға 
атса лысты. Осында аға инспектор 
бо лып жұмыс істейді. 1941-1943 
жылдары банк бөлімшесін абы-

рой мен басқарады. Мұндай білікті 
ма ман дардың тылда да елдің игі-
лігі үшін жасар еңбегі зор, де-
сек те, қанқұйлы майдан жүріп 
жатқанда Кеңес Армиясы қолына 
қару ұстайтын әрбір ер азаматтың 
патриоттық һәм жаужүрек қасие-
тіне зәру еді. Тереңөзектегі белді 
аза мат Мырқы Оспанов әскер қа-
тарына шақырылады. Әуелі Таш-
кентке барып, үш ай оқу-жат ты-
ғудан өтіп, сержант шенін алады. 

М.Оспанов Калининградты, 
Ле     нинград пен Польшаны, Вар-

ша ваны жаудан азат етуге қа тыс-
ты. Вар ша ваны неміс басқын шы -
ларынан азат ету ұрысы ке зін де 
1945 жылдың ақ пан айында ер лік-
пен қаза табады. Ол «Даңқ», «Ер-
лігі үшін» орден-ме даль дары мен 
ма рапатталған. 

Жақия Мырқиев әке жолын қу-
ып, қаржы, сауда саласында еңбек 
етті. Соғыста хабарсыз кеткен әке-
сін іздеп кейін Кеңес Одағының 
әс кери мұрағаттарына хат жазудан 
жалықпайды. 

– Жеңістің 30 жылдығы бол-
ғанда аудан военкоматынан әкем-
нің қаза тапқаны туралы қара қағаз 
келгенін білдім. Бірақ ол белгісіз 
бір себеппен үйге жетпеген. Содан 
Құ ран бағыштап, ас бердік. Енді 
сүйегі қайда жерленгенін іздеуге 
көштім, – дейді ол.

Жақаңның бұл ізденісі ақыр 
аяғында нәтижелі аяқталып, 1985 
жыл дың 16 тамызында «Қызыл 
крест» және «Қызыл жарты ай» 
қо ға мының Ленин орденді атқару 
ко ми тетінен арнайы хат келеді. 
Онда: «Сіздің әкеңіз 1911 жылы 
туылған Мырқы Оспанов 1945 
жыл дың 29 қаңтарында Польша 
же рінде ерлікпен қаза тауып, Кеңес 
әскерлерінің ТОРУНЬ вое вод ство-
сына қарасты ХЕЛМН бейітінде 
№90 тізімде жерленгенін хабар лай-
мыз», – деген хат келеді. Сөйтіп, 
Жақаң әкесінің мәңгі қоныс тапқан 
жерін тауып, көңілін бірлейді. 

Дәурен ОМАРОВ.

ЖАТ ЖЕРДЕН 
ТОПЫРАҚ БҰЙЫРҒАН

Анамның жалғыз ағасы Егізбай Тапаев 18 жасында 
соғысқа аттанған екен. Күндіз-түні  тыл еңбегінен 
қолы босамай жүрген анасының үйде жоқтығына 
да қаратпаған сұрапыл  соғысқа  ағасы аттанып бара 
жатқанда тұлымшағы желбіреп жүрген кішкене ғана 
анам солдаттарды алып бара жатқан жүк көлігінің 
соңынан ауылдың борпылдақ құмын шаңдата қуамын 
деп құлап, жүрегі ағасын енді қайтып көрмесін 
сезгендей жылап қала беріпті. Сол кеткеннен бауыры 
хат-хабарсыз кетті, оралмады, қарт әкесінің жаны ауы-
рып, ел кезіп, баласын іздеп кететін ауруға шалдықты, 
ал анасы Даңғара өмір бойы жалғыз ұлынан хабар 
күтіп, жаулығы желбіреп жолға қараумен өмірін 
өткізді.

Соғыс жылдарындағы және одан кейінгі ауыр 
жылдарда  анам азын-аулақ дәнді қол диірменнен 
өткізіп, талқан тартып талғажау еткендерін, қанағатқа 
қарын тойғызып күн кешкендерін айтып отыратын. 
Талқанды тартып отырғанда анасының көзінен үнемі 
жас тамшылап  отыратынын, оның жүрегіндегі ауыр 
қайғыны түсінбесе де анасының жүзіндегі мұңды 
көріп, оның қас-қабағына қарап, көз жасының тырс-
тырс таматындығын айтып отыратын.

Бойындағы бар қасиетін анадан алған анам жалғыз 
ағасын әлі күнге дейін   күтуде. 

Ауылымыздың орталығында соғыстан оралмаған 
«Бел гісіз солдатқа» арналған ескерткіш тақта бар, 
сол тақтаға Тапаев Егізбай деп ағасының аты ойып 
жазылған. Қазір Тапайдан қалған  жалғыз қыз – менің  
анам өзінің бар байлығы – өзі дүниеге әкеліп, өсіріп 
ер жеткізген жеті балам деп түсініп, сол балаларының, 
немерелерінің басын қосып, 9 мамыр Жеңіс күні 
мерекесінде сол ескерткіштің жанына барып, тағзым 
еткізіп, құран бағыштайды. «Ағама туған жердің 
топырағы да бұйырмады» деген ойды «олар Отан үшін 
от кешті, жас өмірлерін кейінгі ұрпақ үшін қиды ғой, 
ендігі ұрпақ соғысты  көрмесін, анасы баласынан,   
баласы анасынан ешқашан   мезгілсіз   көз жазып қал-
масыншы»  деген тілегімен ұштастырған ұрпақ өкілі 
де – менің анам.

 Менің анам – өмір бойы арыстай ұлын келіп қалар 
деп күткен   анадан қалған жалғыз тұяқ.

Менің анам – сұрапыл жылдары Отан қорғауға 
тірі аттанып, хабарсыз кеткен «Белгісіз солдаттың» 
артында қалған аманаты, жалғыз бауыры. 

Менің анам – соғыс жүрегіне жазылмастай жара 
салған аға ұрпақтың өкілі.

Забираш САРЫБАЕВА.
Қармақшы ауданы,

Ақжар ауылы.

БЕЛГІСІЗ СОЛДАТТЫҢ ҚАРЫНДАСЫ
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ЕЛ ІШІ

Өткен ғасырдың орта шенінде 
сая сат салқынымен  туған жерін та-
стап, елiмiзден пана тапқан түрлі ұлт 
өкілдері бүгінде өздері орналасқан 
аумақтағы жергілікті тұрғындармен 
сіңісіп, арала сып-құраласып, тіршілік 
етуде. Олар үшін қазақ жері тұрақ 
мекеніне айналды. 

Міне, туған жері жырақта қалып, 
Сыр елінен қоныс тапқан жандардың 
бірі – Миляр Арифовтардың отба-
сы. Миляр ағамыздың ата-әжелері 
Ұлы Отан соғысының аяқталуына 
аз қалған  тұста, яғни 1944 жылы  
қазақ еліне Грузияның Әдүген ауда-
нынан қоныс аударған екен. Ол кез-
де Милярдың әкесі он жеті жаста бо-
лыпты. Олар Қармақшы ауданының 

№3 Интернационал ауылына орнығады. Қиын кезеңдерде қол ұшын беріп, 
қамқорлық танытқан қазаққа бүгінде олар ерекше ілтипат білдіріп, құрмет 
тұтады. Миляр ағамыз 1953 жылы осы ауылда дүниеге келіпті. Бақытты 
балалық шағы сонда өткен. Білім алған. Әскер қатарына шақырылып, Отан 
алдындағы борышын абыроймен атқарып келеді. Кейін 1969 жылы поли-
техникумда оқуын жалғастырып, гидротехник мамандығын алып шығады. 
Оқуын аяқтағаннан соң өз мамандығы бойынша түрлі салада қызмет етті. 
Кәсіпке деген ынтасы мен заман ағымына қарай және ІІІ Интернацио-
нал тұрғындарының ұсынысымен “Достық”  ИК шаруашылығын құрып, 
жетекшілік етті. Негізінен күріш өсірумен айналысатын шаруашылық 
қазір ауылдың түтіні түзу шығуына атсалысып келеді. Ауыл тұрғындарын 
жұмыспен қамтып, кезінде ата-бабасына қамқорлық танытқан 
ауылдастарының еңбегін елеп,  қолдан келгенше жақсылық жасауда. 

– Мен өзімді нағыз қазақ санаймын. Өйткені кіндік қаным осында там-
ды. Қазақ мектебінде білім алдым. Ауылдың құмына аунап, балалармен тай 
жарыстырып, асық атып ойнадым, суына шомылып, еркін даланың самал 
желімен жарыса  өстім. Түбім түрік болғанымен жүрегім қазақ деп соғады. 
Себебі мен олардан үнемі  қолдау мен мейірімділікті сезініп келемін. 
Қиын-қыстау күндері бір нанды бөле жедік. Біздің салт-дәстүріміз, әдеп-
ғұрпымыз, мәдениетіміз барлығы да ортақ болып  кетті.  Отбасында айту-
лы мереке болсын, ұлттық тағамдар жасаймыз. Қазақы салтты ұстанамыз. 
Осы ауылдың өзінде қаншама ұлт өкілдері тұрып жатыр. Біз бір-бірімізбен 
жақсы араласамыз. Барлығы да ағайын-туыстай болып кеткен. Мұның 
бәрі де Елбасының сарабдал саясатының арқасы деп білемін. Сан ұлттың 
тағдыры бір арнаған тоғыстырып, оларды бірлік пен татулықта өмір сүруіне 
барлық жағдай жасалған. Міне, биыл Қазақстан халқы Ассамблеясының 
құрылғанына да 20 жыл толыпты. Енді мұны кең көлемде атап өту үшін, 
түрлі іс-шаралар ұйымдастырылуда. Оған белсенді түрде қатысып келемін. 
Түрі басқа болғанымен тілегі бір халықтардың достығы нығайып, татулығы 
арта түсетініне сенімім мол, – деді Миляр Арифов.

Миляр ағамыз “Еңбек түбі – береке” деген ұстанымды алға тартады. 
Сол себепті шаруашылық жұмысын алға жылжыту үшін барын салады. Со-
нымен қатар ауылдағы шағын шаруашылықтарды біріктіріп, 2008 жылы 
жеке кәсіпкер атанды. Алдағы уақытта мал шаруашылығы саласын да жан-
дандырып, түлік санын көбейтуді жоспарлап жатыр.  

Қазіргі таңда Арифовтар отбасы көпке үлгі. Бұл отбасы жайында 
барлығы жақсы біледі. Құрмет көрсетеді. Миляр ағамыздың жары да түрік 
ұлтынан екен. Екеуі ұлдарын ұяға, қыздарын қияға қондырып, олардан 15 
немере сүйді. “Қашқансудан” шыққан Милярдың бір ғана арманы бар. Ол 
– еліміздің тыныштығы мен ұлттардың татулығы берік болса, қой үстінде 
бозторғай жұмыртқалаған қазіргі берекеміз бұзылмаса дейді.  

Расында сан ұлтқа пана болған, қиын-қыстау күндерде бір нанды үзіп 
жеген бауырларымыздың қазақ еліне деген алғысы шексіз. Өздеріне тән 
дәстүрі мен салты, рухани-мәдени құндылықтары бар ұлттар бүгінде әдеп-
ғұрыптарын ерекше сақтап, ұрпақтан ұрпаққа жеткізу арқылы өздерінің бе-
кем әрі өміршең халық екендіктерін дәлелдеп келеді. 

Сара ҚОРҒАНБАЙҚЫЗЫ.

«Қолда бар алтынның қадірі жоқ» – дегендей, жас 
кездерімізде көпшілігіміздің денсаулығымызға өте жеңіл 
қарайтынымыз рас. Қармақшы ауданының Иіркөл ауылын-
да дүниеге келіп, мектеп бітіргеннен кейін туған топырақта 
түрлі жұмыстарды атқарып жүрдім. Бірде, ауыр салмақ 
көтергеннен болар беломыртқам кілт ете қалып, сонан бас-
тап жанымды қоярға жер таппай қалдым. Дана халқымызда 
«Адамның қай жері ауырса, жаны сол жерде» – деген сөз 
бар. Жүріп-тұрмақ түгілі, қозғалуға зар болдым. Тұла-
бойым сырқырап ұйқыдан қалдым. Аудан, облыс және Ал-
маты қаласындағы дәрігерлердің алдынан өттім, еш көмегі 
болмады. Қайта жағдайым күннен күнге төмендей берді. 
Дәрігерлер бұл ауруды операция жасау жолымен ғана емдеу-
ге болады деген шешімдерін айтты.

Қызылорда қаласында жұмыс жасайтын Болат деген 
ағам халық емшісі Кенжебай Тоғызбайұлы жайлы айтып, 
емшіге алып келді. Бірінші сеанстың өзінен үлкен жеңілдікті 
сезініп, күрт жақсарғанымды байқадым. Қозғалысым шира-
ды, сүйектерімнің сырқырауы тоқтады, ұйқым тынышталды. 
Жалпы 7 рет ем қабылдадым. Емшінің айтуы бойынша осын-
дай курстардың 3-4-еуін қабылдауды ұйғардым.

Қазіргі таңда арамызда ресми медицина емдей алмаған 
науқастарды ауруларынан құлан-таза етіп жазып, орында-
рынан тұрғызып жіберіп жүрген емшілер бар. Солардың 

бірі – емші Кенжебай Тоғызбайұлы. Ол ауруханалардың 
есігін тоздырып, үміттерін үзген көптеген ауруларды ем-
деп, елдің алғысын алып жүрген азамат екен. Сондықтан 
оған ризашылығымды жүректен шыққан жыр шумағымен 
жеткізгенді мақұл көрдім. 

Аға, Сізге мың алғыс айта келдім,
Еміңізден өмірге қайта келдім.
Әуелі Алла, содан соң өзіңізге
Алғысымды келеді айта бергім.

Осы дерттен кетердей болып құрбан,
Тоқтап жүрек қалардай соғып тұрған.
Жандарға да айтамын алғысымды
Өзіңіздей емшіге жолықтырған.

Дауа таппай дертіме сенделгенде,
Түсті-ау басым талай жыл сергелдеңге.
Тұла бойым жеңілдеп сала берді,
Қолыңыздан мен алғаш емделгенде.

Алмат МАХМУТОВ. 
Қармақшы ауданы,

Иіркөл ауылы.

“ҚАШҚАНСУДЫҢ” 
МИЛЯРЫ

Тату елдің әманда туы биік болары белгілі. Бұған 
сан ұлтқа сая болған еліміздің бірлігі, берекелі тірлігі 
айғақ болып отыр. Мақсат пен мүддесі бір қазақ 
халқының осы ынтымақтың арқасында талай бе-
леске жетіп, әлем елдеріне үлгі болып келеді. Биыл 
елдігі береке мен бірлікке негіз болған Қазақстан 
халқы Ассамблеясының құрылғанына 20 жыл то-
лып отыр. Яғни, дүниежүзіндегі татулығы жарасым-
ды бірден-бір ел – қазақ елі. Бүгінде қазақ халқының 
болмыс-бітімімен біте қайнасып, тұрмыс тіршілігі 
ортақ болып кеткен ұлттар бір атаның баласындай, 
бір шаңырақ астында бақытты ғұмыр кешуде.

ОҚЫРМАН ХАТТАРЫ

АҒА, СІЗГЕ МЫҢ АЛҒЫС АЙТА КЕЛДІМ...
ҚҰРМЕТТІ АТА-АНАЛАР ЖӘНЕ ЖАСТАР!

«Мәңгілік ел жастары – индустрияға!» – «Серпін-2050» жобасы елдің 
түрлі аумақтарындағы жұмыс күшінің тең  бөлінісін қамтамасыз  етуді, еңбек 
күші мол өңірлерден  кадр тапшылығы сезілетін,  түрлі өндіріс  орындары  мол 
аймақтарға жас мамандарды тартуды  көздейді.

Бүгінде еліміздің мамандарға тапшы 7 өңіріндегі оқу орындарына құжаттар 
қабылдау жүргізілуде. 

 Жобаға 2015-2016 оқу жылында 18 ЖОО, 25 арнаулы орта білім бе ру 
мекемелері тартылған. Кәсіптік-техникалық мамандықтармен қа тар, педаго гика -
лық  мамандықтарға да басымдық берілді. ЖОО-лар базасында 69 маман дық та, 
арнаулы орта оқу орындарында 60-тан астам мамандықта жастарды оқыту қарас-
тырылған. 

Осыған орай «Серпін» жобасы бойынша 15-16 маусым күндері Қызылорда 
облысында кездесулер болады. 

15 маусым күні 
сағат 10.00-де мектеп бітіруші түлектер мен жұмыссыз жастар үшін 

жобаның таныстырылымы (Қорқыт Ата атындағы ҚМУ Студенттер сарайы); 
сағат 12.00-де аймақтағы жұмыс топтары мен штабтар өкілдерімен, жобаға 

қатысушы оқу орындарының өңірдегі қабылдау комиссиясы мүшелерімен 
кездесу өткізіледі (Студенттер сарайы).

сағат 15.00-де жобаның Үйлестіру кеңесі төрағасының қоғамдық қабылдауы 
(Қорқыт Ата атындағы ҚМУ №1 оқу ғимараты)

сағат 19.00-де «Қазақстан-Қызылорда» телеарнасының тікелей эфирдегі 
«Өзекжарды» хабарына қатысу (телефон арқылы сауал қою).

БРИФИНГ

Аптаның бейсенбі күні “Сыр медиа” ЖШС 
жанындағы Қызылорда облыстық коммуникациялар 
орталығында облыстық “Ақмешіт-Сырдария” 
мешітінің  бас имамы Талғат Омаров БАҚ 
өкілдерімен брифинг өткізді. Онда айлардың 
сұлтаны, рухани жаңару айы болып саналатын 
қасиетті  Рамазан айының маусымның 18-нен бастап 
өмірімізге енетіні жайлы айта келіп, тазару айының 
өткізілу барысына тоқталды.

– Рамазан – жалпыға ортақ ізгі амалдар маусымы, – 
деді  бас имам.– Отыз күн оразада жасалған  Жаратушы 
иемізге ұнамды әрбір қайырлы іс сауап саналады. 
Сондықтан да өзін мұсылман санайтын әр пенде  ораза 
айында табиғи апат жағдайынан бұзылған көпір мен 
жолды жөндеуге, үйсіз-күйсіз қалған жандарға көмек 
беруге, тұрмысы төмен отбасының жағдайын жақсартуға 
үлес қосуға талпынғаны жөн. Үлкенге құрмет, кішіге ізет, 
жетім мен жесірге мейірім, қараусыз қалған қарттарға  
көңіл бөлу ел-жұртты береке  мен бірлікке ұйыстырады. 

Қасиетті Рамазан айының әр күні ізгілікке толы. 
Орталық мешітте әдетте гідей күн сайын ауызашар 
жасалып, оны ұйымдастырған мекеме жұмысшы-қызмет-
керлеріне уағыз айтылады. Қалаішілік кей бағыттағы 
автокөліктерде тегін жүру, “Нұр шашқан Рамазан” атты  
мақалалар байқауы, дүкен сөрелерінен ішімдікті алып 
тастау, құдайы астар мен тойларды ауызашар уақытында 
ұйымдастыру секілді игі шаралар  жүзеге асырылады. 

Брифингте дін қызметкерлері Рамазан айының 
артықшылығы, онда берілетін садақа түрлері, отыз күн 
оразаның құлшы лығы мен адам ағзасына тигізер пайдасы, 
Қадір түні, ораза айты жөнінде журналистер сұрақтарына 
жауап берді.

Ж. БАЛАБАЙҚЫЗЫ.  

РАМАЗАН – РУХАНИ ЖАҢАРУ АЙЫ 

Биыл Сыр бойының 8750 өрені  
өздерінің жазғы демалыстарын қа-
ла сыртындағы бес-сегіз ауы сым-
дық 9 лагерьде өткізеді. Олар дағы 
демалатын бала саны, жол дама құны 
әртүрлі. Мәселен, Арал ауданындағы 
“Қамбаш” лагерінде жаз бойы 7 
ауысымда 1050 бала тынығады деп 
күтілуде. Жолдама құны – 20 мың 
теңге. Ал Қазалы ауданындағы  
“Шағала” лагері 7 ауысымға 700 
баланы 14 мың теңгелік жолдамамен 
де малдырады.  Жалағаштағы “Ақ-
терек”,  Сырдариядағы “Жалын”, 
Шиелідегі “Сыр ұланы”,  Жаңа-
қорған ауданындағы “Тау самалы” 
лагерьлеріндегі тынығу бағасы 14-18 
мың теңге. Жаңақорғандағы “Облыстық 
олимпиадалар және қосымша білім беру 
орталығы” 1800 баланы  алты маусымға 
құны 15 мың теңгелік жолдамамен 
қабылдайды. Облыс орталығына 
орналасқан “Сырдария” лагерінің құны 
10 мың теңге, мұнда 7 ауы сымда 1050 
бала демалады. Ал жеті ауысымдық 
“ПетроҚа зақ стан Құмкөл Ресорсиз” 
АҚ-ның “Арай-Санрайз” лагері 1260 
бала ны 12 күн тегін демалдырады. 

Сондай-ақ жетім және ата-ана-
сының қамқорлығынсыз қалған, көп 
балалы және тұрмысы төмен, мүмкіндігі 
шектеулі отбасынан шыққан 8931 
оқушы облыстан тыс аймақтардағы 
лагерьлерде  облыс әкімінің және 
аймақтағы мұнай компанияларының 
қолдауымен  те гін демалатын болады. 
Орта білім беретін мектептер жанында 
жалпыға міндетті  оқу қоры  арқы лы 
ұйымдастырылған күндізгі  тынығу 
лагерьлері жұмыс істей ді. Яғни, 260 
мектепте  18583 ба ла тамақпен,  235 
мектепте 28933 жас өрен тамақсыз 
тыны ғып, демалады. Демек, бұл –  
мектептер жанындағы күн дізгі тынығу 
лагерьлеріне 47516 бала қамтылды 
деген сөз. Жаз жайнатып, күн күлдірген  
оқушы лар биыл демалыстың  басқа 

да түрлерімен қамтылады. Мәсе лен, 
“Қамыстыбас” көлінің жаға сын да ғы 
шатырлы лагерьлерде – 750, Қармақшы, 
Шиелі ауданы ның оқу шылар үйінде, 
мектеп тердегі күндізгі дебаттық 
лагерьлерде 382 баланың алаңсыз 
тынығуы көз делуде. Балалардың  бос 
уақытын тиімді пайдалану үшін аулалық 
клубтардың, спорт секциялары мен 
үйірмелердің және кітапха налардың 
жаз бойы жұмыс істеуі қамтамасыз 
етіледі. Сол арқылы аймақтың 16300 
өренінің демалыс уақыты мазмұнды да 
мәнді өтетініне сенім бар және осынша 

бала өз қабілеттерін жетілдіреді деген 
үміт басым. 

Жасөспірімдерді  еңбекке бау-
лу, оларды арнайы мамандыққа, 
белгілі бір кәсіпке бейімдеу де жаз 
айының еншісінде. Өйткені, олар – ел 
болашағы, елдің ертеңі. Облыстың 
15114 өрені көркейту-көгалдандыру 
бригадаларында жұмыс істесе, 3810-
ы құрылыс жөндеу жұмыстарына 
қатысады. Бір Шиелі  ауданындағы  
еңбек тынығу лагерінде 5798 бала еңбек 
ететін болады. Ел тарихын, жер тарихын 
білу, ата-бабамыздың жү ріп өткен 
жолдары мен  ұлттық  құндылықтарды 
сараптау, жас ұрпақты отансүйгіштікке, 
ұлтжан ды лыққа баулу – бүгінгі күннің 
басты  міндеті.  

Жұмагүл  ОРАЛБАЕВА.

ЖАЗҒЫ ДЕМАЛЫСТЫҢ 
ЖАЙЫ ТОЛЫҚ ШЕШІЛДІ

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНДАҒЫ 
ЛАГЕРЬЛЕР ТІЗІМІ

№ Аудан
(қала)

Атауы Байланыс 
телефондары

1 Арал, Қамбаш балаларды сауықтыру және қосымша 
білім беру орталығы 

87013140933

Білім бөлімінің жауапты қызметкері 87023472121
2 Қазалы «Шағала» 87717032020

Білім бөлімінің жауапты қызметкері 87017652621
3 Жалағаш «Ақтерек» 87243131748

87784810392
Білім бөлімінің жауапты қызметкері 87784390300

4 Сырдария «Жалын» 87243621436
87057627964

Білім бөлімінің жауапты қызметкері 87753460059
5 Шиелі «Сыр Ұланы» 87753961424

Білім бөлімінің жауапты қызметкері 87753961424

6 Жаңақорған «Тау самалы»

Білім бөлімінің жауапты қызметкері 87753223003
7 Жаңақорған «Облыстық олимпиадалар және қосымша білім 

беру орталығы»(жыл бойы жұмыс жасайды)
87013552365

8 Қызылорда қаласы «Сырдария» 87014370003

Білім бөлімінің жауапты қызметкері 87772541010

9 Қызылорда қаласы «Арай-Санрайс» 87242299823
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7НАЗАР

«Өз үйім – өлең төсегім». Өз 
түтінін түтету – Елорда тұрғыны 
Ләззат Момбаеваның ұзақ 
жылғы арманы еді. Ол бұл үшін 
неге төзбеді десеңізші, сәнді 
киім, демалыс, көлік, заманауи 
гаджет және достармен бірге 
қыдыру, көңіл көтеру дегенді 
мүлде ұмытты. Ләззат бар 
тапқанын шашау шығармай, 
буып-түйіп жинай берді. 
Матрастың астына да тықты, 
апарып депозитке де салды. 
Нағыз кәнігі тыңшыдай құлақ 
түре жүріп, банк басшысының 
қалта телефонының нөмірін 
де қолға түсірді. Ақыры еңбегі 
зая кетпеді, қазір Ләззат қоныс 
тойын тойлауға дайындалып 
жүр. Болашақ пәтеріне 
жиһаз сатып алудың қамына 
кіріскен. Қатардан қалмай, 
қаражат жинап, баспана алуға 
болатынын ол ісімен көрсетіп 
берді. Біздің тілшілеріміз қайсар 
астаналық әйелдің арманына 
қалай қол жеткізгені жайында 
тәптіштеп сұрап білді. 

– Ләззат, бүгінде пәтерге қол 
жеткізудің өзі бір хикая екені жасырын 
емес. Ал сіздің хикаяңыз неден басталды? 

– Үй сатып алуға бұдан 9 жыл бұрын 
қаражат жинай бастадым. Ақшамды матрас
тың астында сақтадым. Жалақымнан там
тұмдап артылдырып отырдым. Ол кезде, 
яғни 2006 жылы, табысым небәрі 40 мың 
теңге еді. 2011 жылға қарай матрасымның 
астында 700 мың теңге жиналды. Кейде 
5 мың теңгеден, кейде 10 теңгеден 
қосатынмын. Сәті түскенде 50 мыңнан 
қойған кездерім де болды. Мамандығым – 
дизайнер, типографияда жұмыс істеймін. 
Қосымша тапсырыстар алдым, түнімен, 
таңғы беске дейін үйде жұмыс істедім. 
Астанада пәтер жалдап тұрғаныма қарамас
тан, атаанама да қолғабысымды тигізіп 
тұ рамын. Пәтер деп отырғаным – бір бөл
медегі жатын орын ғана. Елордада тұр
ғандағы жайкүйім осындай еді. Үйлі болу 

мен үшін нағыз арман еді.  
– Бірақ төсек астына қаражат жа

сыру – ақша жинау қазіргі ең жақсы 
тәсілі дей алмаймыз...

– Иә, солай. Сондықтан 2011 жылы 
жинаған ақшамды Тұрғын үй құрылыс 
жинақ банкіне салдым. Бұл банк туралы 
көп естігенмін, бірақ нақты байлам жасай 
алмадым. Арада біраз уақыт өткен соң, 10 
ай бұрын жасалған шартты сатып алдым 
(2013 жылдан бастап ТҚЖ шарты тек қана 
отбасы мүшелерінің атына беріледі. – Ред.). 
Осы кезде жинаған 700 мың теңгем әжетіме 
жарады. Қаражат жинақтауда, бұл банкте 
мерзімдердің де маңызы зор.  

– Демек, сізге сәттілік жолдас болып, 
арманыңызға нық қадам жасағаныңыз 
ғой? 

– Әрине, бәрі оңайға соққан жоқ. Мен 
үш пулға қатысып, ұдайы сүрініп отырдым. 
2011 жылы жасаған алғашқы қадамым сәт
сіз шықты. Үнжұрғам түсіп, құлазыған 
сәт терім аз болмады. Бірақ берілмеуге бе
кін дім. 2013 жылы пулға қатысуға тағы да 
өтініш бердім. Естеріңізде болса, ол кезде 
адамдар екі күн бұрын кезекке тұрып күту
ші еді. Біреулер аязда дірдектеп тұрса, 
біреу лер көліктеріне қонатын. 

Ол кезде банкке кім кімнен кейін кіре ді, 
кім өтініш жазады деп тізімді өзіміз жасай
тынбыз. Интернетте электронды кезек және 

жеке кабинет деген болмаған. Сол кезде 
де маған балл жетіспей қалды. Өтпедім. 
Сосын мені тағы да бір сынақ күтіп тұр 
екен. Еліміздің аумағында баспанам болған 
емес. Бұл жолы алдымнан көлденең шыққан 
кедергі – Астанадан пәтер алу үшін осы 
қалада кемінде екі жыл тіркеуде тұру қажет 
деген талап. Келесі пулға қатысу үшін тағы 
да күтуге тура келді. 

– Бұл жолы жолыңыз болған шығар?
– Жолым болды. Төртінші рет бақ 

сынағанымда. Мен жеке кабинетте онлайн 
өтініш бердім. Өткенге қарасам, арада 45 
жыл өтіп кетіпті. Бұған сенгің де келмейді 
кейде. «Көз – қорқақ, қол – батыр», – деген 
осы. Бұл тәмсілдің туралығына күмәнім 
қалмады!  Нақ айтылған сөз! «Мұнша 
ақшаны өзім жинағанмын ба?» деп, өз 
көзіме өзім сенбеймін. Қазір депозитімде 
3 миллион 200 мың теңге жатыр. Ал соның 
200 мыңы – мемлекеттің сыйақысы және 
депозиттің пайызы ретінде есептелінген 
ақша. Қалғаны – өзімнің жинағаным. Осы 
уақытқа дейін ақшамды шашау шығармай 
үнемдеп келдім. Мұным зая болмапты, 
ақыры дегеніме де жеттім. 

– Қоныс тойын қашан тойламақсыз?
– Қазір құжат тапсырып жатырмын. 

Үйі міз толық аяқталуға жақын. Биылғы 
жылдың қыркүйек айында пәтер кілті де 
қолымызға тиіп қалар.  Сосын өз үйімде 
тұ  ратын боламын. Қалған қаражатты айы
на 18 мың теңгеден банкке алты жыл бойы 
төлеймін. Жаңа үйіме жиһазды қай дүкеннен 
алу керек екенін де шешіп қойдым. Сосын 
отбасын құру және балалы болу туралы 
ойлануға болады. 

– Пулдан өткеніңізді қалай білдіңіз? 
– 19 мамырда, банктің сайтына пул

дан өткендердің тізімі жарияланған кезде 
білдім. Мен бұл кезде жұмыста бола тын
мын. Кабинеттің ортасына тұрып, бақыттан 
басым айналып секіре беріппін. Басында 
бәрі маған күле қарады. Бес жыл бойы: 
«Мынауың болмайтын нәрсе, одан да 
ақшаңды алып, мәшине сатып алмайсың 
ба?» – деп ақыл айтқандар көп болды. 2015 
жылы пулдан өтпесем, онда екінші нарықтан 
үй аламын деп бекінген едім. Қалай десек те, 
Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің кредиті 
– ең арзанға түсетін жол.  Қаражат жинап 
жатқанымда девальвациядан қорыққаным 
жоқ. Өйткені, банк теңгемен жұмыс істейді. 

Бұл – оның ұстанған басты қағидаты. Ақ
шамды сол банкте қалдырғанымның бір 
себебі де осы. Мемлекеттік бағдарлама 
бой ынша салынған үйлердің де бағасы ас
пандап тұрған жоқ. Мұнысы өте маңызды. 
Дева львация болғанына қарамастан, мемле
кеттік бағдарлама бойынша салынып жат
қан үйлердің шаршы метрі қымбаттаған 
жоқ. 

– Алдыңызға қойған мақсатыңызға 
жету үшін Сізге уақытша тыңшы болуға 
тура келді емес пе?

– Иә, солай болды. Баспана қазір 
өміріміздегі ең маңызды нәрсеге айналып 
отыр. Қалғаны оңай келеді. Үмітім ақталмай 
жүргенде, мен Тұрғын үй құрылыс жинақ 
банкінің басқарма төрағасының қалта 
телефонының нөмірін іздеп тапқым келді. 
Бұған едәуір күшжігер жұмсадым. Мен 
Айбатыр Жұмағұловқа smsхабарлама 
жазып едім, ол жауап берді. Біз онымен 
осылай таныстық. Ол мені Астанадағы 
Банктің Орталық филиалында қабылдады. 
Ол маған қолдау білдіріп: «Өз пәтеріңізге 
қол жеткізу үшін шыдамды болу керек», – 
деп сендірді. Оның бойынан жұздыздарға 
тән паңдық байқалмайды. Кішіпейіл, кең 
адам болып көрінді. Әрине, ештеңе тегін 
келмейді. Мұны мен жақсы түсінемін. 
Егер кафеде түстеніп, екіүш жыл сайын 
жаңа шуба мен қымбат етік сатып ала 
берсеңіз, ақшаңыздың басы құралмайтыны 
анық. Мен бай отбасыдан шыққаным жоқ. 
Пәтеріме қаражатты өз күшіммен жинадым. 
Қазір қызыл диплом алған студенттің күйін 
кешіп отырмын. 

Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ 
банкінің өкілдерінің айтуынша, Ләззат 
Мом баеваның төлем қабілеті расталды. 
Кре дит комитеті оң шешім қабылдады. Бұл 
туралы Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің 
Орталық филиалы хабарлады. 

– Жаңа үйді пайдалануға беру актісі бар. 
Қыркүйек айында адамдар пәтерге кіреді 
деп отырмыз. Қазір банк салымшылары 
міндетті рәсімдерден өтіп, әкімдікпен 
шарт жасасуы тиіс, – дейді «Қазақстанның 
тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ ОФ 
Клиенттермен жұмыс жүргізу басқарма
сының бастығы Надежда Шмидт. 

Ләззат Момбаевамен бірге, тағы да 
134 отбасы Астанадан тұрғын үй алмақ. 
Әнеміне, дегенше қоныс тойы дүркіреп 
өтейін деп тұрған бұл үй Есіл өзенінің 
оң жағалауында, Тілендиев даңғылының 
оңтүстігінде орналасқан. 

Наталья КУТЛИНА.

МАТРАС ПЕН SMS-ХАБАРЛАМА
Астана қаласының тұрғынына пәтер сатып алуға қалай көмектесті?

ТАНЫМ

Әңгіменің арқауы менің 
жетінші атам Әбдіраман баба 
жөнінде. Біздің арғы баба мыз 
Әбдіжалел баб (Қорасан ата) 
Орта Азия халқына діни сауат 
беру үшін еліндегі тағын тастап 
қазіргі Жаңақорған ауданының 
жерінде тұрақтап, дін жолында 
шейіт болған әулие адам.

Сол кісінің оныншы ұрпағы Әбдіраман 
баба бойына емшілік қасиет дарыған қасиетті 
адам болған. Жұбайы қайтыс болған соң 
Мыса, Мырза атты екі ұлын ертіп, ел аралап 
науқас адамдарға қолдан келген көмегін 
жасап жүріп, бүкіл ауылдың ауыр, жұқпалы 
науқастың салдарынан жаппай жатып 
қалғанының үстінен шығады. Бір Аллаға 
сыйынып қолдан келген емін жасайды. 
Күндер өте келе адамдар ауруларынан айыға 
бастайды. Бабаны орталарына алып, аурудан 
аман алып қалғаны үшін батасын береді 
және қалаған қызын жұбайлыққа беретінін, 
әрі орталарындағы өте сыйлы адамның 
қатарында болатынын айтады. Бірақ құді
реті күшті Алланы ауызға алмайды. Әбді
раманның менен емес құдіреті күшті бір 
Алланың мейірімімен жазылдыңдар деген 
сөзіне тіпті құлақ асқылары келмейді. Содан 
соң, ойлануға мұрсат сұраған баба төбе 
басына шығып ағылтегіл жылап, Аллаға 
жалбарынып: 

– Уа, құдіреті күшті Алла тағала! 
Мына ауыл адамдары ауруларынан сіздің 
құдіретіңізбен жазылғандарын білмей, үл
кен күнә жасады. Енді өмір бойы маған 
табы натын түрі бар. Сондықтан мені мынау 
күнәһар пенделеріңнен құтқара гөр. Мынау 

жалған дүниеде қалдыра көрме, – деп 
тілек тілей беріпті. Тілегі қабыл болғаны 
болар көкке аққу болып көтеріліпті. Жы
лап соңынан жүгірген екі баласына бұл 
ауылда қалудың қажеттілігі жоқ екендігін, 

күншығысты бетке алып жүре беріңдер 
деген аманатын айтып көзден ғайып болады.

Балалар сол жүргеннен жүріп отырып, 
қай жерге келгенін де білмейді, шаршап, әрі 
шөлдеп қайда барарын білмеген соң бір түп 
жыңғылды паналап, Аллаға сыйынып жата 
кетеді. Сол уақыттары Ақшатауда Байжан 
бидің өмір сүріп жатқан кезеңі болса керек. 
Байжан бидің қызына құда түсушілер көп 
болады. Солардың ішінде ЕділЖайық 
бойынан келген құдаларды құп көріп, 
сол кісілер алыстан ат арытып келіндерін 
алып кетуге келіп жатады. Байжан би 
күйеу баласын шақырып алып, бір үйір 
жылқысын жоғалтып отырғанын  айтып, сол 
жылқыларды іздеп қайтуға қолқа салады. 
Ол кездегі салтдәстүр бойынша күйеуді 
ретін тауып сынақтан да өткізіп отырған 
ғой. Күйеу жігіт тәуекел деп, қасына бір топ 
жолдастарын және Байжан бидің баласы 
жас жігіт Сартайды (Кейін мың баланы 
соңына ертіп Жоңғарға қарсы шапқан батыр 
Сартай, би Сартай) ертіп жолға шығады. 
Күні бойы іздегенмен ешнәрсе таба алмаған 

соң, қайтуға бет алғандарында аттары бір 
нәрседен үркіп тұрып қалады. Жыңғыл 
түбінде қарайған нәрсенің не екенін білмей 
тілдерін кәлимаға келтіріп, қару кезенген 
сәтте құлақтарына “су беріңдерші” деген 

дауыс жетеді. Бұл өлі мен тірінің арасында 
шөл мен аштық қатар қинап құр сүлдерлері 
жатқан қос жетім Мыса мен Мырза болатын. 
Оларға су беріп, естерін жиғызып, ауылға 
қарай бет ала бастағанда, Мыса “Ау, ағалар, 
өздеріңе аманаттаған бір үйір жылқы төбе 
астында жайылып жүр, ала жүрейік” деп тіл 
қатады. Неше қайтара шарлап таба алмаған 
жылқының төбе астында жүргеніне сенер
сенбесін білмесе де күйеу жігіт жолдастарын 
жұмсайды. Сәлден соң алдарына бір үйір 
жылқыны салып қайта келе жатқан жігіттерді 
көріп таң тамаша қалады. Ауылға келген соң, 
той жөніне қалып бар әңгіме екі баланың 
айналасында болады. Бұл балалардың тегін 
жандар еместігін іштей сезген Байжан би 
бүкіл елді жинап, бұдан былай бұл балалар 
өзінің қамқорлығында болатынын жария 
етеді. Құдалар келіндерін алып жолға 
шығар алдында биге күтпеген қолқа салады. 
Балалардың біреуін өздерімен бірге ала 
кетіп «пір» тұтынсақ деген ойларын айтады. 
Өздері жетімдіктің азабын тартып, енді ес 
жиған тұста екеуін екі жаққа айырғанымыз 

адамшылыққа жатпайды деп, Байжан би 
оған үзілдікесілді қарсы болады. Сонда 
Мырза атамыз: “Егер күйеу балаңыз жылқы 
іздеп жүріп бізді таппағанда, бұл кезде 
тірілер қатарында боларболмасымызды 
бір Алла білер. Сондықтан біздің көрер 
жарығымызға Алланың жебеуімен себепкер 
болған адамның қолқасына қарсы тұру 
дұрыс болмас, інім жас, алыс жолға жасым 
үлкен мен дайындалайын, ата” деп, биден 
рұқсат сұрайды. Көпке қарсы шыға алмаған 
және баланың сөзіне тоқтаған Байжан би 
батасын беріп алыс жолға шығарып салады. 
Арада жылдар өте Мырза інісін іздеп Сыр 
бойына келіпті. Аунапқунап сағынышын 
басқан соң, қайтарда қонақ болуға інісін 
ЕділЖайық бойына шақырады. Жайық өзені 
ол кездері қатты тасып көбіне жол қатынасы 
болмай қалады екен. Сол кезге тап болған 
және елдің ықыласын қимаған Мыса өзен 
қалпына келген соң баратынын айтады. 

Өзен қайтып өз арнасына келген соң, 
қайта оралған Мырза інісінің қайтыс болып 
жатқан үстінен түседі. Ақ жуып арулап, сол 
жерге жерлеген соң, басына там салдыруға 
елден ұста алып келуге жолға шығады. Сол 
арада ел жақсылары ойласып, тамды өздері 
салуға пәтуаласады. Сөйтіп тездетіп бітіріп, 
сыртын әктеп қойған екен. Қайта оралған 
Мырза атамыз: “әттегенай, бекер әктеген 
екенсіңдер, Мысаның тамы қыламын ба деп 
едім, – шіліктің ақ тамы атанбаса болар еді» 
–  деген екен. Бұл әкем Тайыштың айтқан 
әңгімесінен естігендерім. Бабалардың 
әңгімесін бүгінге жеткізудегі мақсатымыз 
аталы сөз ұрпақ жалғасын тапсын деген 
ниеттен туындаған еді.

Әділбек ТАЙЫШҰЛЫ.

ЖЫҢҒЫЛДЫ ПАНАЛАҒАН 

ҚОС ЖЕТІМ
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МЕТАЛЛУРГИЯ

Мемлекет басшысы 
Нұрсұлтан Назарбаев 
Жолдауында шикізаттық 
емес секторды кеңейтуге 
негізделген жаңа өндірісті 
дамыту қажеттігін айтқаны 
мәлім. Осыған сәйкес бұрын 
ауыл шаруашылығы ба
ғытында ғана дамыған өлкеде 
өңдеу өнеркәсібін өркендету 
ісі батыл қол ға алынып, 
облыста металлургия сала
сын дамыту ісі жақсы жолға 
қойылды.

Елбасы облыс әкіміне аймақ эко
номикасын әртараптандыру мін де тін 
жүктегенді. Нәтижесінде, ай мақ дамуының 
стратегиясы жаса лып, құжатта металлургия 
клас терін құ  ру басым бағыт болып айқын 
дал ды. Осылайша, кешеге дейін ау 
ыл шаруашылығына иек артқан ай  мақ 
экономикасын әртараптан дыру, әсіресе, 
металлургиялық клас  тер құру басым бағыт 
болып бел  гі лен ді. Иә, нақты кезеңде ми
не рал ды шикізаттарға, әсіресе қаз ба бай
лықтарға бай аймақта өңдеу ші саланы 
дамыту әр кездері айтыл ғанымен, енді ғана 
мықтап қолға алынуда. Өзекті мәселе өткен 
жылы ҚР Президенті жанындағы Таукен 
металлургиялық Кеңесінің отырысында 
талқыланып, «Қызылорда облысының тау
кен ме таллургиялық кешенін дамыту бой
ынша «Жол картасы» қабылданды. Оның 
бастапқы кезеңінде бірқатар ірі жобаларды 
жүзеге асыру көзделіп отыр. Ашығын 
айтқанда, өңір да муында бүгінге дейін 
мұнай, газ жә не уран өндіру ісі айқындаушы 
рөл атқарып келген еді. Айта кетейік, мұ
най мен уран өндірісі облыс қазы насына 
түсетін кіріс көзінің басым бөлігін құрап 
келді. Алайда, оны өндіру көлемі жылдан 
жылға кеми түсуде. Болашақта мұнайдың 
орнын басатын өнеркәсіп орындарын ашу 
ке ректігі туындаған еді. Ал кен өн діру 
өнеркәсібі облыстағы жалпы өңірлік өнімнің 
жартысынан астамын құрайды. 

Бүгінде тоқырап тұрған кәсіпорын дарды 

қайта іске қосу және жаңа кеніштер ашу 
мақсатында қажырлы жұмыстар жасалуда. 
Биыл ҮИИД бағ дарламасының алғашқы 
белесін аяқ тап, екінші кезеңіне аяқ бастық. 
Ел басының тікелей тапсырмасымен бас
талған осы бағдарламаны жүзеге асыру 
барсында елімізде 700ге жуық кәсіпорын 
салынды. Оның 50і осы таукен металлургия 
саласы бойынша жұмыс істеп тұр. Мұнан 
былайғы уа қытта мұнай, газ және уран 
өндірумен бірге металлургия секторы облыс 
экономикасының тірегіне айналуы тиіс. 
Бұған аймақтың бай табиғи ре сурстары 
толық мүмкіндік береді. Біз де барланған 
ванадий, титан, мыс, қор ғасын, темір, кварц 
құмы, тальк, жанғыш тақта тас, мергель, 
молибден сияқты пайдалы қазбалардың мол 
қоры бар.

 Жол картасы бойынша І кезеңде 
өңірімізде бірқатар ауқымды жобалар 
жүзеге асырылады. Нақты кезеңде облыстың 
оңтүстігінде металлургия өндірісінің берік 
базасы жасалуда. Зерттеулер Қазақстандағы 
ванадий қорының 66 пайызы Сыр өңірінде 
екенін анықтаған. Біздегі ке ніш әлем дегі 
алдыңғы 10 ванадий кен ор ны ның қатарына 
кіреді. 2019 жылға қарай облыс кеншілері 
жылына 2 млрд доллардың өнімін өндіруге 

қол жеткізбекші. Мамандардың пікі рін ше, 
ванадиий өндірісмен қоса бірне ше кәсіпорын 
ашып, оларда фер ро құйма, кремний және 
өзге де полиметалл өндірісін дамытуға мүм
кіндік бар көрінеді. Жалпы, қарт Қаратаудың 
қойнында 20 млн тонна ванадиймолибден 
кен қоры бар деседі. Осы тұста «Байқоңыр» 
ӘКК мен «Фирма Балауса» ЖШС бір лесіп 
металлургиялық кластерді да мы тудың жаңа 
тұжырымдамасын жа сағанын айта кетейік. 
Міне, екі жылдан бері Шиелідегі кен ор
нында «Фирма Балауса» ЖШС ва надий 
өндірумен шұғылдануда. Ен ді Жол картасы 
бойынша жүзеге асы рылатын жобаларға 
келейік. «Жыл дық қуаттылығы 4 миллион 
тоннаға дейін «Шалқия» қорғасынмырыш 
кені шін кеңейту және кен байыту фаб
рикасының құрылысын салу» жобасы 
тоқырап тұрған «Шалқия» кенішіне жан 
бітірмек. Шетелдік инвесторлар ке нішке 469 
млн АҚШ доллары кө лемінде инвестицияны 
салып отыр. Бұ ған қоса, Шиелі ауданындағы 
«Ба ла сауысқандық» кенішін кеңейте оты 
рып, кен өңдеу ісін жылына 1 млн тон
наға жеткізу көзделуде. Ал Қы зылорда 
қаласындағы шыны зауы тының іргетасы 
қаланған өндірістік ау мақта ферроқұйма 
зауыты бой көтеріп, кәсіпорын жылына 162 

мың тонна ферроқорытпа құймасын өнді реді 
деп күтілуде.  

Сонымен, «Шалқия Цинк» серіктестігінің 
жүз пайыздық үлесін «ТауКен Самұрық» 
ұлттық компаниясы са тып алды. Қазір мұнда 
жөндеу жә не қалпына келтіру жұмыстары 
жүр гізілуде. Ірге көтеретін кен байыту 
фабрикасының І кезеңі 2017 жылы іске 
қосылады. Сол жылдан бастап жаңа өндіріс 
жылына 2 млн тонна кен өндейтін болады. 
Жоба бойынша оның екінші кезеңі 2019 жылы 
іске қосылмақшы. Зауыт жоспарлы қуат ты
лығына шыққанда жылына 4 млн тонна кен  
өндіріліп,  кәсіпорын 1500 адамды жұмыспен 
қамтиды. Об лыс орталығында салынатын 
фер роқорытпа зауытына келсек, қа зіргі 
таңда аталған кәсіпорынның стра те гиялық 
инвесторы анықталды. Ал ғаш қы кезеңде 
шетелдік инвестор 80 млн АҚШ доллары 
көлеміндегі қа ражат салуды жоспарлап 
отыр. Кә сіп орын құрылысы таяу уақытта, 
яғни алдағы жылы басталмақшы. Зау ыт іске 
қосылғанда 700 адам тұ рақты жұмыспен 
қамтылады. Бұған қоса, «Қазатомөнеркәсібі» 
АҚ елде өндірілетін уранның тең жартысын 
облыс аумағында өндіруді межелеп отыр. 
Бұл – уранды қайта өңдеу ісі өзімізде қолға 
алынады деген сөз.

Облыс дамуының 2020 жылға дейінгі 
Стратегиясында айқын көрсе тілген осы 
бағыттағы жұмыстардың шұғыл қолға 
алынуы Сыр өңірінде металлургия кешенін 
терең игеру кезеңі басталғанын айғақтайды. 
Соны мен, мақсатты жұмыстар жүзеге 
асы рылған алдағы 5 жыл ішінде облыс 
экономикасында металлургияның үле 
сі басым болады. Ал алдағы 4 жыл да, яки, 
20152018 жылдары Ин дуст рияландыру 
картасындағы құ ны 150,9 млрд. теңгені 
құрайтын ме тал лургия, құрылыс, мұнай 
өндеу, ма шина құрастыру және тағы да 
басқа салаларды қамтитын  барлығы 8 ин
вестициялық жоба іске қосылады деп 
күтілуде. Нәтижесінде 1672 адамға жұмыс 
орны ашылады. Қорыта айт қанда, ҮИИД 
бағдарламасы аясында жұмыстар бүкіл 
еліміздегідей өңірі мізде де қарқынмен 
жалғасуда. 

Дәуіржан ЕЛУБАЕВ.

ҚҰРЫШТЫҢ ЖАҢА ҚУАТЫ

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
бастамасымен қолға алынған “Батыс Еуропа – 
Батыс Қытай” халықаралық дәлізі 2009 жылы 
қолға алынып, биыл толықтай аяқталды. Негізі 
Қазақстанның бес облысы аумағынан өтетін 
бұл жолдың қашықтығы 2787 шақырымды 
құрайды. Ал біздің облыстағы оның ұзындығы 
812 шақырым.

Жалпы бұл халықаралық жолдың салынуы өткен 
ғасырларда біздің атабабаларымыз жүріп өткен Ұлы Жібек 
жолын қайта жаңғырту десе де болады. Негізі халықаралық 
автожолдың салынуы біз үшін қай жағынан да тиімді болмақ. 
Соның ішінде қазіргі күні Қытайдан Батыс Еуропаға дейін 
теңіз арқылы жүк жеткізуге 40 күн уақыт кететін болса, 
аталған жоба іске асқанда Еуропа мемлекеттеріне жүкті 
жеткізуге бар болғаны он күн ғана кетеді. Осы есеппен 
алғанда 2020 жылға қарай жүк айналымының көлемі 2,5 есеге 
дейін көбейіп, 13 млн. тоннадан 33 млн. тоннаға дейін артады 
деп күтілуде. Оның үстіне әлем кәсіпкерлері теңіз арқылы 
тауар тасымалы үшін жылына 700 млрд. АҚШ долларынан 
астам шығын шығарады. Егер де осы жүк керуенінің белгілі 
бір бөлігі автокөлікпен Қазақстан арқылы тасымалданатын 
болса, онда ол біздің еліміздің әлеуметтікэкономикалық 
тұрғыдан дамуына зор үлес қосады. 

Халықаралық  автокөлік жолының салынуымен 
Арал, Қармақшы аудандары мен Қызылорда қаласында 
жол пайдалану учаскелері салынады. Сондайақ, Шиелі 

ауданындағы бүгінгі күндері жұмыс істеп тұрған жол 
пайдалану пунктінің ғимараты қайтадан жақсартылып, ол 
жол пайдалану учаскесі қызметін атқаратын болса, осындай 
жол пайдалану пункттері Арал, Қазалы және Жаңақорған 
аудандарынан да ашылады.

Бүгінде осы пайдалануға беріліп отырған ұлы жолдың 
бойында сервистік қызмет көрсететін үш нысан пайдалануға 
берілді. Соның бірі Шиелі ауданы мен Сығанақ шаһары 
маңында 70 адамға арналған кафе, 20 адамдық қонақ үй,  4 
көлікке арналған жабық тұрақ. Сондайақ, автотұрақ пен 
қалаға саяхат жасау үшін 10 мініс атқа арналған атқора, су 
ұңғымасы және бағы бар сервистік кешен жұмыс істеп тұр. 

Сондайақ Қорқыт ата мемориалдық кешенінде “Қорқыт 
ата мінәжат ету орталығының” құрылысы да аяқталды. 
Бұл кешенде де 20 адамға арналған қонақ үй, 60 адамға 
арналған мешіт, асхана, дүкен, шеберхана, киіз үй қалашығы, 
техникалық қызмет көрсету орталығы орналасқан. Облыс 
аумағынан осындай сервистік қызмет көрсету орталықтарын 
салу бүгінгі күні де жалғасын табуда. Жалпы, қысқарта 
келе айтқанда, “Батыс Еуропа – Батыс Қытай” халықаралық 
автожолы еліміздің, соның ішінде біздің облыстың 
әлеуметтікэкономикалық тұрғыдан дамуына мол мүмкіндік 
береді деп күтілуде.

Айғали ҚАРАБАЛАЕВ.

ҚАЙТА ЖАҢҒЫРҒАН ЖІБЕК ЖОЛЫ



Жыл сайын 1 маусымда ата
лып өтетін Халықаралық Бала
ларды қорғау күніне орай аймақ 
мұнайшылары дәстүр бойынша 
аудандардағы өз қамқорлықтарына 
алған балалар мекемелерінде болды. 
Олар Қазалыдағы мүгедек балаларға 
арналған «Шапағат» оңалту 
орталығына және  Жаңақорған 
ауданындағы «Балдәурен» қоғам дық 
қорының «Балғын» балабақшасына 
сыйлықтармен барды.

«Шапағат»  мүгедек бала ларға 
арналған оңалту орта лығындағылар 
бұл күні – қос мерекені атап өтті. 
Биыл олардың  сүйікті орталықтарына 
20 жыл толады. Ал мұнайшылар бұл 
орталықтың қай кезде де қуана күтетін 
қонақтары. 18 жылдан бері «ПҚҚР» 
АҚ бұл балаларға қамқорлық етіп, 
олардың денсаулықтары оңалуына 
қажетті көмегін жасап келеді.

Біздер, үлкендер үшін бала
лар дың қуанғанын көру – үлкен 
бақыт. Барлығыңызға игіліктер 
және денсаулық тілеймін! – деді, 
орталықтың мерекелік шарасына ар
найы келген мұнай компаниясының 
менеджері  Хұсейін Сәрсембаев. 

«Шапағаттың» тәрбиеленушісі 
Арайлым Жүсіп небары 7-де. Бірақ 
бүлдіршіннің де анасы Жақсыгүлдің 
әр күні денсаулық  үшін күреспен өтіп 
келеді. Арайлым ДЦП диагно зымен 
туыл ған. «Шапағат» орталығының  
арқасында осы бір кішкентай ем де
луші біртіндеп сырқатынан айығып 
ке леді. Қазірдің өзінде Арайлым би
лей алады және бұл өнерін осы күні 
сахнада көрсетіп, көпшілікті тәнті 
етті.  

 «Шапағаттық»  балалар 1 мау
сымды ерекше көңіл-күймен күтеді. 
Бұл күні олар жиналғандар алдын
да өздері осында үйренген өнерлерін 
көрсетті. Марапатқа «Көлжан» мұнай 
компаниясының сыйлықтары – 
жұмсақ ойыншықтар және тәттілер 
алды.

– Бұл жылы біздің орталығымызға 
20 жыл толады, - дейді «Шапағат» 
оңалту орталығының президенті Шы
нар Жеңсікбаева. Оның 18 жылында 
бізге   мұнайшылар қамқорлық жа сап 
келеді. Осы қамқорлықтың арқа  сында 
біздің бала лар ем алады, тәулігіне бес 
рет тамақтанады, қызметкерлерімізге 
жалақы уақытылы беріледі. Әр мей
рамда олар балаларымызды сый
лықтармен қуантады. 

Орталық ашыл ғаннан бері 50-
ден астам бала өз сырқаттарынан 
толықтай айықты және оқуларын жай 
мектептерге ауысып, жалғастырды. 
Бүгінде олардың көбісі колледждер 
мен жоғары оқу орындарында оқып 

жатыр. «Шапағаттың» басты жеңісі 
де осы.

***
Жаңақорған ауданындағы «Бал

дәурен» қоғамдық қорының «Балғын» 
балабақшасын «ПетроҚазақстан 
Құмкөл Ресорсиз» компаниясы 
толық қамқорлығына  алғанына да 
бүгінде он бес жыл 
болыпты. Осы жыл
дар ішінде мекеменің 
тәрбиешілері 600-ге 
жуық баланы мек
тепке дайындап, 
шығарып салды.

Үстіміздегі жылы 
«Бал ғынның» 45 
тәрбие  ленушіс іне 
мектеп өміріне 
жолдама берілді. 
Халықаралық бала
ларды қорғау күніне 
арналған салтанат
ты шарада балабақша 
түлектері өздерінің 
қамқоршылары – 
«Көлжан» ЖШС-
нан мектепке 
арналған портфель мен оқу  құрал-
жабдықтарының толық жиынтығын 
алды.

Өздерінің тәрбиешілері мен қам
қоршыларына ризашылық ретін
де балабақша түлектері өз өнер
лерін – ертегі қойылымдары, 
сың ғыр лаған ән, көркем би, әсерлі 
тақпақтардан тұратын  концерттік-
театрландырылған қойылым бағдар
ламасын мақтанышпен тарту етті.

Мерекелік шараға Жаңақорған 
ауданының әкімі Руслан Рүстемов 
қатысты. Ол өз сөзінде балаларға 
жылы лебізін білдіре келе, ауданда 
мектепке дейінгі жастағы балалардың 
тәрбиемен қамтылуы 96 пайыз 
құрайтынын айтты.

Жақын арада жаңақорғандық 3 
пен 6 жас аралығындағы барлық ба

лалар мектепке дейінгі біліммен 
қамтылатын болады, бұл істе 
мұнайшылардың еңбегі айтарлықтай. 
Бүгінгі шараның демеушісі, мек
теп табалдырығын аттағалы 
тұрған болашақ бірінші сынып 
оқушыларына өте қажетті қолдау 

көрсеткен «Көлжан» серіктестігіне 
рахмет, - деп атап өтті Р. Рүстемов.

– «Балғынның» тәрбие ленушілері 
– негізінен күнкөрісі төмен және көп 
балалы отбасылардың балалары мен 
жетім балалар. Мұнайшылардың 
басты тілегі – осы балалардың 

ешнәрседен тарықпауы, ауырма
уы және өскенде жоғары білім алып, 
еліміздің лайықты азаматы бо
луы, – дейді мұнай компаниясының 
менеджері Хұсейін Сәрсембаев.   

– Осыдан бес жыл бұрын біздің 
әлі есі кірмеген балаларымыз осы 
«Балғынның» табалдырығын алғаш 
рет аттап еді, ал бүгін олар осы жер
де көп нәрсені біліп, ән айтуды, би 
билеуді үйреніп,  мектепке  баруға 
дайын болып шығып отыр, - дейді 
Дінмұхаммед есімді түлектің ана
сы Сәуле Бақтыоразова. – Бұл жер
де бүлдіршіндерге тамаша жағдайлар 
жасалған. 

А.ЖАЙЛАУБАЙ, 
К.АЛМАСҚЫЗЫ.
Суреттерді түсірген  

А.ТАЙГУНОВ.

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ

БАЛА БАҚЫТЫ
БӘРІНЕН ҚЫМБАТ

Қамбаш көлінің жағасын тынығу орнына айналдыруға 
мүмкіндік мол. Қолдағы деректер, қалыптасқан жағдай 
осыны меңзейді. Әрі бұл қадам замана талабымен тығыз 
үндесері анық. Бүгінгі таңда туризм индустриясы  әлемдік  
экономиканың  кіріс түсіретін ең қарқынды дамыған сала
сы екенін мойындаған жөн. Ал Арал теңізі мен Қамбаш көлі 
ауданның көркіне  ажар қосумен қатар қомақты кіріс көзі 
екені баршаға аян. Осы тұрғыда теңіз төскейінде ауқымды 
шаралар қолға алынуда. Дәлірегі жалпы көлемі 494 гектар
ды құрайтын «Қамыстыбас – Арал» демалыс аймағын құру 
жұмысы жүргізілуде. Қай нәрсені де бастау оңай емес. “Жалпы 
туризмнің бастапқы кезеңі тек мемлекеттің қолдауы арқылы 
дамитыны халықаралық тәжірибеде дәленденген” – дейді 
білікті мамандар.

Демалыс аймағында атқарылуға тиісті шаруалар арнайы іс-
шаралар жоспарымен бекітілген. Сол бойынша туристер үшін 
көл жағасына бой көтеретін құрылыстарға инвестиция тарту, 
қажетті инфрақұрылымды жеткізудің жолдарын қарастыру, 
тиісті құжаттарын әзірлеу, бұқаралық ақпарат құралдарында 
насихаттау, тынығушылардың қауіпсіздігін, көл жағалауының, 
демалыс аймағының тазалығын қамтамасыз ету, өзге де шара
лар жүзеге асатын болады.

Нақты кезеңде аудан әкімдігінің қаулысымен демалыс 
аймағына тиісті жер телімі (494 гектар )  облыстық кәсіпкерлік 
және туризм басқармасынан Қамыстыбас ауылдық округі 
мемлекеттік мекемесінің теңгеріміне табысталды. Біздегі де
ректе осы жер телімінен «Аққұмшық» өңірінен екі гектар жер 
учаскесі   ауылдық округ жанынан құрылған селолық тұтыну 
кооперативіне заңдылыққа сай аукцион арқылы екі жылға 
жалға берілген екен. СТК басшылығының құзырына дема
лыс аймағының бас жоспарына сәйкес орналасатын құрылыс 
жобасын белгілеу, жер көлемін анықтап, кәсіпкерлерге 
келісім-шартпен беру қызметі кіреді. Жеміссіз  де емес. 
Қорытындысында Арал, Қазалы аудандарының 24 кәсіпкері 
тиесілі жер телімін иеленді. Қазіргі уақытта олар  қомақты 
қаржы құйып, инвестор атанып үлгерді.

Демалыс аймағына қадам басқаннан қауырт қимылды 
аңғарасыз. Ұтырлы күн қабағын ұтымды пайдалануды 
көксеген құрылысшылар толассыз еңбек етуде. Мұнда ірілі-
ұсақты 80-ге тарта нысан бой көтеруде. Көл жағалауында 
катер, үрлемелі қайық, катамаран, гидроцил тәрізді   жүзу 
құрылғылары сақадай сай тұр. Құрылыс жұмыстарына 350-ден 
астам адам тартылды. Олардың көпшілігі жергілікті азамат
тар. Толығымен іске қосылғанда 150 адам тұрақты жұмыспен  
қамтылатын болады. Демалыс аймағы облыс тұрғындарына, 
Ақтөбе жұртшылығына және аудан аумағынан өтетін «Ба
тыс Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық көлік дәлізінің 
жүргіншілеріне таптырмайтын орын дейді өзіміз тілдескендер.

Қоғамның басты байлығы – адам. Ендеше  адамның 
тынығуы, бос уақытын тиімді пайдалануы аса маңызды. 
Бұл тақырып қашанда   мағынасын жоғалпақ емес. Облыс  
қазынасынан бөлінген қаржыға инфрақұрылым жүргізілді. 
Демалыс аймағының шекарасына дейін электр энергия
сы, су құбыры, жол тартылған еді. Оған қоса «Қамыстыбас» 
демалыс аймағын көріктендіру,  ішкі абаттандыру шара
сы жергілікті бюджеттен межеленген. Абаттандыру бойын
ша брусчатка төсеу, орындықтар, арнайы қоқыс жәшіктері, 
түнгі  жарықтандыру қолға алынуда. Иә, Қамбаштың келешегі 
жарқын екендігі дау туындатпайды.

Арлы-берлі өткен саяхатшылардың бағалауынша, Қамбаш 
– көгілдір көлдердің бірі.

 Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Арал ауданы.

ҚАМБАШ – ДЕМАЛЫС АЙМАҒЫ
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2014 жылғы «___» _________№ ____ қаулысымен

бекітілген

«КЕҢ ТАРАЛҒАН ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАРДЫ БАРЛАУҒА, ӨНДIРУГЕ ЖЕР ҚОЙНАУЫН ПАЙДАЛАНУ ҚҰҚЫҒЫНЫҢ КЕПIЛ ШАРТЫН ТIРКЕУ» МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТ 
РЕГЛАМЕНТІ

1.Жалпы ережелер

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

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижелерін беру:
1)   көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «Халыққа қызмет көрсету орталығы» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Қызылорда облысы бойынша филиалы, оның бөлімдері мен бөлімшелері (бұдан әрі – Орталық) арқылы жүзеге асы-

рылады;
2.  Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз және электрондық түрінде (ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы                       26 ақпандағы № 154 қаулысымен бекітілген «Кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға, 

өндiруге жер қойнауын пайдалану құқығының кепiл шартын тiркеу» мемлекеттік қызмет стандартының (бұдан әрі  - стандарт) 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жер қойнауын пайдалану құқығының кепіл 
шартын тіркеу туралы куәлік (бұдан әрі - куәлік) не көрсетілетін қызметті берушінің өтінішін одан әрі қараудан бас тарту туралы дәлелді жауабы (бұдан әрі - бас тарту).

4. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) тегін көрсетіледі.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының (не сенімхат бойынша оның өкілінің) көрсетілетін қызметті берушіге Қазақстан 
Республикасының Инвестициялар және даму министрлігінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі №521 бұйрығымен бекітілген «Кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға, өндiруге жер қойнауын пайдалану құқығының 
кепiл шартын тiркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі – стандарт) 3- қосымшасына сәйкес  өтініш ұсынуы.

6.  Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оны орындаудың ұзақтығы:
1) көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкілі) (бұдан әрі – оның өкілі)) көрсетілетін қызметті берушіге стандарттың  9-тармағына сәйкес құжаттарды  ұсынады;
2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады  (он бес минуттан аспайды);
3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды қарайды және орындаушыға жолдайды (он бес минуттан аспайды);
4) орындаушы құжаттарды қарайды, куәлікті немесе бас тартуды дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (төрт жұмыс күн ішінде); 
5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы куәлікке немесе бас тартуға қол қояды және кеңсе қызметкеріне жолдайды (он бес минуттан аспайды);
6) кеңсе қызметкері куәлікті немесе бас тартуды тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға (не сенімхат бойынша оның өкіліне) береді (он бес минуттан аспайды).

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшелердің (қызметкерлердің) өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі:
1)  көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2)  көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3)  орындаушы;
4)  Орталық қызметкері.
5) Орталықтың жинақтау бөлімінің қызметкері.
8. Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) реттілігі  мен ұзақтығы  көрсетілген рәсімдер (іс-қимылдар) сипаттамасы  осы регламенттің 1-қосымшасында 

келтірілген.
9. Әрбір  іс-қимылдың (рәсімдердің) өтуіндегі әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, рәсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігі сипаттамасының  блок-схемасы  осы регламенттің                   

2-қосымшасында  келтірілген.
10. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі көрсетілетін қызқметті берушінің құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) рәсімдерінің (іс-қимылдарының), өзара іс-қимылдары реттілігінің толық си-

паттамасы, сонымен қатар өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен және (немесе) халыққа қызмет көрсету орталықтарымен өзара іс-қимыл тәртібінің және мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық 
жүйелерді қолдану тәртібінің сипаттамасы осы регламенттің 4-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген.

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

10.  Қызметті Орталық арқылы көрсету кезіндегі көрсетілетін қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті алушының не оның өкілінің әрекеттерінің (іс-қимылдарының) кезектілігі мен жүгіну тәртібінің 
сипаттамасы:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Орталыққа стандарттың  9-тармағына сәйкес құжаттарды ұсынады;
2) Орталық қызметкері құжаттарды тіркейді және түпнұсқалардың түпнұсқалығын қайта шығарылған құжаттардың электрондық көшірмелерімен салыстырып тексереді, егер Қазақстан Республикасының 

заңдарында өзгеше көзделмесе, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпараттық жүйелердегі мәліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметті алушының (не сенімхат бойынша оның өкілінің) жазбаша 
келісімін алады (он бес минуттан аспайды);

3)  Орталықтың жинақтау бөлімінің қызметкері құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге қайта жолдайды (бір жұмыс күні ішінде, мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді);
4) құжаттарды қабылдағаннан кейін, мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелердің (қызметкерлердің) өзара іс-қимылы осы регламенттің 

6-тармағының     2-5 тармақшаларына сәйкес жүзеге асырылады.;
5)  кеңсе қызметкері куәлікті немесе бас тартуды тіркейді және Орталыққа жолдайды (бір жұмыс күн ішінде);
6) Орталық қызметкері куәлікті немесе бас тартуды тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне береді (он бес минуттан аспайды).

5. Мемлекеттік қызмет көрсететін лауазымды тұлғалардың жауапкершілігі

11.  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.
12. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша әрекеттерге (әрекетсіздікке) шағымдану стандарттың 3-бөліміне сәйкес жүргізіледі. 
13. Қызмет көрсету жөнінде ақпарат алуға, сондай-ақ, оның сапасын бағалау (оның ішінде шағымдану) қажет болған жағдайда ақпарат алу үшін байланыс телефонының нөмірі: 8 (7242) 605406 бірыңғай 

байланыс орталығы (1414).

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

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
1- қосымша

ҚҰРЫЛЫМДЫҚ БӨЛІМШЕЛЕР (ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР) АРАСЫНДАҒЫ  ӘРБІР РӘСІМНІҢ (ІС-ҚИМЫЛДЫҢ) РЕТТІЛІГІ МЕН ҰЗАҚТЫҒЫ КӨРСЕТІЛГЕН РӘСІМДЕР (ІС-ҚИМЫЛДАР) СИПАТТАМАСЫ

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі куәлік алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде:

ҚҰРЫЛЫМДЫҚ БӨЛІМШЕЛЕР (ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР) АРАСЫНДАҒЫ  ӘРБІР РӘСІМНІҢ (ІС-ҚИМЫЛДЫҢ) РЕТТІЛІГІ МЕН ҰЗАҚТЫҒЫ КӨРСЕТІЛГЕН РӘСІМДЕР (ІС-ҚИМЫЛДАР) СИПАТТАМАСЫ

Көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкілі) куәлік  алу  үшін Орталыққа жүгінген кезде:

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

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
2- қосымша

ӘРБІР  ІС-ҚИМЫЛДЫҢ (РӘСІМДЕРДІҢ) ӨТУІНДЕГІ ӘРБІР РӘСІМНІҢ (ІС-ҚИМЫЛДЫҢ) ҰЗАҚТЫҒЫ КӨРСЕТІЛЕ ОТЫРЫП, РӘСІМДЕРДІҢ (ІС-ҚИМЫЛДАРДЫҢ) РЕТТІЛІГІ СИПАТТАМАСЫНЫҢ  
БЛОК-СХЕМАСЫ  

Көрсетілетін қызметті алушы  не оның өкілі көрсетілетін  қызметті берушіге жүгінген кезде 

ӘРБІР ІС-ҚИМЫЛДЫҢ (РӘСІМДЕРДІҢ) ӨТУІНДЕГІ ӘРБІР РӘСІМНІҢ (ІС-ҚИМЫЛДЫҢ) ҰЗАҚТЫҒЫ КӨРСЕТІЛЕ ОТЫРЫП, РӘСІМДЕРДІҢ (ІС-ҚИМЫЛДАРДЫҢ) РЕТТІЛІГІ СИПАТТАМАСЫНЫҢ 
БЛОК-СХЕМАСЫ

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Орталыққа жүгінген кезде

 ӘРБІР РӘСІМНІҢ (ІС-ҚИМЫЛДЫҢ) ҰЗАҚТЫҒЫ КӨРСЕТІЛГЕН РӘСІМДЕР (ІС-ҚИМЫЛДАР) РЕТТІЛІГІ СИПАТТАМАСЫНЫҢ  ӨТУ БЛОК-СХЕМАСЫ

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Орталыққа жүгінген кезде

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

3- қосымша

«КЕҢ ТАРАЛҒАН ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАРДЫ БАРЛАУҒА, ӨНДIРУГЕ ЖЕР ҚОЙНАУЫН ПАЙДАЛАНУ ҚҰҚЫҒЫНЫҢ КЕПIЛ ШАРТЫН ТIРКЕУ» МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ БИЗНЕС-
ПРОЦЕСТЕРІНІҢ АНЫҚТАМАЛЫҒЫ

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде:  

«КЕҢ ТАРАЛҒАН ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАРДЫ БАРЛАУҒА, ӨНДIРУГЕ ЖЕР ҚОЙНАУЫН ПАЙДАЛАНУ ҚҰҚЫҒЫНЫҢ КЕПIЛ ШАРТЫН ТIРКЕУ» МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ БИЗНЕС-
ПРОЦЕСТЕРІНІҢ АНЫҚТАМАЛЫҒЫ

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Орталыққа жүгінген кезде: 

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

1. Қоса беріліп отырған:
 «Кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға, өндiруге жер қойнауын пайдалану құқығының 

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

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

және сақтау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;
 «Кең таралған пайдалы қазбаларды барлау және өндіру, барлаумен және өндірумен байла-

нысты емес жерасты құрылыстарын салу және (немесе) пайдалану үшін берілген жер қойнауының 
учаскелеріне арналған сервитуттарды тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;

 «Барлаумен немесе өндірумен байланысты емес жерасты құрылыстарын салуға және (не-
месе) пайдалануға арналған келісімшарттар жасасу, тіркеу және сақтау» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет регламенті; 

«Болашақ құрылыс учаскелері астындағы жер қойнауында пайдалы қазбалардың жоқ не-
месе аз мөлшерде екендігі туралы қорытынды беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті; 

«Пайдалы қазбалар жатқан алаңдарда құрылыс салуға, сондай-ақ жинақталған жерлерде 
жерасты құрылыстарын орналастыруға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті 
бекітілсін.

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

 3. Осы қаулы алғаш ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі, бірақ «Геология және су ресурстарын пайдалану саласындағы мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 
министрлігінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі №501 бұйрығымен және «Көмірсутек шикізатын, сондай-
ақ, көмір мен уранды қоспағанда, жер қойнауын пайдалану саласындағы мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 
министрлігінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі №521 бұйрығы қолданысқа енгізілгеннен бұрын емес.

 Қызылорда облысының әкімі     Қ.КӨШЕРБАЕВ.

Жоба

МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ РЕГЛАМЕНТТЕРІН БЕКІТУ ТУРАЛЫ

1 Іс-әрекеттің (барысы, жұмыстар 
ағыны) нөмірі

1 2 3 4 5

2 Құрылымдық бөлімшелердің атауы Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе қызметкері

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Орындаушы Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсе қызметкері

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

олардың сипаттамасы

құжаттарды тіркейді құжаттарды   
қарайды 

құжаттарды қарайды және куәлікті 
немесе бас тартуды дайындайды

куәлікке немесе бас 
тартуға қол қояды 

куәлікті немесе бас тартуды 
тіркейді

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

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына ұсынады  

құжаттарды 
орындаушыға 

жолдайды

куәлікті немесе бас тартуды 
көрсетілетін қызметті берушінің 

басшысына ұсынады

куәлікті немесе 
бас тартуға кеңсе 

қызметкеріне жолдайды 

куәлікті немесе бас тартуды 
көрсетілетін қызметті алушыға 

не оның өкіліне береді

5 Орындалу
 мерзімі 

 15 минуттан аспайды 15 минуттан аспайды 4 жұмыс күн ішінде 15 минуттан аспайды 15 минуттан аспайды

1 Іс-әрекеттің (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 Іс-әрекеттердің 
(үдерістің, операция 

рәсімінің) атауы және 
олардың сипаттамасы

құжаттарды 
тіркейді, 

түпнұсқалардың 
түпнұсқалығын 

салыстырып 
тексереді құжаттарды 

көрсетілетін 
қызметті берушіге
қайта жолдайды

құжаттарды тіркейді құжаттарды   
қарайды 

құжаттарды
қарайды және 

куәлікті немесе 
бас тартуды 
дайындайды

куәлікке 
немесе бас 
тартуға қол 

қояды 

Куәлікті немесе 
бас тартуды 

тіркейді

куәлікті немесе 
бас тартуды 

тіркейді

4 Аяқталу нысаны 
(деректер, құжат, 

ұйымдастыру-өкімдік 
шешім)

құжаттарды  
жинақтау 
бөлімнің 

қызметкеріне 
жолдайды

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
басшысына ұсынады  

құжаттарды 
орындаушыға 

жолдайды

куәлікті немесе бас 
тартуды көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына 
ұсынады

куәлікті 
немесе бас 

тартуды 
кеңсе 

қызметкеріне 
жолдайды 

куәлікті немесе бас 
тартуды Орталықка 

жолдайды 

Куәлікті немесе 
бас тартуды 
көрсетілетін 

қызметті алушыға 
не оның өкіліне 

береді

5 Орындалу мерзімі 15 минуттан 
аспайды

1 жұмыс үні ішінде   
(мемлекеттік 

қызмет көрсету 
мерзіміне кірмейді)

 15 минуттан 
аспайды

15 минуттан 
аспайды

4 жұмыс күні ішінде 15 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні 
ішінде

15 минуттан 
аспайды

Қызылорда облысы әкімдігінің
2015 жылғы «     » _________ № ____ қаулысымен

бекітілген

«БАРЛАУМЕН НЕМЕСЕ ӨНДІРУМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ЕМЕС ЖЕРАСТЫ ҚҰРЫЛЫСТАРЫН САЛУҒА ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) ПАЙДАЛАНУҒА КЕЛІСІМШАРТТАР ЖАСАСУ» МЕМЛЕКЕТТІК 
КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТ РЕГЛАМЕНТІ

1.Жалпы ережелер

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

 Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет нәтижелерін беру көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады. 
2.  Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі – барлаумен немесе өндірумен байланысты емес жерасты құрылыстарын салуға және (немесе) пайдалануға келісімшарт (бұдан әрі - келісімшарт).
4. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) тегін көрсетіледі.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

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

6.  Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оны орындаудың ұзақтығы:
1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін қызметті берушіге Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрлігінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі №501 бұйрығымен 

бекітілген «Барлаумен немесе өндірумен байланысты емес жерасты құрылыстарын салуға және (немесе) пайдалануға келісімшарттар жасасу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттың (бұдан әрі – стан-
дарт)  9-тармағына сәйкес құжаттарды ұсынады;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне құжаттар топтамасының қабылданған күні мен уақыты туралы  белгі 
қойылған өтініш көшірмесін береді және құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады  (он бес минуттан аспайды);

3)  көрсетілетін қызметті берушінің  басшысы  құжаттарды қарайды және орындаушыға жолдайды (он бес минуттан аспайды);
4) орындаушы құжаттарды қарайды, келісімшартты дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (он төрт күнтізбелік күн ішінде); 
5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы келісімшартқа қол қояды және кеңсе қызметкеріне жолдайды (он бес минуттан аспайды);
6) кеңсе қызметкері келісімшартты тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне береді (он бес минуттан аспайды).

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелердің (қызметкерлердің) өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелердің (қызметкерлердің) тізбесі:
1)  көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2)  көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3)  орындаушы.
   8. Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) реттілігі  мен ұзақтығы  көрсетілген рәсімдер (іс-қимылдар) сипаттамасы  осы регламенттің 1–қосымшасында 

келтірілген.
9. Әрбір іс-қимылдың (рәсімдердің) өтуіндегі әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, рәсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігі сипаттамасының блок-схемасы осы регламенттің                      

2-қосымшасында келтірілген.
10. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі көрсетілетін қызқметті берушінің құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) рәсімдерінің (іс-қимылдарының), өзара іс-қимылдары реттілігінің толық 

сипаттамасы, сонымен қатар өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен және (немесе) халыққа қызмет көрсету орталықтарымен өзара іс-қимыл тәртібінің және мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
ақпараттық жүйелерді қолдану тәртібінің сипаттамасы осы регламенттің 3-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген.

4.  Мемлекеттік қызмет көрсететін лауазымды тұлғалардың жауапкершілігі

11. Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы (бұдан әрі – лауазымды тұлға) мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсетуге жауапты тұлға болып табылады.
Лауазымды тұлға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзімде мемлекеттік қызмет көрсетуге жауапкершілікте болады.
12. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша әрекеттерге (әрекетсіздікке) шағымдану стандарттың 3-бөліміне сәйкес жүргізіледі.
13. Қызмет көрсету жөнінде ақпарат алуға, сондай-ақ, оның сапасын бағалау (оның ішінде шағымдану) қажет болған жағдайда ақпарат алу үшін байланыс телефонының нөмірі: 8 (7242) 605406 

бірыңғай байланыс орталығы (1414).
«Барлаумен немесе өндірумен байланысты емес жерасты құрылыстарын салуға және

 (немесе) пайдалануға келісімшарттар жасасу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
1- қосымша

ҚҰРЫЛЫМДЫҚ БӨЛІМШЕЛЕР (ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР) АРАСЫНДАҒЫ  ӘРБІР РӘСІМНІҢ (ІС-ҚИМЫЛДЫҢ) РЕТТІЛІГІ МЕН ҰЗАҚТЫҒЫ КӨРСЕТІЛГЕН РӘСІМДЕР (ІС-ҚИМЫЛДАР) СИПАТТАМАСЫ

«Барлаумен немесе өндірумен байланысты емес жерасты құрылыстарын салуға және
 (немесе) пайдалануға келісімшарттар жасасу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне

2- қосымша
ӘРБІР ІС-ҚИМЫЛДЫҢ (РӘСІМДЕРДІҢ) ӨТУІНДЕГІ ӘРБІР РӘСІМНІҢ (ІС-ҚИМЫЛДЫҢ) ҰЗАҚТЫҒЫ КӨРСЕТІЛЕ ОТЫРЫП, РӘСІМДЕРДІҢ (ІС-ҚИМЫЛДАРДЫҢ) РЕТТІЛІГІ 

СИПАТТАМАСЫНЫҢ  БЛОК-СХЕМАСЫ

«Барлаумен немесе өндірумен байланысты емес жерасты құрылыстарын салуға
және (немесе) пайдалануға келісімшарттар жасасу»

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
3- қосымша

«БАРЛАУМЕН НЕМЕСЕ ӨНДІРУМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ЕМЕС ЖЕРАСТЫ ҚҰРЫЛЫСТАРЫН САЛУҒА ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) ПАЙДАЛАНУҒА КЕЛІСІМШАРТТАР ЖАСАСУ» МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ 
КӨРСЕТУДІҢ БИЗНЕС-ПРОЦЕСТЕРІНІҢ АНЫҚТАМАЛЫҒЫ 

1 Іс-әрекеттің (барысы, жұмыстар 
ағыны) нөмірі

1 2 3 4 5

2 Құрылымдық бөлімшелердің 
атауы

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкері

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Орындаушы Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе қызметкері

3 Іс-әрекеттердің (үдерістің, 
операция рәсімнің) атауы және 

олардың сипаттамасы

құжаттарды тіркейді, көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның өкіліне 

өтініштің көшірмесін береді

құжаттарды   
қарайды 

құжаттарды
қарайды және 

келісімшартты дайындайды

келісімшартқа 
қол қояды 

келісімшартты тіркейді

4 Аяқталу нысаны (деректер, 
құжат, ұйымдастыру-өкімдік 

шешім)

құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады

құжаттарды 
орындаушыға жолдайды

келісімшартты көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына ұсынады

келісімшартты 
кеңсе қызметкеріне 

жолдайды

келісімшартты көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның 

өкіліне береді

5 Орындалу мерзімі  15 минуттан аспайды 15 минуттан аспайды 14 күнтізбелік күн ішінде 15 минуттан аспайды 15 минуттан аспайды
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Қызылорда облысы әкімдігінің

2015 жылғы «     » _________ № ____ қаулысымен
бекітілген

«КЕҢ ТАРАЛҒАН ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАРДЫ БАРЛАУҒА, ӨНДІРУГЕ КЕЛІСІМШАРТТАР ЖАСАСУ, ОЛАРДЫ ТІРКЕУ ЖӘНЕ САҚТАУ» МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТ РЕГЛАМЕНТІ

1.Жалпы ережелер

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

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижелерін беру көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері арқылы жүзеге асырылады.
2.  Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі – қол қойылған және тіркелген кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға, өндіруге арналған келісімшарт (бұдан әрі - келісімшарт).
4. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) тегін көрсетіледі.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы
 
5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының (не сенімхат бойынша оның өкілінің) (бұдан әрі – оның өкілі)) көрсетілетін қызметті 

берушіге еркін нысанда өтініш ұсынуы.
6.  Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оны орындаудың ұзақтығы:
1) көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкілі) көрсетілетін қызметті берушіге Қазақстан Республикасының  Инвестициялар және даму министрлігінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 

501 бұйрығымен бекітілген «Кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға, өндіруге келісімшарттар жасасу, оларды тіркеу және сақтау» мемлекеттік қызмет стандартының (бұдан әрі  - стандарт) 9-тармағына 
сәйкес құжаттарды ұсынады;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға (не сенімхат бойынша оның өкіліне) құжаттар топтамасының қабылданған күні мен уақыты ту-
ралы  белгі қойылған өтініш көшірмесін береді және құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады  (он бес минуттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы  құжаттарды қарайды және орындаушыға жолдайды (он бес минуттан аспайды);
4) орындаушы құжаттарды қарайды, келісімшартты дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (он төрт жұмыс күні ішінде); 
5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы келісімшартқа қол қояды және кеңсе қызметкеріне жолдайды (он бес минуттан аспайды);
6) кеңсе қызметкері келісімшартты тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға (не сенімхат бойынша оның өкіліне) береді (он бес минуттан аспайды).

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелердің (қызметкерлердің) өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі:
1)  көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2)  көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3)  орындаушы.
   8. Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) реттілігі  мен ұзақтығы  көрсетілген рәсімдер (іс-қимылдар) сипаттамасы  осы регламенттің 1–қосымшасында 

келтірілген.
9. Әрбір іс-қимылдың (рәсімдердің) өтуіндегі әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, рәсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігі сипаттамасының блок-схемасы осы регламенттің                       

2-қосымшасында келтірілген.
10. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі көрсетілетін қызқметті берушінің құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) рәсімдерінің (іс-қимылдарының), өзара іс-қимылдары реттілігінің толық сипат-

тамасы, сонымен қатар өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен және (немесе) халыққа қызмет көрсету орталықтарымен өзара іс-қимыл тәртібінің және мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық 
жүйелерді қолдану тәртібінің сипаттамасы осы регламенттің 3-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген.

4.  Мемлекеттік қызмет көрсететін лауазымды тұлғалардың жауапкершілігі

11. Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы (бұдан әрі – лауазымды тұлға) мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсетуге жауапты тұлға болып табылады.
Лауазымды тұлға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзімде мемлекеттік қызмет көрсетуге жауапкершілікте болады.
12. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша әрекеттерге (әрекетсіздікке) шағымдану стандарттың 3-бөліміне сәйкес жүргізіледі.
13. Қызмет көрсету жөнінде ақпарат алуға, сондай-ақ, оның сапасын бағалау (оның ішінде шағымдану) қажет болған жағдайда ақпарат алу үшін байланыс телефонының нөмірі: 8 (7242) 605406 бірыңғай 

байланыс орталығы (1414).

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

1- қосымша
ҚҰРЫЛЫМДЫҚ БӨЛІМШЕЛЕР (ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР) АРАСЫНДАҒЫ  ӘРБІР РӘСІМНІҢ (ІС-ҚИМЫЛДЫҢ) РЕТТІЛІГІ МЕН ҰЗАҚТЫҒЫ КӨРСЕТІЛГЕН РӘСІМДЕР (ІС-ҚИМЫЛДАР) СИПАТТАМАСЫ

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

2- қосымша

ӘРБІР РӘСІМНІҢ (ІС-ҚИМЫЛДЫҢ) ҰЗАҚТЫҒЫ КӨРСЕТІЛГЕН РӘСІМДЕР (ІС-ҚИМЫЛДАР) РЕТТІЛІГІ СИПАТТАМАСЫНЫҢ  ӨТУ БЛОК-СХЕМАСЫ

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

3- қосымша

«КЕҢ ТАРАЛҒАН ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАРДЫ БАРЛАУҒА, ӨНДІРУГЕ КЕЛІСІМШАРТТАР ЖАСАСУ, ОЛАРДЫ ТІРКЕУ ЖӘНЕ САҚТАУ» МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ БИЗНЕС-
ПРОЦЕСТЕРІНІҢ АНЫҚТАМАЛЫҒЫ 

1 Іс-әрекеттің (барысы, жұмыстар 
ағыны) нөмірі

1 2 3 4 5

2 Құрылымдық бөлімшелердің атауы Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкері

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Орындаушы Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері

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

сипаттамасы

құжаттарды тіркейді және көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның өкіліне 

өтініштің көшірмесін береді

құжаттарды   
қарайды 

құжаттарды
қарайды және 

келісімшартты дайындайды

келісімшартқа қол қояды келісімшартты тіркейді

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

құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады

құжаттарды 
орындаушыға 

жолдайды

келісімшартты көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына ұсынады

келісімшартты кеңсе 
қызметкеріне жолдайды

келісімшартты көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның 

өкіліне береді

5 Орындалу 
мерзімі

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

Қызылорда облысы әкімдігінің
2015 жылғы «     » _________ № ____ қаулысымен

бекітілген

«КЕҢ ТАРАЛҒАН ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАРДЫ БАРЛАУ ЖӘНЕ ӨНДІРУ, БАРЛАУМЕН ЖӘНЕ ӨНДІРУМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ЕМЕС ЖЕРАСТЫ ҚҰРЫЛЫСТАРЫН САЛУ ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ)
ПАЙДАЛАНУ ҮШІН БЕРІЛГЕН ЖЕР ҚОЙНАУЫНЫҢ УЧАСКЕЛЕРІНЕ  АРНАЛҒАН СЕРВИТУТТАРДЫ ТІРКЕУ» МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТ РЕГЛАМЕНТІ

1.Жалпы ережелер

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

 Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижелерін беру көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады. 
2.  Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: электрондық және қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларда, кең таралған пайдалы қазбаларды бар-

лау және өндіру, барлаумен және өндірумен байланысты емес құрылыс және (немесе) жерасты ғимараттары үшін берілген жер қойнауының учаскелеріне арналған сервитуттарды тіркеу туралы хабарлама-хат  
(бұдан әрі - хабарлама-хат).

4. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) ақылы негізде көрсетіледі.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

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

6.  Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оны орындаудың ұзақтығы:
1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін қызметті берушіге Қазақстан Республикасының  Инвестициялар және даму министрлігінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі №501 бұйрығымен 

бекітілген «Кең таралған пайдалы қазбаларды барлау және өндіру, барлаумен және өндірумен байланысты емес жерасты құрылыстарын салу және (немесе) пайдалану үшін берілген жер қойнауының 
учаскелеріне арналған сервитуттарды тіркеу» мемлекеттік қызметі стандартының (бұдан әрі  - стандарт) 9-тармағына сәйкес құжаттарды ұсынады;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға (не сенімхат бойынша оның өкіліне) құжаттар топтамасының қабылданған күні мен уақыты 
туралы  белгі қойылған өтініш көшірмесін береді және құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады  (он бес минуттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің  басшысы  құжаттарды қарайды және орындаушыға жолдайды (он бес минуттан аспайды);
4) орындаушы құжаттарды қарайды, хабарлама-хат  дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (он төрт күнтізбелік күн ішінде); 
5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы хабарлама-хатқа қол қояды және кеңсе қызметкеріне жолдайды (он бес минуттан аспайды);
6) кеңсе қызметкері хабарлама-хатты тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға (не сенімхат бойынша оның өкіліне) береді (он бес минуттан аспайды)

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелердің (қызметкерлердің) іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі:
1)  көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2)  көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3)  орындаушы.
   8. Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) реттілігі  мен ұзақтығы  көрсетілген рәсімдер (іс-қимылдар) сипаттамасы  осы регламенттің 1-қосымшасында 

келтірілген.
9. Әрбір іс-қимылдың (рәсімнің) өтуіндегі әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, рәсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігі сипаттамасының блок-схемасы осы регламенттің  

2-қосымшасында келтірілген.
10. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі көрсетілетін қызқметті берушінің құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) рәсімдерінің (іс-қимылдарының), өзара іс-қимылдары реттілігінің толық 

сипаттамасы, сонымен қатар өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен және (немесе) халыққа қызмет көрсету орталықтарымен өзара іс-қимыл тәртібінің және мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
ақпараттық жүйелерді қолдану тәртібінің сипаттамасы осы регламенттің 3-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген.

4.  Мемлекеттік қызмет көрсететін лауазымды тұлғалардың жауапкершілігі

11. Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы (бұдан әрі – лауазымды тұлға) мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсетуге жауапты тұлғалар болып табылады.
Лауазымды тұлға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзімде мемлекеттік қызмет көрсетуге жауапкершілікте болады.
12. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша әрекеттерге (әрекетсіздікке) шағымдану стандарттың 3-бөліміне сәйкес жүргізіледі.
13. Қызмет көрсету жөнінде ақпарат алуға, сондай-ақ, оның сапасын бағалау (оның ішінде шағымдану) қажет болған жағдайда ақпарат алу үшін байланыс телефонының нөмірі: 8 (7242) 605406 бірыңғай 

байланыс орталығы (1414).                                                        
 

«Кең таралған пайдалы қазбаларды барлау және өндіру, барлаумен 
және өндірумен байланысты емес жерасты құрылыстарын және (немесе) пайдалану

үшін берілген жер қойнауының учаскелеріне арналған сервитуттарды тіркеу»  
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне

1-қосымша

ҚҰРЫЛЫМДЫҚ БӨЛІМШЕЛЕР (ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР) АРАСЫНДАҒЫ  ӘРБІР РӘСІМНІҢ (ІС-ҚИМЫЛДЫҢ) РЕТТІЛІГІ МЕН ҰЗАҚТЫҒЫ КӨРСЕТІЛГЕН РӘСІМДЕР (ІС-ҚИМЫЛДАР) СИПАТТАМАСЫ

«Кең таралған пайдалы қазбаларды барлау және өндіру, барлаумен 
және өндірумен байланысты емес жерасты құрылыстарын және (немесе) пайдалану

үшін берілген жер қойнауының учаскелеріне арналған сервитуттарды тіркеу»  
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне

2-қосымша

ӘРБІР ІС-ҚИМЫЛДЫҢ (РӘСІМДЕРДІҢ) ӨТУІНДЕГІ ӘРБІР РӘСІМНІҢ (ІС-ҚИМЫЛДЫҢ) ҰЗАҚТЫҒЫ КӨРСЕТІЛЕ ОТЫРЫП, РӘСІМДЕРДІҢ (ІС-ҚИМЫЛДАРДЫҢ) РЕТТІЛІГІ 
СИПАТТАМАСЫНЫҢ  БЛОК-СХЕМАСЫ

«Кең таралған пайдалы қазбаларды барлау және өндіру, барлаумен 
және өндірумен байланысты емес жерасты құрылыстарын және (немесе) пайдалану

үшін берілген жер қойнауының учаскелеріне арналған сервитуттарды тіркеу»  
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне

3-қосымша

«КЕҢ ТАРАЛҒАН ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАРДЫ БАРЛАУ ЖӘНЕ ӨНДІРУ, БАРЛАУМЕН ЖӘНЕ ӨНДІРУМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ЕМЕС ЖЕРАСТЫ ҚҰРЫЛЫСТАРЫН ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) ПАЙДАЛАНУ 
ҮШІН БЕРІЛГЕН ЖЕР ҚОЙНАУЫНЫҢ УЧАСКЕЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН СЕРВИТУТТАРДЫ ТІРКЕУ» МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ БИЗНЕС-ПРОЦЕСТЕРІНІҢ АНЫҚТАМАЛЫҒЫ

1 Іс-әрекеттің (барысы, жұмыстар 
ағыны) нөмірі

1 2 3 4 5

2 Құрылымдық бөлімшелердің 
атауы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе қызметкері

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Орындаушы Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе қызметкері

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

олардың сипаттамасы

құжаттарды тіркейді және 
көрсетілетін қызметті 

алушыға не оның өкіліне 
өтініштің көшірмесін береді

құжаттарды   
қарайды 

құжаттарды
қарайды және хабарлама-

хатты дайындайды

хабарлама-хатқа  қол 
қояды 

хабарлама-хатты  тіркейді

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

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына ұсынады  

құжаттарды орындаушыға 
жолдайды

хабарлама-хатты көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына ұсынады

хабарлама-хатты  кеңсе 
қызметкеріне жолдайды 

хабарлама-хатты көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның 

өкіліне береді

5 Орындалу 
мерзімі

 15 минуттан аспайды 15 минуттан аспайды 14 күнтізбелік күн ішінде 15 минуттан аспайды 15 минуттан аспайды

Қызылорда облысы  әкімдігінің
2015 жылғы «     » _________ № ____ қаулысымен

бекітілген

«ЖЕР ҚОЙНАУЫН ПАЙДАЛАНУҒА, БАРЛАУМЕН НЕМЕСЕ  ӨНДІРУМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ЕМЕС ЖЕРАСТЫ ҚҰРЫЛЫСТАРЫН САЛУҒА ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) ПАЙДАЛАНУҒА КЕЛІСІМШАРТТАР 
ЖАСАУ, ТІРКЕУ ЖӘНЕ САҚТАУ» МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТ  РЕГЛАМЕНТІ

1.Жалпы ережелер

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

 Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижелерін беру көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.
2.  Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі – жер қойнауын пайдалануға, барлаумен немесе өндірумен байланысты емес жерасты құрылыстарын салуға және (немесе) пайдалануға келісімшарт (бұдан 

әрі - келісімшарт).  
4. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) тегін көрсетіледі.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

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

6.  Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оны орындаудың ұзақтығы:
1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін қызметті берушіге Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрлігінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі №501 бұйрығымен 

бекітілген «Барлаумен немесе  өндірумен байланысты емес жерасты құрылыстарын салуға және (немесе) пайдалануға келісімшарттар жасау, тіркеу және сақтау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 9-тармағына сәйкес құжаттарды ұсынады;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне құжаттар топтамасының қабылданған күні мен уақыты туралы  белгі 
қойылған өтініш көшірмесін береді және құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады  (он минуттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы  құжаттарды қарайды және орындаушыға жолдайды (он минуттан аспайды);
4) орындаушы құжаттарды қарайды, актіні дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (он төрт жұмыс күні ішінде); 
5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы актіге қол қояды және кеңсе қызметкеріне жолдайды (он минуттан аспайды);
6) кеңсе қызметкері актіні тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне  береді (он минуттан аспайды).

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелердің (қызметкерлердің) өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын құрылымдық бөлімшелердің (қызметкерлердің) тізбесі:
1)  көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2)  көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3)  орындаушы.
8. Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) реттілігі  мен ұзақтығы  көрсетілген рәсімдер (іс-қимылдар) сипаттамасы  осы регламенттің 1-қосымшасында 

келтірілген.
9. Әрбір іс-қимылдың (рәсімдердің) өтуіндегі әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, рәсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігі сипаттамасының  блок-схемасы осы регламенттің 

2-қосымшасында келтірілген.
10. мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі көрсетілетін қызқметті берушінің құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) рәсімдерінің (іс-қимылдарының), өзара іс-қимылдары реттілігінің толық 

сипаттамасы, сонымен қатар өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен және (немесе) халыққа қызмет көрсету орталықтарымен өзара іс-қимыл тәртібінің және мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
ақпараттық жүйелерді қолдану тәртібінің сипаттамасы осы регламенттің 3-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген.

4.  Мемлекеттік қызмет көрсететін лауазымды тұлғалардың жауапкершілігі

11. Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы (бұдан әрі – лауазымды тұлға) мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсетуге жауапты тұлға болып табылады.
Лауазымды тұлға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзімде мемлекеттік қызмет көрсетуге жауапкершілікте болады.
13. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша әрекеттерге (әрекетсіздікке) шағымдану стандарттың 3-бөліміне сәйкес жүргізіледі.
14. Қызмет көрсету жөнінде ақпарат алуға, сондай-ақ, оның сапасын бағалау (оның ішінде шағымдану) қажет болған жағдайда ақпарат алу үшін байланыс телефонының нөмірі: 8 (7242) 605406 

бірыңғай байланыс орталығы (1414).
 

«Барлаумен немесе өндірумен байланысты емес жерасты құрылыстарын салуға және
(немесе) пайдалануға арналған келісімшарттар жасау,  тіркеу және сақтау» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
1- қосымша

ҚҰРЫЛЫМДЫҚ БӨЛІМШЕЛЕР (ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР) АРАСЫНДАҒЫ ӘРБІР РӘСІМНІҢ (ІС-ҚИМЫЛДЫҢ) РЕТТІЛІГІ  МЕН ҰЗАҚТЫҒЫ  КӨРСЕТІЛГЕН РӘСІМДЕР
(ІС-ҚИМЫЛДАР) СИПАТТАМАСЫ  

«Барлаумен немесе өндірумен байланысты емес жерасты құрылыстарын салуға және
(немесе) пайдалануға арналған келісімшарттар жасау,  тіркеу және сақтау» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
2- қосымша

ӘРБІР ІС-ҚИМЫЛДЫҢ (РӘСІМДЕРДІҢ) ӨТУІНДЕГІ ӘРБІР РӘСІМНІҢ (ІС-ҚИМЫЛДЫҢ) ҰЗАҚТЫҒЫ КӨРСЕТІЛЕ ОТЫРЫП, РӘСІМДЕРДІҢ (ІС-ҚИМЫЛДАРДЫҢ) РЕТТІЛІГІ 
СИПАТТАМАСЫНЫҢ  БЛОК-СХЕМАСЫ

«Барлаумен немесе өндірумен байланысты емес жерасты құрылыстарын салуға және
(немесе) пайдалануға арналған келісімшарттар жасау,  тіркеу және сақтау» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
3- қосымша

«БАРЛАУМЕН НЕМЕСЕ ӨНДІРУМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ЕМЕС ЖЕРАСТЫ ҚҰРЫЛЫСТАРЫН САЛУҒА ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) ПАЙДАЛАНУҒА КЕЛІСІМШАРТТАР ЖАСАУ, ТІРКЕУ ЖӘНЕ САҚТАУ» 
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ БИЗНЕС-ПРОЦЕСТЕРІНІҢ АНЫҚТАМАЛЫҒЫ 

1 Іс-әрекеттің (барысы, 
жұмыстар ағыны) нөмірі

1 2 3 4 5

2 Құрылымдық бөлімшелердің 
атауы

Көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсе қызметкері

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Орындаушы Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсе қызметкері

3 Іс-әрекеттердің (үдерістің, 
операция рәсімінің) атауы 

және олардың сипаттамасы

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

өтініштің көшірмесін береді

құжаттарды   
қарайды 

құжаттарды қарайды және 
келісімшартты дайындайды

келісімшартқа  қол 
қояды 

келісімшартты тіркейді

4 Аяқталу нысаны (деректер, 
құжат, ұйымдастыру-өкімдік 

шешім)

құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады

құжаттарды 
орындаушыға 

жолдайды

келісімшартты көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына 

ұсынады

келісімшартты 
кеңсе қызметкеріне 

жолдайды 

келісімшартты көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның 

өкіліне береді

5 Орындалу 
мерзімі

 10 минуттан аспайды 10 минуттан аспайды 14 жұмыс күні ішінде 10 минуттан аспайды 10 минуттан аспайды

ҚҰЖАТ
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ҚҰЖАТ

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

1. Қоса  беріліп  отырған:
1) «Миссионерлік қызметті жүзеге асыратын тұлғаларды тіркеуді және  қайта  тіркеуді  

жүргізу» мемлекеттік  көрсетілетін  қызмет  регламенті;
2) «Діни іс-шараларды өткізуге арналған үй-жайларды ғибадат   үйлерінен (ғимараттарынан) 

тыс жерлерде орналастыруға келісу туралы  шешім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламенті;

3) «Діни әдебиетті және діни мазмұндағы өзге де ақпараттық материалдарды, діни 
мақсаттағы заттарды тарату үшін арнайы тұрақты үй-жайлардың орналасатын жерін бекіту туралы 
шешім беру» мемлекеттік көрсетілетін  қызмет  регламенті;

4) «Ғибадат үйлерін (ғимараттарын) салу және олардың орналасатын  жерін айқындау туралы 

шешім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламенті;
5) «Үйлерді (ғимараттарды) ғибадат үйлері (ғимараттары) етіп қайта бейіндеу 

(функционалдық мақсатын өзгерту) туралы шешім беру» 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 «Діни қызмет саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2015 
жылғы 23 сәуірдегі №147 бұйрығы қолданысқа  енгізілгеннен бұрын  емес (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 11183 нөмірімен тіркелген).

 

Қызылорда облысының
                   әкімі                                                               Қ. Көшербаев.

ЖОБА

ДІНИ ҚЫЗМЕТ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН 
ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ РЕГЛАМЕНТТЕРІН БЕКІТУ ТУРАЛЫ 

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 
қызмет  нәтижелерін беру көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну ны-
саны: қағаз түрінде. 

3. Мемлекеттiк көрсетiлетiн қызметтiң нәтижесi - Қа-
зақ стан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 
2015 жылғы 23 сәуірдегі №147 бұйрығымен бекітілген «Мис-
сионерлік қызметті жүзеге асыратын тұлғаларды тіркеуді 
және қайта тіркеуді жүргізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының (бұдан әрі -стандарт) 1-қосымшасына сәйкес ны-
сан бойынша миссионерді тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік 
(бұдан әрі - куәлік) немесе стандарттың 10-тармағында көзделген 
жағдайларда және негіздер бойынша мемлекеттік қызметті 
көрсетуден бас тарту туралы дәлелденген жауап (бұдан әрі - бас 
тарту).

 4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет жеке тұлғаларға 
(бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) тегін көрсетіледі.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
көрсетілетін қызметті берушінің  құрылымдық 

бөлімшелерінің (қызметкерлерінің)  іс-қимыл тәртібінің 
сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-
қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының 
(не сенімхат бойынша оның өкілінің) (бұдан әрі - оның өкілі) 
көрсетілетін қызметті берушіге стандарттың 2-қосымшасына 
сәйкес өтініш ұсынуы.

6. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің  құрамына 

кіретін әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оны  орындаудың 
ұзақтығы:

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

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не 
оның өкіліне құжаттарды қабылдап алған тұлғаның тегі, аты-
жөні, әкесінің аты (болған жағдайда) құжаттардың қабылданған 
күні, мерзімі және кіріс құжаттардың нөмірі көрсетіліп, 
көрсетілетін қызметті берушінің мөртаңбасы қойылған көрсе-
тілетін қызметті алушы өтінішінің көшірмесін береді (бұдан 
әрі - өтініш көшірмесі) және құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады (отыз минуттан аспайды);

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

4) орындаушы  құжаттарды  қарайды, куәлікті неме-
се ұсынылған құжаттар стандарттың 10-тармағында көзделген 
негіздерге сәйкес келген жағдайда бас тартуды әзірлейді және 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады  (жиырма 
сегіз күнтізбелік күн ішінде);

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы куәлікке 
немесе бас тартуға қол қояды және кеңсе қызметкеріне жолдай-
ды (отыз минуттан аспайды);

6) кеңсе қызметкері куәлікті немесе бас тартуды тіркейді 
және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне береді (отыз 
минуттан аспайды).

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті 
беруші мен құрылымдық бөлімшелердің (қызметкерлерінің) 

өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын 
көрсетілетін қызметті беруші мен құрылымдық бөлімшелердің 
(қызметкерлердің) тізбесі:

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

әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) реттілігі мен ұзақтығы көрсетілген 
рәсімдер (іс-қимылдар) сипаттамасы осы регламенттің 1-қосым-
шасында көрсетілген.

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

10. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі көрсе-
тілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері (қыз-
меткерлері) рәсімдерінің (іс-қимылдарының), өзара іс-қимыл-
дары  реттілігінің толық сипаттамасы осы регламенттің 
3-қо  сым  шасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-
процес терінің анықтамалығында көрсетілген.

4. Мемлекеттік қызметті  көрсететін лауазымды тұлғалардың 
жауапкершілігі

11. Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы (бұдан 
әрі - лауазымды тұлға) мемлекеттік қызметті  көрсетуге жауап-
ты тұлға болып табылады.

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

12. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша 
әрекеттерге (әрекетсіздікке) шағымдану стандарттың 3-бөліміне 
сәйкес жүргізіледі.

13. Қызмет көрсету жөніндегі ақпарат алуға, сондай-
ақ, қажет болған жағдайда оның сапасын бағалау (оның ішінде 
шағымдану) үшін байланыс телефонының нөмірі 8(7242) 605326, 
бірыңғай байланыс-орталығы (1414).

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «__»_____№____ қаулысымен бекітілген

«Миссионерлік қызметті жүзеге асыратын тұлғаларды тіркеуді және қайта тіркеуді жүргізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

«Миссионерлік қызметті жүзеге асыратын тұлғаларды тіркеуді және қайта тіркеуді жүргізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 1-қосымша

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

«Миссионерлік қызметті жүзеге асыратын тұлғаларды тіркеуді және қайта тіркеуді жүргізу» мемлекеттік  көрсетілетін  қызмет регламентіне 2-қосымша

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

1 Іс-әрекеттің (барысы, жұмыстар  
ағыны) нөмірі

1 2 3 4 5

2 Құрылымдық бөлімшелердің 
атауы

Көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсе қызметкері

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Орындаушы Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкері

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

олардың сипаттамасы

құжаттарды тіркейді және 
көрсетілетін қызметті алушыға не 
оның өкіліне өтініштің көшірмесін 

береді

құжаттарды
 қарайды

құжаттарды  қарайды,
 куәлікті немесе бас тартуды 

әзірлейді 

куәлікке немесе бас 
тартуға қол

 қояды

куәлікті немесе бас тартуды тіркейді

4 Аяқталу нысаны (деректер, 
құжат, ұйымдастыру-әкімшілік 

шешім)

құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады

орындаушыға 
жолдайды

куәлікті немесе 
бас тартуды

көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады

кеңсе қызметкеріне 
жолдайды

куәлікті немесе бас тартуды 
көрсетілетін қызметті алушыға  не 

оның өкіліне береді

5 Орындалу мерзімі 30 минуттан аспайды 30 минуттан аспайды 28 күнтізбелік күн ішінде 30 минуттан аспайды 30 минуттан аспайды 

«Миссионерлік қызметті жүзеге асыратын тұлғаларды тіркеуді және қайта тіркеуді жүргізу» мемлекеттік  көрсетілетін  қызмет регламентіне 3-қосымша

  «Миссионерлік қызметті жүзеге асыратын тұлғаларды тіркеуді және қайта тіркеуді жүргізу» мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

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 
қызмет  нәтижелерін беру көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну ны-
саны: қағаз түрінде.

3. Мемлекеттiк көрсетiлетiн қызметтiң нәтижесi - діни 
іс-шараларды өткізуге арналған үй-жайларды ғибадат үйлерінен 
(ғимараттарынан) тыс жерлерде орналастыруға келісу туралы 
келісім-хат (бұдан әрі - келісім-хат)  не Қазақстан Республика-
сы Мәдениет және спорт министрінің 2015 жылғы 23 сәуірдегі 
№ 147 бұйрығымен бекітілген «Діни іс-шараларды өткізуге 
арналған үй-жайларды ғибадат үйлерінен (ғимараттарынан) 
тыс жерлерде орналастыруға келісу туралы шешім беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі - стан-
дарт) 10-тармағында көзделген жағдайда және негіздер бойынша 
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелденген 
жауап (бұдан әрі - бас тарту).

 4. Мемлекеттік қызмет заңды тұлғаларға (бұдан әрі - 
көрсетілетін қызметті алушы) тегін көрсетіледі.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің)  

іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

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

6. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің  құрамына 

кіретін әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оны  орындаудың 
ұзақтығы:

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

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не 
оның өкіліне құжаттарды қабылдап алған тұлғаның тегі, аты-
жөні, әкесінің аты (болған жағдайда) құжаттардың қабылданған 
күні мен мерзімі және кіріс құжаттардың нөмірі көрсетіліп, 
көрсетілетін қызметті берушінің мөртаңбасы қойылған 
көрсетілетін қызметті алушы өтінішінің көшірмесін береді 
(бұдан әрі - өтініш көшірмесі) және құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсынады (отыз минуттан аспай-
ды);

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

4) орындаушы  құжаттарды  қарайды, келісім-хатты не-
месе ұсынылған құжаттар стандарттың 10-тармағында көзделген 
негіздерге сәйкес келген жағдайда бас тартуды дайындайды және  
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады  (жиырма 
сегіз күнтізбелік күн ішінде);

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы келісім-
хатқа немесе бас тартуға қол қояды және кеңсе қызметкеріне 
жолдайды (отыз минуттан аспайды);

6) кеңсе қызметкері келісім-хатты немесе бас тартуды 
тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне 
береді (отыз минуттан аспайды).

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 

өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) тізбесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) орындаушы.
8. Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) ара сындағы 

әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) реттілігі мен ұзақ тығы көрсетілген 
рәсімдер (іс-қимылдар) сипаттамасы осы регламенттің 
1-қосымшасында көрсетілген.

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

10. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі көрсе-
тілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері (қыз-
меткерлері) рәсімдерінің (іс-қимылдарының), өзара іс-қи-
мыл дары  реттілігінің толық сипаттамасы осы регламенттің 
3-қосым шасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-
процес терінің анықтамалығында көрсетілген.

4. Мемлекеттік қызметті  көрсететін лауазымды тұлғалардың 
жауапкершілігі

11.  Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы (бұдан 
әрі - лауазымды тұлға) мемлекеттік қызметті  көрсетуге жауап-
ты тұлға болып табылады.

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

12. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша 
әрекеттерге (әрекетсіздікке) шағымдану стандарттың 3-бөліміне 
сәйкес жүргізіледі.

13. Қызмет көрсету жөніндегі ақпарат алуға, сондай-
ақ, қажет болған жағдайда оның сапасын бағалау (оның ішінде 
шағымдану) үшін байланыс телефонының нөмірі 8(7242) 605326, 
бірыңғай байланыс-орталығы (1414).

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «__»____№____ қаулысымен бекітілген

«Діни іс-шараларды өткізуге арналған үй-жайларды ғибадат үйлерінен (ғимараттарынан) тыс жерлерде орналастыруға келісу туралы шешім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

«Діни іс-шараларды өткізуге арналған үй-жайларды ғибадат үйлерінен (ғимараттарынан) тыс жерлерде 
орналастыруға келісу туралы шешім беру» мемлекеттік қызмет көрсету регламентіне 1-қосымша

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

1 Іс-әрекеттің (барысы, жұмыстар  
ағыны) нөмірі

1 2 3 4 6

2 Құрылымдық бөлімшелердің атауы Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкері

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Орындаушы Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері
3 Іс-әрекеттердің (үдерістің, операция 

рәсімінің) атауы және олардың 
сипаттамасы

құжаттарды тіркейді және көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның өкіліне 

өтініштің көшірмесін береді

құжаттарды
 қарайды

құжаттарды  қарайды және 
келісім-хатты немесе бас тартуды 

дайындайды 

келісім-хатқа немесе бас 
тартуға қол қояды

келісім-хатты немесе 
бас тартуды тіркейді

4 Аяқталу нысаны (деректер, құжат, 
ұйымдастыру –әкімшілік шешім)

құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады

орындаушыға 
жолдайды

келісім-хатты немесе
бас тартуды

көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады

кеңсе қызметкеріне 
жолдайды

келісім-хатты көрсетілетін 
қызметті алушыға                     

не оның өкіліне береді

5 Орындалу мерзімі 30 минуттан аспайды 30 минуттан аспайды 28 күнтізбелік күн ішінде 30 минуттан аспайды 30 минуттан аспайды 

«Діни іс-шараларды өткізуге арналған үй-жайларды ғибадат үйлерінен (ғимараттарынан) тыс жерлерде 
орналастыруға келісу туралы шешім беру» мемлекеттік қызмет көрсету регламентіне 2-қосымша

Әрбір іс-қимылдың (рәсімдердің) өтеуіндегі рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, рәсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігі сипаттамасының  блок-схемасы

«Діни іс-шараларды өткізуге арналған үй-жайларды ғибадат үйлерінен (ғимараттарынан) тыс жерлерде 
орналастыруға келісу туралы шешім беру» мемлекеттік қызмет көрсету регламентіне 3-қосымша

«Діни іс-шараларды өткізуге арналған үй-жайларды ғибадат үйлерінен (ғимараттарынан) тыс жерлерде орналастыруға келісу туралы шешім беру»  мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 
анықтамалығы

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 
қызмет нәтижелерін беру көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесі - діни 

әдебиетті және діни мазмұндағы өзге де ақпараттық материал-
дарды, діни мақсаттағы заттарды тарату үшін арнайы тұрақты 
үй-жайлардың орналастырылуын бекіту туралы көрсетілетін 
қызметті берушінің шешімі (бұдан әрі - шешім).

4. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға 
(бұдан әрі - көрсетілетін қызметті алушы) тегін көрсетіледі.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 

бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл тәртібінің си-
паттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-
қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының 
(не сенімхат бойынша оның өкілінің) (бұдан әрі - оның өкілі) 
көрсетілетін қызметті берушіге Қазақстан Республикасы 
Мәдениет және спорт министрінің 2015 жылғы 23 сәуірдегі №147 
бұйрығымен бекітілген «Діни әдебиетті және діни мазмұндағы 
өзге де ақпараттық материалдарды, діни мақсаттағы заттарды 
тарату үшін арнайы тұрақты үй-жайлардың орналасатын жерін 
бекіту туралы шешім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының (бұдан әрі - стандарт) қосымшасына сәйкес өтініш 
ұсынуы.

6. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына 

кіретін әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оларды 
орындаудың ұзақтығы:

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

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не 
оның өкіліне құжаттарды қабылдап алған тұлғаның тегі, аты - 
жөні, әкесінің аты (болған жағдайда) құжаттардың қабылданған 
күні, мерзімі және кіріс құжаттардың нөмірі көрсетіліп, 
көрсетілетін қызметті берушінің мөртаңбасы қойылған 
көрсетілетін қызметті алушы өтінішінің көшірмесін (бұдан әрі - 
өтініш көшірмесі) береді және құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады (отыз минуттан аспайды);

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

4) орындаушы  құжаттарды  қарайды, шешімді әзірлейді 
және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (жи-
ырма сегіз күнтізбелік күн ішінде);

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы шешімге 
қол қояды және кеңсе қызметкеріне жолдайды (отыз минуттан 
аспайды);

6) кеңсе қызметкері шешімді тіркейді және көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның өкіліне береді (отыз минуттан аспай-
ды).

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 

өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

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

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;

2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) орындаушы.
8. Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы 

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

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

10.  Мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі көр-
сетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері (қыз-
меткерлері) рәсімдерінің (іс-қимылдарының), өзара іс-қи-
мылдары  реттілігінің толық сипаттамасы осы регламенттің 
3-қо сым шасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-
про цес терінің анықтамалығында көрсетілген.

4. Мемлекеттік қызмет көрсететін лауазымды тұлғалардың 
жауапкершілігі

11. Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы (бұдан 
әрі - лауазымды тұлға) мемлекеттік қызмет көрсетуге жауапты 
тұлға болып табылады.

Лауазымды тұлға Қазақстан Республикасының заңна-
масына сәйкес белгіленген мерзімде мемлекеттік қызмет 
көрсетуде жауапкершілікте болады.

12. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша 
әрекеттерге (әрекетсіздікке) шағымдану стандарттың 3-бөліміне 
сәйкес жүргізіледі.

13. Қызмет көрсету жөніндегі ақпарат алуға, сондай-
ақ, қажет болған жағдайда оның сапасын бағалау (оның ішінде 
шағымдану) үшін байланыс телефонының нөмірі 8 (7242) 
605326, бірыңғай байланыс-орталығы(1414).

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

«Діни әдебиетті және діни мазмұндағы өзге де ақпараттық материалдарды, діни мақсаттағы заттарды тарату үшін арнайы тұрақты үй-жайлардың 
орналасатын жерін бекіту туралы шешім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

«Діни әдебиетті және діни мазмұндағы өзге де ақпараттық материалдарды, діни мақсаттағы заттарды тарату үшін арнайы тұрақты 
үй-жайлардың орналасатын жерін бекіту туралы шешім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

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

1 Іс-әрекеттің (барысы, жұмыс 
ағыны) нөмірі

1 2 3 4 5

2 Құрылымдық бөлімшелердің 
атауы 

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкері

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Орындаушы Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе қызметкері

3 Іс-әрекеттердің атауы (үдерісі, 
операция рәсімінің) атауы және 

олардың сипаттамасы

құжаттарды тіркейді және көрсетілетін 
қызметті алушыға  не оның өкіліне 

өтініштің көшірмесін береді

құжаттарды
 қарайды

құжаттарды қарайды және шешімді 
әзірлейді

шешімге қол қояды шешімді тіркейді

4 Аяқтау нысаны (деректер, құжат) 
ұйымдастыру – әкімшілік шешім)

құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады

құжаттарды 
орындаушыға жолдайды

шешімді көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады

шешімді кеңсе 
қызметкеріне жолдайды

шешімді көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның өкіліне 

береді 
5 Орындау мерзімі 30 минуттан аспайды 30 минуттан аспайды 28 күнтізбелік күн ішінде 30 минуттан аспайды 30 минуттан аспайды

«Діни әдебиетті және діни мазмұндағы өзге де ақпараттық материалдарды, діни мақсаттағы заттарды тарату үшін арнайы тұрақты үй-жайлардың 
орналасатын жерін бекіту туралы шешім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

Әрбір іс-қимылдың (рәсімдердің) өтуіндегі әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, рәсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігі сипаттамасының блок-схемасы

«Діни әдебиетті және діни мазмұндағы өзге де ақпараттық материалдарды, діни мақсаттағы заттарды тарату үшін арнайы тұрақты 
үй-жайлардың орналасатын жерін бекіту туралы шешім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша

«Діни әдебиетті және діни мазмұндағы өзге де ақпараттық материалдарды, діни мақсаттағы заттарды тарату үшін арнайы тұрақты үй-жайлардың орналастырылуын бекіту туралы шешім беру» 
мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы
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13ҚҰЖАТ
1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: «Қызылорда 
облыстық ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 
(бұдан әрі - басқарма) келісімі бойынша «Қызылорда облысының 
құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі (бұдан әрі - көрсетілетін қызметті беруші). 

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

2. Мемлекеттiк қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесі - ғи-

бадат үйлерін (ғимараттарын) салу, олардың орналасатын жерін 
айқындау туралы көрсетілетін қызметті берушінің шешімі (бұдан 
әрі - шешім) немесе Қазақстан Республикасы Мәдениет және 
спорт министрінің 2015 жылғы 23 сәуірдегі № 147 бұйрығымен 
бекітілген «Ғибадат үйлерін (ғимараттарын) салу және олардың 
орналасатын жерін айқындау туралы шешім беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі - стандарт) 
10-тармағында көзделген жағдайда және негіздер бойынша 
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелденген 
жауап. 

4. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға 
(бұдан әрі - көрсетілетін қызметті алушы) тегін көрсетіледі.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 

іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

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

6. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің процесіне кіретін, 
әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оларды орындаудың  
ұзақтығы:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі 
көрсетілетін қызметті берушіге стандарттың 9-тармағына сәйкес 

құжаттарды ұсынады;
2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 

құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не 
оның өкіліне құжаттарды қабылдап алған тұлғаның тегі, аты - 
жөні, әкесінің аты (болған жағдайда) құжаттардың қабылданған 
күні, мерзімі және кіріс құжаттардың нөмірі көрсетіліп, 
көрсетілетін қызметті берушінің мөртаңбасы қойылған 
көрсетілетін қызметті алушы өтінішінің көшірмесін (бұдан әрі – 
өтініш көшірмесі) береді және құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады (отыз минуттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжат-
тарды қарайды және орындаушыға жолдайды (отыз минуттан 
аспайды);

4)  орындаушы  құжаттарды  қарайды және басқармаға 
жолдайды (екі жұмыс күні ішінде);

5) басқарма құжаттарды қарайды, келісім неме-
се құжаттар стандарттың 10-тармағында көзделген негіздерге 
сәйкес келген жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсетуден 
бас тарту туралы дәлелденген жауапты (бұдан әрі – бас тарту) 
көрсетілетін қызметті берушіге жолдайды (он төр күнтізбелік 
күн ішінде);

6) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді және орындаушыға ұсынады (жиырма ми-
нуттан аспайды);

7) орындаушы шешімнің жобасын немесе бас тарту-
ды әзірлейді және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады (бес күнтізбелік күн ішінде);

8) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы шешімге 
немесе бас тартуға қол қояды және кеңсе қызметкеріне жолдай-
ды (отыз минуттан аспайды);

9) кеңсе қызметкері шешімді немесе бас тартуды 
тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне 
береді (отыз минуттан аспайды).

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті 
беруші мен құрылымдық бөлімшелердің (қызметкерлерінің) 

өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

 7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын 

көрсетілетін қызметті беруші мен, құрылымдық бөлімшелердің 
(қызметкерлердің) тізбесі:

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

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

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

10. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі көр-
сетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері (қыз-
меткерлері) рәсімдерінің (іс-қимылдарының), өзара іс-қи-
мыл дары  реттілігінің толық сипаттамасы осы регламенттің 
3-қо сымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-
процес терінің анықтамалығында көрсетілген.

4. Мемлекеттік қызмет көрсететін лауазымды тұлғалардың 
жауапкершілігі

11. Көрсетілетін қызметті берушінің басшылары 
және басқарма (бұдан әрі - лауазымды тұлғалар) мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті көрсетуге жауапты тұлғалар болып та-
былады.

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

12. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша 
әрекеттерге (әрекетсіздікке) шағымдану стандарттың 3-бөліміне 
сәйкес жүргізіледі.

13. Қызмет көрсету жөнінде ақпарат алуға, сондай-ақ, 
қажет болған жағдайда оның сапасын бағалау (оның ішінде  
шағымдану) үшін байланыс телефондарының нөмірі: 8 (7242) 
605343, бірыңғай байланыс орталығы (1414).

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «____»_______  №___ қаулысымен бекітілген

«Ғибадат үйлерін (ғимараттарын) салу және олардың орналасатын жерін айқындау туралы шешім беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет регламенті

«Ғибадат үйлерін (ғимараттарын) салу және олардың орналасатын жерін айқындау туралы шешім беру»
 мемлекеттiк көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

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

1 Іс-әрекеттің 
(барысы, жұмыстар  

ағыны) нөмірі

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы

Орындаушы Басқарма Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

Орындаушы Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері

3 Іс-әрекеттердің 
(үдерістің, операция 

рәсімінің) атауы 
және олардың 
сипаттамасы

құжаттарды тіркейді 
және көрсетілетін 

қызметті алушыға не 
оның өкіліне өтініштің 

көшірмесін береді

құжаттарды
қарайды

құжаттарды қарайды келісімді немесе 
бас тартуды 

әзірлейді

келісімді немесе 
бас тартуды 

тіркейді

шешімнің жобасын 
немесе бас тартуды 

дайындайды

шешімге немесе 
бас тартуға қол 

қояды

шешімді немесе
бас тартуды

тіркейді

4 Аяқталу нысаны 
(деректер, құжат, 

ұйымдастыру-
әкімшілік шешім)

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына ұсынады

орындаушыға 
жолдайды

құжаттарды 
басқармаға 
жолдайды

келісімді немесе
бас тартуды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушіге 

жолдайды

келісімді немесе
бас тартуды 

орындаушыға 
ұсынады

шешім жобасын 
немесе бас тартуды 

көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады

шешімді немесе
бас тартуды

қеңсе 
қызметкеріне 

жолдайды

шешімді немесе бас 
тартуды көрсетілетін 
қызметті алушыға  не 
оның өкіліне береді

5 Орындалу мерзімі 30 минуттан аспайды 30 минуттан 
аспайды

2 жұмыс күні ішінде 14 күнтізбелік 
күн ішінде

30 минуттан 
аспайды

5 күнтізбелік
күн ішінде

30 минуттан 
аспайды

30 минуттан
аспайды

«Ғибадат үйлерін (ғимараттарын) салу және олардың орналасатын жерін айқындау туралы шешім беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

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

«Ғибадат үйлерін (ғимараттарын) салу және олардың орналасатын жерін айқындау туралы шешім беру»  мемлекеттiк көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша

«Ғибадат үйлерін (ғимараттарын) салу және олардың орналасатын жерін айқындау туралы шешім беру» мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: «Қызылорда 
облыстық ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 
(бұдан әрі - басқарма) келісімі бойынша «Қызылорда облысының 
құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі (бұдан әрі - көрсетілетін қызметті беруші). 

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

2. Мемлекеттiк қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесі - үй-

лерді (ғимараттарды) ғибадат үйлері (ғимараттары) етіп қайта 
бейіндеу (функционалдық мақсатын өзгерту) туралы көрсе-
тілетін қызметті берушінің шешімі (бұдан әрі - шешім) неме-
се Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 
2015 жылғы 23 сәуірдегі №147 бұйрығымен бекітілген «Үйлерді 
(ғимараттарды) ғибадат үйлері (ғимараттары) етіп қайта бей-
індеу (функционалдық мақсатын өзгерту) туралы шешім беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі - стан-
дарт) 10-тармағында көзделген жағдайда және негіздер бойынша 
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелденген 
жауап. 

4. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға 
(бұдан әрі - көрсетілетін қызметті алушы) тегін көрсетіледі. 

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 

іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

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

6. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің процесіне кіретін, 
әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оларды орындаудың  
ұзақтығы:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі 

көрсетілетін қызметті берушіге стандарттың 9-тармағына сәйкес 
құжаттарды ұсынады;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не 
оның өкіліне құжаттарды қабылдап алған тұлғаның тегі, аты - 
жөні, әкесінің аты (болған жағдайда) құжаттардың қабылданған 
күні, мерзімі және кіріс құжаттардың нөмірі көрсетіліп, 
көрсетілетін қызметті берушінің мөртаңбасы қойылған 
көрсетілетін қызметті алушы өтінішінің көшірмесін (бұдан әрі – 
өтініш көшірмесі) береді және құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады (отыз минуттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжат-
тарды қарайды және орындаушыға жолдайды (отыз минуттан 
аспайды);

4)  орындаушы  құжаттарды  қарайды және басқармаға 
жолдайды (екі жұмыс күні ішінде);

5) басқарма құжаттарды қарайды, келісім неме-
се құжаттар стандарттың 10-тармағында көзделген негіздерге 
сәйкес келген жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсетуден 
бас тарту туралы дәлелденген жауапты (бұдан әрі – бас тарту) 
көрсетілетін қызметті берушіге жолдайды (он төр күнтізбелік 
күн ішінде);

6) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді және орындаушыға ұсынады (жиырма ми-
нуттан аспайды);

7) орындаушы шешімнің жобасын немесе бас тарту-
ды әзірлейді және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады (бес күнтізбелік күн ішінде);

8) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы шешімге 
немесе бас тартуға қол қояды және кеңсе қызметкеріне жолдай-
ды (отыз минуттан аспайды);

9) кеңсе қызметкері шешімді немесе бас тартуды 
тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне 
береді (отыз минуттан аспайды).

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті 
беруші мен құрылымдық  бөлімшелердің (қызметкерлердің) 

өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын 
көрсетілетін қызметті беруші мен құрылымдық бөлімшелердің 
(қызметкерлердің) тізбесі:

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

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

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

10. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері 
(қызметкерлері) рәсімдерінің (іс-қимылдарының),  өзара іс-
қимылдары  реттілігінің толық сипаттамасы осы регламенттің 
3-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-
процестерінің анықтамалығында көрсетілген.

4. Мемлекеттік қызмет көрсететін лауазымды тұлғалардың 
жауапкершілігі

11. Көрсетілетін қызметті берушінің басшылары 
және басқарма (бұдан әрі – лауазымды тұлғалар) мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті көрсетуге жауапты тұлғалар болып та-
былады.

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

12. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша 
әрекеттерге (әрекетсіздікке) шағымдану стандарттың 3-бөліміне 
сәйкес жүргізіледі.

13. Қызмет көрсету жөнінде ақпарат алуға, сондай-ақ, 
қажет болған жағдайда оның сапасын бағалау (оның ішінде  
шағымдану) үшін байланыс телефондарының нөмірі: 8 (7242) 
605343, бірыңғай байланыс орталығы (1414).

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «____»_______  №___ қаулысымен бекітілген

«Үйлерді (ғимараттарды) ғибадат үйлері (ғимараттары) етіп қайта бейіндеу (функционалдық мақсатын өзгерту) туралы шешім беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет регламенті

«Үйлерді (ғимараттарды) ғибадат үйлері (ғимараттары) етіп қайта бейіндеу (функционалдық мақсатын өзгерту) туралы
шешім беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

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

1 Іс-әрекеттің (барысы, 
жұмыстар ағыны) нөмірі

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Құрылымдық бөлімшелердің 
атауы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Орындаушы Басқарма Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері

Орындаушы Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

кеңсе қызметкері

3 Іс-әрекеттердің (үдерістің, 
операция рәсімінің) атауы 

және олардың сипаттамасы

Құжаттарды тіркейді және 
көрсетілетін қызметті 

балушыға не оның өкіліне 
өтініштің көшірмесін 

береді

Құжаттарды 
қарайды

Құжаттарды 
қарайды

Келісімді 
немесе бас 

тартуды 
әзірлейді

Келісімді немесе бас 
тартуды тіркейді

Шешімнің 
жобасын 

немесе бас 
тартуды 

дайындайды

Шешімге немесе 
бас тартуға қол 

қояды

Шешімді немесе бас 
тартуды тіркейді

4 Аяқталу нысаны (деректер, 
құжат, ұйымдастыру-

әкімшілікң шешім)

Құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына ұсынады

Орындаушыға 
жолдайды

Құжаттарды 
басқармаға 
жолдайды

Келісімді 
немесе бас 

тартуды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушіге 

жолдайды

Келісімді немесе 
бас тартуды 

орындаушыға 
ұсынады

Шешім 
жобасын 

немесе бас 
тартуды 

көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысына 

ұсынады

Шешімді немесе 
бас тартуды  кеңсе 

қызметкеріне 
жолдайды

Шешімді немесе бас 
тартуды көрсетілетін 
қызметті алушыға не 
оның өкіліне береді

5 Орындалу мерзімі 30 минуттан аспайды 30 минуттан 
аспайды

2 жұмыс күні 
ішінде

14 
күнтізбелік 
күн ішінде

30 минуттан аспайды 5 күнтізбелік 
күн ішінде

30 минуттан 
аспайды

30 минуттан аспайды

«Үйлерді (ғимараттарды) ғибадат үйлері (ғимараттары) етіп қайта бейіндеу (функционалдық мақсатын өзгерту) туралы шешім беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

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

«Үйлерді (ғимараттарды) ғибадат үйлері (ғимараттары) етіп қайта бейіндеу (функционалдық мақсатын өзгерту) туралы шешім беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша

«Үйлерді (ғимараттарды) ғибадат үйлері (ғимараттары) етіп қайта бейіндеу (функционалдық мақсатын өзгерту) туралы шешім беру»  мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасы, 120003, Қызылорда қаласы, 
Сұлтан Бейбарыс к., н/с, анықтама үшін телефондары: 8(7242) 60-53-20, info@uvp.
orda.gov.kz «Б» корпусы бос мемлекеттік әкімшілік лауазымға орналасуға конкурс 
жариялайды:

1. Әкімшілік бөлімнің бас маман-бас есепшісі -  D-О-4 санаты, 1 бірлік. (Негізгі 
қызметкердің бала күтіміне арналған еңбек демалысы, 23.08.2017 ж. дейін.) Қызмет 
атқарған жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы 64063,14 теңгеден 86485,24 
теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: Басқарма қызметкерлеріне жалақы және басқа 
да ақша төлемдері, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар, бюджетке 
жүргізілетін аударымдарын уақытылы жүзеге асырылуын қамтамасыз ету. Басқарма 
бойынша әрбір жылға арналған шығын сметасын жасайды оны қорғайды және орындалуын 
қамтамасыз етеді. Дебиторлық және кредиторлық төлем-қарыздардың мезгілінде өтелуін 
бақылайды, төлем тәртібінің сақталуын қадағалайды. Материалдық құндылықтардың, 
қаржылық толық есебінің жүргізілуін сонымен қатар бухгалтерлік есептің уақытында 
айқындап тапсырылуын қаржыға байланысты барлық кіріс-шығыстардың мезгілінде 
есептелуін қамтамасыз етеді. Бухгалтерлік құжаттардың дұрыс сақталуына және олардың 
дағдыланған ережелерге сәйкес мұрағатқа тапсырылуын қамтамасыз етеді. Облыстық 
қаржы басқармасына басқарманың қаржыландыруы жөнінде қаржылық тапсырыс береді. 
Бөлінген лимиттік сметаға сәйкес қаражаттардың жұмсалуын қадағалау, есеп жүргізу, 
бюджеттік бағдарламалардың уақытында бекітілген қаржы көлемінде орындалуын 
қамтамасыз етуді үнемі бақылайды. Негізгі қорларға және материалдық құндылықтарға, 
бағалы тауарларға есеп жүргізеді. Әр қызметкерге арнайы есеп-шот ашу, еңбек ақылары мен 
жол сапар шығындарының уақытында төленіп отыруын қамтамасыз етеді. Қаржыландыруға 
байланысты алдын-ала бюджетті игеруге мониторинг жүргізуге тапсырыс береді.Төлемге 
негіз болған тексеру заңдылығын сақтайды (келісім шарттар, шығыс сметалары т.б.). 
Бюджеттік бағдарламаларды орындауға байланысты сметалық шығындарға есеп жүргізеді 
және бақылайды. Салыққа және басқа да міндетті бюджеттік төлемдерге зейнетақы, еңбек 
ақыға сәйкес заңның сақталуын қадағалайды, құжаттарды дайындап жүзеге асырады. Бөлім 
бойынша барлық есеп айырысу құжаттарының сақталуын, дұрыс толтырылуын және оларды 
уақытында тапсыру немесе жоюды қамтамасыз етіп, қадағалайды. Басқарманың есепке алу 
мен есептілікті жүргізуінің анықтығы мен дұрыстығын бақылауды жүзеге асырады.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар: Әлеуметтік ғылымдар, экономика 
және бизнес мамандығы бойынша жоғары білім. 

Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттағы нақты 
лауазымның функционалдық бағытына сәйкес облыстарда екі жылдан кем емес жұмыс 
өтілі бар болған жағдайда ортадан кейінгі қызмет көрсету, экономика және басқару 
мамандықтары бойынша білімі барларға рұқсат етіледі.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасы-
ның «Қазақстан Республикасының Президенті туралы», «Қазақстан Республикасының 
Парламентi және оның депутаттарының мәртебесi туралы», «Қазақстан Республи ка сының 
Үкіметі туралы» Конституциялық заңдарын, Қазақстан Республи касының «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.

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

1. Әкімшілік бөлімнің бас маман-бас есепшісі -  D-О-4 санаты, 1 бірлік. (Негізгі 
қызметкердің бала күтіміне арналған еңбек демалысы, 28.01.2018ж  дейін.) Қызмет 
атқарған жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы 64063,14 теңгеден 86485,24 
теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: Басқарма қызметкерлеріне жалақы және басқа 
да ақша төлемдері, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар, бюджетке 
жүргізілетін аударымдарын уақытылы жүзеге асырылуын қамтамасыз ету. Басқарма 
бойынша әрбір жылға арналған шығын сметасын жасайды оны қорғайды және орындалуын 
қамтамасыз етеді. Дебиторлық және кредиторлық төлем-қарыздардың мезгілінде өтелуін 
бақылайды, төлем тәртібінің сақталуын қадағалайды. Материалдық құндылықтардың, 
қаржылық толық есебінің жүргізілуін сонымен қатар бухгалтерлік есептің уақытында 
айқындап тапсырылуын қаржыға байланысты барлық кіріс-шығыстардың мезгілінде 
есептелуін қамтамасыз етеді. Бухгалтерлік құжаттардың дұрыс сақталуына және олардың 
дағдыланған ережелерге сәйкес мұрағатқа тапсырылуын қамтамасыз етеді. Облыстық 
қаржы басқармасына басқарманың қаржыландыруы жөнінде қаржылық тапсырыс береді. 
Бөлінген лимиттік сметаға сәйкес қаражаттардың жұмсалуын қадағалау, есеп жүргізу, 
бюджеттік бағдарламалардың уақытында бекітілген қаржы көлемінде орындалуын 
қамтамасыз етуді үнемі бақылайды. Негізгі қорларға және материалдық құндылықтарға, 
бағалы тауарларға есеп жүргізеді. Әр қызметкерге арнайы есеп-шот ашу, еңбек ақылары мен 
жол сапар шығындарының уақытында төленіп отыруын қамтамасыз етеді. Қаржыландыруға 
байланысты алдын-ала бюджетті игеруге мониторинг жүргізуге тапсырыс береді.Төлемге 
негіз болған тексеру заңдылығын сақтайды (келісім шарттар, шығыс сметалары т.б.). 
Бюджеттік бағдарламаларды орындауға байланысты сметалық шығындарға есеп жүргізеді 
және бақылайды. Салыққа және басқа да міндетті бюджеттік төлемдерге зейнетақы, еңбек 
ақыға сәйкес заңның сақталуын қадағалайды, құжаттарды дайындап жүзеге асырады. Бөлім 
бойынша барлық есеп айырысу құжаттарының сақталуын, дұрыс толтырылуын және оларды 
уақытында тапсыру немесе жоюды қамтамасыз етіп, қадағалайды. Басқарманың есепке алу 
мен есептілікті жүргізуінің анықтығы мен дұрыстығын бақылауды жүзеге асырады.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар: Әлеуметтік ғылымдар, экономика 
және бизнес мамандығы бойынша жоғары білім. 

Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттағы нақты 
лауазымның функционалдық бағытына сәйкес облыстарда екі жылдан кем емес жұмыс 
өтілі бар болған жағдайда ортадан кейінгі қызмет көрсету, экономика және басқару 
мамандықтары бойынша білімі барларға рұқсат етіледі.

Қазақстан Республикасының  Конституциясын, Қазақстан Республикасы-
ның «Қазақстан Республикасының Президенті туралы», «Қазақстан Республикасының 
Пар ламентi және оның депутаттарының мәртебесi туралы», «Қазақстан Респуб ликасының 
Үкіметі туралы» Конституциялық заңдарын, Қазақстан Респуб ликасының «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.

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

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

анкета;
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 уәкілетті 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 біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби шеберлігіне және беделіне 
қатысты (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар берілуі туралы құжаттардың 
көшірмелері, мінездемелер, 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 мерзімінде бере алады.

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

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру БАҚ-та («Кызылординские вести» 
және «Сыр бойы») соңғы жарияланған күннен бастап он жұмыс күні ішінде «Қызылорда 
облыстық ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесі: 120003, Қызылорда қаласы, 
Бейбарыс сұлтан көшесі, н/з, № 312 бөлмеде қабылданады. 

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

Үміткерлермен әңгімелесу «Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі: 120003, Қызылорда қаласы, Бейбарыс сұлтан көшесі, н/з, әңгімелесу 
шақырған күннен бастап бес жұмыс күн ішінде өтеді.

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

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

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

Осы Қағидалардың мемлекеттік органның басшысымен конкурс комиссиясының 
отырысына сарапшылардың қатыстырылуына жол беріледі. Сарапшы ретінде конкурс 
жариялаған мемлекеттік органның қызметкері болып табылмайтын, бос лауазымның 
функционалдық бағыттарына сәйкес облыстарда жұмыс тәжірибесі бар тұлғалар, сондай-ақ 
персоналды іріктеу және жоғарылату бойынша мамандар, басқа мемлекеттік органдардың 
мемлекеттік қызметшілері, Қазақстан Республикасы Парламентінің және мәслихат 
депутаттары қатыса алады.

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

D-О-4 санаты үшін тестілеу бағдарламасы: мемлекеттік тілді білуге тест (20 
тапсырма), логикалық тест (10 тапсырма); Қазақстан Республикасының заңнамасын 
білуге арналған тестке Қазақстан Республикасының Конституциясы (15 сұрақ); 
«Қазақстан Республикасының Президенті туралы» (15 сұрақ) Қазақстан Республикасының 
конституциялық заңы, «Мемлекеттік қызмет туралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» (15 сұрақ), «Әкімшілік рәсімдер туралы» (15 сұрақ), «Жеке және 
заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» (15 сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы» (15 сұрақ), «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзін-өзі басқару туралы» (15 сұрақ) Қазақстан Республикасының заңдарын 
білуге арналған тест сұрақтары кіреді.

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

«Қызылорда облыстық ішкі саясат  басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің конкурстық комиссиясы.

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС

ҮКІМЕТТІК ЕМЕС ҰЙЫМДАР НАЗАРЫНА
2015 жылдың наурыз айынан бастап облыстық ішкі саясат басқармасының мемлекеттік әлеуметтік тапсырысы негізінде 

«Қызылорда облысының Азаматтық Альянсы» Қауымдастығы жанындағы  ақпараттық-ресурстық орталық үкіметтік емес ұйымдардың 
қызметкерлеріне консультативтік, құқықтық-нормативтік кеңес, методикалық көмек беруде және орталықтың ақпараттық-техникалық 
мүмкіндіктерін пайдалануға жағдай жасалуда. Сонымен қатар, 2015 жылдың маусым айынан бастап ресурстық орталықтың мекен-
жайының өзгергенін хабарлаймыз. Үкіметтік емес ұйымдар үшін орталықтың барлық  қызметі тегін жасалады. Жұмыс уақыты: 
дүйсенбі-жұма күндері сағат  9:00-18:00. 

Ресурстық орталықтың жоба заңгері Айтимов Болат –  дүйсенбі, сәрсенбі, жұма күндері 15:00-18:00 аралығында тегін кеңес береді. 
Ресурстық орталықтың грант-менеджері Сапаржанова Жанат – дүйсенбі-жұма күндері 9:00-13:00 аралығында кеңес береді.
Мекен-жайымыз:  Қызылорда қаласы, Мұратбаев к-сі, 13, 5-қабат, 505-кеңсе.
Байланыс телефондарымыз: 8(7242) 23-98-62.
e-mail:centernpo@mail.ru, web-site: www.site npo-kyzylorda.kz

«Қызылорда облысы Азаматық Альянсы» қауымдастығы.
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Қызылорда облысының білім басқармасы 
«Атамекен» отбасы үлгісіндегі балалар ауылы 
коммуналдық мемлекеттік мекемесіне тәрбиеші 
аналардың 13 бірлік бос лауазымына орналасуға 
ашық конкурс жариялайды.

Мекеменің атауы: Қызылорда облысының 
«Атамекен» отбасы үлгісіндегі балалар ауылы 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Мекен-жайы: 120008 Қызылорда  облысы, 
Қызылорда қаласы, Т. Әубәкіров көшесі, № 102 
«б».

Лауазымдық міндеттері: Баланың өмірі мен 
денсаулығының сақталуын қамтамасыз ететін жағ
дайлар және отбасылық жағдайларға жақындас
ты рыл ған тұрмыстық жағдайлар жасайды, тәрбие
ленушілердің күн тәртібінің сақталуын қамтамасыз 
етеді. Білім беру ұйымдарымен тығыз байланыста 
болып, балаларды тәрбиелеу мәселелерінде сынып 
жетекшілерімен, олардың даму ерекшеліктерін 
айқындау, диагноз қою және оқытудың, тәрбиелеудің, 
жұмысқа орналастырудың барабар жағдайларын 
айқындау мәселелерінде консультативтік көмек алу 
үшін психологиялықмедициналықпедагогикалық 
кеңеспен өзара ісқимыл жасайды.

Балалардың адамгершілікрухани, интеллектуал
дық қабілеттерінің дамуын, дене денсаулығын қам
тамасыз етеді. Бесалты жастағы балалардың мек
тепалды даярлығын қамтамасыз етеді. Тәрбие ле
нушілерді жалпы білім беретін мектепке анықтайды. 
Тәрбиеленушілердің уақытылы жалпы орта білім 
алуына ықпал етеді. Оқу орнына балалардың баруын, 
тәрбиленушілердің күн тәртібін, үй тапсырмасын 
орындауын, қоғамдық пайдалы еңбекке қатысуын, 
қосымша білім алуын, бос уақытын ұйымдастыруды 
қамтамасыз етеді.

Тәрбиеленушілердің өзінеөзі қызмет етуін, жеке 
бас тазалығын сақтауын ұйымдастырады. Талдау 
жасайды, қажеттілікті анықтайды және арнайы 
әлеуметтік қызмет көрсетеді. Санитарлық ережелер 
мен нормалардың, еңбек қауіпсіздігі мен өртке қарсы 
қауіпсіздік ережелері мен нормаларының сақталуын 
қамтамасыз етеді.

Білуге міндетті: Қазақстан Республика
сы Конституциясын, Қазақстан Республикасының 
«Не  ке (ерлізай ыптылық) және отбасы тура

лы» кодексі, Бала құқықтары туралы конвен
ция, «Білім туралы», «Қазақстан Республикасындағы 
бала құқықтары туралы», «Қазақстан Республика
сын да мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айы
рылу жағдайы бойынша және жасына байланысты 
берiлетiн мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар 
ту ралы», «Арнаулы әлеуметтік қызметтер ту
ралы», «Кемтар балаларды әлеуметтiк және ме ди
циналықпедагогикалық түзеу арқылы қолдау ту
ралы», «Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық 
бұзушылықтар мен балалардың қадағалаусыз және 
қараусыз қалуының алдын алу туралы», «Қазақстан 
Республикасындағы тіл туралы», «Сыбайлас жем
қорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан Рес
публикасының Заңдары және басқа да білім берудің 
дамытудың бағыттары мен болашағын анықтайтын 
басқа да нормативтік құқықтық актілерді, педагогика 
және психология негіздерін, арнайы әлеуметтік 
қызметтердің мемлекеттік стандарттарын, эконо
мика негіздерін, еңбек туралы заңнамалардың не
гіздерін, еңбек қорғау ережелері мен нормаларды, 
қауіпсіздік және өртке қарсы қауіпсіздік техникасын, 
санитарлық ережелер мен нормаларды.     

Біліктілікке қойылатын талаптар: Конкурсқа 
жасы 27ге толған, жоғары, орта білімнен кейінгі 
немесе орта (техникалық және кәсіптік) білімі бар, 
некеде тұрмайтын және өзінің туған немесе асырап 
алған кәмелетке толмаған балалары жоқ,  балалармен 
жұмыс істеу тәжірибесі кемінде 1 жыл Қазақстан 
Республикасының азаматшасы жіберіледі.

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 
шілдедегі №319 «Білім туралы», 2000 жылғы 13 
желтоқсандағы №113 «Отбасы үлгісіндегі бала лар 
ауылы және жасөспірімдер үйлері туралы» Заң
дарына және Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрінің 2001 жылғы 14 тамыздағы 
№583 «Отбасылық үлгідегі балалар ауылы мен 
жас өспірімдер үйлерінің қызметін реттейтін нор
ма тивтікқұқықтық кесімдерді бекіту туралы» бұй
рығына сәйкес өткізіледі.

Конкурсқа қатысушы азаматтар Қызылорда 
облысының білім басқармасына келесі құжат-
тарды тапсыруы қажет:

1. конкурсқа қатысу туралы өтініш (еркін 
нысанда);

2. 3х4 үлгiдегi суретпен кадрларды есепке алу 
бойынша жеке парақ;

3. нотариалды расталған бiлiмi туралы құжаттың 
көшiрмесi;

4. нотариалды расталған еңбек кітапшасының 
көшiрмесi;

5. сотталмағандығы туралы анықтама;
6. денсаулық жағдайы, оның ішінде психикалық 

саулығы туралы, есірткіге (уытқұмарлыққа), 
алкогольге тәуелді еместігі туралы, өкпе туберкулезі 
жоқтығы туралы анықтама;

7. Қазақстан Республикасы азаматының жеке 
куәлiгiнiң көшiрмесi;

8. мемлекеттік және орыс тілдерінде жазылған 
түйіндеме;

9. еркін нысанда жазылған өмірбаян;
10. некеде жоқ екендігі туралы анықтама.
Конкурсқа қатысушы өзінің біліміне, жұмыс 

тәжірибесіне, кәсіби деңгейіне қатысты қосымша 
ақпаратты (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер 
мен атақтар беру, ғылыми жарияланымдар,осының 
алдындағы жұмыс орнының басшылығынан кепіл

деме және т.с.) беруіне болады.
Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар атал

мыш хабарландыру жарияланған мерзімнен бастап 
30 күнтізбелік күн аралығында Қызылорда қаласы, 
Бейбарыс Сұлтан көшесі, н/з, 3этаж, 327кабинетке 
тапсырылуы тиіс. 

Комиссия құжаттар қабылдау аяқталған күн нен 
бастап 3 жұмыс күні ішінде конкурсқа қа ты сушылар 
ұсынған құжаттарды зерделейді жә не құжаттар 
тапсырған тұлғаны конкурсқа қа ты суға жіберу 
туралы шешім қабылдайды. 

Комиссия және күнтізбелік үш күн ішінде кон
курсқа қатысушылармен Қызылорда облысының 
білім басқармасында  Қызылорда қаласы, Бейбарыс 
Сұлтан көшесі н\з, әңгімелесу өткізеді. (Жаңа облыс 
әкімдігінің ғимараты, 3этаж, 327кабинет)

Қосымша анықтама алу үшін: 605456 теле фо
нына хабарласа аласыздар.

Конкурсқа жіберілген үміткерлер Қазақстан Ре
спубликасы Үкіметімен бекітілген тәртібіне сәйкес 
әңгімелесуден өтеді. 

Қызылорда облысының білім 
басқармасының конкурстық комиссиясы.

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС

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

1. «Қазалы ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің басшысы (Е-2 санаты) – 1 бірлік. Қызмет 
атқарған жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы 
103782 теңгеден 140298 теңгеге дейін (экологиялық 
коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері:
1. Аудан әкімдігі және аудан әкімі актілерінің дайында

луы және орындалу бөлігінің жүзеге асырылуын, атқарушы 
органдардың жоғары тұрған ұйымдары актілерінің орында
луын бақылау. Аудан әкімі аппаратының облыс әкімдігімен, 
басқа да жоғары органдардың аппараттарымен, сонымен қатар 
жергілікті атқарушы және өкілді органдармен өзара ісқимылын 
қамтамасыз ету. Ауылдық округтер мен Қазалы қаласы, 
Әйтеке би кенті әкімдерінің, жергілікті атқарушы органдар 
басшыларының Қазақстан Республикасының заңнамаларында 
белгіленген шегінде қызметтері мен міндеттерін орындауына 
және олардың қызметіне бақылау жұмыстарын үйлестіру және 
атқарушылық тәртіпті қамтамасыз ету. Аудан әкімдігінің және 
аудан әкімінің ақпараттықталдау, ұйымдастыруқұқықтық 
және материалдықтехникалық қызметін қамтамасыз ету. 
Мемлекеттік басқару құрылымын жетілдіру, электрондық 
Үкімет және электрондық әкімдікті енгізу, халыққа көрсетілетін 
мемлекеттік қызмет стандарттарын енгізу және оны бақылауды 
қамтамасыз ету. Аудан әкімінің кадр саясатын жүзеге асы
ру және аудан әкімі тағайындайтын кадрлар жөнінде зерт
теу жүргізу, оларды марапаттау немесе тәртіптік жазаға тарту 
жөнінде ұсыныстар енгізу.

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері 
Агенттігінің Қызылорда облысы бойынша басқармасы
Тәртіптік кеңесімен өзара ісәрекетте болып, тиісті жұмыстарды 
үйлестіру және аудандағы мемлекеттік қызметшілердің қызмет 
этикасы Ережелері (Арнамыс кодексі) талаптарын орындауын 
қадағалау. Жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін 
жыл сайынғы бағалау жұмыстарын үйлестіру, бағалауға 
сәйкес берілетін статистикалық ақпараттарды бақылау. Өз 
өкілеттіктері шегінде жетекшілік ететін ісқимыл бағыттары 
бойынша қоғамдық, үкіметтік емес және өзге де ұйымдармен 
қарымқатынасты ұйымдастыру.

2. Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан 
Республикасының Заңдарын, Президент Жарлықтарын, 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларын және басқа 
да жоғары мемлекеттік органдардың, мемлекеттік басқарудың 
республикалық органдары актілерінің орындалуын қамтамасыз 
ету.

Аудан әкімі аппаратының қызметіне жалпы басшылық 
жасауда жұмысты тиімді және нәтижелі ұйымдастыра білу.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар:  
Жоғары кәсіптік білімі.
Жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың біріне сәйкес болуы 

тиіс:
1) мемлекеттік қызмет өтілі екі жылдан кем емес;
2) мемлекеттік органдарда басшылық немесе өзге 

лауазымдарда жұмыс өтілі бір жылдан кем емес;
3) осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық 

бағыттарына сәйкес облыстарда жұмыс өтілі үш жылдан кем 

емес, оның ішінде басшылық лауазымдарда бір жылдан кем 
емес;

4) жоғары немесе жоғары оқу орындарынан кейінгі білім 
бағдарламалары бойынша Қазақстан Республикасының 
Президенті жанындағы білім беру ұйымдарында мемлекеттік 
тапсырыс негізінде немесе шетелдің жоғары оқу орындарында 
Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссия 
бекітетін  басым мамандықтар бойынша оқуды аяқтауы;

5) ғылыми дәрежесінің болуы.
Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) өкілетті орган белгілеген нысандағы өтініш; 
2) 3х4 үлгідегі суретпен қоса өкілетті орган белгілеген 

нысанда толтырылған сауалнама; 
3) білімі туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған 

көшірмелері; 
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық 

куәландырылған көшірмесі; 
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 

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

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігінің 
көшірмесі; 

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

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

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

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

Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби шеберлiгiне 
және беделіне қатысты (бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми дәрежелер 
мен атақтар берiлуi туралы құжаттардың көшiрмелерi, 
мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар және өзге де 
олардың кәсіби қызметін, біліктілігін сипаттайтын мәліметтер) 
қосымша ақпараттарды бере алады.

Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды хабарламада 
көрсетілген электрондық почта мекенжайына 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 «Қазалы 
ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі, 120400, 
Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті, Әйтеке би көшесі №60 үй, 8 
кабинетте қабылданады.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс комиссиясы 
шешім қабылдаған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде 

әңгімелесу өткізу күні туралы конкурс комиссиясының хат
шысымен хабарландырылады. Хабарландыру қатысушылардың 
электрондық мекенжайларына және ұялы телефондарына 
ақпарат жіберу жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.

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

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

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

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

Осы Қағидалардың мемлекеттiк органның басшысымен 
(жауапты хатшы) конкурс комиссиясының отырысына сарап
шылардың қатыстырылуына жол беріледі. Сарапшы ретінде 
конкурс жариялаған мемлекеттік органның қызметкері болып 
табылмайтын, бос лауазымның функционалдық бағыттарына 
сәйкес облыстарда жұмыс тәжірибесі бар тұлғалар, сондайақ 
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 ісқимыл 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-2 - cанаты үшін тестілеу бағдарламасы: мемлекеттік 
тілді білуге тест (20 тапсырма); логикалық тест (10 тапсырма); 
Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге арналған 
тестке Қазақстан Республикасының Конституциясын (15 
сұрақ), «Қазақстан Республикасының Президенті туралы» 
(15 сұрақ), «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» 
(15сұрақ) Қазақстан Республикасының конституциялық 
заңдарын, «Мемлекеттік қызмет туралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (15 сұрақ), «Әкімшілік 
рәсімдер туралы» (15 сұрақ), «Нормативтік құқықтық актілер 
туралы» (15 сұрақ), «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн 
қарау тәртiбi туралы» (15 сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы» (15 сұрақ) Қазақстан Республикасының 
заңдарын бiлуге арналған тест сұрақтары кiредi.

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

«Қазалы ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің конкурстық комиссиясы.

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС

ХАБАРЛАНДЫРУ
Талсуат ауылының 1көше

сін қайта атау туралы 2015 
жылдың 08 маусымында ауыл 
тұр ғындарының  жиналысы 
өт  кі зілді. Жиналысқа қатыс
қан дар – 45 адам, ауыл тұр ғын
дарынан  және бұрынғы қыз
меттестерінен 6 адам шығып 
сөй леп, Мұнайшы көшесіне 
соғыс және еңбек ардагері  Сар
дарбек  Шайхыұлы Нұрмаған
бе товтің есімін беру туралы 
ұсы ныс берді. Жина лысқа қа
ты сушылар шығып сөй леген 
аза маттардың ұсыныс тарын 
бір ауыздан қолдады.

САЛЫҚ 
ТӨЛЕУШІЛЕР 
НАЗАРЫНА!
Қызылорда қаласы бойын ша 

Мемлекеттік кірістер басқар ма
сы 2015 жылдың 16 мау сы  мында 
«Жемқорлыққа жол жоқ!» атты 
Ашық есік күнін өткі зеді. 

Мекенжайымыз: Қызыл ор
да қаласы, Абай даңғылы,  64 
«Г», байланыс телефондары:  30
1853, 235605.  

Қызылорда қаласы бойынша 
Мемлекеттік кірістер 

басқармасы.
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15ЖАРНАМА
Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда және Ақтөбе облыстарының 

өнеркәсіп, құрылыс, ауыл шаруашылығы, көлік және байланыс 
кәсіпорындарының басшылары мен қызметкерлеріне 

ЕСКЕРТУ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
к руководителям и работникам предприятий промышленности,

строительства, сельского хозяйства, транспорта и связи
Южно-Казахстанской, Кызылординской и Актюбинской 

областей
    
 «Бейнеу-Шымкент Газ құбыры» ЖШС Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда, Ақтөбе 
және Маңғыстау облыстарының аумағында километрлік бағаналармен және ескерту 
таңбаларымен белгіленген «Бейнеу-Бозой-Шымкент» магистральды газ құбыры.

ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ:
     Құбыр желілерін және байланыс желілерін күзету аймағында құбыр желілерін 
және байланыс желілерін қалыпты пайдалануын бұзуы мүмкін, немесе олардың 
зақымдалуына әкелуі мүмкін кез келген түрдегі әрекеттерді жүргізуге.
     «Бейнеу-Шымкент Газ Құбыры» ЖШС-ның жазбаша рұқсатынсыз магистральдық 
құбыр желілерін және байланыс желілерін күзету аймақтарында:
    - кез келген құрылыстарды салуға;
  - кез келген түрдегі ағаштар мен бұталарды отырғызуға, жем-шөпті, тыңайт-
қыштарды, материалдарды, пішенді және сабанды қоймалауға, атқазықтарды қа-
ғуға, мал ұстауға, мұзды жаруға және қатыруға, мал суарымын жасауға;
   - құбыр желілерінің, байланыс желілерінің трассалары арқылы өтпе жолдарды 
салуға, автомобильдік көліктің, тракторлардың және механизмдердің тұрағын 
ұйымдастыруға, бірлескен бақтар мен бақшаларды егуге.

     Жоғары баяндалғандарға қатысты барлық сұрақтар, шағымдар 
мен ұсыныстар бойынша келесі мекен-жайға хабарласуыңызға 
болады:  «Бейнеу-Шымкент Газ Құбыры» ЖШС, Қазақстан 
Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Абылай хан к-сі, 77, тел. 
+7 (727) 330-66-44, факс: +7 (727) 330-66-45, info@bsgp.kz.

     
ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» предупреждает, что на территории Южно-
Казахстанской, Кызылординской,  Актюбинской и Мангистауской областей 
проложен и введен в эксплуатацию магистральный газопровод «Бейнеу-Бозой-
Шымкент».

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
     В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода 
действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо 
привести к их повреждению.
     В охранных зонах магистральных трубопроводов без письменного разрешения 
ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» запрещается:
     - возводить любые постройки и сооружения;
     - высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, 
материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, производить 
колку и заготовку льда, устраивать водопои;
     - сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать коллективные 
сады и огороды.

     По всем вопросам, жалобам и предложениям, касающимся 
вышеизложенного, следует обращаться по адресу: ТОО 
«Газопровод Бейнеу-Шымкент», Республика Казахстан, 050000, 
г. Алматы, ул. Абылай хана, 77, тел. +7 (727) 330-66-44, факс: 
+7 (727) 330-66-45, info@bsgp.kz.

СОҢЫНДА ӨНЕГЕЛІ ІСІ ҚАЛҒАН... 
Осыдын қырық күн бұрын  83 жасқа 

қараған шағында әулетіміздің басшысы, 
отбасымыздың ардақтысы, әкеміз Сақтан 
Құлмаханов өмірден озған еді.

Әкеміз Сақтан Құлмаханов  1932 жы-
лы Қызылорда олысы, Шиелі ауда ны,  
Май лытоғай ауылында дүниеге келген. 
1946-1947 жылдары ауылдағы жеті-
жыл  дық мектепте, 1947-1948 жылдары  
М.Шоқай ауылындағы Г.К.Орджоникидзе 
атын дағы орта мектепте білім алған. 1952 
жылы Қызылорда қаласындағы пе да-
гогикалық училищесін бітіріп, жолда-
мамен Ақтөбе облысы, Қобда ау да нын-
дағы Ново-Алексеевка орта мек те бінде 
мұғалім болып қызмет еткен. 1954-1987 

жылдары өзі туып-өскен ауылдағы орта мектепте мұғалім, оқу 
ісінің меңгерушісі болып қызмет атқарды. 1963 жылы Н.В.Гоголь 
атындағы пединституттың  «Жаратылыстану»  факультетін сырттай 
оқып бітірген. 1987-1996 жылдары  Қызылорда қаласындағы №70 
қазақ орта мектебінде ұстаздық қызметте болып, зейнет демалысына 
шықты.

 Өзінің саналы ғұмырын оқу-ағарту ісіне арнаған әкеміздің еңбегі 
ескерусіз қалмай, ҚазССР халық ағарту ісінің озық қызметкері 
төсбелгісімен, облыстық халыққа білім беру басқармасының 
грамо таларымен, Ы.Алтынсарин атындағы Ғылыми-зерттеу инс-
титутының грамотасымен, КСРО халыққа білім беру ісінің озық 
қызметкері төсбелгісімен, Еңбек ардагері медалімен, Жеңістің 50, 
60,70 жылдығы  мерекелік медальдарымен марапатталған.  

Жатқан жерің жайлы, иманың жолдас болсын дей отырып, 
әкеміздің рухына арнап оқытылатын қасиетті құранның ішінде 
болуға шақырамыз.

Әкеміз Сақтан Құлмахановтың қонақасысы 20 маусымда сағат 
17.00-де, қырқы 21 маусым күні сағат 12.00-де Қызылорда қаласы, 
Б.Майлин көшесі №7 үйде берілетінін  ағайын-туысқа, құда-жекжат, 
тілеулес жандарға хабарлаймыз. 

 
Еске алушылар: Құлмахановтар әулеті.

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН

Гулимбетова Ляззат Ук сук баевнаның атына 
Қы зыл орда музыкалық учи лищесін «Фортепиано» 
ма  ман дығы бойынша 22.06.1981 жылы бітіргені 
жө нінде берілген ДТ №222498 дипломы қо сым ша-
сымен жоғалуына бай ла нысты жарамсыз деп есеп -
телсін. 

ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 
2007 ж. 28.06 №204-ө бұйрығымен бекітілген 
«Жоспарлау алдындағы, жоспарлау, жобалау 
алдындағы және жобалау құжаттамасын әзірлеу 
кезінде көзделіп отырған шаруашылық және өзге де 
қызметтің қоршаған ортаға әсеріне бағалау жүргізу 
бойынша нұсқаулықтың» 53-тармағына сәйкес 
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ  «Арысқұм 
кенішіндегі мұнай жинау жүйесі. №№119, 197, 198, 
199, 225, 226,  227,  228,  229, 230,  231, 232, 241, 
242,  244, 245, 246, 248, 250,  251, 252, 270, 271, 
418, 419, 424, 16, 150, 193, 194, 222, 224, 402, 412 
ұңғымалардан аралық құбырлар тарту. С-10, С-11, 
С-12 спутниктерін орнату», «Арысқұм кенішіндегі 
мұнай жинау жүйесі. №№119, 197, 198, 199, 225, 
226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 241, 242, 244, 
245, 246, 248, 250, 251, 252, 270, 271, 418, 419, 424 
ұңғымаларға және С-10, С-11, С-12 спутниктеріне 
баратын кірме автожолдар салу. №221 ұңғыманың 
айналасын топырақ үйіп бекіту» және «Арысқұм 
кенішіндегі мұнай жинау жүйесі. №№197, 198, 199, 
225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 241, 242, 244, 
245, 246, 248, 250, 251, 252, 270, 271, 418, 419, 424 
ұңғымаларды электрмен қамту» жұмыс жобалары 
бойынша қоғамдық пікірді тіркеу үшін жазбаша 
ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда 
қаласы, Қазыбек би к., 13 мекенжайында және 
Azhimura t .Orazbayev@pet rokazakhs tan .com 
электронды поштасы арқылы қабылданады.

Анықтама алу телефоны: (7242) 29-92-11.

***
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ 

2007 жылғы 9 қаңтардағы №212-ІІІ Қазақстан 
Республикасының Экология кодексінің 57-бабының 
талаптарына сәйкес «Арысқұм кенішіндегі мұнай 
жинау жүйесі. №№119, 197, 198, 199, 225, 226,  227,  
228,  229, 230,  231, 232, 241, 242,  244, 245, 246, 
248, 250,  251, 252, 270, 271, 418, 419, 424, 16, 150, 
193, 194, 222, 224, 402, 412 ұңғымалардан аралық 
құбырлар тарту. С-10, С-11, С-12 спутниктерін 
орнату», «Арысқұм кенішіндегі мұнай жинау 
жүйесі. №№119, 197, 198, 199, 225, 226, 227, 228, 
229, 230, 231, 232, 241, 242, 244, 245, 246, 248, 250, 
251, 252, 270, 271, 418, 419, 424 ұңғымаларға және 
С-10, С-11, С-12 спутниктеріне баратын кірме 
автожолдар салу. №221 ұңғыманың айналасын 
топырақ үйіп бекіту» және «Арысқұм кенішіндегі 
мұнай жинау жүйесі. №№197, 198, 199, 225, 226, 227, 
228, 229, 230, 231, 232, 241, 242, 244, 245, 246, 248, 
250, 251, 252, 270, 271, 418, 419, 424 ұңғымаларды 
электрмен қамту» жұмыс жобалары жөніндегі 
құжаттаманың Қазақстан Республикасының 
Энергетика министрлігі Экологиялық реттеу, 
бақылау және мұнай-газ кешеніндегі мемлекеттік 
инспекция комитетінің Қызылорда облысы бойынша 
экология департаментіне мемлекеттік экологиялық 
сараптамаға жолданғандығы жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық 
бірлестіктерге мемлекеттік сараптамадан өткізу 
кезеңінде өздерінің ой-пікірлерін білдіру мүмкіндігі 
беріледі.

Анықтама алу телефондары (7242) 29-92-11.

ХАБАРЛАМА

САТЫЛАДЫ
Жедел түрде «Ба   тыс Еуро па – Ба тыс Қытай» күре 

жо лы ның бой ында Сыр да рия ауда ны, Шаған ау ы-
лының тұ сында жер сатылады (кә сіп  керлік мақсатқа 
қо лайлы 15 гектар). 

Байланыс телефоны: 87760099191, 87025567981. 5В130100 – Жалпы медицина
•	 Оқу мерзімі 5+2 жыл
5В130200 - Стоматология
•	 Оқу мерзімі 5+1 жыл
5В110200 – Қоғамдық денсаулық 

сақтау
•	 Оқу мерзімі 5 жыл

5В110400 - Медицина-профи лак ти-
калық іс  

•	 Оқу мерзімі 5 жыл
5В110300 - Фармация  
•	 Оқу мерзімі 5 жыл
5В110100 – Мейірбике ісі
•	 Оқу мерзімі 4 жыл

МАРАТ ОСПАНОВ атындағы  БАТЫС ҚАЗАҚСТАН 
МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ 2015-2016 ОҚУ 
ЖЫЛЫНА КЕЛЕСІ МАМАНДЫҚТАР БОЙЫНША 1 КУРСҚА 

СТУДЕНТТЕР ҚАБЫЛДАЙТЫНЫН ХАБАРЛАЙДЫ:

Мекен-жайымыз: 030019, Ақтөбе қ., Маресьев көшесі, 68. Тел.: 8(7132) 54-48-
15 Факс: 8(7132) 56-32-01. е-mail: zkgmu@yandex.ru, веб–сайт: www.zkgmu.kz

 СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
                                                                           
Қызылорда облысы бойын-

ша Мемлекеттік кірістер департа-
ментінің 21-52-09 нөмірлі  «сенім 
телефоны» тәулік бойы тұрақты жұ-
мыс жасап тұрғанын еске саламыз.

Департаменттің Экономикалық 
тергеу қызметінің мекен-жайы:  Қы-
зылорда қаласы, Тасбөгет қыстағы, 
Ш.Есенов көшесі, 16,  кезекшілік 
бөлім телефоны 21-54-65.

Қызылорда облысы бойынша
Мемлекеттік кірістер 

департаменті.



Cенбі, 13 маусым, 2015 жыл

16 СБ
www.syrboyi.kz

22863
576

Электрондық оқылым – 21000

Қызылорда облысы  әкімдігінің
2015  жылғы  «  » _________ №   қаулысымен

бекітілген

«ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАР ЖАТҚАН АЛАҢДАРДА ҚҰРЫЛЫС САЛУҒА, СОНДАЙ-АҚ ЖИНАҚТАЛҒАН ЖЕРЛЕРДЕ ЖЕРАСТЫ ҚҰРЫЛЫСТАРЫН ОРНАЛАСТЫРУҒА РҰҚСАТ БЕРУ» 
МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТ РЕГЛАМЕНТІ

1 Іс-әрекеттің (барысы, жұмыстар  
ағыны) нөмірі

1 2 3 4 5

2 Құрылымдық бөлімшелердің 
атауы

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкері

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Орындаушы Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе қызметкері

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

олардың сипаттамасы

құжаттарды тіркейді және көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның өкіліне 

өтініш көшірмесін береді

құжаттарды қарайды рұқсатты  дайындайды рұқсатқа қол қояды рұқсатты тіркейді

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

құжаттарды  көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады

құжаттарды 
орындаушыға жолдайды

рұқсатты көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына ұсынады

рұқсатты кеңсе 
қызметкеріне жолдайды

рұқсатты көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның 

өкіліне береді

5 Орындалу мерзімі  15  минуттан аспайды 15 минуттан аспайды 8 жұмыс күні ішінде 15 минуттан аспайды 15 минуттан аспайды

«Пайдалы қазбалар жатқан алаңдарда құрылыс салуға, сондай-ақ  жинақталған жерлерде жерасты 
құрылыстарын орналастыруға рұқсат беру»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне

2- қосымша

ӘРБІР РӘСІМНІҢ (ІС-ҚИМЫЛДЫҢ) ҰЗАҚТЫҒЫ КӨРСЕТІЛГЕН РӘСІМДЕР (ІС-ҚИМЫЛДАР) 
РЕТТІЛІГІ СИПАТТАМАСЫНЫҢ  ӨТУ БЛОК-СХЕМАСЫ

«Пайдалы қазбалар жатқан алаңдарда құрылыс салуға, сондай-ақ жинақталған
жерлерде жерасты құрылыстарын орналастыруға рұқсат беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне
3- қосымша

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУГЕ ТАРТЫЛҒАН ГРАФИКАЛЫҚ НЫСАНДАҒЫ 
АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ ДИАГРАММАСЫ

«Пайдалы қазбалар жатқан алаңдарда құрылыс салуға, сондай-ақ жинақталған жерлерде жерасты 
құрылыстарын орналастыруға рұқсат беру»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне

4- қосымша

«КЕҢ ТАРАЛҒАН ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАРДЫ БАРЛАУ ЖӘНЕ ӨНДІРУ, БАРЛАУМЕН ЖӘНЕ ӨНДІРУМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ЕМЕС ЖЕРАСТЫ ҚҰРЫЛЫСТАРЫН ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) ПАЙДАЛАНУ ҮШІН 
БЕРІЛГЕН ЖЕР ҚОЙНАУЫНЫҢ УЧАСКЕЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН СЕРВИТУТТАРДЫ ТІРКЕУ» МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ БИЗНЕС-ПРОЦЕСТЕРІНІҢ АНЫҚТАМАЛЫҒЫ

1.Жалпы ережелер

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

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижелерін беру: 
1) көрсетілетін қызметті беруші;
2) «электрондық үкіметтің» www.e.gov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге 

асырылады. 
2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және 

(немесе) қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі – пайдалы қазбалар жатқан алаңдарда құрылыс 

салуға, сондай-ақ жинақталған жерлерде жерасты құрылыстарын орналастыруға рұқсат (бұдан әрі 
– рұқсат) беру.

4. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алу-
шы) тегін көрсетіледі.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) бастауға негіздеме: 
көрсетілетін қызметті алушының (не сенімхат бойынша оның өкілінің) (бұдан әрі – оның өкілі)) 
көрсетілетін қызметті берушіге немесе портал арқылы өтініш ұсынуы.

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

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін қызметті берушіге Қазақстан 
Республикасының Инвестициялар және даму министрлігінің  2015 жылғы 28 сәуірдегі № 
501  бұйрығымен бекітілген «Пайдалы қазбалар жатқан алаңдарда құрылыс салуға, сондай-
ақ жинақталған жерлерде жерасты құрылыстарын орналастыруға рұқсат беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі  - стандарт) 9-тармағына сәйкес құжаттарды  ұсынады; 

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжаттарды тіркейді, көрсетілетін 
қызметті алушыға құжаттар топтамасының қабылданған күні мен уақыты көрсетілген өтініш 
көшірмесін береді және құжаттарды  көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады ( он бес  
минуттан аспайды); 

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

4) орындаушы рұқсатты дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады (сегіз жұмыс күні ішінде);

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

6) кеңсе қызметкері рұқсатты тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға (не сенімхат бой-
ынша оның өкіліне) береді (он бес минуттан аспайды).

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшелердің (қызметкерлердің) өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызмет көрсету жүйесіне қатысатын құрылымдық бөлімшелердің 
(қызметкерлердің) тізбесі:

1)  көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;

2)  көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3)  орындаушы;
8. Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) 

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

9. Әрбір  іс-қимылдың (рәсімдердің) өтуіндегі әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы 
көрсетіле отырып, рәсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігі сипаттамасының  блок-схемасы  осы 
регламенттің 2-қосымшасында  келтірілген.

10. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі көрсетілетін қызқметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) рәсімдерінің (іс-қимылдарының), өзара іс-қимылдары 
реттілігінің толық сипаттамасы, сонымен қатар өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен және 
(немесе) халыққа қызмет көрсету орталықтарымен өзара іс-қимыл тәртібінің және мемлекеттік 
қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді қолдану тәртібінің сипаттамасы осы регламенттің 
4-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында 
көрсетілген.

4.  Портал арқылы көрсетілетін қызметті берушілермен өзара іс-қимыл тәртібі, сондай-ақ 
мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану тәртібінің си-

паттамасы

11. Қызметті портал арқылы көрсету кезіндегі көрсетілетін қызметті беруші мен көрсетілетін 
қызметті алушы әрекеттерінің (іс-қимылдарының) кезектілігі мен жүгіну тәртібінің сипаттамасы:1) 
көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі порталда тіркелуді жүзеге асырады және көрсетілетін 
қызметті алушының электрондық–цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі - ЭЦҚ) куәландырылған 
өтініш мен стандарттың  9-тармағына сәйкес құжаттарды жолдайды;

2) орындаушы электрондық өтініш пен құжаттарды қабылдайды, көрсетілетін қызметті 
алушының не оның өкілінің «жеке кабинетіне» құжаттардың қабылданғаны және қызмет нәтижесін 
алу күні мен уақыты көрсетілген хабарлама-есеп жолданады (он бес минуттан аспайды);

3) орындаушы рұқсатты дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады  (8 жұмыс күн ішінде);

4)  көрсетілетін қызметті берушінің басшысы рұқсатқа қол қояды және орындаушыға жол-
дайды (он бес минуттан аспайды);

5) орындаушы мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін тіркейді және көрсетілетін  
қызметті алушының (не сенімхат бойынша оның өкілінің) «жеке кабинетіне» жолдайды (он бес ми-
нуттан аспайды).

Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық нысандағы ақпараттық жүйелердің 
функционалдық өзара іс-қимыл диаграммасы осы регламенттің 3-қосымшасында көрсетілген.   

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 3-бөліміне сәйкес жүргізіледі.

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

«Пайдалы қазбалар жатқан алаңдарда құрылыс салуға, сондай-ақ жинақталған жерлерде жерасты 
құрылыстарын орналастыруға рұқсат беру»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне

1- қосымша
    

ҚҰРЫЛЫМДЫҚ БӨЛІМШЕЛЕР (ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР) АРАСЫНДАҒЫ ӘРБІР РӘСІМНІҢ (ІС-ҚИМЫЛДЫҢ) РЕТТІЛІГІ  МЕН ҰЗАҚТЫҒЫ КӨРСЕТІЛГЕН РӘСІМДЕР (ІС-ҚИМЫЛДАР) СИПАТТАМАСЫ

Қызылорда облысы  әкімдігінің
2015  жылғы  «  » _________ №   қаулысымен

бекітілген

«БОЛАШАҚ ҚҰРЫЛЫС УЧАСКЕСІ АСТЫНДАҒЫ ЖЕР ҚОЙНАУЫНДА ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАРДЫҢ ЖОҚ НЕМЕСЕ АЗ МӨЛШЕРДЕ ЕКЕНДІГІ ТУРАЛЫ 
ҚОРЫТЫНДЫ БЕРУ» МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТ РЕГЛАМЕНТІ

1,Жалпы ережелер

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

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижелерін беру: 
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «электрондық үкіметтің» www.e.gov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады. 
2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі – болашақ құрылыс учаскесі астындағы жер қойнауында пайдалы қазбалардың жоқ немесе оның аз мөлшерде 

екендігі туралы қорытынды беру (бұдан әрі – қорытынды).
4. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) тегін көрсетіледі.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің)
іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының (не сенімхат бойынша оның өкілінің) 
(бұдан әрі – оның өкілі) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне немесе портал арқылы өтініш ұсынуы.

6.  Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оны орындаудың ұзақтығы :
1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне Қазақстан Республикасының  Үкіметінің Инвестициялар және 

даму министрлігінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі №501  бұйрығымен бекітілген «Болашақ құрылыс учаскелері астындағы жер қойнауында пайдалы қазбалардың жоқ 
немесе оның аз мөлшерде екендігі туралы қорытынды беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі  - стандарт) 9-тармағына сәйкес құжаттарды  
ұсынады; 

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға құжаттар топтамасының қабылданған күні мен 
уақыты көрсетілген өтініш көшірмесін береді және құжаттарды  көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады ( он бес  минуттан аспайды); 

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы  құжаттарды қарайды және орындаушыға жолдайды (он бес минуттан аспайды);
4) орындаушы рұқсатты дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (тоғыз жұмыс күні ішінде);
5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы рұқсатқа қол қояды және кеңсе қызметкеріне жолдайды (он  бес минуттан аспайды);
6) кеңсе қызметкері рұқсатты тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне береді (он бес минуттан аспайды).

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелердің (қызметкерлердің) өзара іс-қимыл тәртібінің 
сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызмет көрсету жүйесіне қатысатын құрылымдық бөлімшелердің (қызметкерлердің) тізбесі:
1)  көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2)  көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3)  орындаушы;
   8. Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) реттілігі  мен ұзақтығы  көрсетілген рәсімдер (іс-қимылдар) сипат-

тамасы  осы регламенттің 1–қосымшасында келтірілген.
   9. Әрбір  іс-қимылдың (рәсімдердің) өтуіндегі әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, рәсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігі 

сипаттамасының блок-схемасы  осы регламенттің 2-қосымшасына  келтірілген.
10. мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі көрсетілетін қызқметті берушінің құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) рәсімдерінің (іс-қимылдарының), 

өзара іс-қимылдары реттілігінің толық сипаттамасы, сонымен қатар өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен және (немесе) халыққа қызмет көрсету 
орталықтарымен өзара іс-қимыл тәртібінің және мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді қолдану тәртібінің сипаттамасы осы регламенттің 
4-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген.

4.  Портал арқылы көрсетілетін қызметті берушілермен өзара іс-қимыл тәртібі, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық 
жүйелерді пайдалану тәртібінің сипаттамасы

11. Қызметті портал арқылы көрсету кезіндегі көрсетілетін қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті алушы әрекеттерінің (іс-қимылдарының) кезектілігі 
мен жүгіну тәртібінің сипаттамасы:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі порталда тіркелуді жүзеге асырады және көрсетілетін қызметті алушының электрондық–цифрлық 
қолтаңбасымен (бұдан әрі - ЭЦҚ) куәландырылған өтінім мен стандарттың  9-тармағына сәйкес құжаттарды жолдайды;

2) орындаушы электрондық өтінім пен құжаттарды қабылдайды, көрсетілетін қызметті алушының не оның өкілінің «жеке кабинетіне» құжаттардың 
қабылданғаны және қызмет нәтижесін алу күні мен уақыты көрсетілген хабарлама-есеп жолданады (он бес минуттан аспайды);

3) орындаушы рұқсатты дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады  (9 жұмыс күн ішінде);
4)  көрсетілетін қызметті берушінің басшысы рұқсатқа қол қояды және орындаушыға жолдайды (он бес минуттан аспайды);
5) орындаушы мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін тіркейді және көрсетілетін  қызметті алушының (не сенімхат бойынша оның өкілінің) «жеке 

кабинетіне» жолдайды (он бес минуттан аспайды).
Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық нысандағы ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара іс-қимыл диаграммасы осы регламенттің 

3-қосымшасында көрсетілген.   

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 3-бөліміне сәйкес жүргізіледі.
14. Қызмет көрсету жөнінде ақпарат алуға, сондай-ақ, оның сапасын бағалау (оның ішінде шағымдану) қажет болған жағдайда ақпарат алу үшін байланыс 

телефондарының нөмірі: 8 (7242) 60-54-78, бірыңғай байланыс орталығы (1414).

«Болашақ құрылыс учаскелері астындағы жер қойнауында пайдалы қазбалардың жоқ немесе аз 
мөлшерде екендігі туралы қорытынды беру»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне

1- қосымша

ҚҰРЫЛЫМДЫҚ БӨЛІМШЕЛЕР (ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР) АРАСЫНДАҒЫ ӘРБІР РӘСІМНІҢ (ІС-ҚИМЫЛДЫҢ) РЕТТІЛІГІ  МЕН ҰЗАҚТЫҒЫ КӨРСЕТІЛГЕН 
РӘСІМДЕР (ІС-ҚИМЫЛДАР) СИПАТТАМАСЫ

«Болашақ құрылыс учаскелері астындағы жер қойнауында пайдалы қазбалардың жоқ немесе аз 
мөлшерде екендігі туралы қорытынды беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне

2- қосымша
ӘРБІР РӘСІМНІҢ (ІС-ҚИМЫЛДЫҢ) ҰЗАҚТЫҒЫ КӨРСЕТІЛГЕН РӘСІМДЕР (ІС-ҚИМЫЛДАР) РЕТТІЛІГІ СИПАТТАМАСЫНЫҢ  ӨТУ БЛОК-СХЕМАСЫ 

«Болашақ құрылыс учаскелері астындағы жер қойнауында пайдалы қазбалардың жоқ немесе аз 
мөлшерде екендігі туралы қорытынды беру»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне

3- қосымша

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУГЕ ТАРТЫЛҒАН ГРАФИКАЛЫҚ НЫСАНДАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ӨЗАРА
ІС-ҚИМЫЛ ДИАГРАММАСЫ

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

«Болашақ құрылыс учаскелері астындағы жер қойнауында пайдалы қазбалардың жоқ немесе аз 
мөлшерде екендігі туралы қорытынды беру»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне

4- қосымша

«БОЛАШАҚ ҚҰРЫЛЫС УЧАСКЕЛЕРІ АСТЫНДАҒЫ ЖЕР ҚОЙНАУЫНДА ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАРДЫҢ ЖОҚ НЕМЕСЕ АЗ МӨЛШЕРДЕ ЕКЕНДІГІ
ТУРАЛЫ ҚОРЫТЫНДЫ БЕРУ» МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ БИЗНЕС-ПРОЦЕСТЕРІНІҢ АНЫҚТАМАЛЫҒЫ

1 Іс-әрекеттің (барысы, 
жұмыстар  ағыны) нөмірі

1 2 3 4 5

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы

Орындаушы Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері

3 Іс-әрекеттердің 
(үдерістің, операция 

рәсімінің) атауы және 
олардың сипаттамасы

құжаттарды тіркейді 
және көрсетілетін 

қызметті алушыға не 
оның өкіліне өтініш 
көшірмесін береді

құжаттарды қарайды рұқсатты  
дайындайды

рұқсатқа қол қояды рұқсатты тіркейді

4 Аяқталу нысаны 
(деректер, құжат, 

ұйымдастыру-өкімдік 
шешім)

құжаттарды  көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына ұсынады

құжаттарды 
орындаушыға 

жолдайды

рұқсатты 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
басшысына ұсынады

рұқсатты кеңсе 
қызметкеріне 

жолдайды

рұқсатты көрсетілетін 
қызметті алушыға не 
оның өкіліне береді

5 Орындалу мерзімі  15  минуттан аспайды 15 минуттан аспайды 9 жұмыс күні ішінде 15 минуттан 
аспайды

15 минуттан аспайды

Қызылорда облыстық қан орталығында  «Менің 
өмірімді құтқарғаныңыз үшін рахмет!» деген ұранмен 
Дүниежүзілік донор күніне арналған акция өтті.

2005 жылғы мамырдан бастап Денсаулық 
сақтаудың дүниежүзілік ассамблеясы 58-сессиясының 
шешімі бойынша 14 маусым Дүниежүзілік донор 
күні болып белгіленген. Осыған орай айтулы мереке 
лайықты тойланып келеді.  

Бұл мереке барлық елдегі донорларды біріктіреді. 
Өйткені, жанашарлық, қайырымдылық пен мұқтаждарға 
қол ұшын созу игілікті істің бірі саналады. Осы жылғы 
акция әлем бойынша «Менің өмірімді құтқарғаныңыз 
үшін рахмет» деген ұранмен өтеді. Биылғы   акцияның 
тақырыбы «Ауыр халде жатқан науқастардың өмірін 
сақтап қалу үшін қауіпсіз қан» болып табылады. 

ДСҰ статистикалық мәліметтері бойынша 
жыл сайын шамамен 800 әйел жүктілік пен боса-
ну салдарынан болған асқынудан көз жұмады. Боса-
ну уақытындағы және босанудан кейінгі күрделі қан 
кету аналар өлімінің, аурудың және ұзақ мүгедектіктің 

негізгі себептері саналады. Сондықтан барлық әлемдегі 
донорлық қозғалысы аналықты қан және оның 
компоненттерінің жеткілікті қорына қол жеткізу мен 
трансфузиялық терапияны тиімді және қауіпсіз жүргізу 
үшін қолдауға бағытталады.   

Дүниежүзілік донор күні қарсаңында Облыстық 
қан орталығында ерікті өтеусіз донорлықты қолдау ак-
циясы өтті. Шара барысында донорлар мен донорлыққа 
белсенді қатысқан «Нұр Отан» партиясы облыстық 
филиалының орынбасары Роза Боханова, қалалық 
«Нұр Отан» партиясы филиалының кеңесшісі Абы-
лайхан Жөкенов, қалалық ішкі саясат бөлімі маман-
дары, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетінің оқытушылары және өзге азаматтар 
белсенді түрде қан тапсырды. 

Акцияға атсалысқан кісілерге қан донорлығын 
дамытуға қосқан үлесі үшін естелік сыйлықтар берілді. 

Рыскүл ЕРМАҒАНБЕТОВА,
 облыстық қан орталығының донорларды 

жинақтау бөлімшесінің меңгерушісі

ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ДОНОР КҮНІ 2015 ЖЫЛДЫҢ 11 МАУСЫМДАҒЫ  
МҮЛІКТІ ЖАРИЯ ЕТУГЕ БАЙЛАНЫСТЫ 

ЕСЕПТІЛІКТІҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ
Аудан Келіп түскен 

өтініштер саны
Орны

Қызылорда қаласы 298 1
Қармақшы ауданы 58 2

Жаңақорған ауданы 54 3
Шиелі ауданы 21 4

Жалағаш ауданы 18 5
Қазалы ауданы 16 6

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

Қазалы қаласы 1 10
Қызылорда облысының

қаржы басқармасы.

ҚҰЖАТ


