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1929 жылдың 1 шілдесінен шығады

Соңғы жылдары Сыр өңірі барлық сала бойын-
ша қарқынмен дамуда. Әсіресе, өңірдің бас қаласы 
тұрғын үй құрылысында бетбұрысты кезеңді бастан 
өткізуде. Кейінгі 3 жылдың бедерінде жаңа тұрғын 
үйлер мен заманауи нақыштағы нысандардың облыс 
орталығында көптеп бой көтеруі осының дәлелі.
Қаладағы бұрынғы Ипподром аймағында 50 пәтерлік 

6 тұрғын үй пайдалануға беріліп, баспаналы болғандар 
шаттыққа кенелді. Қызылордалықтардың қуанышына об-
лыс әкімі Қырымбек Көшербаев пен «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ 
басқарма төрағасы Қуандық Бишімбаев ортақтасты. Айта 
кетейік, осы күні облыс орталығында тағы 12 тұрғын үйдің 
іргетасы қаланды. Демек, жыл соңына дейін пәтер кезегінде 
тұрған мыңға жуық жан баспаналы болады деген сөз. 

Нақты кезеңде облыс орталығында әсем тұрғын үйлер 
мен әлеуметтік нысандар, әсіресе жаңа тұрғын үйлер көптеп 
салынуда. Бұл Сыр өңірінің болашағы зор, әлеуетінің қуатты 

екендігін көрсетеді. Осы орайда Елбасының «Нұрлы жол 
– болашаққа бастар жол» атты Жолдауынан туындаған ба-
сым бағыттардың бірі – «Нұрлы жол» экономикалық саясаты 
шеңберінде «Бәйтерек» холдингі жалға берілетін әлеуметтік 
тұрғын үйлердің құрылысын жоғары қарқынмен жүзеге асы-
рып жатқанын айрықша атап өткеніміз жөн.

Бүгінгі таңда аталған холдинг Қазақстанның барлық 
өңірінде «Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасын іске 
асыру жөніндегі жұмыстарды кезең-кезеңімен жүргізуде. 
Осы бағдарлама іске асырыла бастағалы еліміздің барлық 
аймақтары мен қалаларының тұрғындары көптен күткен 
баспанаға қол жеткізуде. Соның бір айғағы бейсенбі күні бас-
паналы болған 300 қызылордалықтың қуанышы. Осы шара-
да облыс әкімі Қ.Көшербаев пен «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның 
басқарма төрағасы Қ.Бишімбаев пәтер иелерін қоныс тойла-
рымен құттықтап, баспана кілтін салтанатты түрде табыста-
ды. 

– Бүкіл әлемді шарпып отырған экономикалық 
дағдарысқа қарамастан елімізде «Нұрлы жол» мемлекеттік 
бағдарламасы жүзеге асырылуда. Бүгін біз Елбасының, 
Үкіметтің тапсырмасына сәйкес тұрғын үй құрылысының 
нақты іске асырылып жатқанына куә болып отырмыз. Бұл – 
бағдарлама халықтың, әсіресе, аз қамтылған азаматтар мен 
жас отбасыларының баспанаға деген сұранысын қамтамасыз 
етудің бірден-бір жолы. Міне, қызылордалық жаңа пәтер 
иелері бүгін «Нұрлы жол» бағдарламасының алғашқы жемісін 
көріп отыр. Ал алдағы жаңа оқу жылында осы ауданда 900 
орындық жаңа мектеп пен балабақша қолданысқа беріледі, – 
деген аймақ басшысы Қызылорда қаласының дамуына, оның 
ішінде әлеуметтік ең маңызды мәселелердің бірі – тұрғын 
үй құрылысының артуына көрсеткен қолдауы үшін 
«Бәйтерек» АҚ-ның басқарма төрағасы Қуандық 
Бишімбаевқа өзінің алғысын жеткізді.

БІР КҮНДЕ 300 ОТБАСЫ БАСПАНАЛЫ БОЛДЫ

Бейсенбіде Н.Бекежанов атындағы облыс
тық драма театрында «Балалық шақтан бола
шаққа» атты биылғы “Алтын белгі” иегер
лерін марапаттау рәсімі өтті. Салтанатты ша-
рада облыс әкімі Қырымбек Көшербаев білім 
шыңын бағындырған оқушыларды арнайы 
құттықтап, “Алтын белгілерін” табыстады. 
Аймақ басшысы өз сөзінде мектеп бітірушілерге 

қызығы мен қиыншылығы мол, әр жылы қайталанбас 
тарихқа толы балалықтың бал дәуренін артқа тастап, 
үлкен өмірге жолдама алатын кезеңнің жақындағанын 
атап өтті.

Биылғы жылы облыс бойынша 6452 оқушы мек-
теп бітірді. Оның 4165-і ҰБТ-ға қатысып,81,7 орта-
ша балдық нәтиже көрсетті. ҰБТ қорытындысында 
республика бойынша Сыр өңірі 5-орынға көтерілді. 
Аймағымызда 100 және 100-ден жоғары балл  жинаған 
653 оқушы болса, оның ішінде екі түлек ең жоғары 
123 балға қол жеткізді. Сондай-ақ, басқа да 58 мектеп 
бітіруші халықаралық ғылыми жоба жарыстарының 
жеңімпаздары атанып, министрлік тарапынан ҰБТ-
дан босатылған. Олар еліміздегі кез келген ЖОО-да 
білім алу мүмкіндігіне ие болды. Сонымен қатар 18 
оқушы мектеп қабырғасында жүріп, мемлекеттік 
білім грантына қол жеткізді.

Сыр өңіріндегі басқа да 500 түлек Ресей үкіметі 
гранты есебінен оқуға барады. Олар Ресейдегі 
Санкт-Петербург мемлекеттік өсімдік полимерлі 
технологиялық университетінде, Тимирязов атындағы 
Ресей мемлекеттік аграрлық университетінде, 

Мәскеудегі ұлттық технологиялық зерттеу 
университетінде және Ресей Федерациясы Президенті 
жанындағы шаруашылық және мемлекеттік басқару 
академиясында білім алу мүмкіндігіне ие бол-
ды. Биылғы жылы жоғары және арнайы оқу орын-
дарына бөлінетін «Серпін» бағдарламасы респу-
блика бойынша 5000 грант бөлсе, 2500-ден астамы 
қызылордалық түлектерге тиесілі болды. Ал үлгерімі 
жақсы, әлеуметтік жағдайы төмен үздік оқушыларға 
облыс әкімінің 365 гранты бөлінді. Осындай көмектің 
барлығы биыл мектеп бітірген жас түлектердің көбісі 
мемлекет есебінен оқуға түсу мүмкіндігіне ие болуы-
на ықпал жасайды.  

Биылғы жылы ҰБТ-дан ең жоғары балл жинаған 
139 түлек “Алтын белгі” иегерлері атанды. 

Оларға бүгінгі шара барысында аймақ басшысы 
алтын белгілерін табыстап, ноутбук сыйға тартты.

– Сыр елінің 139 түлегі білім саласының ал-
ты нына лайық екенін растап, ата-аналары мен 
ұстаздарының ақжолтай үмітін ақтады. Өткен жыл-
мен салыстырғанда алтын белгі иегерлері 45-ке артты. 
Сыр жұртшылығын осы қуанышымен шын жүректен 
құттықтаймын, – деді облыс әкімі.

Шара  соңы алтын белгі иегерлеріне арналған 
мерекелік концертке ұласып, түлектер аймақ басшы-
сымен естелік суретке түсіп тарқасты.

Сыр өңірінің білімді де дарынды жастары ел да-
муына өз үлестерін қосатын азамат боларына сенім 
білдіреміз.  

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ.

АРМАНЫ АСҚАҚ АЛТЫН ТҮЛЕКТЕР
САЛТАНАТ

БӘРЕКЕЛДІ!

Кеңес Одағының батыры Нағи Ілиясов атындағы ауылға жолыңыз түсіп бара қалсаңыз, 
өзіңізді құдды әсем шағын шаһарда жүргендей сезінесіз. Кезінде ауылдың алғашқы 
қазығын қаққан батыр атамыз Н.Ілиясов, шаруашылықты рес публикада алдыңғы қатарға 
шығарған Алдаберген Бисенов және бүгінгі таңда осы шаруашылыққа дем беріп, туған ау-
ылын көркейтіп отырған Қазақстанның Еңбек Ері, «Абзал және К» ТС директоры Абзал 
Ерәлиевтің жасампаз еңбектеріне еріксіз тәнті болар едіңіз.

Нағыз ХХІ ғасырдың ауылында 2800 жан тұрады. Аталған елді мекендегі 
көркейту мен көгалдандыру жұмыстарына биылғы жылға 60 млн теңге қаржы 
бөлініп, бүгінде оның 40 млн теңгесі игеріліпті. Бұған қоса Бесарық елді мекеніндегі 
көркейту мен көгалдандыру жұмыстарына 17 млн теңге бөлінген. 

БАСТАМА

АУЫЛДАҒЫ АЙРЫҚША СТАДИОН

Әдетте біз ауылды құтбереке қонған киелі мекен деп әспеттеп, алтын тамырға балап жа-
тамыз. Сырдария ауданындағы Нағи Ілиясов атындағы ауыл шынымен де осындай бере-
ке қонған құт бесіктің бірі. Аталған елді мекенді кеңбайтақ республикамызға танымал ет-
кен «Абзал және К» ТС директоры, Қазақстанның Еңбек Ері Абзал Ерәлиев. Кеше осы сәні 
мен салтанаты жарасып, көпке үлгі болған үздік ауылда «Абзал Ерәлиев шақырады» атты 
мерекелік шара болды. Шара аясында сыйымдылығы мың орындық стадион ашылып, онда 
«Қайсар»   «Ақтөбе» командаларының қосалқы құрамының ойындары өтті. Ал ауылдағы 
ағайынның қуанышына ортақтасуға елімізге белгілі Олимпиада чемпиондары мен өнер 
жұлдыздары келді. Салтанатты шараға аймақ басшысы Қырымбек Көшербаев қатысты. 
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ХАБАРЛАНДЫРУ
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2014 жылғы 11 қарашадағы 

«Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» атты Қазақстан халқына Жолдауының облыста іске асырылу 
барысы бойынша 2015 жылдың 22 маусымы күні Қызылорда облысының әкімі Қ.Е.Көшербаевтың 
қатысуымен www.e-gov.kz порталында интернет-конференциясы өткізіледі. 

Интернет-конференция бір күн бойы таңертеңгі сағат 09.00-ден 19.00-ге дейін жалғасады. 
Облыс әкіміне www.e-gov.kz порталы арқылы Өзіңізді толғандырып жүрген сұрақтарыңызды 

қойып,  интернет-конференцияға белсенді қатысуға шақырамыз.
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Сенбі, 20 маусым, 2015 жыл

Өткен жылы облыста 29 мың шаршы метр бас
пана (43 көпқабатты үй) қолданысқа берілсе, бір 
жыл ішінде оның көлемі 10 есеге артқалы отыр. 
Осы жылдың соңына дейін 110 мың шаршы метрді 
құрайтын тұрғын үй пайдалануға берілмекші. Бұл 
2406 азамат баспаналы болады дегенді білдіреді. 
Ал жыл соңында Ғ.Мұратбаев көшесінің басы
нан Сырдария өзенінің үстінен өтетін автомобиль 
көпірі салынып біткенде солтүстік жағалауды иге
ру ісі қолға алынады. Демек, 90 мың халық тұратын 
жаңа қала құрылысы 2016 жылдың көктемінде сол 
жағалауда басталады. Мұның бәрі Қызылорданың 
болашағы зор екендігін, Сыр бойының салтанаты 
күн санап айшықталып келе жатқанын айғақтайды. 
Елбасының тапсырмасымен аймақта жүзеге асы
рылып жатқан іргелі істер облыс тұрғындарының 
жүрегіне қуаныш ұялататыны хақ. 

Пәтер кілттерін табыстауға арналған шара
да аталған холдингтің елдегі халықтың қалың то
бын жалдық сипаттағы баспанамен қамтамасыз 
ету ісіне кіріскенін атап өткен «Бәйтерек» АҚ 
басқарма төрағасы Қуандық Бишімбаев қоныс 
иелерін қуаныштарымен құттықтап, «Нұрлы жол» 
экономикалық саясаты шеңберінде елімізде тұрғын 
үй құрылысының қарқыны 
еселеп артқанын жеткізді. 

– Бүгін біз 300 
пәтердің кілтін табыс
тап отырсақ, жыл соңына 
дейін осы «Нұрлы жол» 
бағдарламасы аясында 
тағы мыңға жуық пәтер 
пайдалануға беруді  жос
парлап отырмыз. Қазір 
тағы жаңа тұрғын үйдің 
құрылысын бастамақпыз. 
Бұл – кезекте тұрған аза
маттар жақын арада қоныс 
тойын тойлайды деген сөз. 
Қуаныштарыңыз құтты 
болсын! – деген басқарма 
төрағасы бүгін тағы 12 
тұрғын үйдің іргетасы 
қаланатынын айтты. 

Төрағаның айтуынша, 
Қазақстан бойынша жыл 
соңына дейін 192 млрд 
теңгеге 7 млн пәтер салы
нып, пайдалануға беріледі. 
Салтанатты шара соңында жаңа қоныс иелері 
алғысын жеткізсе, соғыс және еңбек ардагері Тәнеш 
Оразов ақ батасын арнады. Ал, соңғы бірнеше жыл
дан бері баспана жалдап, пәтер жағалап жүрген 
тұрғынның бірі Самат Бижанов бүгін екі бөлмелі 
пәтерлі болғанына өте қуанышты. Елбасының 
«Нұрлы жол» бағдарламасы аясында өзі секілді ба
спанасыз жүргендердің үйлі болғанын білдірген 
қала тұрғыны ел ағаларына риясыз алғысын 
жеткізіп жатты. 

Мұнан соң аймақ басшысы бастаған топ 
«Арай2» шағын ауданында, өзен жағасында са
лынып жатқан тұрғын үйдің құрылыс жұмысымен 
танысты. Нақты кезеңде құрылыс алаңында 300 
жұмысшы еңбек етуде. 280 пәтерден тұратын бұл 
көпқабатты үй қоңыр күздің басында пайдалануға 
берілмекші. Күн санап ажары артып келе жатқан 
шаһарға «Арай» шағын ауданы өз сәулетімен үлесін 
қоспақ. Мұнан соң облыс әкімі мен мәртебелі мей
ман Желтоқсан көшесінің бойынан салынып жатқан 
70 пәтерлік тұрғын үйдің құрылысына келді. 
Аталған тұрғын үй 4 мың шаршы метрді құрайды.

Қызылорда қаласында салынатын тұрғын үй 
құрылысына ұлттық қордан 2,1 млрд теңге қаражат 
бөлінгенін, мұнан өзге осы бағытқа ұлттық ком
паниялар мен жеке инвесторлар арқылы қаржы 
көздері тартылып жатқанын да айта кетейік. 
Мәселен, бүгінгі таңда бізде «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ 
қаржысына 22 тұрғын үйдің құрылысы жүргізілуде. 
Ал «СамұрықҚазына» жылжымайтын мүлік 
қоры» АҚ арқылы 6 тұрғын үйдің, осы акционерлік 
қоғам мен «ӘсемАстана құрылыс» ЖШС бірлесіп 
7 тұрғын үй мен 2 апаттық үйдің құрылысын 

жүргізуде.
Жалпы, Қызылорда қаласы бойынша 

жыл соңына дейін көлемі 166,8 мың шар
шы метрді құрайтын 50 тұрғын үйдің (2560 

пәтер) құрылысы аяқталып, пайдалануға беріледі. 
Мұнан бөлек, «Асархолдинг», «Сарбұлақ» ЖШС
лары, «ЕрАру2» тұрғын үй кешені, «Жұлдыз
құрылысИнвест» ЖШС және «МИК» ЖШС секілді 
жергілікті инвесторлар есебінен 2 млрд 131 млн 
теңгеге көлемі 22 мың 60 шаршы метрді құрайтын 
көпқабатты 5 тұрғын үйдің (202 пәтер) құрылысы 
жүргізілуде.  

Сонымен бірге, «СамұрықҚазына» жыл
жымайтын мүлік қоры» арқылы салынатын 17,2 
мың шаршы метр тұрғын үйдің құрылысы қазір 
қарқынды жүргізілуде. Яғни, З.Шүкіров көшесінің 
бойынан 210 пәтерлі 35 тұрғын үй салынуда. Айта 
кетейік, облыс әкімі Қ.Көшербаев, «Бәйтерек» 
ҰБХ» АҚның басқарма төрағасы Қ.Бишімбаевтың  
қатысумен осы күні он екі тұрғын үйдің құрылысы 
басталып, олардың  іргетасы қаланды. 

Жаңа баспаналар, жоғарыда атап өткеніміздей, 
«Шұғыла» шағын ауданы Шүкіров көшесі бойынан 
және «СПМК70» тұрғын ауданында бой көтереді. 
Шүкіров көшесі бойындағы бес қабатты 4 тұрғын 
үйдің құрылысын осы жылы аяқтау жоспарлану
да. Жалпы ауданы 13 500 шаршы метрді құрайтын 
тұрғын үйде 230 отбасы қоныс тойын тойлайтын 
болады. Сондайақ, «СПМК70» тұрғын ауданын
да бір 40 пәтерлі, үш 50 пәтерлі және үш 60 пәтерлі 
тұрғын үй құрылысы басталды. Тұрғын үйлерді 
2015 жылдың желтоқсан айында пайдалануға беру 
жоспарланып отыр. Осылайша, Елбасының тапсыр
масы бойынша бүкіл елімізде 2005 жылы басталған 
мемлекеттік тұрғын үй құрылысы бағдарламасы 
«Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасына ұласып, 
еліміздегідей  алты Алаш жұртының киелі мекені 
атанған Сыр бойының бас қаласында да қарқынды 
жүргізілуде. 

Дәуіржан ЕЛУБАЕВ,
Бағдат ЕСЖАНОВ (сурет).

БІР КҮНДЕ 300 ОТБАСЫ
БАСПАНАЛЫ БОЛДЫ

АУЫЗАШАР ЖАСАУ – САУАПТЫ ІС
Төрткүл әлемнің күллі мұсылмандары рухани жаңару айының алғашқы күндерін артқа тастады. 

Қасиетті Рамазан айында ораза ұстап, бес парызының бірін өтеп жүрген жамағатқа жылдағы дәстүр бой
ынша облысымыздың мешіттерінде ауызашар ұйымдастырылуда.

Соның дәлеліндей, оразаның бірінші күнінде “АқмешітСырдария” орталық мешітінде облыс әкімінің 
орынбасары Нұржан Әлібаев дастарқан жайып, сауапты іс жасады. Алдымен аруақтар рухына құран 
бағышталды. Осылайша Нұржан Нұрмағанбетұлы ораза тұтушы жамағатпен қоса, тұрмысы төмен отбасы 
мүшелері мен мүмкіндігі шектеулі жандардың ризашылығын алды.

Ауызашарда Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының өкіл имамы Талғат Сейіткәрімұлы 
жиналған көпшілікті қасиетті Рамазан айымен құттықтап, ұстаған оразаларының қабыл болуына 
тілектестік білдірді. Жамағатқа арнап оразаның пайдасы мен ұстау қағидалары жөнінде, берілетін пітір 
садақа, қайырымдылық шаралары туралы айтып берді.

Имандылық рәсімінде сөз алған аймаққа белгілі ардагер Абдолла Дәулетов ораза ұстаушыларға жаса
лып жатқан құрметке ризашылығын білдірсе, ауыз аштырушы облыс әкімінің орынбасары Нұржан Әлібаев 
облыс басшысының қолдауымен жасалып жатқан шара Рамазан айының өн бойында өңір мешіттерінде 
жалғасын табатынын жеткізді.

Шара соңында қызылордалықтарға қадірлі қарт Ыдырыс Қалиев бата беріп, аруақтарға құран 
бағышталды.

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

РАМАЗАН – АЙЛАРДЫҢ СҰЛТАНЫ

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАР
ТАНЫСТЫРЫЛДЫ
Облыстық әкімдікте орналасқан ситуациялық орталықта  «Жол картасы – 2020» бағдарламасы 

аясында  қысқаша инновациялық жобалар тұсаукесері болып өтті. Облыс әкімінің орынбасары 
Ғалым Әміреевтің төрағалығымен өткен кездесуге Астана мен Алматыдан келген ақпараттық тех
нологиялар бойынша коммерциялық компаниялар басшылары, Халықаралық «ІТ» университетінің 
өкілдері қатысты. 

Кездесу басында облыс әкімі аппаратының электронды әкімдікті интеграциялау және дамы
ту бөлімінің басшысы Индира Ақжігітова қонақтарды ситуациялық орталық жұмысымен танысты
рып өтті. Содан кейін компаниялар басшылары кездесуге қатысушыларға өздері басқарып отырған 
құрылымдардың жұмыс бағыты жайлы кеңінен мағлұмат беріп, жобаларымен таныстырды.  

Кездесуді қорытындылаған Ғ.Әміреев бүгінгі заманды күнделікті өмірде үлкен мүмкіндіктер 
ұсынатын ақпараттық технологиялар мен телекоммуникациялар құралдарынсыз елестету мүмкін 
емес екенін  атап өтті. Ол кездесуде таныстырылған үздік жобаларды аймақтың білім жүйесіне және 
бизнесті дамытуға енгізуге болатынын жеткізді. 

Ы.ТӘЖІҰЛЫ.

Салтанатта аймақ басшысы Қырымбек 
Көшербаев өңірде денсаулық сақтау саласы бой
ынша атқарылып жатқан игі істер жайында ай
тып өтіп, мереке иелерін құттықтады. 

– Құрметті медицина саласының қызмет
керлері! Әлемде әр адамға жақын әрі ерекше 
санаттағы аз ғана мамандық бар. Соның бірі – 
дәрігер. Оларды ақ желеңді абзал жандар, адам 
жанының арашашысы деп жатамыз. Өзін осы 
бір аса талапшыл, бейнеті мол мамандыққа 
арнаған адамдарды қалай мадақтасақ та жараса
ды. Дәрігерді дәріптеу, оның еңбегін құрметтеу 
– әркімнің азаматтық борышы. Бүгін біз дәстүр 
бойынша абзал жандарды төл мерекелерімен 
құттықтауға жиналдық. Жанға дауа, дертке шипа 
сыйлап халықтың алғыс, сауабын арқалаған 
ақ желеңділердің кәсіби мерекесі құтты бол
сын! Халқымыз қашаннан «бірінші байлық – 
денсаулық» деп денсаулықты дүниедегі байлық 
атаулыдан жоғары қойса, Ата Заңымызда 
«Мемлекеттің ең басты қазынасы –  халық және 
оның ден саулығы» делінген. Сондықтан еліміз 
сау да саламатты мемлекет құруға кәміл бекінген. 
Бұл – мемлекетіміздің басымдық беріп отырған 
ең маңызды  міндеттерінің бірі. Осы орайда Ел
басымыз Н.Назарбаев Қазақстанды жаңа сатыға 
көтеруі тиіс  Ұлт жоспарына негіз болған  100 
нақты қадамында медицина саласы мамандары
на жаңа міндеттер жүктейтін бірнеше бастама 

көтерді. Олардың мақсаты – жалпыға ортақ са
палы медициналық қызмет  көрсету жүйесін да
мыту. Осы үдеден шығатын кешенді жұмыстар 
біздің аймағымызда да іске асырылуда. Биылғы 
жылы қаржылық қиындықтарға қарамастан 
облыстың денсаулық сақтау саласына бөлінген 
қаржының бір тиыны да қысқармады. Ағымдағы 
жылы денсаулық сақтау саласына 32 млрд 
теңгеден астам қаржы қаралды. Көптен күткен 
балалар ауруханасының құрылысына да қаржы 
бөлініп, құрылыс жүргізілуде, – дей келе, об
лыс әкімі Қырымбек Көшербаев аймақтың ақ 
желеңді абзал жандарын мерейлі мерекелерімен 
құттықтап, жылы лебізін білдірді. 

Сонымен бірге шарада аймақ басшысы об
лыс тұрғындарының саулығын сақтауда ерекше 
үлес қосып, адал қызмет атқарып жүрген  сала 
мамандарын облыс әкімінің Құрмет грамота
сымен, «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі 
үшін» және «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» 
төсбелгілерімен марапаттады. Сондайақ, сал
танатты жиында «Облыстың үздік медици
на қызметкерлері» атты кәсіптік конкурстың 
жеңімпаздары да марапатталып, оларға 500 000 
теңге көлемінде сыйақы табысталды. Мерекелік 
шара жергілікті өнерпаздардың концертімен 
жалғасты.

Айнұр БАТТАЛОВА.

КӘСІБИ МЕРЕКЕ

ДЕНСАУЛЫҚ САҚШЫЛАРЫНЫҢ 
САЛТАНАТЫ

Кеше Н.Бекежанов атындағы қазақ музыкалық драма театрында медици-
на қызметкерлерінің кәсіби мерекесіне орай салтанатты жиын өтіп, оған облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаев қатысты. 

Бейсенбі күні Қорқыт Ата атындағы 
Қызылорда мемлекеттік университетінің 
Студенттер сарайында Қызылорда об-
лысы бойынша саясаткер-әйелдер 
клубының отырысы өтті. Жиында 
әйелдердің саяси көшбасшылығын дамы-
ту мен қолдау мәселесі талқыға салынды. 
Басқосуға  облыс  әкімінің  орынба сары  

Рауан Кенжеханұлы Сыр өңіріне іссапармен 
кел ген «Қазақстанның іскер әйелдері» 
қауымдастығының басшысы, ҚР Президенті 
жанындағы әйелдер істері және отбасылық 
демографиялық саясат жөніндегі Ұлттық ко
миссия мүшесі Раушан Сәрсембаева, облыстық 
мәслихат хатшысы Ақмарал Әлназарова 
қатысып, сөз сөйледі. 

Олар Қазақстанның әлеуметтік
экономикалық дамуында әйелдердің рөлі 
жоғары екендігіне тоқталды. Әсіресе, білім, ме
дицина, сауда, әлеуметтік салалардың жұмысы 
нәзікжандылардың арқасында жанданып 
тұрғанын айтпай кетуге болмайды.

Сыр өңірінде үш жыз мыңнан астам әйел 
адам тұрады. Олар аймағымыздың қоғамдық
саяси өміріне белсенді араласып келеді. 
Облыстағы мемлекеттік қызметкерлердің 46 
пайызын нәзікжандылар құрайды. Өлкедегі 
үкіметтік емес ұйымдардың жетпіс пайызға 
жуығын әйелдер басқарады. Сондайақ 147 
ауыл әкімінің алтауы, түрлі деңгейдегі мәслихат 
депутаттарының 14і әйел. 

Бұдан бөлек, мемлекеттік жобалар мен 
бағдарламалардың арқасында өз кәсібін 
дөңгелентіп, облыс экономикасының дамуына 

үлес қосып жатқан іскер әйелдердің де қатары 
артып келеді. 471 әйел кәсіпкерлікке баулитын 
оқуды тәмамдады. «Бизнестің жол картасы» 
бағдарламасының аясында 71 әйелге жүз милли
он теңгеден астам несие берілді.

Айта кетейік, саясаткерәйелдер клу
бы – «Қазақстанның іскер әйелдері» қауым
дастығының жобасы. Оның мақсаты – әйелдер 
көшбасшылығын дамыту, қоғамның барлық 
салаларында әйелдердің белсенділігін арт
тыру. Осындай клубтар еліміздің барлық 
аймақтарында құрылып, қазіргі таңда белсенді 
жұмыс жасауда. 

Қызылорда облысында саясаткерәйелдер 
клубы 2012 жылдың 5 мамырында құрылды. 
Құрамына 25 көшбасшыәйел: жергілікті 
мәслихаттың депутаттары, мемлекеттік 
органдардың, ҮЕҰ, БАҚ өкілдері енгізілді. 

Сонымен, жиында саясаткер әйелдер 
клубының мүшелері қалалық мәслихат депута
ты Г.Жұмашева, «Нұр Отан» партиясы Шиелі 
аудандық филиалы төрағасының орынбасары 
П.Махамбет, «Әйелдер көшбасшылығы мектебі» 
қоғамдық қорының басшысы С.Бихожа, 
облыстық кәсіпкерлер палатасының іскер 
әйелдер кеңесінің төрайымы А.Абибуллаева, 
№198 мектеп директоры А.Садықбекова ұтымды 
ұсыныстарын айтып, ойларын ортаға салды.

Осы отырыстан кейін «Қазақстанның 
іскер әйелдері» қауымдастығының басшысы 
Р.Сәрсембаева «Гендерлік саясатты жүзеге асы
ру – бәсекелестік әлеміне жол» тақырыбында 
тренинг жүргізді. 

Дәурен ОМАРОВ.

КӨШБАСШЫ ӘЙЕЛДЕР КЕҢЕСІ
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ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША 
ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУДІҢ БАРЫСЫ ТУРАЛЫ

АҚПАРАТ
Қазақстанда 2014 жылдан бері жекешелендірудің екінші толқыны 

қарқынды жүргізілуде. Оның басты мақсаты бизнес пен бәсекелестікті 
дамытуда жан-жақты қолдау көрсетіп, бизнесте мемлекеттің қатысуын 
қысқарту. «Жекешелендірудің кейбір мәселелері туралы» ҚР Үкіметінің 
2014 жылғы 31 наурыздағы №280 қаулысына сәйкес жекешелендіруге 
жататын объектілер тізімі мен кешенді жоспары бекітілді.

Кешенді жоспардың мақсаты жеке секторларға стратегиялық 
маңызы жоқ объектілерді беру. Қызылорда облысы бойынша тізімге 
коммуналдық меншіктің 6 объектісі және «Байқоңыр (Байконур) ҰК» 
ӘКК» акционерлік қоғамының 11 еншілес компаниясы енгізілді.

Ең бастысы бұл объектілер қызмет көрсету бағытын жалғастыру 
қажет. Бұл ауқымды іс-шараның орындау барысындағы маңыздылығы 
оның ашықтығы мен  жариялығында.

Қазіргі таңға, жекешелендіру бойынша тұрақты комиссия құрылып, 
жекешелендірудің мерзімі бекітілді. Жекешелендіру бойынша тұрақты 
комиссия құрамына Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер 
палатасының және жергілікті өкілетті органдардың өкілдері енгізілген.  

Сатылатын мүліктің ашықтығын және жариялылығын қамтамасыз 
ету мақсатында біріккен электрондық алаң қызмет атқарады.

Жекешелендіруге жататын облыстық
коммуналдық мүлік деңгейіндегі ұйымдар

ТІЗІМІ

БӘСЕКЕЛЕС ОРТАҒА ЖІБЕРІЛЕТІН 
«БАЙҚОҢЫР (БАЙКОНУР) ҰҚ» ӘКК»     

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЕНШІЛЕС 
ЖӘНЕ ТӘУЕЛДІ ҰЙЫМДАР ТІЗІМІ

Жекешелендіру бойынша сатылатын не-
месе сатылған объектілер туралы ақпарат 
мемлекеттік мүлік реестрін тіркейтін біріңғай 
операторы болып табылатын – госреестр 
(www.gosreеstr.kz) веб-порталында орнала-
стырылады. 

Сонымен қатар, мемлекеттік ұйымдарды 
жекешелендіру барысындағы негізгі шартты 
талаптарының бірі ол, Кәсіпорынның негізгі 
қызмет профилін  сақталуы және сатып алу 
келісім шартында міндетті түрде көрсетілуі 
тиіс.

Сатып алу келісім шартының негізінде са-
тушы міңдеттердің орындалуына және негізгі 
қызмет профилінің сақталуына бақылау жа-
сайды.  

Сату алдындағы жұмыстарға «Қазақстан 
Республикасының бағалау қызмет туралы» 
заңына сәйкес объектіні бағалау жүргізу 
жатқызылады. Объектінің бастапқы бағасы 
комиссия шешімімен қабылданады.

Сату тек электронды түрде жүргізіледі. 
Электрондық саудаға қатысу үшін 
электрондық сандық қолы (ЭЦП) алу 
қажет. Саудаға қатысу үшін міндетті шарт 
электрондық сандық қолы (ЭЦП) болу 
керек. Электрондық сауданың тәртібі 
жекешелендіру объектісін сату ережесінде 
көрсетілген. Сауда-саттық өткізуде 
ашықтылықтың мәні сатушы мен сатып алу-
шы бір-бірімен тікелей байланыспайды, са-
тып алушылар бір-бірін көрмейді және 
қатынаспайды.

Коммуналдық меншіктегі мүлікті са-
тудан түскен қаражат жергілікті бюджетке 
түседі, ұлттық компанияның мүлкін сатудан 
түскен қаражат сол компанияға түседі.

Жекешелендіру бюджет қаражатын 
тиімді пайдалануға және сауықтыруға 
мүмкіндік береді және бәсекелестікті 
қалпына келтіреді.

Сондай-ақ, бүгінгі күнге осы акция ая-
сында «Байқоңыр (Байконур) ҰК» ӘКК» 
акционерлік қоғамының 4 еншілес ұйымдары 
- «Шөгірлі сүт» ЖШС, «Қызылорда балық 
ӘКК» ЖШС, «Қаратерең Балық» ЖШС, 
«Бөген» сервистік-дайындау орталығы» 
ЖШС бәсекелестік ортаға берілді, яғни 
бұл кәсіпкерлер үшін өз кәсібін кеңейтіп 
қосымша пайда табуға мүмкіндік береді.   

Жекешелендірудің екінші толқыны мем-
лекетке және кәсіпкерлер үшін тиімді.

Қызылорда облысының
қаржы басқармасы.

– Талғат Өмірзақұлы, жекеше
лендірудің негізгі мақсаты және 
барлығы қалай басталды, соған 
тоқталып өтсеңіз.

– Қазақстан бойынша экономикаға 
қатысты жекешелендіру мен 
бәсекелестік ортаның жай-күйіне 
макроэкономикалық тиімділік жөнінде 
талдау жүргізілді. Талдау нәтижесі 
бойынша жекешелендіруге жата-
тын ұйымдардың тізімі анықталды, 
оның ішіне коммерциялық оқуға 
бағдарланған және ғылыми орын-
дар, жобалау институттар, шипа-
жай, бұқаралық ақпарат құралдары, 
әлеуметтік сала объектілері, елді  
мекендерді абаттандыру және қатты 
тұрмыстық қалдықтарды шығару, авто-
мобиль жолдарын жөндеу қызметтерін 
жүзеге асыратын ұйымдар, автобус 
және троллейбус парктері, балалар 
сауықтыру лагерьлері, акционерлік 
қоғамның, ұлттық компаниялар және 
холдингтердің активтері, стратегиялық 
маңызы жоқ активтер.

Жекешелендірудің екінші толқыны 
бизнес пен бәсекелестікті дамытуда 
жан-жақты қолдау көрсетіп, бизнесте 

мемлекеттің қатысуын қысқарту. Бүгінгі 
күнде, мемлекеттік кәсіпорындар жеке 
бизнеске бәсекелес болып келеді және 
жеке бизнес саласында жұмыс жасай-
тын бәсекеге тең емес кәсіпорындарды 
таратудан жекешелендіру мәселесі ту-
ындап отыр. Осыған сәйкес, республи-
ка үкіметімен Қазақстан Республика-
сы Президентінің жекешелендірудің 
екінші толқыны өткізу тапсырмасын 
орындау мақсатында Квазимемлекеттік 
сектор ұйымдарды бәсекелестік 
ортаға беру іс-шаралары жөніндегі 
Жекешелендірудің 2014-2016 кешенді 
жоспары қабылданды.

– Қызылорда облысы бойынша 
жекешелендіру  тізіміне қандай ны
сандар қосылды және оларды кімдер 
сатып ала алады?

– Облыс бойынша тізімге 
коммуналдық меншіктің 6 нысаны 
қосылды, олар: 

1) «Тілдерді оқытудың өңірлік 
орталығы» мемлекеттік коммуналдық 
қазыналық кәсіпорны;

2) «Мемлекеттік қызметшілерді 
және бюджеттік сала қызметкерлерін 
қайта даярлау және олардың біліктілігін 
арттыру өңірлік орталығы» мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық кәсіпорны; 

3) «Салауатты өмір салтын 
қалыптастыру облыстық орталығы» 
мемлекеттік коммуналдық қазыналық 
кәсіпорны;

4) «Қызылорда облысының 
дене шынықтыру және спорт 

басқармасының «Ұлттық спорт түрлері 
және бұқаралық сауықтыру-дене 
шынықтыру клубы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы мемлекеттік 
коммуналдық кәсіпорны;

5) Арал қалалық шаруашылық 
жүргізу құқығындағы көп салалы 
коммуналдық мемлекеттік кәсіпорын;

6) «Сырдария» балалар 
сауықтыру лагері» мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық кәсіпорны 
және «Байқоңыр (Байконур) ҰК» ӘКК» 
акционерлік қоғамының 11 еншілес 
компаниясы енгізілді.

Сатып алушыларға шектеу-
лер жекешелендіру нысандарын сату 
ережесіне сәйкес қойылады, сондай-ақ, 
сатып алушылар заңды немесе жеке 
тұлғалар, жеке кәсіпкерлер бола алады.

– Ал жекешелендіру барысы 
қалай жүргізіледі? 

– Ауқымды іс-шараның орын-
дау барысындағы маңыздылығы оның 
ашықтығы мен жариялығында. Бұл 
үшін жекешелендіру бойынша тұрақты 
комиссия құрылып, жекешелендірудің 
мерзімі бекітілді. Жекешелендіру бой-
ынша тұрақты комиссия құрамына 
Қазақстан Республикасының Ұлттық 
кәсіпкерлер палатасының және 
жергілікті өкілетті органдардың 
өкілдері енгізілген.  

Бүгінгі күнге, сатылатын мүліктің 
ашықтығын және жариялылығын 
қамтамасыз ету мақсатында біріккен 
электрондық алаң қызмет атқарады. Ре-

спублика бойынша жекешелендіру жа-
татын объектілер, сатылатын немесе 
сатылған объектілер туралы ақпарат 
мемлекеттік мүлік реестрін тіркейтін 
біріңғай операторы болып табылатын 
– госреестр (www.gosreеstr.kz) веб-
порталында мемлекеттік және орыс 
тілдерінде орналастырылған.

Сауда-саттықты өткізуге дайындық 
мынадай тәртiппен жүзеге асыры-
лады: қажеттi материалдарды жи-
нау жүргiзiледi; бағалаушы ұсынған 
жекешелендіру объектiсiнiң құнын 
бағалау туралы есепті ескере отырып, 
жекешелендіру объектiлерiнiң алғашқы, 
бастапқы және ең төменгі бағалары 
белгіленеді; әрбiр жекешелендiру 
объектiсiнiң сатылу нысандары мен 
әдiстерi айқындалады; жекешелендiру 
объектiлерi жекелеген сауда-саттықтар 
бойынша бөлiнедi; кепiлдiк жарна-
ны енгiзу тәртiбi айқындалады; сауда-
саттықты өткізу мерзiмі белгiленедi; 
бұқаралық ақпарат құралдарында 
өткізілетін сауда-саттық жөнінде 
ақпараттар жарияланады. Сауда-саттық 
өткізуде ашықтылықтың мәні сатушы 
мен сатып алушы бір-бірімен тікелей 
байланыспайды, сатып алушылар бір-
бірін көрмейді және қатынаспайды.

– Мүлікті сатуда сатып 
алушыларға қандай шарттар мен та
лаптар қойылып отыр? 

– Сату тек электронды түрде 
жүргізіледі және мемлекеттің кез-
келген жерінен қатысуға болады. 
Электрондық саудаға қатысу үшін 
электрондық сандық қолы (ЭЦП) алу 
қажет. Саудаға қатысу үшін міндетті 
шарттың бірі. Электрондық сауданың 
тәртібі жекешелендіру объектісін 
сату ережесінде көрсетілген. Саудаға 
қатыспаған азаматтар сауда барысын 
бақылай алмайды, өйткені ЭЦП – сіз 
және жеке кабинетте тіркелмесе аукци-
он залына кіру мүмкін емес.

Жекешелендіру объектілерін сату 
ережесіне сәйкес, көрсетілген нысан-

дар қызмет көрсету бағытын жоғалтпау 
қажет, жекешелендіру барысындағы 
негізгі шартты талаптарының бірі ол, 
негізгі қызмет профилін сақталуы және 
сатып алу келісім шартында міндетті 
түрде көрсетілуі тиіс. Сатып алу 
келісім шартының негізінде сатушы 
міңдеттердің орындалуына және негізгі 
қызмет профилінің сақталуына бақылау 
жасайды.  

– Облыс бойынша қанша нысан 
жекешелендірілді және сатудан түкен 
қаражат қайда түседі?

– Бүгінгі күнге осы акция аясын-
да облыс кәсіпкерлері-жоба баста-
машылары «Байқоңыр (Байконур) 
ҰК» ӘКК» акционерлік қоғамының 
4 еншілес ұйымдары - «Шөгірлі сүт» 
ЖШС, «Қызылорда балық ӘКК» ЖШС, 
«Қаратерең Балық» ЖШС, «Бөген» 
сервистік-дайындау орталығы» ЖШС 
сатып алды, яғни бұл кәсіпкерлер үшін 
алдағы уақытта өз кәсібін кеңейтіп 
қосымша пайда табуға мүмкіндік 
береді.   

Коммуналдық меншіктегі мүлікті 
сатудан түскен қаражат жергілікті бюд-
жетке түседі, ұлттық компанияның 
мүлкін сатудан түскен қаражат сол 
компанияға түседі. Барлық төлемдер 
кепілдік жарнадан бастап нысанға 
төленген төлемдер екінші деңгейлі 
банк арқылы жүргізіледі, яғни, түсімнің 
ашықтылығын және заңдылығын 
қамтамасыз етеді. Жекешелендіру бюд-
жет қаражатын тиімді пайдалануға 
және сауықтыруға мүмкіндік береді 
және бәсекелестікті қалпына келтіреді.

–  Жекешелендіруден қандай 
тиімділік күте аламыз?

– Жекешелендірудің екінші 
толқыны іс-шарасын орындау шағын 
және орта бизнеске жаңа серпін береді, 
мемлекетке, ұлттық холдингтерге және 
компанияларға инфрақұрылымдық 
жобаларын дамытуға қосымша 
қаржыландыру көзі табылады. 

Жекешелендіру бір жағынан биз-
неске кең мүмкіндік береді, екінші 
жағынан мемлекеттік бюджетінің 
ауыртпашылығын қысқартады.

Жалпы айтқанда жекешелендірудің 
екінші толқыны кәсіпкерлерге де, 
үкіметке де тиімді.

– Сұхбатыңызға рахмет!

Сұхбаттасқан
Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУДІҢ ЕКІНШІ КЕЗЕҢІ

МЕМЛЕКЕТКЕ ДЕ,
БИЗНЕСКЕ ДЕ ТИІМДІ ШАРА

Соңғы жылдары Қазақстанда жекешелендіру және мемлекеттік 
меншіктен шығару жөнінде кешенді шаралардың жүзеге асырылуының 
нәтижесінде меншік қатынастарында және коммерциялық ісәрекеттердің 
ұйымдастырушылыққұқықтық формаларында бірқатар өзгерістер 
болды. Елбасы тапсырмасына сәйкес, Қазақстан Республикасының 
Үкіметі өткен жылдың наурыз айында  “20142016 жылдарға арналған 
жекешелендіру бойынша кешенді жоспарды” бекіткен болатын. Соған 
сәйкес қазіргі күні елімізде жекешелендірудің екінші толқыны жүріп жа
тыр. Ал оның біздің өңірде қалай жүзеге асуда екенін облыстық қаржы 
басқармасының басшысы Талғат Жақыпбаев айтып берген еді.

№ Кәсіпорын атауы Орындалу 
мерзімі

1 «Тілдерді оқытудың өңірлік 
орталығы» МКҚК 

Қараша,
2014 жыл

2 «Мемлекеттік қызметшілерді және 
бюджеттік сала қызметкерлерін 
қайта даярлау және олардың 
біліктілігін арттыру өңірлік орталығы» 
МКҚК 

Қараша, 
2016 жыл

3 «Салауатты өмір салтын 
қалыптастыру облыстық орталығы» 
МКҚК 

Қыркүйек, 
2015 жыл

4 «Ұлттық спорт түрлері және 
бұқаралық сауықтыру-дене 
шынықтыру клубы» ШЖҚ МКК

Қыркүйек, 
2016 жыл

5 «Арал қалалық шаруашылық 
жүргізу құқығындағы көп салалы 
коммуналдық мемлекеттік 
кәсіпорын»

Қараша, 
2016 жыл

6 «Сырдария» балалар сауықтыру 
лагері» МКҚК 

Қараша,
2016жыл

№ Ұйым атауы Акция 
пакеттерінің 

үлесі (қатысу 
үлесі), %

Орындалу 
мерзімі 

1 2 3 4

1 «Қызылорда» автобус 
паркі» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі

51 Қараша, 
2016 жыл

2 «Агро Холдинг Байқоңыр» 
жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі

51 Қараша, 
2016 жыл

3 «Жаңақорған» шипажайы» 
жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі

49 Желтоқсан, 
2015 жыл

4 «Қызылорда құс 
фабрикасы» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі

49 Желтоқсан, 
2014 жыл

5 «Жан-Арай Жем» 
жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі

49 Желтоқсан, 
2016 жыл

6 «Қаратерең Балық» 
жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі

44,5 Қараша, 
2014 жыл

7 «Бөген» сервистік-дайындау 
орталығы» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі

9,5 Желтоқсан, 
2014 жыл

8 «Шөгірлі сүт» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі

31,3 Қараша, 
2014 жыл

9 «СПК Қызылорда Балық» 
жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі

38,8 Желтоқсан, 
2014жыл

10 «Арал балық өңдеу зауыты» 
жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі

49 Шілде, 
2016 жыл

11 «КазРос Инновация» 
жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі

10 Тамыз, 
2016 жыл
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НӘТИЖЕ

Жас қызметкерлерді ұжымның қоғамдық 
және өндірістік өміріне белсене араластыру – 
«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік 
қоғамы жүргізіп отырған саясаттың басты 
қағидаларының бірі. 2012 жылдан бастап 
ҚМГ БӨ компаниялары тобында жас маман-
дар кеңестері құрылып, жұмыс істей бастауы 
осының дәлелі. 

ҚМГ БӨ кәсіпорындарындағы жас
тар кеңестерінен саладағы өндірістік және 
технологиялық проблемаларды шешу-
ге бағытталған инновациялық жобалар мен 
құнды ұсыныстар көптеп түсе бастады. Үш 
жыл ішінде кеңестер елеулі ісшаралар мен 
басқосулар өткізіп, ұжымдардың қоғамдық 
өміріндегі өз орындарын айқындай түсті.

Әсіресе, бір жыл бұрын Алматы 
қаласында өткен  форумында жас мамандар 
компанияның өндірістік қызметін жақсартуға 
және экономикалық тиімділігін арттыруға 
арналған төл жобаларын ұсынып, сындарлы 
сарапшылар алдында лайықты қорғаған бо-
латын. Форумның қорытындылары бойын-
ша өндіріске енгізу көзделген үздік жобалар 
таңдап алынған еді. 

Биылғы маусымның 1112 күндері жас ма-
мандар кеңесінің дөңгелек үстелі өткізіліп, 
оған «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» 
акционерлік қоғамының 18 еншілес және 
тәуелді компанияларының өкілдері қатысты. 
Оның күн тәртібінде байқаудың жеңімпаздары 
өз инновациялық жобаларын өндіріске 
енгізудің алғашқы нәтижелерін ортаға сал-
ды. Байқаудың шарты бойынша геология және 
гео  физика, еңбек пен қоршаған ортаны қорғау, 
кен орындарын игеру, қаржы саласы секілді 
түрлі номинацияларда үздік атанғандар осы 
мерзім ішінде өз жаңалықтарын өндірістік 
үрдіске қосуы тиіс болатын. Жастар ізденісі 
жемісті жалғасып, ізгі істермен өрісін тапқан.

Мысалы, жоғары температуралы қабатта 
полимерлі суландыруды пайдалану арқылы 
мұнай өндірісін арттыру жобасының ав-
торы Нариман Абжанов өз жаңалығын 
«Қазгермұнай» компаниясының Нұралы 
кен орнында тәжірибеден өткізген болатын. 

Аталған технологияны енгізудің арқасында 
10 айдың ішінде мұнай өндіру  қосымша 15 
мыңнан  астам  тоннаны  құраған. Осы әдісті 
қолдану тәжірибе учаскесінде су басудың 
төмендеуіне де септігін тигізді.

«Ембімұнайэнерго» басқармасының еңбек 
және қоршаған ортаны қорғау инженері Ай-
бек Бисеновтің жобасы былтырғы жылы 
қауіпсіздік техникасы бойынша үздік деп 
танылған еді. Жас маман жұртшылық на-
зарына қауіпсіздік техникасы туралы өзі 
түсірген фильмін ұсынған болатын. Содан 
бері бұл фильм компания қызметкерлеріне, 
өндіріске жаңадан келген мамандарға үнемі 
көрсетіліп келеді. Жоба авторының айтуынша, 
фильм  қызметкерлердің теориялық білімін 
пысықтауға мүмкіндік береді және қауіпсіздік 
техникасын қалай сақтау қажеттігі тура-

лы көрнекі әңгімелейді. «Ембімұнайэнерго» 
электр монтерлер бригадасы «Үздік маман» 
байқауында 2014 жылы бірінші орынды ие-
ленсе, бұл да жоба тиімділігінің бір көрсеткіші 
деуге болады. Өйткені кәсіби шеберлік 
байқауында бағаланатын басты өлшемдердің 
бірі – қауіпсіздік техникасын сақтау болып та-
былады.

– Біздің мақсатымыз білім деңгейі мен 
тәжірибесі әртүрлі жастардың ортақ тіл табы-
суына жағдай жасап, олардың күшқайратын 
ішкі корпоративтік мәселелерді шешуге 
бағыттау, – дейді ҚМГ БӨ қызметкерлерді 
басқару және дамыту жөніндегі басқарушы 
директоры Ботагөз Әшірбекова. – Бұл – 
жүйелі жұмыс, өйткені болашақта олар өз 
тәжірибесімен қызметкерлердің келесі буыны-
мен бөліседі. Жастардың әлеуеті мол, бүгінгі 

жас мамандар кеңесінің қатарынан болашақта 
мұнай саласының майталмандары, өндіріс 
жетекшілері шығатынына күмәнім жоқ. 

Дөңгелек үстелге қатысушылар да 
басқосудан алған өз әсерлерімен бөлісті:

– Біз осындай ісшараларға мән беріп 
келе жатқан «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» 
акционерлік қоғамының басшылығына 
алғысымызды білдіреміз. Басқосу арқасында 
біз басқа ұйымдардағы құрбыларымызбен 
пікірлесіп, қызықтырған мәселелерді 
талқылауға мүмкіндік алдық. Өзара ой бөлісіп, 
пікірсайысқа түстік. Кездесуден ойымыз өсіп, 
жақсы әсермен қайтатын болдық, – дейді 
Жаңаөзеннен келген су өндіру және тасымал-
дау басқармасының маманы Ақтоты Сүтбаева.

«Қаражанбасмұнай» акционерлік 
қоғамының атынан жастар жиынына қатысушы 
Алмас Хамидуллаев өз кәсіпорнында 
2013 жылы ұйымдастырылған жас маман-
дар кеңесінің жұмысы туралы әңгімеледі. 
Өндірістік қызметті жетілдіру жөнінен кеңес 
біршама іскерлік бастамаларға ұйытқы болған. 

– Бұл кездесу менің көңілімнен шықты. 
Компания топтарында жұмыс істейтін жастар 
еркін кеңес құрып, бірбірінің табыстарына 
тәнті болды, жаңа     достар     мен     пікірлестер     
тапты, – деп ол ұйымдастырушыларға риза
шылығын білдірді.

Басқосу барысында Shlumberger компания
сының  өкілдері  ұңғымаларды бұрғылаудың 
заманауи технологиялары мен геологиялық 
барлау саласындағы жаңалықтар бойынша 
жиынға қатысушылар алдында баяндама жаса-
ды. SPE инженерлермұнайшылар қоғамының 
өкілі ұйымның Қазақстандағы және Астана 
қаласындағы қызметі туралы әңгімеледі. 

Сонымен, ҚМГ БӨ компаниялар 
тобының жас мамандары инновациялық жо-
балар енгізудің алғашқы қорытындыларын 
шығарды. Дөңгелек үстел басындағы әңгіме 
жастарды өндірістік үдерістерді жаңғыртуға 
жігерлендірді. Пікір алмасулар барысында 
ортаға салынған ұсыныстар кеңестер жұмысын 
жақсартуға септігін тигізбек.

Айгерім СМАҒҰЛОВА.

САЛАНЫ ДАМЫТУДАҒЫ ЖАСТАРДЫҢ ҮЛЕСІ
ҚМГ БӨ ЖАС МАМАНДАРЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ  ӨНДІРІСКЕ ЕНГІЗУДІҢ АЛҒАШҚЫ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫН ШЫҒАРДЫ

АРЗАН БАҒА ҚАЙДА БАР?
Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының ақпараттықмаркетингілік жүйесі 

арқылы күнделікті негізгі азықтүлік өнімдерінің бағаларына мониторинг жүргізіліп 
отыр. Жүргізілген мониторингтің нәтижесінде 18 маусымдағы бағамен ең арзан 
өнімдерді облыс аудандары мен Қызылорда қаласының төмендегі сауда үйлері мен ба-
зарларынан алуға болатындығын хабарлаймыз.

Қызылорда қаласы бойынша «Дәмді» әлеуметтік дүкендерінде  күріш – 160, 
жұмыртқа – 11, бөлке нан – 35, картоп – 55, сәбіз – 60, басты пияз – 70, қырыққабат – 50,  
1 сортты ұн  2850 теңгеден сатылуда. 

«Мирас» сауда үйінің ауласында орналасқан қоймада картоп – 75, басты пияз – 75, 
сәбіз – 100, қызылша  – 150, қырыққабат 55  теңгеден. 

Арал ауданы бойынша  Арал қаласының «Алтай» базарының кәсіпкері 
С.Саяновтың дүкенінде қант 160, картоп – 90100, жуа 80, сәбіз – 110, қырыққабат – 60, 
жұмыртқа – 12,  ал «Қанағат» базарының жанындағы Н.Сапарбаевтың дүкенінде қант 
– 160, картоп – 90100, пияз – 8090, қырыққабат – 7080, сәбіз – 100, жұмыртқа – 12
13,  күріш 180200, қарақұмық жармасы – 180200 теңгеден сатылуда. Сонымен бірге, 
кәсіпкер Б.Қасымбаевтың «Бауыржан» дүкенінде қант 146, күріш 170, өсімдік майы – 
215, сары май 280350 теңгеден саудалануда. 

Қазалы ауданы бойынша «Әлеуметтік сауда дүкені» күріш –140, қарақұмық жар-
масы – 180, қой еті – 1000, жұмыртқа – 15, картоп – 80, сәбіз – 100, басты пияз – 85, 
қызылша – 100, қырыққабат – 40 теңгеден  сатылуда. 

Қармақшы  ауданы бойынша  «Бибінұр» базары мен «Жандос» дүкенінде  картоп  
– 80, сәбіз – 90, жуа – 75, 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 – 80, сәбіз 
– 95100, басты пияз – 80, қырыққабат – 50, жұмыртқа – 11, «Ақниет», «Айдана» және 
«Қаракөз» дүкендерінен І сортты бидай ұны – 5676, жұмыртқа – 1112, өсімдік майы – 
200250, жуа – 80, сәбіз –100, картоп – 80, қырыққабат  – 50, тауық еті 370410  теңгеден 
алуға болады. 

Сырдария ауданы бойынша «Өркен» және  «Серікбол» дүкендерінде 1 сорт ұн  
кг – 74, нан – 45, өсімдік майы – 260, картоп – 90100, сәбіз – 110, жуа – 90, қырыққабат – 
70, қант – 150, тауық еті – 410420, «Бақытжан», «Нұр» дүкендерінде  жұмыртқа – 1011, 
өсімдік майы 260, қырыққабат – 90 теңгеден сатылуда.  

Шиелі ауданы бойынша «Ә.Шорабаев», базарында картоп – 6590, жуа – 7085, 
сәбіз – 90, қырыққабат – 50, өсімдік майы  – 230, қант – 170, жұмыртқаның  10 данасы 
– 120, тауық еті – 420 теңгеден алуыңызға болады. Сонымен қатар, І сортты бидай ұны 
5776 теңгеден сатылып жатыр.

Жаңақорған ауданы бойынша «Мағжан», «Заңғар», «Сырдария»және «Нұрасыл» 
дүкендерінде ұн 1 сорт 6678, нан 4050, өсімдік майы – 200250, картоп – 8090, жуа – 
80, қырыққабат – 5055, сәбіз – 9095, тауық еті – 400430, жұмыртқа – 10 теңге болса,  
«Нұр» базарында ет 1050 теңгеден сатылуда.

Қызылорда облысы әкімдігінің
2015 жылғы 16 маусымдағы №40 қаулысы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде

19.06.2015 жылы № 5024 тіркелген

2015 ЖЫЛҒА СУБСИДИЯЛАУДЫҢ КЕЙБІР 
МӘСЕЛЕЛЕРІ ТУРАЛЫ 

«Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды да-
мытуды мемлекеттік реттеу туралы» 2005 жылғы 8 шілдедегі 
Қазақстан Республикасының Заңына және «Басым дақылдар 
өндiрудi субсидиялау арқылы өсiмдiк шаруашылығы 
өнiмiнiң шығымдылығы мен сапасын арттыруды, жанар
жағармай материалдарының және көктемгi егiс пен егiн жи-
нау жұмыстарын жүргiзу үшін қажеттi басқа да тауарлық
материалдық құндылықтардың құнын және ауылшаруашылық 
дақылдарын қорғалған топырақта өңдеп өсіру шығындарын 
субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республи-
касы Ауыл шаруашылығы министрінің міндетін атқарушының 
2015 жылғы 27 ақпандағы  №43/177 бұйрығына (нормативтік 
құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №11094 
нөмірімен тіркелген) сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес басым ауыл 
шаруашылығы дақылдардың тiзбесі және басым дақылдар 
өндіруді субсидиялау арқылы өсімдік шаруашылығының 
шығымдылығын және өнім сапасын арттыруға, жанаржағармай 
материалдары мен көктемгi егiс және егiн жинау жұмыстарын 
жүргiзу үшін қажеттi басқа да тауарлықматериалдық 
құндылықтардың құнын және ауыл шаруашылығы дақылдарын 
қорғалған топырақта өңдеп өсіру шығындарының құнын 
арзандатуға арналған субсидиялар нормалары (1 гектарға және 
(немесе) 1 тоннаға) белгіленсін.

2. «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген 
тәртіппен осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы 
әкімінің орынбасары С.С.Қожаниязовқа жүктелсін.

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

 Қызылорда облысының 
                           әкімі                                           Қ. КӨШЕРБАЕВ.

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы министрі
_____________А. Мамытбеков
2015 жылғы «16» маусым

Қызылорда облысы әкімдігінің
2015 жылғы «16» маусымдағы  №40 қаулысына

қосымша

Басым ауыл шаруашылығы дақылдардың тiзбесі және
басым дақылдар өндіруді субсидиялау арқылы өсімдік 
шаруашылығының шығымдылығын және өнім сапа-
сын арттыруға, жанаржағармай материалдары мен 

көктемгi егiс және егiн жинау жұмыстарын жүргiзу үшін 
қажеттi басқа да тауарлықматериалдық құндылықтардың 
құнын және ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғалған 

топырақта өңдеп өсіру шығындарының құнын арзандатуға 
арналған субсидиялар нормалары

(1 гектарға және (немесе) 1 тоннаға)

р/с Басым
дақылдардың тізбесі

Бір гектарға 
субсидия
нормасы,

теңге
1 Күріш 23000
2 Дәндік жүгері 22500

3 Ашық топырақта, өнеркәсіптік үлгідегі 
тамшылап суару жүйесін қолдана 
отырып өсіретін дәндік жүгері

63900

4 Майлы дақылдар 27575
5 Картоп 79780
6 Ашық топырақта, өнеркәсіптік үлгідегі 

тамшылап суару жүйесін қолдана 
отырып өсіретін картоп

219560

7 Көкөністер 75656

8 Ашық топырақта, өнеркәсіптік үлгідегі 
тамшылап суару жүйесін қолдана 
отырып өсіретін көкөністер

181905

9 Бақшалық дақылдар 15000
10 Ашық топырақта, өнеркәсіптік үлгідегі 

тамшылап суару жүйесін қолдана 
отырып өсіретін бақшалық дақылдар

86423

11 Қорғалған топырақ жағдайында 
өсірілетін көкөніс дақылдары 
(фермерлік жылыжайлар) (екіден 
аспайтын дақыл айналымы)

3000000

12 Сүрлемдік жүгері 23040

13 Ашық топырақта, өнеркәсіптік үлгідегі 
тамшылап суару жүйесін қолдана 
отырып өсіретін сүрлемдік жүгері

64311

14 Бірінші жылғы бұршақ тұқымдас 
көпжылдық шөптер

16362

15 Екінші және үшінші жылғы бұршақ 
тұқымдас көпжылдық шөптер

8152

МАҚАЛАЛАРҒА БӘЙГЕ ЖАРИЯЛАНАДЫ!
Орталық «Ақмешіт – Сырдария» мешіті қасиетті Рамазан айының құрметіне «Құлшылық самалы – Рамазан» 

атты мақалаларға бәйге жариялайды.  Оның мақсаты: жастарға қасиетті Рамазан айының құндылығын түсіндіре оты-
рып, олардың шығармашылық белсенділігін арттыру, қасиетті ай туралы кеңінен насихаттау болып табылады.

Бәйгенің шарттары:
Бәйгеге ұсынылатын мақаланың көлемі 45 беттен аспауы, мақала көшірілмеуі және ол осыған дейін өзге 

бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланбаған болуы шарт. Сонымен қатар онда хадис, аяттар, ұлы ойшылдардың 
даналық сөздері пайдаланылуы тиіс.

Қатысушының тегі, атыжөні қызмет орны толық көрсетілуі, автордың электронды поштасы жазылуы керек.
Мақалалар 2015 жылдың 10 шілдесіне дейін қабылданады. 
Ұсынылған мақалалар өңделмейді және қайтарылмайды.
Бәйге жеңімпаздары қасиетті Рамазан айының «Қадір түні» күні, яғни шілде айының 13нен 14не қараған түні 

марапатталатын болады. 
Мақалаларды «Мақалалар бәйгесіне» деген айдармен орталық «АқмешітСырдария»  мешітінің aqmeshit@

mail.ru  электронды поштасына жіберуге немесе Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі №16  мекенжайына 
жолдауыңызға болады.

«АқмешітСырдария» мешіті байланыс телефоны 214715.

ХАБАРЛАНДЫРУ
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2014 жылғы 

11 қарашадағы «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» атты Қазақстан халқына 
Жолдауының облыста іске асырылу барысы бойынша 2015 жылдың 22 маусымы 
күні Қызылорда облысының әкімі Қ.Е.Көшербаевтың қатысуымен www.egov.kz 
порталында интернетконференциясы өткізіледі. 

Интернетконференция бір күн бойы таңертеңгі сағат 09.00ден 19.00ге дейін 
жалғасады. 

Облыс әкіміне www.egov.kz порталы арқылы Өзіңізді толғандырып жүрген 
сұрақтарыңызды қойып,  интернетконференцияға белсенді қатысуға шақырамыз.



СБ
www.syrboyi.kz

Сенбі, 20 маусым, 2015 жыл

5МЕРЕЙ
ЕРТЕҢ – МЕДИЦИНА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ КҮНІ

Мейірбикелік іс пен мейірбике 
мамандығының даму беталысы 
қазіргі денсаулық сақтау жүйесінде 
осы мамандық рөлін едәуір нығайтып 
келеді. Мейірбике ісі өз дәрежесінде 
дамуы үшін оқу орындарындағы білім 
беру сапасы практикалық денсаулық 
сақтау саласының сұранысына 
сәйкес болуы қажет. Осы мақсатты 
алға қойған Қызылорда медицина 
колледжі соңғы жылдары білім беру 
деңгейімен республика медицина 
колледждері арасында өз орнының 
бар екендігін дәлелдеп келеді.

Жоғары біліктілік санатты 
дәрігер-педиатр, бірінші санатты 
әлеуметтік гигиена және денсаулық 
сақтау  ісін ұйымдастырушы, ҚР 
Денсаулық сақтау ісінің үздігі 

Әзима Ибраева басшылық ететін 
білім ордасының алға қойған басты 
мақсаты – білім беру мен тәрбиені 
жетілдіре отырып, нарық бәсекесіне 
қабілетті, құзыретті, сапалы маман 
даярлау. 

– Алға қойған мақсаттың нәтижелі 
орындалып жатқандығының айғағы 
– колледж бітіруші түлектерінің 
соңғы үш жыл аралығында екі рет 
республикалық конкурстарда «Үздік 
бітіруші түлек» атағына ие болуы 
және 2013, 2015 жылдары колледж 
базасында «Емдеу ісі», «Гигиена 
және эпидемиология» мамандықтары 
бойынша республикалық «Үздік 
бітіруші түлек» конкурстарының 
жоғары деңгейде өткізілгендігі. 
Ұжым болып басқару саласындағы, 
денсаулық сақтау және білім 
саласындағы реформаларды, инно-
вацияларды үнемі басты назарда 
ұстап қажеттілігіне қарай білім беру 
процесіне уақытылы енгізіп отыруға 
жіті көңіл бөлеміз. Осының дәлелі 
ретінде колледжді басқару ісіне 2010 
жылы 9 маусымда  ҚР СТ ИСО 9001-
2009 «Сапа менеджменті жүйесінің» 
енгізілуін және 2013 жылы серти-
фикаттаудан қайта өтуін атауға бо-
лады. Облыстық денсаулық сақтау 
саласының мамандарға сұранысын 
ескеріп, соңғы жылдары колледж 
қабырғасында медициналық ла-
борант, гигиенист-эпидемиолог, 
құрал-жабдықтарды пайдалану және 
жөндеу жөніндегі техник, оптик-
офтальмолог мамандары даярлану-
да,– дейді Әзима Балтабайқызы. 

Басшының айтуынша, колледж 
педагогикалық ұжымының әлеуетін 
жоғарылату бағытында жүргізілген 
жұмыстар да өз нәтижесін беру-
де. Оқытушылар құрамының 34,7% 
жоғары, 29,5% бірінші біліктілік са-
наттарын иеленген. 

Бүкіл әлемде мейірбике ісі ма-
мандары қазіргі кезде дайындықты 
тек базалық техникалық және кәсіби 

білім беру деңгейінде ғана емес, 
сондай-ақ мейірбике ісі бойынша ба-
калавриат, магистратура және док-
торантура шегінде де даярлықтан 
өтеді.

Ағымдағы оқу жылының 1-қыр-
күйегінен республиканың алты 
медициналық колледжінде тәжірибе 
негізінде оқу процесіне «Медбикелік 
іс» мамандығы бойынша қолданбалы 
бакалавриат білім бағдарламасы 
енгізілді. Аталған колледждердің 
қатарында Қызылорда медици-
на колледжінің де болуы оқу 
ордасындағы білім беру деңгейінің 
жоғары екендігін байқатады. Қазіргі 
таңда аталған бағдарлама бойын-
ша 23 студент білім алуда. Жаңа 
білім бағдарламасын оқу процесіне 

енгізу оқу орнының әкімшілік және 
педагогикалық ұжымының алдына 
үлкен міндеттер жүктеді. 

Елбасы Н.Назарбаевтың «Жал-
пыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 
20 қадам» атты Қазақстан хал-
қына Үндеуінде білім жүйесін 
жаңғырту аясында дуальды кәсіби 
білім беруді дамыту, жұмысшы 
кадрларының зәрулігін еңсеру үшін 
қолданбалы мамандықтардың зама-
науи орталықтарын құру міндеттері 
қойылды. Дуальды жүйенің негізі 
оқу орны мен өндірісте қатар оқыту 
болып табылады.

– Дуальды оқытуда теория мен 
практиканың өзара байланысы 
принципі жүзеге асырылады, мұның 
өзі болашақ маманға кәсіпорында 
жұмыс істеу кезінде қажетті 
біліктілікке ие болуға көмектеседі. 
«Мейірбике ісі» мамандығы бой-
ынша эксперимент негізінде 
енгізілген қолданбалы бакалавр білім 
бағдарламасы бойынша білім алушы 

студенттер жалпы оқу уақытының 
63%-н практикалық сабақта өткізсе, 
ал оның 77%-н мейірбике-ментордың 
тікелей басшылығымен клиникалық 
базада өткізеді. Нәтижесінде емдеу-
профилактикалық мекемелер өздері-
нің болашақ мамандарының сапа-
лы даярлануына өз үлестерін қоса 
алады. Бұл Қызылорда медици-
на колледжінде дуальды оқытудың 
алғышарттары қаланды дегенді 
білдіреді,– деді колледж директоры 
бізбен әңгімесінде. 

Белгілі болғанындай, экспери-
мент негізінде білім алушылардың 
білім сапасының жоғары екендігі  
мен тордың, білім алушының және 
оқытушының қатысуымен клини-
калық базада өткізілген сұхбаттасу 

арқылы бағалау емтиханы кезінде 
көрінеді екен. Сондай-ақ бас-
шы білім беруде дәстүрлі «негізгі 
тұлға – оқытушы» деген ұғымнан 
қазіргі «негізгі тұлға – білім алушы» 
ұғымына ауысу қағидасы қолданбалы 
бакалаврларды даярлау ісінде айқын 
көрініс табатынын айтты.

Сабақ беру және білімді бағалау 
тәсілдерін инновациялау,  білім алу-
шыларды студенттік өмірдің алғашқы 
айларынан-ақ клиникалық практи-
камен таныстыру, оқытушылардың 
және ментор-оқытушылардың по-
тенциалын жоғарылату – сапалы ма-
ман даярлаудағы  негізгі көрсет-
кіштер болып табылады. Осы орай-
да Қызылорда медицина колледжі 
аталған талап үдесінен көрініп, 
өңіріміздің денсаулық сақтау са-
ласында бәсекеге қабілетті білікті 
де білімді медицина қызметкерлері 
қатарын молайта түсу үшін аянбай 
еңбек ете бермек. 

А.СӘРСЕНБАЙҚЫЗЫ.

Облыста 754 302 тұрғын болса, оның 57 пайызы қала, 43 пайызы ауылда тұрады. 
Өңірлер арасында туу көрсеткіші республикада 22,73 болса, облыста бұл 

көрсеткіш 26,83-ті құрап, бесінші орында тұр.
Күтілетін өмір сүру ұзақтығы республикада 2013 жылы 70,4 болса, Сыр өңірінде 

68,98-ден 2014 жылы 70,82-ге көтерілген. 
Табиғи өсім көрсеткіші елімізде 14,75 болса, аймақта 20,79-ды құрап, бесінші 

орынға табан тіреді.
2014 жылға облыстың денсаулық сақтау саласын қаржыландыруға құрылыспен 

қоса алғанда 33 401 млн теңге қаралды, бұл 2013 жылмен салыстырғанда 18 пайызға 
немесе 5 319,8 млн теңгеге артық. Ал ағымдағы жылы салаға 32,1 млрд теңге қаралды. 

Өңірлер арасында денсаулық сақтау саласы бойынша бір тұрғынға жұмсалатын 
шығын 53105 теңге болып, облыс Астанадан кейінгі екінші орынға тұрақтады. 

2013-2014 жылы аймақтың денсаулық сақтау саласының өзекті мәселелерін 
қамтитын “Жол картасы” қабылданып, оны іске асыру үшін 4 401,6 млн теңге 
қаралып, іске асырылды.

Дені сау адам – мемлекеттің басты 
байлығы. «Қазақстан –2050» стратегиясын-
да Елбасы Н.Назарбаев «Ұлт денсаулығы 
– біздің табысты болашағымыздың негізі» 
деп атап көрсеткен болатын. Осы орай-
да елімізде тұрғындардың денсаулығын 
қорғау бағытында Елбасының бастамасы-
мен бірқатар бағдарламалар қабылданып, 
көптеген ауқымды жұмыстар атқарылып 
келеді. Мемлекет басшысының жыл 
сайынғы қазақстандықтарға арнаған 
Жолдауларында «бірінші байлыққа» ба-
рынша көңіл бөлініп, саланы дамыту, 
медициналық көмектің қолжетімділігін 
арттыру мәселесіне жіті назар аударылып, 
қаржы көлемі де артып отырғаны белгілі. 
Бұған Елбасының «Қазақстан – 2050» 
Стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында 
«Біз ұлт саулығын жақсарту ісінде едәуір 
ілгерілеуге қол жеткіздік. Денсаулық 
сақтау жүйесінің тиімділігін артты-
ру үшін оны ұйымдастыру, басқару мен 
қаржыландыру жұмысы реформаланды» 
деген сөзі дәлел. 

Жолдауда айтылғандай, тұрғындар 
саулығын сақтау мақсатында елімізде 
ауқымды жұмыстар атқарылуда. Соның 
ішінде Сыр өңірі медицина саласын-
да да іргелі істер баршылық. Әсіресе, 
ана мен бала өлімін, туберкулез, қатерлі 
ісік аурушаңдығын төмендету, мек-
теп және мектепке дейінгі балалар-
ды  сауықтыру, ауыл тұрғындарына 
тәулік бойы стационарлық көмектің 
қолжетімділігін арттыру үшін облыс-
та денсаулық сақтау саласының 2013-
2014 жылдарға арналған «Жол карта-
сы» бекітілді. Осының негізінде қазіргі 

таңда аймақта бұл көрсеткіштер едәуір 
төмендеді. Атап айтқанда,  күтілетін өмір 
сүру ұзақтығы республикада 2013 жылы 
70,4 болса, облыста 68,98-ден 2014 жылы 
70,8-ге көтерілген. Табиғи өсім көрсеткіші  
республикада 14,75 болса, өңірде 20,79-ды 
құрап, бесінші орында тұр. 

Істің тетігі қаржыға байланысты 
екенін ескерсек, бұл оң көрсеткіштер 
салаға құйылып жатқан қыруар қаржының 
нәтижесі екенін аңғару қиын емес. 
Мәселен, денсаулық сақтау саласын 
қаржыландыруға өткен жылы 35 млрд-
ға жуық теңге қаралған, бұл 2013 жыл-
мен салыстырғанда 18 пайызға немесе 
5319,8 млн теңгеге артық. Биылдың өзінде 
қаржыландыру көлемі 32,1 млрд теңгені 
құрайды.

Қаржыландыру көлемінің жыл сайын 
артуы салаға заманауи озық технология-
ларды енгізуге, материалдық-техникалық 
базаны нығайтуға, медициналық қызметтің 
сапасын арттыруға мол мүмкіндік беруде.

«100 мектеп, 100 аурухана» бағдар-
ламасы аясында бой көтерген қаладағы 
ірі әрі жаңа емдеу ұйымы «Ана мен бала 
орталығының» Сыр өңірі медицинасын-
да маңызы зор. 200 төсек-орынға арналған 
орталық өткен жылы ел игілігіне берілген 
болатын. Перинаталды орталықтың бас-
ты мақсаты облыстың әйелдері мен бала-
ларын мамандандырылған стационарлық 
және кеңес беру-диагностикалық көмек-
пен қамтамасыз ету болып табылады. 
Оның құрамында 80 төсектік туу бөлімі, 
35 төсектік жүкті әйелдер патологиясы, 
35 төсектік гинекология, 50 төсектік жаңа 
туылған сәбилер бөлімі және 20 төсектік 
күндізгі емдеу, кеңес беру-диагностикалық 
бөлімі қызмет етеді. Ағымдағы жылы 
мұнда генетикалық орталық, трансфузио-
логия бөлімі мен оқу кабинеттері ашылды. 

Өткен жылы 296 науқасқа  жоғары 
медициналық көмек көрсетілді. Оның 
ішін де нейрохирургиялық ота 29-дан 45-
ке өссе, кардиохирургиялық, ота 105 рет  
жасалды. 

Сондай-ақ, былтыр Сыр медицина-
сының тарихында тұңғыш рет созылма-
лы бүйрек ауруына шалдыққан науқасқа 
бүйрек ауыстыру операциясы жасалды. 
Осы арқылы Қызылорда елімізде бүйрек 
ауыстыру отасын жасаған төртінші облыс 
атанып отыр. 

«Саламатты Қазақстан» мемлекеттік 
бағдарламасын жүзеге асыру, сала-
ны дамыту, тұрғындар саулығын сақтау 
бағытындағы игілікті жұмыстар жалғасын 
таба бермек.

Сапар РАХМЕНШЕЕВ,
 облыстық денсаулық сақтау 

басқармасының басшысы.

Өткен күнде белгі жоқ. Жұпарбайдың кейде 
осы сөзге  дау айтқысы бар. Сонау бала күнінде 
үлкендердің жанында көп болғандықтан ба, 
әлде олардың өзара қызу әңгімелерін  тыңдап 
өскендіктен бе бұл сөзді жиі еститін. Сонда 
“өткеннің бәрі тез ұмытылып кететіні ғой” деп 
ойлайтын-ды.  Өзінің еңбек жолын Қазалыдағы 
мектептің  директорлығынан бастаған, ұлттық 
қауіпсіздік, аудан, облыс комсомол, партия, кеңес 
ұйымдарының басшы қызметтерінде болған  әкесі 
Төлеген Бақбергеновтің жүрген ортасы да, арала-
сатын достары да өзгеше еді. Ұлы Отан соғысының 
зардабын тартқан, одан кейінгі жылдардың 
қиыншылығын бастарынан өткерген  аға буын 
өкілдері Жұпарбаймен тең құрбыдай сөйлесіп, өмір 
жайында  ақыл-кеңесін айтудан жалықпайтын. Өзі 
үш қыздың ортасындағы жалғыз ұл болғандықтан 
ата-анасының жағдайына көңіл бөліп тұратын-
ды. Содан да болар түсіп тұрған жоғары оқу ор-
нын тастап, қарт әке-шешесінің қолына қайтып 
келді... Өткен күндер елесін ой елегінен өткерген 
Жұпарбай оның белгісінің жүрек түкпірінде 
орнығып қалатынын сезінді.   

Обалы не керек, әкесі балаларының  жоғары 
білім алып, мамандығына сай қызмет етулеріне 
мүмкіндік жасады. Соның нәтижесінде үлкен 
қызы Құрманкүл педагогика ғылымының кандида-
ты, Шәйкүл мен Баяны мәдениет қайраткері атан-
ды, ал Алтынайы әлі күнге Сыр өңіріндегі білікті 
онколог-дәрігерлер қатарында жемісті еңбек етіп 
келеді.  Жұпарбай болса, 1980 жылы Қызылорда 

медициналық училищесін фельдшер мамандығы 
бойынша бітіріп, Мәдениет ауылындағы 
фельдшерлік-акушерлік пунктте алғашқы 
дәрігерлік  жұмысын бастады. Екі жыл Кеңес Ар-
миясы қатарында әскери борышын өтеп келген-
нен кейінгі өмірі ауыл адамдарының денсаулығы 
күзетінде өтіп келеді. 

Өзінің отыз бес жылдық дәрігерлік  қызметінде 
Жұпарбай Бақбергенов талай жақсы жандардың 
өмірдегі дәм-тұзының сәтті жалғасуына себеп-
кер болып, олардың ақеден алғыстарын иеленді. 
Ол – 2001 жылдан бері жоғары санатты фельдшер, 
бірнеше рет ауданның, 2004 жылы облыстың 
“Үздік фельдшері”  атанған, сол жылы “ҚР 
денсаулық сақтау ісінің үздігі” танылған, аудан 
әкімінің, өз саласының “Алғыс хаты” мен Құрмет 
Грамоталарын иеленген жан. Иә, бұның бәрі оған 
тектен-тек келмегені анық. Үздіксіз  іздену, әркез 
Алматы, Ақтөбе, Қызылорда қалаларындағы білім 
жетілдіру курстарынан өту, қосымша  мамандық 
игеру, халық медицинасын өз ісіне орынды 
қолдана білу – оны мақсат биігіне  жетеледі. Соның 
нәтижесінде  ол жетекшілік ететін дәрігерлік 
амбулатория ұжымы жақсы көрсеткіштерге 
қол жеткізді. Мәселен, туберкулезді ертерек  
анықтау және оны болдырмау мақсатындағы 
жүргізілген жұмыс  айтарлықтай оң нәтижесін 
берді. Жұқпалы ауруларды болдырмау  шара-
лары іске асырылды. Ең бастысы, ана мен бір 
жасқа дейінгі бала өліміне жол берілмеді. Рес-
публика Президентінің салауатты өмір салтын 

қалыптастыру бағдарламасын жүзеге асыру 
мақсатында айтарлықтай жұмыс жүргізіліп, Мыр-
забай ахун ауылы екінші мыңжылдықтың басын-
да бірнеше рет ауылдың, ауданның “Салауат-
ты  ауылы” атанса,  2007 жылы    республикалық 
байқаудың жүлдегері танылды.

Бақбергеновтер отбасын ауылдастары 
“дәрігерлер әулеті”  деп орынды  атайды. Ол рас, 
Жұпарбайдың өмірлік серігі  Роза да отыз жыл-
дан астам уақыт  медбике болып жемісті еңбек 
етті. Отбасының үлкені, орта мектепті ерек-
ше аттестатпен бітірген  Айгүл Бақбергенова 
Ақтөбе мединститутының түлегі, қазір  қаладағы 
№6 емхананың  терапия бөлімінің меңгерушісі. 
Жұпарбай мен Розаның екінші перзенті Айжан 
да облыстық балалар ауруханасында көз дәрігері, 
Ақмаралы Жалағаш ауданаралық жіңішке тері 
аурулар  ауруханасының  кожвендерматоло-
гы, ұлы Айдос болса ауыл ауруханасының  
фельдшері, келіні Сәуле Жамбылқызы да осы 
ауруханада мейірбике.  Отбасының кенжесі, 
Төлеген атасының атын шығарып жүрген Жан-
дос  Қызылорда мемлекеттік университетінің 
мұнай-газ  факультетінің 4-курс студенті. Бір 
айтарлығы, Жұпарбай мен Розаның Жандостан 
өзге балаларының барлығы да мемлекеттік  грант 
есебінен оқыды. 

– Балалардың  медицина саласын таңдауына 
анам Сәнтайдың ұзақ уақыт төсек тартып жатқаны  
әсер етті, – деп еске алады Жұпарбай. – Анасы мен 
екеуіміз жұмыстамыз, әжесіне укол салып, жара-

сын таңу, дәрісін ішкізіп, барлық жағдайын жасау 
Айгүл мен Айжанның мойнында болатын. Сөйтіп 
олар әулетте әпкеміз Алтынай мен жездеміз 
Дәуіттен бастау алған  дәрігерлік  династияны 
одан әрі қарай  жалғастырды.  

Отбасы мүшелерінің айта кетер тағы бір 
ерекшелігі, олар спорт пен өнерді егіз санайды. 
Мәселен, Ақмарал Бақбергенова ел Тәуелсіздігінің 
10 жылдығына байланысты өткен облыстық 
“Бозторғай” байқауында  жүлделі Ш орынды ие-
ленсе, Жандос – спорт шебері, зілтемір көтеруден 
Қостанай қаласында өткен республикалық сту-
денттер универсиадасының күміс  жүлдегері. 
Жұпарбайдың өзі де кезінде спортпен  айналысқан,  
күреске қатысып, теннис ойнаған.

Адам ұрпағымен көрікті, солардың  жақсысына 
марқайып, табысына қуанады. Жұпарбай мен Роза 
күйеу балалары инженер Еркін мен заң қызметкері 
Жандосты қазір өздеріне ақылшы, көмекші са-
найды. Ал  олардан өрбіген жиендері Зұлыпқар 
мен Айзеренің, Асылан мен Айананың, қара 
шаңырақтағы  немерелері Тоғжан мен Айдынның 
балалық бал қылықтарын таңға дейін әңгімелеуге 
бар. Ет жақындарының мейірім шуағына бөленген 
ұрпақтың әсте  кері кетпейтіні анық. 

Біздің бүгінгі әңгімемізге арқау болған Мыр-
забай ахун ауылындағы өнегелі отбасылар 
қатарынан саналатын Бақбергеновтер әулеті өз ай-
наласына мейірім нұрын төгіп, алдағы  күндерге 
нық сеніммен  адымдап барады. Олардың  алар 
асулары да, қол жеткізер биік белестері де әлі алда.

Жұмагүл ОРАЛБАЕВА.
Жалағаш ауданы.
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АДАМ БАЙЛЫҒЫ

БАСТЫ МАҚСАТ – БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ 
МАМАНДАР ДАЯРЛАУ 

ДЕНСАУЛЫҚ КҮЗЕТІНДЕГІ ӘУЛЕТ

Беттерді дайындаған А.Батталова



Сенбі, 20 маусым, 2015 жыл

6 СБ
www.syrboyi.kz

БРИФИНГ

ДЕНСАУЛЫҚ

Теміржол ауруханасы десе елең етпейтін адам жоқ. Себебі, тарихы со-
нау 1905 жылдан басталатын емдеу ұйымының қызылордалықтар саулығын 
сақтауда алар орны ерекше. 

Сыр өңіріндегі ежелгі емдеу мекемесі болып табылатын теміржол ау-
руханасы өзінің осынау  ғасырдан асқан ғұмырында уақыт талабына сай 
түрлі оқиғаларды бастан кешіп, талай асуларды артқа тастап келеді. Алғаш 
пайдалануға берілген жылы небары 16 төсек орын ғана болып, онда бар-
жоғы төрт фельдшер және бір акушерка ғана еңбек етсе, 1925 жылы төсек 
орын саны 25-ке жетіп, қызметкерлер саны 26-ны құрады. Ал 1927 жылы 
емхана салынды. Ол өз кезегінде аурухананың төсек санын 50-ге көбейтуге 
мүмкіндік берді. Бірқатар кабинеттер жұмыс істей бастады. 1942 жылы 
Қызылордаға көптеген білікті дәрігерлер қоныс аударды. Стационарда 
төсек саны 65-ке жетті. 1952 жылы аурухана мен емхана бірікті. Емханадағы 
медициналық қызмет екі өндірістік аймақтық бағыт бойынша жүргізілді. 
Осы жылы алғашқы туберкулездік кабинет ашылды. Осылайша 1970 жылға 
дейін емдеу мекемесінің төсек орын саны 225-ке жетті. Қан құю бекеті 
ұйымдастырылды. 1994 жылы емдеу ғимараттары жаңадан салынып, ел 
игілігіне пайдаланылды. 

Қызылорда темір жол ауруханасында 1941-1973 жылдар аралығында 
И.Л.Казак, С.И.Шевченко, Н.Г.Моргунова, А.А.Шамшиев, В.И.Распопов, 
С.Т.Ким секілді көптеген білікті дәрігерлер еңбек етті. Ал аурухананы 
1973-2009 жылдар аралығында майталман маман, білікті басшы, ерекше 
ұйымдастырушылық қабілетке ие азамат  Әлайдар Абдуайтов басқарды. 

Айта кету керек, темір жол 1940 жылға дейін «Орынбор», 1940-1958 
жылдар аралығында «Ташкент», ал 1958 жылдан бастап «Қазақ темір 
жол», 2010 жылдан бері «Апаттар медицинасы темір жол госпитальдары» 
акционерлік қоғамының филиалы «Қызылорда темір жол ауруханасы» деп 
аталады. Сол кезеңнен бастап күні бүгінге дейін аурухана білікті дәрігер 
Мәжит Бұхарбаевтың басқаруында. 

Бүгінде аурухана құрылымында 135 төсекке арналған тәуліктік ста-
ционар және емхана бар. Тәуліктік стационар ішінде терапия, невроло-
гия, гинекология, хирургия, ақылы қызмет көрсететін бөлімшелер бар. Ем-

хана ауысымына 350 келушіге қызмет көрсетуге арналған. Онда балалар 
бөлімі, әйелдерге кеңес беру бөлімі және 20 орындық күндізгі стационар, 
қосымша стоматология, физиотерапия, зертханалар, ЭКГ, рентген, УДЗ, 
эндоскопия кабинеттері  жұмыс жасайды. Мекемеде 49 дәрігер және 120 
орта буын қызметкері еңбек етеді. Ауруханада ерекше еңбегімен, жоғары 
біліктілігімен көзге түсіп, ұжым мүшелері арасында үлгі болып жүрген ме-
дицина қызметкерлері баршылық. Олардың арасында директордың ем-
деу ісі жөніндегі орынбасары С.Құдайбергенова, бөлімше меңгерушісі 
Ә.Төрешбаев, Р.Шәріпқұлова, «ҚР Денсаулық сақтау ісінің үздігі» дәрігер-
эндокринолог М.Сейтжанов, дәрігер-травматолог Т.Өтепов, дәрігер-
терапевт Г.Баймұратова, гинекологтар Р.Тлеулеева мен Е.Теміров және 
«ҚР Денсаулық сақтау ісінің үздігі» бас медбике М.Кенжеахметова, мед-
бикелер Л.Байменова, Л.Тәшенова, Г.Бақбергенова, кіші буын медицина 
қызметкерлері С.Рахова, А.Адаева, О.Хегай және Г.Сағынбаевалардың есімі 
ерекше аталады. 

Темір жол ауруханасының ұжымы тұрғындар арасында сапалы әрі 
қолжетімді медициналық көмек көлемін арттыру мақсатында түрлі ша-
раларды ұйымдастыруды жолға қойған. Мәселен, директордың емха-
на ісі жөніндегі орынбасары М.Ршымбетов бастаған дәрігерлер бригадасы 
«Денсаулық» және «Жәрдем» поездарымен бірнеше мәрте облыстың қашық 
станциялары мен разъездеріне барып, тұрғындарға мамандандырылған 
медициналық көмек көрсетуі осы сөзіміздің дәлелі. Биыл аурухана 
басшылығы оптикалық когерентті томограф, автоматты периметр және ЛОР 
оталарын жасауға арналған операциялық микроскоп алуды жоспарлап отыр. 
Аурухананың офтальмолог дәрігері ағымдағы жылдың наурызынан ба-
стап күндізгі стационар жағдайында көз ауруларына лазерлік әдіспен емдеу 
жүргізуде. 2015 жылдың бес айында аурухана бойынша барлығы 340 ота жа-
салса, лапароскопиялық әдіспен жасалған ота саны 142-ні құрауда. 

Биыл 110 жылдығын атап өтетін аурухана ұжымы Сыр өңірі 
тұрғындарының саулығын сақтауда қызмет ете бермек.

А. СӘРСЕНБАЙҚЫЗЫ.

«Сыр медиа» ЖШС жанындағы Қызылорда облыстық коммуника-
циялар орталығында масаға қарсы күрес шаралары туралы брифинг бо-
лып өтті. 

Онда облыстық балалар ауруханасының аллерголог дәрігері Шол-
пан Арғынбаева соңғы уақытта балалар арасында маса шаққаннан 
кейін жеңіл және орташа деңгейдегі асқынулардың болып жатқанын 
айта келе, маса шаққан жағдайда асқынуды болдырмаудың жолына 
тоқталды. 

–Соңғы кезде маса шағу салдарынан әсіресе, балалар арасын-
да аллергиялық жағдайлар көрініс тауып ауруханаға келіп жатқандар 
қатары баршылық. Негізі балалардың қаны тұщы әрі тері қабаты жұқа, 
нәзік болып келеді. Сол себепті маса шаққанда балада жара пайда бо-
лып, тері қышып, орны ісіп кетеді. Осы орайда ата-аналарға айтары-
мыз  маса шаққан жағдайда ол жерді спирт немесе зеленкамен залал-

сыздандыру керек. Егер орны асқынса, өз бетінше ем-дом жасамай де-
реу дәрігерге қаратқаны абзал. Баланы кешкілік сыртқа шығарарда оған 
бір түсті киім кигізгені дұрыс,– дейді аллерголог дәрігер.

Сонымен бірге брифингте «Сенім» емханасының аймақтық 
дәрігері Татьяна Снежкова мен облыстық тұтынушылар құқықтарын 
қорғау департаментінің бас маманы Гүлшара Жұмалиева да масадан 
қорғанудың шаралары туралы кеңінен әңгімелеп берді. Ал қалалық 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекци-
ясы басшысының орынбасары Біржан Далабаев көпқабатты үйлерді 
дәрілеу жұмыстары ақылы түрде, яғни, тұрғындардың қаражаттарымен 
жүргізілетінін және оны пәтер иелері кооперативтері атқаратынын 
мәлімдеді. 

Айнұр БАТТАЛОВА.

Елбасымыз “Ұлт денсаулығы – біздің табысты болашағымыздың 
негізі” деп атап көрсеткендей, елімізде денсаулық саласына аса зор 
көңіл бөлініп келе жатқандығы баршамызға мәлім. Бүгінде елімізде 
барша білімі мен біліктілігін азаматтардың денсаулығын сақтауға, 
денсаулық саласын мейлінше өркендетуге жұмсап жүрген ақ ха-
латты абзал жандар жетерлік. Сондай айтулы азаматтардың бірі 
де бірегейі 40 жылға жуық, осының 15 жылын Сырдария аудандық 
ауруханасында бас дәрігер қызметін абыройлы атқарған, биылғы 
жылы Ұлттық медициналық Ассоциациясы ұсынысымен “Ал-
тын дәрігер” атағын иеленген Абдолла Арғынбаев десек, артық 
айтқандығымыз болмас. 

Мен осы жазбамның кейіпкерімен со-
нау 1970 жылдардан бері сыйлас та сырлас, 
табақтас та тағдырлас болып келемін. Содан 
да оның өскен ортасы, жүрген ізгілікті жолы, 
ел денсаулығы үшін сіңірген өлшеусіз еңбегі 
көз алдымда көлбеңдеумен тұрады. Айтар 
ойым орнықты, сөзім салмақты болуы үшін 
ақ халатты азаматтың өмірдерегіне сәл-пәл 
шегініс жасайық.

Абдолла зиялылар отбасында тәлімді 
тәрбие алған. Әкесі Арғынбай Аққұм 
ауылындағы орта мектепте ұлағатты ұстаздық 
жолымен жүрсе, анасы Рахия осы ауыл ауру-
ханасында акушер-фельдшер болып, жүздеген 
сәбилердің өмір есігін ашуына өзіндік үлесін 
қосқан абзал жан, асыл ана атанды. Содан да бұл кісінің “КСРО денсаулық 
сақтау саласының үздігі” төсбелгісімен марапатталуы тектен-тек бол-
маса керек. Орта білім ұясынан саналы тәрбие, сапалы білім алған Аб-
долла ана жолын мұрат тұтып Алматы медицина институтының педиа-
трия факультетінен дәріс алып, 1977 жылы туған топырағы – Тереңөзекке 
ат басын бұрады. Жоғарыда айтқандай, қырық жылға жуық бір ғана 
денсаулық сақтау саласында қызмет етуі тектен-тек болмаса керек. 1977 
жылы аудандық аурухананың балалар бөлімшесінің меңгерушісі болудан 
еңбек жолын бастаған бұйра шашты, келбетті, жүрегі жомарт жас жігіт ау-
дан тұрғындарының алғысына бөленеді. Аналар мен сәбилердің сүйікті 
дәрігеріне айналады. Содан болар ол 1978-1983 жылдары осы аудандық ау-
рухана бас дәрігерінің балалар мен әйелдерге медициналық көмек көрсету 
жөніндегі орынбасары, ал 1985 жылдан 1999 жылға дейін бас дәрігердің 
емдеу ісі жөніндегі орынбасары қызметін  абыройлы атқарады. Осы 1999 
жылы аудандық орталық ауруханасының бас дәрігері болып, он бес жыл 
бойы қызмет етуі екінің бірінің басына бұйыра бермейтін бақ болса керек. 

Абдолла Арғынбаев аурухана басшылығына тоқырау кезеңмен тұспа-
тұс келді. Қараңыз, сол жылы, яғни, 1999 жылы оңтайландыруға байланыс-
ты емдеу мекемесінің төсек орны 13-ке ықшамдалады. Бұл бірінші кезек-
те дерттеріне шипа іздеген науқас жандарға оңайға соқпады. Басшылықтың 
біліктілігін сарапқа салған Абдолланың күлкісіз күн, ұйқысыз түн өткізуіне 
тура келді. Билік басындағылардың табалдырығын тоздырып дегеніне 
жеткені бар. “Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің” енуіне байла-
нысты аудандық ауруханаға үш елді мекен (Шаған, Амангелді, Қоғалыкөл) 
ауруханалары топтастырылып, науқастардың төсек орны 185-ке жеткізілді. 

– Бүгінде, – дейді Абдолла, – ауруханада 6 емдеу бөлімі жұмыс жасай-
ды. Атап айтар болсақ, терапия, хирургия, гинекология, реанимация, пер-
зентхана, балалар мен жұқпалы аурулар бөлімшесі тұрақты жұмыс жүргізіп 
келеді. Аурухана құрамына Шаған елді мекенінде – 30, Аманкелді ауылдық 
ауруханасында 15 төсек орнымен науқастарға ем-дом жасалып, осы арқылы 
аудан орталығынан шалғайдағы елді мекендердегі науқас жандардың 
дерттерінен айығуларына барынша жағдай жасалуда. 

Абдолла айтса айтқандай, аудандық ауруханада ондаған жоғары білімді 
абзал жанды азаматтар халық денсаулығы мен өмірін сақтауға қалтқысыз 
қызмет көрсетуде. Атап айтар болсақ, денсаулық сақтау саласының 
үздіктері Қожабек Сарыбаев, Рүстем Садықов, Кенжебек Бәйімбетов, Астра-
хан Қожақов, Сейітхан Даужанов, Айткүл Досжанова, Шынтас Зетов секілді 
азаматтарға аудан халқының айтар алғысы шексіз. 

Үзілген әңгіме жібін қайта сабақтаған Абдолла бүгінгі таңда 
дәрігерлердің кәсіби шеберліктерін шыңдап, жетілдіруге тың мүмкіндіктер 
барын тілге тиек етті. Айтуынша, денсаулық сақтау саласында қазір елеулі 
өзгеріс, өрлеу бар. Аймақтағы дәрігерлер күрделі операцияларды өздері ғана 
жасап қоймай, өзіндік тың тәжірибелерімен еліміздің медициналық саласы-
на өзіндік қолтаңбаларын да қалдырып келеді.

– Әрбір жаңашыл істің жетістігімен қатар қиыншылығы да шашетек-
тен болады. Мұны дәрігерлер түсінгенмен сырқат жандар түсінбей жатады. 
Содан да денсаулық үшін күресте шаршадым деген тоқтам болмауы қажет. 
Демек, әрбір дәрігер берген антына сәйкес өз мамандығына адал болып, ты-
нымсыз еңбек етсе ғана оң нәтижесін көруге болады, – дейді А.Арғынбаев.

Сөз орайы келгенде Абдолла басшылық жасаған жылдары аудандық ау-
рухана  алған асулар жайлы айтпасқа болмас. Ел Тәуелсіздігінің 21 жылдығы 
мерекесі құрметіне және жыл қорытындысына орай ел тұрғындарын емдеу-
де жоғары жетістіктерге жеткені үшін облыста “Үздік аудандық аурухана” 
номинациясын иеленді. Облыстық кәсіподақтар тарапынан да бұл ауруха-
на “Ынтымағы мен бірлігі жарасқан” ұжым дипломымен марапатталды. 
Аудандық “Үздік ұжымдық шарт” номинациясын да үздіксіз иеленіп келеді.

Қырық жылға жуық уақыт бойы күн-түн көз ілмей азаматтар денсаулығы 
үшін сүйіспеншілігімен, біліктілігімен тер төгіп келе жатқан оның өлшеусіз 
еңбегі де ескерусіз қалған емес. Бірінші санаттағы дәрігер Абдолла денсаулық 
сақтау саласында маман кадрларды даярлаудағы қол жеткізген табыстары 
үшін ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің Құрмет грамотасымен, ал 2001 
жылы ҚР Тәуелсіздігінің 10 жылдық құрметіне мерекелік медальмен ма-
рапатталды. Қазақстан Республикасы Президенті Н.Назарбаевтың “Алғыс 
хаты” мен облыс әкімі және облыстық мәслихаттың “Құрмет грамотасын” 
иеленуі де ел-халық алдындағы ересен еңбегіне берілген баға болса ке-
рек. Абдолла 2008 жылы ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығымен 
“Денсаулық сақтау саласының үздігі” атағын иеленсе, биылғы жылы Ұлттық 
медициналық Ассоциациясы оған “Алтын дәрігер” төсбелгісін табыс етті. 
Айтқандай, ол бір емес, бірнеше мәрте аудандық мәслихат депутаттығына 
сайланып, аудан тұрғындарының тұрмыс-тіршіліктерін түзеуге де сүбелі 
үлесін қосып, алғысқа кенелген азамат. Абдолланың айтуынша, ел-халықтан 
алған алғыстан артық марапат жоқ.

А.Арғынбайұлының есімін Сыр аймағының қалың жұртшылығы 
ардақтап атайды. Бүгінде Арғынбаевтар әулеті Тереңөзек кентіндегі 
береке-бірлігі, тұрмыс-тіршілігі жарасқан өнегелі отбасының бірінен сана-
лады. Арғынбаевтар отбасы “дәрігерлер жанұясы” деп те аталады. Үлкен 
ұлы Руслан – аудандық аурухананың жансақтау бөлімінің меңгерушісі, 
келіні Рыскүл – балалар бөлімінің меңгерушісі болса, қызы Жанар Аста-
на қаласында дәрігер-фармацевт. Кіші қызы заңгер болса, кенже бала-
сы есепші.  Өнегелі отбасының өркен жаюына Абдолланың жан жары 
Сәбираның сіңірген еңбегі өлшеусіз. Ұзақ жылдар ұлағатты ұстаздық жо-
лымен жүріп, “Қазақ КСР білім беру ісінің үздігі” белгісімен марапатталған. 
Олардың бүгінде немерелер қызығына кенеліп отырған жайы бар.

Абдолла ұлағатты ұстазы, балалар хирургиясының атасы атанған акаде-
мик Камал Ормантаевты ерекше қадір тұтып, құрметтейді. К.Ормантаевтың 
“Дені сау бала – ата-ананың ғана емес, ұлтымыздың да болашағы. Сырқат 
қоғамды сауықтыру – алдымен оның дертке шалдыққан ұрпақтарын емдеу-
ден басталады” деген ой-толғамын өзінің өмірлік ұстанымы етіп бағалайды.

Арқалы ақын Сүйінбай:
...Жақсының жүзі жылы, сөзі майда, – дегендей, “Алтын дәрігер” 

атанған Абдолла Арғынбаев осындай айтулы азамат.

Еркін ӘБІЛ.
Сырдария ауданы.

Қоғамның құндылығы – адам
ның денсаулығы бәрі нен қымбат. 
Сондықтан Ата Заңымызда әрбір 
азамат кез келген уақытта емделіп, 
ден саулықтарын жақсартуға 
құқылы екені айтылған.
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев жыл 

сайынғы халыққа арнаған Жолдауында 
денсаулық сақтау саласына басым бағыт 
беріп, қоғамда медициналық санитарлық 
көмектің сапасын жақсартуға айрықша 
көңіл бөліп келеді. Бүкіл ғұмырын, күш-
жігерін халықтың денсаулығын жақсартуға 
арнап, алғыс пен абыройға бөленіп 
жүрген ақ халатты абзал жандарға қандай 
құрмет көрсетсе де артық емес. Солардың 
қатарында Жалағаш аудандық туберкулез-
ге қарсы күрес диспансерінің бас дәрігері 
Кәметов Ғалымжан Ханзуллаұлының 
есімін ерекше атауға болады. Өйткені аудан 
халқы жоғары білімді, білікті маманның 
қалтқысыз қызметімен бірге жылы сөйлеп, 
жаныңа шипа беретін оның емделушіге 
құрметіне, адами қасиеттеріне дән риза.

Жалпы, Ғалымжан дәрігер болу 
үшін жаралған жан десе болады. Ол 
Оңтүстік Қазақстандағы мемлекеттік 
академияға оқуға түсіп, 2003 жылы ем-
деу ісі мамандығын алып шықты. 
Қызылорда облыстық медициналық 
орталықта бір жыл реаниматолог болып 
жұмыс істеген соң, сол кездегі дәрігердің 
жетіспеушілігіне байланысты Жалағаш 
аудандық ауруханасына шақырылып, ре-
аниматолог, одан кейін аудандық емха-
нада сандық компьютерлі флюра аппара-
тында рентгенолог-дәрігер және бас тера-
певт қызметін қоса атқарды. Әрине, жас 
маманға екі қызмет атқарып, көпшіліктің 
көңілінен шығу оңай емес, жүктеген жұмыс 
түрі көп. Соған қарамастан ерінбей ізденді, 
еңбек етті. Бірнеше рет арнайы курстар-

да оқып, біліктілігін жетілдіріп қайтты. 
Сандық компьютерлі флюра аппараты 
арқылы халықты тексеруден өткізді. Бұл 
да болса аурудың алдын алуға көп септігін 
тигізді. Есепте тұратын науқастарға тегін 
босатылатын дәрі-дәрмектердің тараты-
луын үйлестіріп, портал арқылы ауру-
ханада жатып емделулеріне жағдай жа-
сады. Сөйтіп, өзіне жүктелген қызметін 
жауапкершілікпен атқарып, халықтың 
құрметіне бөленді.

Облыстық денсаулық сақтау 
басқармасы Ғ.Кәметовтің қарым-
қабілетін, білімін, біліктілігін бағалап, 
2014 жылы Жалағаш аудандық тубер-
кулезге қарсы күрес диспансерінің бас 
дәрігері қызметіне жоғарылатты. Бүгінгі 
таңда бүкіл дүние жүзінде күрмеуі қиын 
күрделі мәселе туберкулез ауруы бо-
лып тұр. Сондықтан, профилактикалық 
жұмыстар жүргізіп, туберкулез ауруының 
алдын алу келелі міндеттердің бірі екені 
белгілі. Халықтың тілін тауып, істің ретін 
білетін Ғалымжан бас дәрігер болып 
келген бір жыл мерзімде диспансердің 
жұмысы жанданып, қызметкерлердің 
жағдайлары жақсара түсті. Алдын алып 
профилактикалық жұмыстар жүргізу–
медициналық қызметтің барлық жүйесінің 
басты қағидаты. Аудан халқымен семи-
нар өткізіліп, туберкулез ауруынан сақтану 
жолдары түсіндіріліп келеді. Ескі ғимарат 
жөнделіп, жылу жүйелері жаңартылды. 
Заман талабына сай жаңа технологиялар-
мен, компьютермен аурудың алдын алып 
анықтайтын жабдықтар қойылды. Мәселен, 
заманауи соңғы жетістік Диоскентес вак-
цинасы арқылы адам ағзасындағы ту-
беркулез таяқшаларын ерте анықтай ала-
ды. Қазіргі кезде маман дәрігерлер елді 
мекендерді аралап, халықты тексеруден 
өткізіп алдын алу жұмыстарын жүргізуде. 

Сондай-ақ мұнда ультрадыбыстық зерт-
теу бөлімі, рентген диагностика зерттеу 
бөлімі, артдиогност –7 томография, бакла-
боратория бөлімдері жұмыс істейді. Осы 
бөлімдердегі технологиялар арқылы ауру 
белгісі анықталған жағдайда диспансердегі 
бес төсектік күндізгі стационарға неме-
се қаладағы ауруханаға жатып емделуге 
жолдама беріледі. Диспансерде 6 дәрігер, 
20 медбике, 8 техникалық қызметкер, 
әкімгершілік басқару бөлімінде 17 адам 
қызмет етеді.

– Елу алты жылдық тарихы бар ауру-
ханада адам жанының арашашысы болып 
адал қызмет етіп келе жатқан ақ халатты аб-
зал жандар көп. Дәрігерлер Байзақ Іздібаев, 
Райкүл Ахетова, Гүлмира Қабылова, 
Шолпан Жүрсінова, бас мейіркеш 
Гауһар Құланбаева, мейіркештер Сара 
Сейітнәбиева, Ғалия Нұрғалиева, Шолпан 
Сәрсенбаева, Ғалия Доспанова, Зейнеш 
Шарипова, кадр бөлімінің қызметкерлері 
Нұрила Қоңырбаева, Ақбота Мұстафаева, 
Маржан Мырзалиева, Жақсыгүл Каракаева, 
Гүлбахрам Қабылова ортақ іске үлестерін 
қосуда,-дейді бас дәрігер Ғ.Кәметов.

Айтпақшы, жалағаштықтар 
Кәметовтер отбасын “дәрігерлер дина-
стиясы” деп мақтан етеді. Өйткені, олар 
әулетімен дәрігерлік мамандықты таңдап, 
халықтың денсаулығын жақсарту жолын-
да жемісті еңбек етіп келеді. Мәселен, 
Ханзулла Кәметов көп жыл аудандық 
денсаулық сақтау саласына басшылық жа-
сап, зейнеткерлікке шықты. Денсаулық 
сақтау саласының үздігі, жұбайы 
Тоқанбаева Қарлығаш денсаулық сала-
сында қызмет етіп, зейнеткерлікке шыққан 
дәрігер. Балалары да ата-ана жолын абы-
роймен жалғастырып келеді. Ғалымжаны 
– аудандық туберкулезге қарсы күрес 
диспансерінің бас дәрігері. Жұбайы – 
Әсел Сарыбаева аудандық жұқпалы ау-
рулар бөлімінің меңгерушісі, Рүстемі –  
аудандық емханада хирург. Ақнұры – кар-
диолог дәрігер, Райханы – Қызылорда 
қаласындағы №1 емханада эпидемиолог 
дәрігер. Ернары – облыстық медициналық 
орталықта уролог-хирург, жұбайы Әйгерім 
облыстық балалар ауруханасында реанима-
толог болып қызмет етеді.

Біз де құт қонып, береке дарыған 
халықтың денсаулығы жолында күресіп 
келе жатқан дәрігерлер династиясы 
Кәметовтер отбасын мерейлі мереке меди-
цина қызметкерлері күнімен құттықтаймыз. 
Шаңырақтарыңыз қуаныш пен шаттыққа 
бөленіп, мерейлеріңіз үстем бола берсін де-
ген тілек айтамыз.

Б.СЕРІКОВ.
Жалағаш кенті.

МАСАДАН ҚОРҒАНУҒА АРНАЛДЫ

БІЛІКТІ БАСШЫ, БЕРЕКЕЛІ ҰЖЫМ

ТАРИХЫ ТЕРЕҢ
ТЕМІРЖОЛ АУРУХАНАСЫ

АНТЫНА АДАЛ 
АБДОЛЛА



Т.Жүргенов атындағы 
«Шығармашылық үйіне» 
Павлодар мемлекеттік 
педагогикалық институтының 
ректоры, философия 
ғылымдарының докторы 
Нұрғали Аршабеков келді. 
Сыр бойына алғаш рет келген 
институт басшысымен 
арадағы әңгімеміз еліміздегі 
жоғары оқу орындарының 
арасында алғашқы 
жиырмалыққа батыл енген 
солтүстіктегі байырғы оқу 
ордасының бүгінгі тыныс-
тіршілігі мен жетістіктері 
тұрғысында өрбіді.

– Нұрғали Рахымғалиұлы, алдымен өзіңіз 
басқарып отырған Павлодар мемлекеттік 
педагогикалық институтының тарихын 
тарқатып, соңғы жылдары қол жеткізген 
жетістіктер туралы айтып өтсеңіз...

 – Павлодар мемлекеттік педагогикалық 
институты – Қазақстандағы  байырғы 

педагогикалық оқу орындарының бірі. Оның 
жарты ғасырлық тарихы бар. Нақты кезеңде 
біздің Павлодар мемлекеттік педагогикалық 
институты – еліміздегі 126 ЖОО ішінде 
жетекші оқу орындарының бірі саналады. Ол 
рейтинг бойынша елдегі алдыңғы қатардағы 
20 ЖОО ішінде тұр. Соңғы жылдары жылдам 
дамып келе жатқан оқу орнындағы барлық 26 
оқу бағдарламасы халықаралық деңгейдегі 
аккредиттеуден өткен. Бұған қоса, биылғы 
сәуір айында мемлекеттік аттестаттаудан то
лық өттік. Аталған сынақта барлық маман
дық тар өзінің жоғары деңгейлігін көрсетіп, 
біз дің студенттеріміздің білім сапасы 95,14 
пайызды құрағанын мақтанышпен айта ала
мын. Бізде жылдан жылға үлкен өзгеріс тер 
орын алып отырғанын ерекше атап өткім 
келеді.

– Білім беру қызметкерлерінің кәсі билігі 
Мемлекет басшысының айрықша қам қор
лы ғындағы мәселе болып табылады. Осы 
орайда ЖОО ұстаздарының кәсіби деңгейін, 
олардың мәртебесін, имиджін көтеруде 
қандай жұмыстар атқарып жатыр?

– Иә, білім беру қызметкерлерінің кәсіби 
шеберлігін арттыру ұдайы назарда. Жалпы, 
Елбасының талабы бойынша, адами қазына 
ең жоғары деңгейде болуы тиіс. Ең басты 
мәселе, осы адами қазынаны дұрыс дамыта 
білу. Мемлекет басшысының баршамыздың 
алдымызға ең дамыған 30 елдің қатарына 
кіру мақсатын қойғаны өзіңізге мәлім. Біздің 
Павлодар педагогикалық институтында 
соңғы жылдары оқытушылар құрамы мен 
профессорлардың, яки педагогтардың дәрі
сін ең биік шыңға шығару, мұғалімдер мәр
тебесін көтеру тұрғысында мақсатты жұ
мыстар жасалуда. Сондықтан ЖОО жоғары 
талапқа сай жұмыстар жүргізіп, заманауи 
педагогтар даярлауда. 

Жалпы, соңғы жылдары институттың 
материалдықтехникалық базасын нығай
туда үлкен жұмыс жүргізіп жатырмыз. 
Бүгінгі таңда біздің институтта 26 мамандық 
бойынша 3600ге жуық студент оқиды. 
Оларға 234 оқытушы дәріс береді. Олардың 
жартысынан көбі, яки 55 пайызы ғылым 
кандидаттары мен ғылым докторлары. Бұл 
біздің оқу орнының студенттерге өте сапалы 
білім беруге толық мүмкіндігі бар дегенді 
білдіреді. Орайлы тұста, біздің жоғары оқу 
орнына Елбасының ерекше қамқорлығын 
сезініп отырғанын айрықша атап өткім 
келеді. 

– Нұрғали Рахымғалиұлы, енді өзіңіз
дің басқаруыңыздағы оқу ордасының мате
риалдықтехникалық базасы туралы тар
қатсаңыз...

– Бүгінгі таңда Павлодар мемлекеттік 
педагогикалық институты материалдық
тех никалық базасы мықты дамыған жо

ғары оқу орындарының бірегейі. Біздің 
институтта барлық мамандыққа арналған 
оқуәдістемелік кабинеттер, зертханалар бар 
және олардың бәрі нағыз заманауи құрал
жабдықтармен жарақталған. Мәселен, қазіргі 
таңда біздің институт мултьимедиалық 
қондырғылармен 100 пайыз қамтылған. Бір 
ерекшелігі – арнайы мамандықтар бойынша 
құралжабдықтар алынған. Лекция, семинар 
жұмыстары үшін компьютерлік сыныптар 
жеткілікті, өзіміздің бейнестудиямыз, тіпті 
ресурстық орталығымыз да бар. Ал музыка 
мамандары үшін дыбыс студиясы жұмыс 
жасайды. Студенттерге арналған үлкен 5 
оқу залы бар. Әсіресе, жаратылыстану (ма те
матика, физика, химия, биология, география 
және информатика пәндері) маман дықтары 
бойынша арнайы зертханалар ең үздік әлем
дік тәжірибеге келеді. Жыл сайын олар ды 
қайта жаңғыртып отыруға институт қаржы
сы нан жеткілікті көлемде қаржы бөліп 
отырамыз.

Кітапханамыздағы кітап қорына келетін 
болсақ, құнды қазынаның қоры бізде өте 
мол. Көңіл аударатын мәселе, біздің кітап
хана ағылшын тіліндегі оқулықтармен 
толықтырылып отырады. 

Жаңа бес қабатты студенттер үйі оқу 
ғимаратының аумағына орналасқан және 
заман талабына сай жабдықталған. Бөлме
лердің орналасу қалпы қазіргі жағдайға 
лайық әрі жайлы, өмір сүру шарттары толы
ғымен ескерілген. Жатақхана іші секцияға 
бөлініп әр секция екі бөлмеден құралған. 
Ал әрбір бөлмеде екі студенттен тұрады. Әр 
секцияның жеке ас үйі бар. Онда электрлі 
плита, екі камералы тоңазытқыш секілді ас 
үйге қажетті жабдықтар қойылған. Дәретхана 
мен жуыну бөлмесі де осы секцияның ішінде. 
Бұны жатақханадан гөрі кәдімгі тұрғын үй 
деп айтуға болады. Жатақхананың жеке 
медициналық пункті бар. Сонымен қатар, 
мүгедек студенттерге арналған бөлмелер 
қарастырылған. Студенттердің демалып 
тынығуы үшін бес бірдей шағын кинозал 
мен дене тәрбиесіне арналған жаттығу залы 
бар. Мұнда интернет тегін, wifi желісіне 
қосылған. Студенттер үйінің астыңғы қаба
тында кір жуғыш, кептіру машиналары бар 
бөлме орналасқан. 

– Былтыр баспасөзден Павлодар мемле
кеттік педагогикалық институты ағылшын 
тіліндегі оқулық кітаптарды тікелей Анг
лия дан сатып алды деген ақпарат оқып 
едік...

– Ағылшын тіліне арналған оқу  
құралдарын еліміз бойынша біздің Павлодар 
мемлекеттік педагогикалық институты ғана 
мол көлемде сатып алғанын айрықша атап 
өткім келеді. Өйткені, Англияның Кембридж 
университетінің баспасы шығарған оқу 
құ ралдарының полиграфиялық сапасы 

жо ғары. Бұл кітаптардың әлемдік ЖОО 
профессорларының зерттеулері негізінде 
жазылғанын атап өткім келеді. Біздің 
ЖОО  үштұғырлы бағдарлама бойынша да 
мамандар дайындап жатыр. Қазіргі таңда 12 
мамандық бойынша оқып жатқан студенттер 
(болашақ мұғалімдер) 3 тілді болып дай
ындалуда. Оған біздің материалдықтехни
калық базамыз сай келеді. Айта кетейін, 
осы мамандықтар бойынша  төрт жүзден 
астам студент оқиды. Оларға әрине 
осындай оқулықтар қажет. Сонда олар осы 
заманға сай болып, кәсіби біліктері жоғары, 
бәсекеге қабілетті болады. Менің ойымша,  
Қазақстанда білім беру жүйесі халықаралық 
талаптарға сәйкес болуы тиіс. 

– Нұрғали Рахымғалиұлы, бүгінгі таңда 
бірнеше тілді меңгерген пән мұғалімдерін 
даярлау ісі өзектілігімен алға шығып отыр. 
Сіздерде бұл мәселе қалай шешімін табуда...

– Соңғы 4 жылдан бері біз шет тілін 
толық игерген педагог кадрлар даяр лап жа
тырмыз. Есіңізде болса, бұл мәселе Пре
зиденттің «100 қадам» бағадар ламасында 
айтылды. Сол үшін де біз бірқатар 
профессороқытушыларымызды шет елдер
дің жетекші университеттеріне оқуға жі
беріп, тағылымдамадан өткізіп алдық. Мә
селен, олар біліктілік арттыру курстарын 

Анг лия, Швеция, Малайзия, Германия, 
Испания университеттерінде өтті.  Бұған 
қоса, өзіміздің 40тан астам оқытушы 
ЖООдан екінші жоғары білімді ағылшын 
тілінде алып шықты. Ал студенттеріміз 
деңгейлік бағдарлама бойынша ағылшын 
тілін меңгеруде. Оларға қосымша тілді игеру 
үшін тегін курстар жұмыс жасайды. Жақсы 
көрсеткіштерге қол жеткізген студенттер 
академиялық ұтқырлық аясында шет елдерде 
(Мәселен, Венгрия, Польша, Малайзия 
және Англия) 6 ай оқып келуіне мүмкіндік 
алады. Оған қаражат мемлекет және ЖОО 
өз қаржысы есебінен қаралып отыр. «Егер 
жақсы оқып, тілді меңгеріп, жоғары балл 
жинасам шетелге барып жарты жыл бойы 
тегін білім аламын» деген мақсат оларды алға 
жетелейді. Яки, қызығушылық тудырады. 
Бұл олардың шет тілін меңгеруіне жол ашады 
деп ойлаймын. Жоғарыда айтқанымдай, 
педагогикалық, психологиялық оқу әдісте
мелері мен жаратылыстану пәндері бой
ын ша оқуәдістемелік құралдар, яғни әдіс
темелік оқулықтар Англияның Кембридж 
университетінен алынған. Біз 20112014 
жылдар аралығында осы әйгілі университет 
шығарған оқу құралдарын үзбей сатып алып 
келеміз. Мұндағы мақсатымыз – мамандықты 
ағылшын елінде әлемдік деңгейдегі про
фессорлар даярлаған оқулықтардан тікелей 
үйрену. 12 мамандық бойынша осы бағытпен 
оқитын студенттерге жүйелі түрде пәндік 
дәрістер беріліп келеді. Мысалы, биыл 
бірінші рет 56 студент осы бағыт бойынша 
диплом алып шықты. Сол тілді меңгерген 
түлектеріміз Павлодар облысы ғана емес, 
өзге аймақтардағы ең озат білім ұйымдарына 
жұмысқа орналасты. Оның ішінде Назарбаев 
зияткерлік мектептері мен қазақтүрік лицей
лері және өзге де элиталық оқу орындарынан 
жұмыс тапқанын қуанышпен жеткіземін. 
Қазір тіл білгеннің дәуірі жүріп тұр ғой. 
Сондықтан көп тіл меңгерту мәселесі бізде 
оң шешімін тапқан деуге толық негіз бар. 

Сонымен қатар, Павлодар мемлекеттік 
педагогикалық институтында академиялық 
ұтқырлыққа үлкен мән береді. Бұған 
мемлекет тарапынан қаражат бөлініп 
отырады, ЖООның өз есебінен де қаражат 
қаралады. Мәселен, соңғы 3 жылда біздің 
34 ұстазымыз Англия, Германия, Испания, 
Швеция, Литва, Франция және Жапония 
мемлекеттерінің беделді университеттеріне 
барып, оқып қайтты. Келісімшарт негізінде 
осы университеттердің профессорлары бізге 
келіп, педагогтарымызға дәріс беріп тұрады. 
Сондайақ, Мәскеу, СанктПетербург және  
шекаралас жатқан Омск, Томск универ ситет
терімен байланыс бар. Студент алмасып, 
оқытып отырамыз. 

– Енді дуальдық оқыту туралы айтсаңыз. 

Сіздерде студенттер бос уақыттарын 
қалай пайдаланады? 

– Дуальдық оқыту институттың 
жұмысында ерекше орын алады. Біздің 
саламыздың өндірісі – ол балабақшалар, 
мектептер, арнаулы оқу орындары мен же
тімдер үйі, колледждер, инновациялық білім 
беру ұйымдары. Айталық, Назарбаев зият
керлік мектептері мен қазақтүрік лицейлері, 
гимназиялар мен лицейлер. Қазіргі таңда 8 
мемлекеттік бағдарлама бойынша осындай 
121 сынақ алаңдарымыз бар. Оларда бізде 
дайындалып жатқан жаңа білім беру техно
логияларымыз, әдістемелеріміз, жаңа оқу 
бағдарламаларымыз шыңдалады. Дәріс
лекциялар мен семинартренингтер, шебер
лік сағаттарының 50 пайызы осы экспери
ментальды алаңдарда өткізіледі. 

Айта кетейік, мектеп мұғалімдерінің 
біліктілігін арттыру үш деңгейлік бағдар
ламасын біздің институт осыдан 3 жыл 
бұрын оқу бағдарламасына енгізіп қойған 
болатын. Сол себепті де бүгінгі таңда біздің 
институтымыз барлық педагогикалық маман
дықтары бойынша жаңа бағдарламалар дай
ындауға кірісті. 

Иә, бізде студентер тек оқумен ғана 
шек телмейді. Олардың мәдениетінің өсуіне 
барлық жағдай жасалған. Өйткені, біз 
олардың жанжақты дамуына мүмкіндік 
жасауымыз керек. Мәселен, Павлодар мем
лекеттік педагогикалық институтында сту
денттер үшін 17 спорттық секция жұмыс 
істейді. Халық театры бар. Хореграфиялық 
студия жұмыс жасауда. Студенттердің қызы
ғушылығына қарай тағы да 40шақты үйір
мелер, бұған қоса 27 ғылыми үйріме жұмыс 
жүргізеді. Соңғы екі жылдан бері студент 
жастар театрлары фестивалі бай қауын халық
аралық деңгейде өткізіп келеміз. Мәселен, 
биылғы байқауға еліміздің 12 ЖООнан 
және Ресейдің Омск, Алтай өлкесіндегі 
Барнауыл университеттерінен студенттер 
театры келді. Сонымен қатар, бокстан ха
лық аралық турнир өткізуді дәстүрге айнал
дырдық. Биыл бірінші рет қазақша күрестен 
жарыс өткіздік. КТК командалары, түрлі 
дебат клубтары жұмыс жасайды. Сонымен 
қатар, студенттерге қысқы спорт түріне жа
татын шаңғы спортының базасын жасадық.

– Нұрғали Рахымғалиұлы, атақты 
Мәшһүр Жүсіп, Қаныш Сәтбаев, Әлкей 
Марғұлан  сынды алыптар дүние келген 
Ертіс, Баян өңірі  ұланбайтақ еліміздің бір 
ғажайып мүйісі ғой! Сол солтүстік өңірдің 
өнері мен мәдениеті, әсіресе, жастар 
тәрбиесі тұрғысында сөз қозғай кетсеңіз…

– Бізде театрларға, әсіресе, жастар көп 
барады. Түрлі саладағы шығармашылық 
одақтарының, үйірмелердің жұмысы да 
жолға қойылған. Жаңа айтқанымдай, біздің 
институтта студент жастар театрлары фес
тивалі былтыр еліміз бойынша Пав лодарда 
тұңғыш рет өткізілді. Бұл фести валь осы 
жылы халықаралық деңгейде ұйым дас
тырылды. Міне, осындай мәдениеті, эко
номикасы, индустриялықинновациялық 
әлеу еті де айрықша дамыған өңірдегі ха
лық тың жартысынан астамын өзге ұлттар 
құрайды. Барлығы да бақуатты, айлық 
жалақылары да жақсы. Білікті қазақ кадр
ларына зәрулік те жоқ емес. Осы орайда 
республикалық “Серпін” бағдарламасының 
орны ерекше. Павлодар облысына, әсіресе, 
Оңтүстік өңірлерден, оның ішінде қасиетті 
Сыр бойынан да білім іздеген жалынды 
жастар көптеп келсе, олармен бірге ұлттық 
рух, қазақылық келеді деген ойдамын. 
Бұл өз кезегінде өңірде әлеуетті қазақы 
орта қалыптастырылуына, тіл мен діл се
кілді ұлттық құндылықтарымыздың сол 
күйі сақталып, ұрпақтан ұрпаққа үзілмей 
жеткізілуіне де септесер еді. Нақты кезеңде 
институтымызда барлық облыстан дерлік 
келіп оқып жатқандар бар. Бітірушілеріміздің 
40 пайызы Астана қаласының білім ұйым
дарына жұмысқа қабылданып, өмірден өз 
орындарын тауып кетіп жатыр. Мәселен, 
өткен жылы сырбойылық озық ойлы жас 
біздің Павлодар мемлекеттік педагогикалық 
институтын бітіріп, Қызылорда қаласындағы 
дарынды балаларға арналған мектеп
интернатқа жұмысқа орналасқанын білемін. 
Жалпы, өз ойымша, жастардың сыртта оқуы 
ел, жер танып, өмір көріп, шыңдалып өсуі 
үшін де қажет қой. Рас, павлодарлықтардың 
өзіндік ділдік ерекшеліктері бар. Әсіресе, 
қай салада болсын бәсекеге қабілеттілік 
сапасын арттыру жолындағы ізденістері, 
ұғымтүсініктері үлгі етерліктей.

– Әңгімеңізге рахмет!
Сұхбаттасқан 

Дәуіржан ЕЛУБАЕВ.
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ҮЛГІЛІ ҮРДІС

Туған жердің топырағы, 
туған үйдің түтіні кімге 
болмасын ыстық әрі тәтті. 
Әркімге де кіндік қаны 
тамып, ержетіп, есейген 
жері ерекше емес пе?! Өзіне 
тартып тұратын құдіретті күші 
қандай ғажап! Міне, осындай, 
жандарына татулықты ту 
еткен Қазалының перзенттері 
туған жерде бас қосты. Олар 
бүгінде еліміздің бас қаласы 
Астана, әсем шаһар Алматы, 
жерасты кеніне бай Қостанай, 
алты Алаштың астанасы 
болған Қызылорда жерінде 
лауазымды қызметтер 
атқаруда. 

Салауатты өмір салтын қалыптастырып, 
үнемі спортты жанына серік еткен елге 
сыйлы азаматтар осыдан бес жыл бұрын 
«Достар» командасын құрып, әр үш ай сайын 
әр қалаға барып, турнир өткізуді дағдыға 
айналдырған. Игілікті іске ұйытқы болған 
Бауыржан Ахантай Әйтеке би кентіндегі 
№419 мектептің түлегі. Бала күнінен футбол, 
волейбол, баскетбол ойындарының хас 
шебері атанған ол жасы елуді еңсерсе де 
қолы қалт еткенде спортзалдан табылады. 
Оның спортқа деген сүйіспеншілігі мен 
ықыласы Қазақстанның шығысы мен 
батысы, оңтүстігі мен солтүстігінде 
қызметте жүрген жерлестердің басын 
құрады. Қазірге дейін Астана, Алматы, 
Көкшетау, Қостанай, Қызылорда қалалары 
мен Ресей Федерациясы, Қырғызстан 
Республикаларының және аты көпке таныс 
«Қайрат» футбол клубының ардагерлерімен 
жолдастық кездесулер өткізген қазалылық 
ардагер спортшылар тоғызыншы маусым 
күні Қазалыға табан тіреді. 

Бойларын елге деген сағыныш сезімі 
билеген олар таңертеңнен туған жердің 
таза ауасымен терең тыныстап, артта 
қалған балалық шақтың бал кездерін 
жамыраса айтып тауыса алмады. Бірін-бірі 
әбден сағынған достар ерекше ілтипатпен, 
сыйластықпен, жылы шыраймен, әдемі 
қалжыңмен, қағытпа әзілмен даурығыса 
жүріп, спорт кешеніне жол тартты. Аудан 
орталығында үстіміздегі жылы ғана бой 
көтерген зәулім спорт кешені өз балаларына 
құшағын айқара ашып тұрғандай әсер 
қалдырды. Қазақстанның жер-жерінен 
келген қазалылық ардагер спортшылар мен 
Қазалы ауданының ардагер спортшылары 
арасында стол теннисінен, волейболдан, 
баскетболдан жарыс өтті. Қызықты да 
тартысты өткен бәсеке кезінде қазалылықтар 
баскетбол, теннис ойындарында қонақтарға 
жол беріп, волейболға келгенде еселерін 
жібермеді. 

Бұдан соң азаматтар «Жанқожа батыр» 
мешітіне арнайылап барып, өлі әруақтардың 
рухына құран бағыштады. Дастарханнан дәм 
татып, Алланың жердегі үйіне қалың қалы 
кілем сыйға берді. Қазалы ауданындағы 
спорт саласының дамуына айтарлықтай үлес 
қосып, жас спортшыларды өрге сүйреген, 
бүгінде марқұм болған, белгілі бапкер, 
біріне адал дос, ақылшы аға, кішіпейіл іні 
бола білген Серік Сансызбаевтың отбасында 
болып, құран бағыштады. 

Олар Қазалы қаласындағы Ғани 
Мұратбаевтың мемориалдық музейінде 
болып, көне жәдігерлермен танысты. Музей 
директоры Роза Асанова әрбір көрмеге, 
көне бұйымдар мен қолжазбаларға ерекше 

тоқталып, терең түсінік берді. Одан кейін 
қонақтар «Шағала» балаларды сауықтыру 
демалыс орталығына жол тартты. Тынығу 
лагерін аралап, қауызға түсіп, балалық 
күндерін еске алды. Олар бүгін бір сәт күйбең 
тірлікті ұмытып, балаша шаттанып, балаша 
қуанды. Туған өлкенің өзгерген, жаңарған 
келбетіне қарап сүйсінді. 

Осы күні жергілікті уақытпен 19-
да көптен күткен кіші футбол жарысын 
тамашалауға халық «Жалаңтөс баһадүр» 
атындағы стадионға жиналды. Жүргізуші 
жасыл алаңға ең алдымен алыстан ат артып 
келген қонақтарды шақырды. «Достар» 
құрамасының сапында «Қазақфильм» кино-
студиясының продюсері Ертай  Рахман-
бердиев, Қостанай қалалық сотының төр-
ағасы Асылбек Жұмағұлов, Қызылорда 
облыстық ақпараттық-технологиялық орта -

лы  ғының директоры Әкімжан Әбішев, Ас-
тана қалалық Жол-машина сынау стан-
ция сы директорының орын басары Серік 
Жалғасов, «Аралсу» респуб ликалық мем-
лекеттік кәсіпорнының төтен ше жағ-
дайлар жөніндегі бас инженері Әлім-
жан Сүлейменов, «Алматыэскпертиза» 
депар та менті директорының орынбасары 

Серік Тоқтаболатов, Қызылорда қаласы 
диагностикалық орталығының бөлім мең ге-
рушісі Қайрат Жұмағұлов, Қызылорда қала-
сындағы мектеп директорының орын басары 
Қайрат Асанбаев, Қазақстан Респуб ликасы 
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің пол  ков нигі 
Бауыржан Ахантай, Астана қа ла  сындағы №8 
спорт мектебінде мұғалім Жаңа бек Бейбітов, 
кәсіпкерлер Вячеслав Пак, Сағынтай 
Үсенбаев, Маратбек Орын баев тар бар.

Ал аудандық мәдениет және тілдерді 
дамыту бөлімінің басшысы Толыбай Жү-
сіпов, Ғ.Мұратбаев ауылының учаскелік 
по ли циясы Аралбек Пірімбетов, аудандық 
ден саулық сауықтыру спорт кешені дирек-
то рының орынбасары Әбдімәлік Ахме тов, 
әскерилендірілген күзет бөлімінің қызмет-
кері Жанаман Айғара, «LCI-MK» ЖШС 
Қазалы филиалының директоры Сәбит 

Өтегенов, «Қазалы-Көркем-Сервис» ЖШС-
нің директоры Дәулетбек Тұяқбаев, «LCI-
MK» ЖШС Қазалы филиалының қызметкері 
Нұрылда Байсақалов, кәсіпкер Болат 
Ырыс баевтар Қазалы ауданының ардагер 
спорт шылары қатарында ойынға шықты. 
Күні бойы өткен спорттық ойындарды 
жүргізген «Қазақфильм» киностудиясының 

продюсері Ертай Файзрахманұлы барлық 
ойыншыларды көпшілікке таныстырып, 
әдемі қалжыңымен жиналғандардың көңілін 
бір серпілтіп тастады. Сансызбаев Беріктің 
төрешілігімен тартысты өткен теңбіл доп 
бәсекесінде «Достар» құрамасы Қазалы 
ауданының ардагерлерінен басымдығын 
көрсетті. Ойын барысында шапшаңдығы мен 
ептілігін еппен қолдана білген Бауыржан 
Ахантайдың соққан добы қарсылас коман-
даның қақпасына екі мәрте дөп түсті. Ал 
екінші кезеңде Қазалы ауданы ардагерлер 
құрамасының футболшылары Нұрылда 
Байсақалов пен Сәбит Өтегенов есепті 2:2-
ге жеткізіп, теңестірді. Десе де, алыстан 
келген аяқдопшылар Серік Тоқтаболатов 
пен Әкімжан Әбішев шеберлік танытып, 
жергілікті команданың қақпасына тағы 
да екі доп салып, есепті еселеп жіберді. 
Қорытындысында «Достар» командасы 4:2 
есебімен жеңіс тұғырынан көрінді. 

Жеңістерімен құттықтаған көпшілікке 
Қостанай қалалық сотының төрағасы қыз-
метіндегі Асылбек Жұмағұлов: «Біздің бүгінгі 
ойындағы басты мақсатымыз біріміз жеңіске 
жетіп, екінші жақтың сағын сындырып, бетін 
қайыру емес. Ең бастысы, достар арасындағы 
жарасымды ынтымақтастықтың үлгісін одан 
әрі арттыру, ауызбіршілігімізді нығайта 
түсу. Өмір талабымен тарыдай шашырап, әр 
өңірде жүрген жерлестердің басын біріктіріп, 
туған жерге тағзым ету. Салауатты өмір сал-
тын қалыптастыру. Алла бізді қамшының 
сабындай өмірде ауызбіршіліктен айырма-
сын. Бұл жеңіс – достардың жеңісі», – деп 
жүрекжарды ойын жеткізді.

Кешкілік Толыбай Жүсіповтің шаңыра-
ғында достар жыршы-термеші Жәнібек Құт-
ма хановтың орындауында Қазақстан Респуб-
ликасының Мәдениет қайраткері Насыр 
Бае кеевтің арнау өлеңін тыңдап мәз-мәйрам 
болды.   

Ертеңіне «Жеңіс» саябағын аралап, 
естелік суреттерге түсті. Түс ауа Арал 
ауданына қарасты Қамыстыбас темір жол 
станциясынан батысқа қарай екі шақырым 
қашықтықта жатқан Қамыстыбас көліне жол 
тартты. Мөлдірлігімен, емдік қасиетімен 
ерек шеленетін ғажайып айдын жағасында 
тізбектеле орналасқан шатырларда демалып, 
бой сергітті. 

Бір-бірімен құшақ жая қауышқан достар 
туған жерге келген әсерлерімен бізбен 
бы лайша бөлісті: «Көңілі кең дариядай, 
жүрегі терең теңіздей жерлестердің қонақ-
жайлылығына қатты риза болдық. Туған 
жерде өткен бір күн балалық шағымызды 
еске түсіріп, осыдан қырық жыл бұрынғы 
оқиғалар көз алдымызда көлбеңдеді. Бір 
уақыт күнделікті күйбең тірліктің қамытын 
шешіп, бойымыз да, ойымыз да сергіп 
қалды. Туған жердің түтіні де ыстық деген 
осы болар. Бұндағы барлық тіршілік иесі, 
ғимараттар бәрі-бәрі көзімізге ыстық, 
көңілімізге жақын. Біз қайда жүрсек те, осы 
өлкенің төл перзенттері екенімізді мақтан 
етеміз. Бізді сыйлап, төрін ұсынған барша 
достарымызға, оның ішінде барлығын 
ұйымдастырып, ізеттілік танытқан Толыбай 
бауырымызға алғысымыз шексіз», – деді.

«Әкеге қарап ұл өсер» деген емес 
пе?! Бұл азаматтар әкелерінің заманында 
қалыптасқан достықтың туын құлатпай, 
тік ұстауда. Кезінде елге сыйлы болған, 
түрлі салада лауазымды қызметтер атқарған 
азаматтардың балалары бүгінде ұрпақтар 
сабақтастығын жалғап, көрегенділіктің үл-
гісін көрсетіп келеді. Адами қасиетті ту 
еткендер өз балаларының да басын біріктіріп, 
спортқа баулып жүр. Бұл мақтанарлық та, 
айтарлық та жайт.

Мен бүгінгі кездесуден «Әкелер жолы 
ұлылық, ұрпағы жүрер ұғынып» деген аталы 
сөздің астарын түсінгендей болдым.

Ұлболсын ТАЛАПБАЕВА.
Қазалы ауданы.

ТҮЛЕКТЕРДІ ТУҒАН ЖЕР 
ТОҒЫСТЫРДЫ
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Еліміздің, туған жеріміздің та-
рихын жете білу – парыз. Қазақстан 
Республикасының Президенті Нұрсұл
тан Назарбаев: «Бүгінгі күнді түсініп
түйсіну үшін де, болашақтың дидарын 
көзге елестету үшін де  кешегі кезеңге 
көз жіберуіміз керек. Адам кешегісімен, 
қазіргісімен өмір сүреді» деген еді. 
Шындығында да, өткен тарихымыз-
ды білмей бүгінгі тірлігіміздің қадір
қасиетін бағалай алмаймыз, ал онсыз 
ертеңгі өмірімізді  сезіну де қиын.

Жақында Астанадағы «Фо-
лиант» баспасынан «Менің Ота-
ным – Қазақстан» сериясы бойын-
ша «Жаңақорған» атты ғылыми 
жүйеленген, тарихитанымдық, 
көркемсуретті кітап жарық көріп, 
оқырмандар қолына  тиді. Жаңақорған 
ауданы өңірінің ежелгі заманнан қазіргі 
күнге дейінгі тарихы зерделенген бұл 
кітаптың авторлары белгілі ғалымдар 
– филология ғылымдарының док-
торы, профессор Бағдат Кәрібозұлы, 
тарих ғылымдарының докторы, про-
фессор Хәзіретәлі Тұрсын және та-
рих ғылымдарының кандидаты, доцент 
Сағат Тайман.

Кітап 7 бөлімнен тұрады. «Жер 
жұмағы – Жаңақорған» деп атала-
тын алғашқы бөлімінде ауданның 
географиялық жағдайының жалпы 
сипаттамасы, Қаратау бөктеріндегі 
атыраптың жайкүйі, дария бойындағы 
дархан даланың кең тынысты табиғаты, 
климаты, өсімдіктері мен жануарлары 
және қазіргі тыныстіршілігі нақты де-
ректермен тұжырымдалып берілген.

Жаңақорған өңірінің тарихы 
тереңде жатыр. Адамзаттың тас бесігіне 
айналған Қаратау өңірі мен сұлу Сыр 
өзенінің орта ағысы бойын ықылым за-
маннан халық мекен етіп, өмір сүріп 
келген. Қилықилы тарихи оқиғалардың 
куәсі, небір аласапыран замандар-
ды да бастарынан өткерген. Қаратау 
шатқалындағы жартастарға қашап 
салған, әліге дейін өңін бермеген сан 
түрлі суреттер, аудан аумағындағы құм 
жұтқан Сығанақ, Сауран, Аққорған, Ор-
дакент, Құмиян, Өзгент, Баршынкент 
қалалары мен қамалдары, Қатынқамал, 

Көккесене күмбездері тарихтың қатпар
қатпарынан сыр шертеді. Бұл тура-
лы кітаптың «Көне дүние күмбірі» 
бөлімінде кеңінен қамтылған.

Ислам діні мен мәдениеті Орта 
Азия мен Қазақстан жеріне, мұның 
ішінде Сыр бойына VIIIIX ғасырларда 
дендеп еніп, одан әрі орныға бастады. 
Ислам дінін Сыр бойына алғаш алып 
келген Хәзіреті Әлінің ұрпағы Хорасан 
Ата атанған Әбдіжәлил баптың жамба-
сы осы Жаңақорған топырағына тиген 
болатынды. Ислам дінін насихаттау-
да елді имандылыққа тәрбиелеуде Хи-
самиддин Сығанақи (Сунақ Ата), оның 
немересі, Қожа Ахмет Иссауидің туған 
жиені Хусамиддин  Сығанақидың, 
Қылышты ата мен Төлегетай бабаның, 
Молла Шәмші, Сабұлт қожа, Қырық 
Садақ, Қылауыз, Бақсайыс әулиенің, 
Айтқожа ишанның сіңірген еңбектері 
өлшеусіз болды. Дүниеден өткен 
бұлардың басына күмбезді кесене-
лер тұрғызылды. Бұл діни тұлғалар 
жөнінде кітаптың «Діңгегі мықты дін 
жолы», «Айшықты мәдениет ордасы» 
бөлімдерінде баян етілген.

«Ел тарихы – тұнған тағылым» 
бөлімінде XVI ғасырдың соңы мен 
XVII ғасырдың бас кезіндегі Қазақ 
хандығының тарихындағы оқиғаларға 
Жаңақорған атырабындағы халықтың 
араласуы, Абылай ханның ақ туының 
астындағы кезеңдегі өмір тіршілігі, 
одан кейінгі қоқандықтар мен патша 
өкіметінің отарлау жолындағы тыныш-
сыз әрекеттері, жергілікті халықтың 
тұрмыстауқыметі деректі материал-
дармен нақтылай жазылған.

Кітаптың «Шерменде жылдар 
шежіресі» бөлімі «Қаралы күндер – 
қасірет таңбасы», «Асыра сілтеу бол-
масын...», «Кер заман. Кеткен есе», 
«Запыран құстырған зұлмат», «Саясат 
шырғалаңы»  деген тарауларға бөлінген. 
Тақырыптары айтып тұрғандай, Қазан 
төңкерісінен кейінгі қасіреттер, қуғын
сүргін қасақана қолдан жасалған 
ашаршылық жағдайлары жеткілікті 
түрде жанжақты ашып көрсетілген де-
рекке толы.

«Жайнаған, жаңғырған жаңа 

өлке» деген кітаптың соңғы бөлімі 
еліміздің Тәуелсіздік алғаннан кейінгі 
ауданымыздың жаңа серпінмен қанат 
жайып өркендей бастағаны, ауданның 
экономикалық әлеуметтік жағдайының  
жақсара түскені, денсаулық сақтау, 
халық ағарту, мәденикөпшілік 
жұмыстарының жаңа белеске қадам 
басқандығы тарих бетінде жеткілікті 
баян етілген.

«Жаңақорған» тарихын жазу 
барысында мұрағат құжаттары, 
статистикалық мәліметтер, арнаулы 
зерттеу материалдары және өлке та-
рихына қатысты бұқаралық ақпарат 
құралдарында жарияланған қажетті де-
ректер, сондайақ еліміздің және Ре-
сей мен Өзбекстан мұрағаттарының 
деректерімен бірге, еңбекте Хорезм 
археологиялықэтнографиялық және 
Оңтүстік Қазақстан археологиялық экс-
педициялары қорларының  мәліметтері 
және жергілікті археологғалымдар мен 
өлкетанушылардың жинаған деректері 
де пайдаланылған. Бұл тарихи  кітапта 
Жаңақорған өңірінің ежелгі дәуірден 
бүгінгі күнге дейінгі шежірелі ғасырлар 
тарихы жатыр.

Адырбек СОПЫБЕКОВ,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі,
Қазақстанның Құрметті 

журналисі.

«ЖАҢАҚОРҒАН» – 
ҒАСЫРЛАР ТАРИХЫ

ӘЛЕУМЕТТІК САЛАНЫҢ
ҮЗДІКТЕРІ МАРАПАТТАЛДЫ
Кеше облыс әкімінің орынбасары Рауан Кенжеханұлы әлеуметтік 

саланың үздік қызметкерлеріне облыс әкімі және облыстық мәслихаттың 
құрмет грамоталары мен алғыс хаттарын табыстады. 
Облыс әкімі және облыстық мәслихаттың Құрмет грамотасымен ҚР 

Қорғаныс министрлігі Қызылорда облысы бойынша қорғаныс істері жөніндегі 
департаментінің басшысы Әлімжан Ерниязов, облыстық жұмыспен қамтуды 
үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы Жа-
зира Жылқышиева, Қызылорда қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің басшысы Серік Дүйсенбаев марапатталды. Бұдан бөлек 
әлеуметтік саланың жеті қызметкері облыс әкімінің алғыс хатына ие болды. 

Медицина қызметкерлері күніне орай, басқармаға қарасты мемлекеттік 
коммуналдық мекемелерде қызмет жасайтын әлеуметтік сала қызметкерлеріне 
ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің наградалары табыс 
етілді. Осы ретте, «Әлеуметтікеңбек саласының үздігі» төсбелгісімен Қазалы 
психикалықжүйке аурулары интернатының аға мейірбикесі Жеңіскүл Бақберген 
марапатталды. 

Дәурен ОМАРОВ.

Жуырда Оңтүстік Қазақстан 
облысының орталығы 
Шымкент қаласында «Бес 
инстуитуционалдық реформа 100 
нқты қадам: ақпараттық қамту 
және ілгерілету» тақырыбында 
алғаш рет аймақтық журналис
тер форумы өтті.
Өңірлердің бұқаралық ақпарат 

құралдарының басын қосқан бұл 
форумға аймақтық және облыстық 
бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері 
қатысты.

Елімізді өркендету жолындағы 
тиімді дамудың 5 қадамын ақпараттық 
қамту және насихаттауды мақсат ет-
кен форум қонақтары «Ақпараттық 
қамту және ілгерілету», «Мәңгілік 
Ел қазақстандық біртектілік идеяла-
рын жүзеге асыру», «Интернеттегі 
бұқаралық ақпараттың жаңа буын-
дарын қалыптастыру», «Баршаға 
арналған қазіргі заманғы идеяны жүзеге 
асырудың негіздері» тақырыптары бой-
ынша пікір алмасты. Сондайақ, бес 
халықтық реформаның маңыздылығы 

туралы ойпікірлерін жеткізді.
Аймақтық журналистер форумын-

да «Түркістан» газетінің бас редакторы 
Ш.Паттеев, «Айқын» республикалық 
қоғамдықсаяси газетінің бас редакторы 
Н.Жүсіп, ҚР Инвестициялар және даму 
министрлігі байланыс, ақпараттандыру 
және ақпарат комитетінің бас сарап-
шысы М.Құмарова, Жамбыл облыстық 
«Ақ жол» газеті ЖШС директорбас 
редакторы К.Сәттібайұлы, Қазақстан 
Жазушылар одағы басқармасы про-
за бөлімінің кеңесшісі Б.Сарыбаев, 
«Егемен Қазақстан» газетінің Жам-
был, Қызылорда облыстары бой-
ынша меншікті тілшілері О.Дәуіт 
пен Е.Байтілес «Сыр медиа» ЖШС 
бас директорының орынбаса-
ры Қ.Шарабидинов, «Кызылордин-
ские вести» газетінің бас редакторы 
Т.Қасымов, республикалық «Егемен 
Қазақстан» газетінің Шығыс Қазақстан 
облысы бойынша меншікті тілшісі 
Д.Анаш өз ойларын ортаға салды.

Нұрбек САҒАТҰЛЫ.

ЖУРНАЛИСТЕРДІҢ 
АЙМАҚТЫҚ ФОРУМЫ

Сондайақ, биыл ауылдағы «Тағзым» алаңын қайта 
жөндеу жүргізіліпті. Аймақ басшысы Қ.Көшербаев пен 
мереке қонақтары алдымен осы ескерткішке барып, От-
аны үшін кеудесін оққа тосқан есіл ерлерді бір минут 
үнсіз еске алды. Ауыл тұрғындары жаңғыртудан өткен 
ескерткішке гүл шоқтарын қойып, батырлар рухына 
тағзым етті. «Тағзым» алаңын жаңғыртуға аудандық 
бюджеттен 9 млн теңге бөлінген. Айта кетерлігі, «Аб-
зал және К» ТС Ұлы Отан соғысының аяқталғанына 
70 жыл толуына арнап осы алаңды толықтай күрделі 
жөндеуден өткізді. Ескерткіш қайта жаңғыртылып, 
толығымен гранитпен қапталды. Барлық жазулары, 
қазіргі заманға сай жазылып, майданға барып, елге 
келіп қайтыс болғандар тізімі толықты. Жанжағы гра-
нит таспен әрленді. Екі жағынан екі қатардан шам-
дар қойылды. Қосымша, жанындағы су бұрқағы да 
күрделі жөндеуден өтіп, бетон тақтайшалары қайта са-
лынды. Бұл жұмыстарға компания жергілікті бюджет 
қаржысынан бөлек өз есебінен қосымша 46 млн қаржы 
жұмсап, құрылыс жұмыстары толығымен аяқталыпты.

Мұнан соң облыс әкімі Қ.Көшербаев бастаған топ 
ауылдағы денешынықтырусауықтыру орталығы бар 
стадионды аралап көріп, оның ашылу салтанатын-
да ауылдағы ағайынды қос қуанышпен құттықтады. 
Аймақ жетекшісі Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың 
Сыр өңіріне жасаған бір сапарында Н.Ілиясов 
ауылындағы берекелі тірлікке көңілі толғанын, 
Қазақстанның барлық ауылдары дәл осы ауылдай өсіп
өркендесе деген лебізін еске салып өтті. 

– Бұл ауыл – еңбекқор тұрғындарымен мақтанатын 
ауыл. Мұнда тұрудың өзі зор мәртебе. Өйткені, 
Н.Ілиясов ауылының көркеюіне көп жылдардан бері 
осы ауылдың тумасы, кәсіпкер А.Ерәлиев қаражат 
құйып, қалталы кәсіпкерлерге тағылымды үлгі 
көрсетіп келеді. Халқыңа жасаған жақсылық ешқашан 
да ескерусіз қалмайды. Жерлесіміз А.Ерәлиев 
Елбасының қолынан Қазақстанның Еңбек Ері атағын 
алды. Бұл – Тәуелсіздік алғалы бері Сыр өңіріндегі ең 
алғаш алынған биік марапат,  деді аймақ басшысы. 
Мұнан соң облыс әкімі Қ.Көшербаев Абзал Ерәлиевке 
ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің «Дене 
шынықтыру мен спортты дамытуға сіңірген еңбегі 
үшін» төсбелгісін тапсырып, алғысын білдірді. 

Иә, бүгінгі таңда мемлекет тарапынан 
бұқаралық спорттың дамуына көп көңіл бөлініп 
отырғаны белгілі. Мәселен, биыл Қазалы мен 

Жаңақорған аудандарында спорт кешені қолданысқа 
берілсе, облыс орталығында И.Ильин атындағы 300 
орындық жабық спорт кешенінің құрылысы баста-
лады. Ал мемлекет пен бизнестің әріптестігі аясын-
да Н.Ілиясов атындағы ауылда ашылған стадионның 
ауыл тұрғындарына қызмет ететіні анық. Мұны аймақ 
басшысы атап өткендей, аймағымыздағы өзге кәсіп 
иелеріне үлгі етуiмізге болады. 

Айта кетейік, ауылдағы стадионның құрылысы 
осыдан бір жыл бұрын, яғни, өткен жылдың мамыр ай-
ында басталғанды. Алғашқыда ғимараттың сметалық 
құны  276 млн теңге болыпты. Мұның 176 млн теңгесі 
облыстық бюджеттен бөлінсе, ал қалған 100 млн 
теңгесін «Абзал және К» толық серіктестігі өз мойны-
на алған еді. Құрылыс жұмыстары басталғаннан кейін 
серіктестік өз мүмкіндіктерін сараптай келе, жобалық
сметалық құжаттарға толықтырулар енгізді. Атап 
айтсақ, 1000 орындық трибуна құрылысын салу, фут-
бол алаңы мен спорт зал ішін еуропалық стандартқа 
сай жасау, сырт келбетін біздің облысымызда әлі пай-
далана қойылмаған алюкота материалымен қаптау ісі 
қолға алынатын болып шешілді. Осылайша, өңірдегі 
елді мекендердің бірінде жоқ стадионның құрылыс 
құны 290 млн теңгеге өсті. Облыс қазынасынан 180 
млн теңге, инвестор есебінен стадион құрылысына 110 
млн теңге қаражат бөлінді. 

Келесі сәтте сөз мерекенің құрметті қонағы, бок-
стан олимпиада ойындарының чемпионы, ҚР еңбек 
сіңірген жаттықтырушысы, олимпиадалық резерв да-
ярлау мектебінің директоры Ермахан Ибраимовке 
берілді. Ол барлық чемпиондардың ауылдан шыққанын 
айтып, спорттың дамуына барлық жағдай жасалып 
отырған елді мекен әлемдік додаларда топ жаратын 
саңлақтарымен марқайып жүрсін деген жүрекжарды 
тілегін жеткізді. Жаңа ғана ашылып отырған стадион-
да футбол командаларының сайысы, дзюдодан турнир 
өтетінін атап өткен құрметті қонақ мұндай ауылдың 
елімізде сирек екеніне тоқталды. 

«Азия тобы» әншілерінің өнерінен соң  жергілікті 
«Қайсар»  мен «Ақтөбе» командаларының қосалқы 
құрамының ойындары басталып кетті. 

Кеш соңы Қазақстан эстрада жұлдыздарының гала
концертіне ұласты.

Дәуіржан ЕЛУБАЕВ,
Бағдат ЕСЖАНОВ. (сурет).

АУЫЛДАҒЫ АЙРЫҚША 
СТАДИОН
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Бейбітбек Бүркітбайұлы. 
Бұл есім облыс 
оқырмандарына ғана емес, 
республика жұртшылығына 
етене таныс десем, артық 
айтпаған болармын. 
Өйткені, әріптесіміз он 
жылдан астам уақыт 
халықаралық “Қазақстан-
Заман”, республикалық 
“Заң” газеттерінің 
меншікті тілшісі ретінде 
Қызылорда облысының 
мерейін көтеріп келе жатқан 
белгілі журналист. Кейде 
Бекеңді өңіріміздің өткен 
кезеңінің шежіресі ме деп те 
қаламын. Қандай сауалың 
болсын сараптап, талдап 
бергенде таңданбасқа 
шараң қалмайды. Оның 
есте сақтау қабілеті мен 
қойын дәптеріндегі құнды 
жазбалары, арагідік 
кездескен кездердегі 
байыпты баяндаулары 
туабітті қалыптасқан 
кәсіптік қасиеті екендігіне 
көз жеткізгендеймін.

Өмірлік ұстанымын дұрыс таңдап, 
қырық жылдан астам қызығы мен шыжығы 
мол журналистік жолда жүрген Бейбітбек 
Бүркітбайұлының мен үшін әрдайым ор
ны бөлек, шоқтығы биік тұрады. Әрбір іс
тің аққарасын айырып, әділдікті ту ет кен 
әріптесімнің осындай қасиеттерін айрық
ша құрмет тұтамын. 

Арман алыстарға жетелеп, қиял қи
ыр ларды шарлатады десек, Бейбітбек ба
лаң қиялындағы арманына ертерек қол 
созыпты. Әлі есінде, жетінші сыныпта 
оқып жүргенінде алтын ұя мектебінде өт
кен айтулы жиыннан жазған тырнақалды 
ха бары аудандық газетте жарияланғанда 
қалай қуанды десеңізші. Тұңғыштың аты 
қашан да ыстық болады демекші, сол ту
ындысын күні кешеге дейін сақтап келіпті.

Жұртшылық назарына осылай ілінген 
бозбала енді ауыл тірлігі, мектеп өмірінен 
хабарлар топтамасын тоқтатпай, барабара 
жағымсыз жағдайларды ащы тілмен түйреп 
алатынды да шығарды. Ауылдастары ара
сында “бала тілші Бейбітбек” атанған 
жас өспірім арман жетегінде жүріп, Жала
ғаш ауданының “Мәдениет” шаруашы
лығындағы №32 орта мектепті бітіргенін 
бай қамай да қалды. Бұл 1970 жыл бола 
тын. Ол кездерде мектеп бітіруші түлек 
терді өндірісте қалуға немесе мал шаруа
шылығына баруға үндейтін. Соны мен 
сыныптастарынан бөлініп кете алма ған 
Бекең де еңбек жолын туған топырақты 
түлетуден бастапты.

Ауылдың түрлі науқандық тірлігінен 
толас сәттерінде қаламын қолынан тас
тамай, көкейге лықсып келген көркем 
ойларын ақ қағаз бетіне кестелей жөнелетін. 
Осылайша жазуға деген құлшыныс оны 
ақыры аудандық газетке алып келді. Ба
сылымға корректор болып орналасқан 
оның тапсырмамен жазылған талай мақа
лалары өмірдің өзекті мәселелерін дөп 
басып жатты. Аудан айнасында жарық 
көрген сол бір көлемді мақалалар топ
тамасы Бейбітбектің баспасөз сала сын
дағы алғашқы баспалдағы болды десек, 
қателеспейміз. Бұл өз кезегінде жазу сти
лі қалыпқа түскен арманшыл жастың 
республикадағы жалғыз жоғары оқу орны 
– Қазақ мемлекеттік университетінің жур
налистика факультетіне кедергісіз түсуіне 
септігін тигізді. 

Бүгінгі күні зейнет жасына жетіп, 
пайғамбар жасқа толып отырған Бейбітбек 

құрдасты танитыныма тура қырық жыл 
болыпты. Қазақ баспасөзінің қасиетті 
құтханасы саналған жалғыз журналистика 
факультетінің алғашында сырттай бөлі
мінде тәлім терген ол күндізгі бөлімнің 
үшін ші курсына ауысып келгеннен 
кейін, болашақ журналистерге бөлінген 
бесінші жатақханада бірге тұрдық. Бір 
курс жоғары оқитын болғандықтан кейбір 
мәселеде сөзіміз өтімді болса да, өзара 

сый ластығымызға ешқандай сызат түспеді. 
Сол сыйластық әлі күнге жарасымды жал
ғасын тауып келеді.

Университет қабырғасында Бекең білі
мімен, шығармашылығымен өзін өзгелерге 
мойындата білді. Әсіресе, студент кезінде 
өлеңдері республикалық “Қазақ әдебиеті” 
газетінде жиі жарияланып тұрды. Бірде бір 
топ өлеңдерін апарғанында басылымның 
поэзия бөлімінің меңгерушісі марқұм 
Сабырхан Асанов ағасының: – Бауырым, 
біз өлеңге қиянат жасамаймыз, – деген 
сөзін әлі күнге ұмытпайды.

Бейбітбек Бүркітбайұлының универси
тетті бітірер кезде диплом жұмысын 
филология ғылымдарының докторы, про
фессор Тауман Салықбайұлы Амандо
совтың жетекшілігімен “Ілияс Қабылов 
– публицист” атты тақырыпта өте жақсы 
деген бағаға қорғап шыққандығын, содан 
соң осы ғылыми жұмыстың негізінде 
сол кездегі республикалық “Социалистік 
Қазақстан” газетінің 1979 жылғы сәуір 
айындағы сандарының бірінде “Өнегелі 
өмір” деген көлемді мақаланың профес
сор Тауман Амандосов пен студент Бей
бітбек Бүркітбаевтың авторлығымен 
жа рия ланғандығын бүгінде біреу білсе, 
біреу білмейтіндігі шындық. Сондай
ақ Бекеңнің өзі оқыған орта мектепке 
Ілияс Қабыловтың есімін беру жөнінде 
мәдениеттік майталман күрішші, Қазақ 
КСР Жоғарғы кеңесінің депутаты Ұлмекен 
Төлегенованың ұсынысына құжаттарын 
дайындап, Қазақстан Компартиясы Ор та
лық Комитетінің хатшысы Саттар Има
шев тың қабылдауына кіруіне ықпал жаса
ған да біздің әріптесіміз болатын.

1979 жылы журналист мамандығын 
алып елге оралған Бейбітбек өзінің үйрен
шікті ұжымы Жалағаш аудандық “Жаңа
дария” газетінде тілші қызметіне кіріссе, 
арада біршама уақыт өткен соң бөлім 
меңгерушісі қызметіне жоға ры латылып, 
кейінірек аудандық баспахананың дирек
тор лығына тағайындалған. 19871990 
жыл  дар аралығында облыстық баспа
хана ның тізігінін тартса, одан әрі он жыл 
көлемінде Сырдария аудандық газетінде 
бөлім меңгерушісі, “Яксарт” және “Шы
рағдан” тәуелсіз басылымдарының бас 
редакторы, республикалық “Алтын  ор да” 
газетінің меншікті тілшісі болған. Қазіргі 
таңда халықаралық “ҚазақстанЗаман”, 
республикалық “Заң” газеттерінің облы

сы мыздағы меншікті тілшісі қызметін 
абы ройлы атқарып келеді.

Қырық жыл қалам тербеп келе жат
қан әріптесімнің қызмет жасайтын екін ші 
газеті заң саласының басылымы бол ған
дықтан аймақтағы заңсыз істерге, жазық
сыз жазаланған жандарға жиі араша 
түсе тін кездері көп ұшырасады. Тіпті 
алыс ауылдардан арнайы келіп өтініш 
білдіретіндер де аз емес екен. Айталық, 
Шиелі ауданында мынандай келеңсіз 
жайт орын алыпты. Өмірден озған жеке 
кәсіпкердің балашағасы бола тұрса да, 
оның артында қалған мұрасының басым 
бөлігі інісінің үлесіне аударылыпты. Елі
міздің Жоғарғы сотына дейін жеткен бұл 
даулы іс ақырында марқұмның отбасының 
пайдасына шешілген.

Тағы бір істе мал ұрлығына қатысқан
дар дың кінәлісі құтылып, кінәсізі тұты
лып сотталып кеткен. Аудандық сот
тың үкімі облыстық сотта өзгеріссіз 
қалған. Жайжапсары сараланған іске 
нақты дәлелдермен жазылған мақала рес
публикалық басылымда жарияланған 
бой да сотты болған жан сол күніақ тар 
қапастан босатылыпты. Иә, шындық үшін 
шырылдаған әріптесіміздің араласуымен 
оң шешімін тауып жатқан мұндай істер 
көптеп саналады.

Заң шырмауына тұтылып, жазықсыз 
жапа шеккен адамдардың тағдырына ара
ласу арқылы шындықтың салтанат құру 
үшін тер төгіп жүрген Бейбітбек Бүр
кітбайұлының елеулі еңбегі түрлі мара
паттаулармен бағаланып келеді. Санамалар 
болсақ, Қазақстан Республи касының Мә
дениет қайраткері, Ақпарат саласының 
үздігі, Қазақстан Журналистер одағы 
сыйлығының лауреаты. Бұған “Қазақстан 
Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл”, 
“Әділет органдарындағы мінсіз қызметі 
үшін”, “Бейбітшілік әлемінің” алтын меда
льдарын қосыңыз.

Бейбітбек баспасөз саласындағы үз
дік қызметі үшін Қазақстан Республи
касы Жоғарғы сотының, ҚР Әділет ми
нист рлігінің, ҚР Мәдениет және қо ғам
дық келісім министрлігінің, ҚР судья
лар одағының, “Нұр Отан” ХДП және 
Қызылорда облысының Құрмет грамо
таларымен марапатталған. Ол “Бұқаралық 
ақпарат құралдарындағы ең үздік жария
ланым” номинациясы бойынша “Нұр 
Отан” ХДП байқауының лауреаты, облыс 
әкімінің стипендиаты. Бір сөзбен айтқанда, 
әріптесіміз тақырып талғамайтын әмбебап 
журналист. Мұның бәрі оның тынымсыз 
еңбегінің, өзгелердің өміріне сергек 
қарай тындығының бұлтартпас дәлелі. 
Десек те, Бейбітбек үшін ең маңыздысы 
жоғарыдағыдай сан түрлі марапаттаулар 
емес, керісінше өзі көтерген мәселелердің 
оң нәтиже беріп жатқандығы қымбат.

Азамат абыройының асқақтауы көбіне
се құдай қосқан қосағының пейілінің 
кеңдігіне байланысты болатыны бесенеден 
белгілі. Бекең жар таңдауда қателеспеген 
екен. Мамандығы мұғалім болғанымен 
Күлайша қарындасымыз да Жалағаш ауда
нының “Жаңадария” газетінде еңбек еткен. 

Ынтымағы жарасқан отбасындағы 
үш баланың үлкені Гүлнұр қызымыз әке 
жолын жалғастырып, Сыр журналис
тика сының дамуына өзіндік үлес қосып 
жүргенін жұртшылық жақсы біледі. Ал 
қос ұл Ербол мен Руслан өздері қалаған 
мамандық иелері. Әулеттің асқар тауы 
Бекең келіндері Айгүл мен Самалдың 
бірінбірі қасқабағынан танитын татулық
тарына дән риза. Шаңырақта балдай тәтті 
қылықтарымен атаәжесін шаттыққа бөле
ген немерелер өсіп келеді.

Аймақтың саяси өміріне шынайы жан
ашырлықпен араласып, өңір экономи
касының өрістеуіне, халықтың әлауқа
тының артуына, еңбек адамдарының 
жоға ры жетістіктерге жетуіне қарымды 
қаламымен лайықты үлес қосып жүрген 
Бейбітбек Бүркітбайұлының бағындырар 
асулары әлі де алда деп ойлаймыз. Олай 
болса, ұзақ жылғы еңбектің зейнетіне 
жетіп отырған әріптес досқа қуанышына 
ортақтасып, ойың ұшқыр, қаламың жүйрік 
бола берсін деген тілек қосқым келеді.

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

ЗАМАНДАС БЕЙНЕСІ

ӘДІЛДІКТІ 
ТУ ЕТКЕН ӘРІПТЕС

ТӨТЕНШЕ 
ЖАҒДАЙДЫҢ 
ТІРЛІГІ ТОЛЫМДЫ

Төтенше жағдайдан сақ 
болу, айтып келмейтін апаттың 
алдын алу әрқашанда маңызды. 
Осы ретте  суға кету мен өрт 
оқиғасының, төтенше жағдайдың 
алдын алу жұмыстарын облыс 
төңірегінде төтенше жағдайлар 
департаменті үйлестіріп отыр. 

Өткен жылдың аяғында ұжым жаңа 
ғимаратқа қоныс аударды. Дәлірек айтсақ, 
былтырғы жылдың қыркүйек айында 
жергілікті билік қолдауымен төтенше 
жағдайлар департаментіне жалпы көлемі 
3029,0 шаршы метр көлеміндегі жаңа 
әкімшілік ғимарат бөлінді. Қауырт қызметке 
жергілікті бюджеттен тиісті қаражат бөлініп  
SSANG YONG KYRON көліктері, шалшық 
су айдайтын мотопомпа, «HOLMATRO» 
маркалы құтқару құралжабдықтары алынды. 

Жыл басынан бері төтенше жағдайдың 
алдын алу және жою комиссиясының 3 
отырысы, 1 селекторлық мәжілісі өткізілді. 
Онда, қыс мезгілінде су айдындарында облыс 
тұрғындарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету, 
КонгоҚырым геморрогиялық қызбасының 
алдын алуға байланысты дәрілеу, 
залалсыздандыру жұмысын ұйымдастыру, 
желтоқсанқаңтар айында Шиелі ауданы 
аумағында су тасқыны салдарынан орын 
алған төтенше жағдай шығындарын өтеу 
мәселесі және Сырдария өзені мен су алу 
каналдарының қорғаныс бөгеттері мен 
жағалаудағы елдімекендерді су басу қаупінің 
алдын алу мәселелері қаралды. 

Осы ретте ҚР Ішкі істер министрлігінің 
2015 жылғы 25 ақпандағы ұйымдастыру 
нұсқауларына сәйкес, 1213 наурызда «Көк
тем2015» республикалық оқужаттығу өтті. 
Қыскөктем мезгілдерінде су тасқынының 
алдын алуға арналған дайындық шаралары 
туралы облыс әкімдігінде мәжіліс өткізіліп, 
онда жергілікті атқарушы органдарға, қала, 
аудан әкімдері мен су тасқынының алдын 
алу мақсатындағы ісшараларды атқаратын 
тиісті мекемелерге тапсырмалар берілді. 
«Қызылорда облысы аумағында 20142015 
жылдардың қыскөктем кезеңдерінде келетін 
артық суды қауіпсіз өткізуге дайындық 
жұмыстарын жүзеге асыруға арналған іс
шаралар жоспарын» облыс әкімі Қ.Көшербаев 
бекітті.  

– Су тасқынының алдын алу мақса
тында Сырдария өзені бойындағы қорғаныс 
бөгеттері мен су шаруашылығы нысан
дарының жайкүйіне алдын ала зерттеу 
жұ мыс тары жүргізілді. Қаңтар айында 
Сырдария өзеніндегі сең жүру кезінде су 
алу қаупі туындаған немесе су алған кезінде 
басқару органдарының, авариялыққұтқару 
қызметтерінің күштері мен құралдарының 
шұғыл әрекет етуі мен ісқимылының 
дайындығын тексеру үшін аудандар мен 
Қызылорда қаласында арнайы тактикалық 
оқужаттығу өткізіліп, облыс әкіміне және 
ҚР ІІМ төтенше жағдайлар комитетіне 
жолданды, – дейді Қызылорда облысы ТЖД 
бастығының орынбасары Мұрат Келесов. 

Жыл басынан бері орын алған күрделі 
төтенше жағдайларға қатысты жүйелі 
жұмыстар жүргізілді. Ағымдағы жылдың І 
тоқсанында облыс көлемінде 987 авариялық 
құтқару жұмысы жүргізіліп, оған 3233 
адам және 1247 техника жұмылдырылды. 
Авариялыққұтқару жұмыстарында 790 
адам  құтқарылды, зардап шеккен 166 адамға 
алғашқы медициналық көмек көрсетілді. 
Төтенше жағдайлар аумағынан 351 адам және 
137 техника көшірілді. 

Биылғы жылдың І тоқсанында 13 төтенше 
жағдай тіркеліп, одан 15 адам зардап шегіп, 
12 адам қайтыс болды. Осы уақытта облыста 
72 өрт оқиғасы орын алып, 4 адам қаза 
болған, 6 адам зардап шеккен. Өрт оқиғасы әр 
түрлі нысандарда, жеке үйлерде орын алған.  
Мерзім ішінде 144 нысанға және 17 687 
жеке тұрғын үйдің өрт қауіпсіздігіне тексеру 
жүргізілді. Өрт қауiпсiздiгi қағидасы талабын 
бұзған 6 жеке тұлғаға ескерту жасалып, 14 
жеке тұлғаға, 70 лауазымды тұлғаға ақшалай 
айыппұл салынды. 

Айгүл НҰРМАНОВА.
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11ҚҰЖАТ
«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:
«Жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;
«Облыстың жергілікті атқарушы органдарының жануарлар дүниесін пайдаланушыларға 

аңшылық алқаптар мен балық шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерін бекітіп 
беру мен аңшылық және балық шаруашылықтарының қажеттіліктері үшін сервитуттарды белгілеу 
жөнінде шешімдер қабылдауы» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;

«Ағаш кесу және орман билетін беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;
«Орман ресурстары, сауықтыру, рекреациялық, тарихи-мәдени, туристік және спорттық 

мақсаттар; аңшылық шаруашылығының мұқтаждықтары;  жанама орман пайдалану үшін ұзақ 
мерзімді орман пайдалануға берілген  мемлекеттік орман қоры жерлерінде учаскелерді құрылыс 

объектілерін салуға пайдалануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;
«Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ұзақ мерзімді орман пайдалану шартын мемлекеттік 

тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті бекітілсін.
2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары 

С.С.Қожаниязовқа жүктелсін.
3. Осы қаулы  алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі, бірақ «Жануарлар дүниесі саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің міндетін 
атқарушының 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 18-03/390 бұйрығы және «Орман шаруашылығы және 
ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы 
№ 18-1/415 бұйрығы қолданысқа енгізілгеннен бұрын емес.

Қызылорда облысының әкімі                                                               Қ. Көшербаев.

ЖОБА

ТАБИҒАТ ҚОРҒАУ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН 
ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ РЕГЛАМЕНТТЕРІН БЕКІТУ ТУРАЛЫ 

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: «Қызылорда 
облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – көрсетілетін 
қызметті беруші).

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет нәтижелерін беру:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) www.e.gov.kz, www.elicense.kz «электрондық үкімет-

тің» веб-порталы (бұдан әрі - портал) арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: электрондық 

(ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі – жа-

нуарлар дүниесін пайдалануға рұқсат (бұдан әрі - рұқсат) немесе 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 
міндетін атқарушының 2015 жылғы 30 сәуірдегі №18-03/390 
бұйрығымен бекітілген «Жануарлар дүниесін пайдалануға рұқ-
сат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттың (бұдан 
әрі – стандарт) 10-тармағында көзделген жағдайлар және не-
гіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту 
туралы дәлелді жауап (бұдан әрі - бас тарту). 

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті 
берушіге жүгінген жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсету 
нәтижесі электрондық форматта рәсімделеді, басып шығарылады 
және көрсетілетін қызметті беруші басшысының мөрімен және 
қолымен куәландырылады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі қызмет 
берушінің уәкілетті тұлғасының электронды цифрлы қолы (бұ-
дан әрі – ЭЦҚ) қойылған электронды құжат нысанында қызмет 
алушының «жеке кабинетіне» жіберіледі және сонда сақталады.

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-
қимыл) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының 
көрсетілетін қызметті берушіге немесе портал арқылы 
стандарттың 1-қосымшасына сәйкес өтініш ұсынуы. 

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

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

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 

құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға құжаттар 
топтамасының қабылданған күні мен уақыты көрсетіліп, оның 
тіркелгені туралы белгі қойылған өтініштің көшірмесін (бұдан 
әрі – өтініш көшірмесі) береді және құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсынады (жиырма минуттан 
аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттар-
ды қарайды және орындаушыға жолдайды (жиырма минуттан 
аспайды);

4) орындаушы құжаттарды қарайды, құжаттар толық 
ұсынылмаған жағдайда өтінішті одан әрі қараудан уәжді түрде 
бас тартуды (бұдан әрі – уәжді түрде бас тарту) әзірлейді, 
құжаттар толық ұсынылған жағдайда рұқсатты не бас тартуды 
әзірлейді және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады (уәжді түрде бас тарту беру кезінде – екі жұмыс күні 
ішінде, рұқсатты немесе бас тартуды беру кезінде – төрт жұмыс                           
күні ішінде);

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы уәжді түрде 
бас тартуға, рұқсатқа немесе бас тартуға қол қояды және кеңсе 
қызметкеріне жолдайды (жиырма минуттан аспайды);

6) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
уәжді түрде бас тартуды, рұқсатты немесе бас тартуды тіркейді 
және көрсетілетін қызметті алушыға береді (он бес 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) арасындағы 

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

9. Әрбір рәсімдердің (іс-қимылдың) 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 көрсе-
тілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері (қызмет-
керлері) рәсімдерінің (іс-қимылдарының), өзара іс-қимылдары  
реттілігінің толық сипаттамасы, сонымен қатар мемлекеттік 
қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді қолдану тәр-

тібінің сипаттамасы осы регламенттің 4-қосымшасына сәй кес 
мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықта-
малығында көрсетілген. 

4. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық 
жүйелерді пайдалану тәртібінің сипаттамасы

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

1) көрсетілетін қызметті алушы порталда тіркелуді 
жүзеге асырады және көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен 
куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұраныс пен 
(бұдан әрі – электрондық сұраныс) стандарттың 9-тармағына 
сәйкес құжаттарды жолдайды;

2) орындаушы электрондық сұраныс пен құжаттарды 
қабылдайды, көрсетілетін қызметті алушының «жеке каби-
нетіне» сұраныстың қабылданғаны туралы хабарлама жолданады 
(он бес минуттан аспайды);

3) құжаттар қабылданғаннан кейін, көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 
мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі іс-қимылдары осы 
регламенттің 6-тармағының  2-5) тармақшаларына сәйкес жүзеге 
асырылады;

4) орындаушы мемлекеттік қызмет көрсетудің 
нәтижесін тіркейді және көрсетілетін қызметті алушының «жеке 
кабинетіне» жолдайды (он бес минуттан аспайды).

Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық 
нысандағы ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара 
іс-қи мыл диаграммасы осы регламенттің 3-қосымшасында 
келтірілген.

5. Мемлекеттік қызмет көрсететін лауазымды тұлғалардың 
жауапкершілігі

12. Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы (бұдан әрі 
– лауазымды тұлға) мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсетуге 
жауапты тұлға болып табылады.

Лауазымды тұлға мемлекеттік қызметті Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзімде 
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, 
қажет болған жағдайда оның сапасын бағалау (оның ішінде) 
үшін байланыс телефонының нөмірі: 8 (7242) 60-53-68, бірыңғай 
байланыс орталығы (1414). 

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «    » ___________ №__қаулысымен бекітілген

«Жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат беру»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

«Жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат 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, 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 және 
көрсетілетін қызметті 

алушыға өтініштің 
көшірмесін береді

құжаттарды қарайды құжаттарды қарайды, уәжді түрде 
бас тартуды, рұқсатты немесе бас 

тартуды дайындайды 

уәжді түрде бас тартуға, рұқсатқа 
немесе бас тартуға қол қояды

уәжді түрде бас тартуды, 
рұқсатты немесе бас 

тартуды тіркейді

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

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына ұсынады

құжаттарды орындаушыға
жолдайды

уәжді түрде бас тартуды, рұқсатты 
немесе бас тартуды 

көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады

уәжді түрде бас тартуды, 
рұқсатты немесе бас тартуды 
кеңсе қызметкеріне жолдайды

уәжді түрде бас тартуды, 
рұқсатты немесе бас 
тартуды көрсетілетін 

қызметті алушыға береді
5 Орындалу мерзімі 20 минуттан аспайды 20 минуттан аспайды уәжді түрде бас тартуды беру кезінде 

–              2 жұмыс күні ішінде;
рұқсатты немесе бас тартуды беру             

кезінде - 4 жұмыс күні ішінде

20 минуттан аспайды 15 минуттан аспайды

«Жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат 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

«Жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша  

Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық нысандағы ақпараттық 
жүйелердің функционалдық өзара іс-қимыл диаграммасы 

Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы жүгінген кезде

«Жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 4-қосымша  

«Жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат беру» мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы 

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: «Қызылорда 
облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу 
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 қызмет нәтижесі – облыс 

әкімдігінің жануарлар дүниесін пайдаланушыларға аңшылық 
алқаптар мен балық шаруашылығы су айдындарын және 
(немесе) учаскелерін бекітіп беру мен аңшылық және балық 
шаруашылықтарының қажеттіліктері үшін сервитуттарды 
белгілеу жөніндегі қаулысы (бұдан әрі – қаулы).

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

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-
қимыл) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының 
көрсетілетін қызметті берушіге Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрінің міндетін атқарушының 
2015 жылғы 30 сәуірдегі № 18-03/390 бұйрығымен бекітілген 
«Облыстың жергілікті органдарының жануарлар дүниесін 
пайдаланушыларға аңшылық алқаптар мен балық шаруашылығы 
су айдындарын және (немесе) учаскелерін бекітіп беру мен 
аңшылық және балық шаруашылықтарының қажеттіліктері 
үшін сервитуттарды белгілеу жөнінде шешімдер қабылдауы» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі – 
стандарт) қосымшасына сәйкес өтініш ұсынуы. 

6. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына 

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

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

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға құжаттар 
топтамасының қабылданған күні мен уақыты көрсетіліп, оның 
тіркелгені туралы белгі қойылған өтініштің көшірмесін (бұдан 
әрі – өтініш көшірмесі) береді және құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсынады (жиырма минуттан 
аспайды);

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

4) орындаушы құжаттарды тіркейді және облыс 
әкімдігінің қаулысымен құрылатын конкурстық комиссияның 
қарауына ұсынады (бұдан әрі – комиссия) (жиырма минуттан 
аспайды).

5) комиссия құжаттарды қарайды және комиссия 
отырысының хаттамасын көрсетілетін қызметті берушіге 
жолдайды ( бір жұмыс күні ішінде);

6) көрсетілетін қызметті беруші комиссия хаттамасының 
негізінде қаулының қабылдануын қамтамасыз етеді және қаулы 
негізінде көрсетілетін қызметті алушымен аңшылық және балық 
шаруашылығын жүргізуге келісім шартқа (бұдан әрі – келісім 
шарт) отырады және көрсетілген қызметті алушыға қаулы 
көшірмесін береді (төрт жұмыс күні ішінде).

 
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 беруші;

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

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

9. Әрбір рәсімдердің (іс-қимылдың) 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 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 басшысы (бұдан әрі 
– лауазымды тұлға) мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсетуге 
жауапты тұлға болып табылады.

Лауазымды тұлға мемлекеттік қызметті Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзімде 
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) 
үшін байланыс телефонының нөмірі: 8 (7242) 60-53-68, бірыңғай 
байланыс орталығы (1414).  

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «    » ___________ № __қаулысымен бекітілген

«Облыстың жергілікті атқарушы органдарының жануарлар дүниесін пайдаланушыларға аңшылық алқаптар мен балық шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерін бекітіп беру мен аңшылық 
және балық шаруашылықтарының қажеттіліктері үшін сервитуттарды белгілеу жөнінде шешімдер қабылдауы» мемлекеттік қызмет көрсету регламенті

 «Облыстың жергілікті атқарушы органдарының жануарлар дүниесін пайдаланушыларға аңшылық алқаптар мен балық  шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерін
 бекітіп беру мен аңшылық  және балық шаруашылықтарының қажеттіліктері үшін сервитуттарды белгілеу жөнінде шешімдер қабылдауы»  мемлекеттік көрсетілетін  қызмет регламентіне 3-қосымша

«Облыстың жергілікті атқарушы органдарының жануарлар дүниесін пайдаланушыларға аңшылық алқаптар мен балық  шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерін бекітіп беру мен аңшылық  
және балық шаруашылықтарының қажеттіліктері үшін сервитуттарды белгілеу жөнінде шешімдер қабылдауы» мемлекеттік қызмет көрсету бизнес- процестерінің анықтамалығы

Облыстың жергілікті атқарушы органдарының жануарлар дүниесін пайдаланушыларға аңшылық алқаптар мен балық  шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерін
 бекітіп беру мен аңшылық  және балық шаруашылықтарының қажеттіліктері үшін сервитуттарды белгілеу жөнінде шешімдер қабылдауы»   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, 
жұмыстар  ағыны) нөмірі

1 2 3 4 5

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкері

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Орындаушы Комиссия Көрсетілетін қызметті беруші

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

және олардың сипаттамасы

құжаттарды тіркейді және көрсетілетін 
қызметті алушыға өтініштің 

көшірмесін береді

құжаттарды қарайды құжаттарды тіркейді құжаттарды қарайды комиссия хаттамасы негізінде қаулының 
қабылдануын қамтамасыз етеді және 
қаулы негізінде көрсетілетін қызметті 

алушымен келісім шартқа отырады
4 Аяқталу нысаны (деректер, 

құжат, ұйымдастыру-
өкімдік шешім)

құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады

құжаттарды 
орындаушыға

жолдайды

құжаттарды 
комиссияның қарауына 

ұсынады

комиссия отырысының 
хаттамасын көрсетілетін 

қызметті берушіге жолдайды

көрсетілетін қызметті алушыға қаулы 
көшірмесін береді

5 Орындалу мерзімі 20 минуттан аспайды 20 минуттан аспайды 20 минуттан аспайды 1 жұмыс күні ішінде 4 жұмыс күні ішінде

Облыстың жергілікті атқарушы органдарының жануарлар дүниесін пайдаланушыларға аңшылық алқаптар мен балық  шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерін
 бекітіп беру мен аңшылық  және балық шаруашылықтарының қажеттіліктері үшін сервитуттарды белгілеу жөнінде шешімдер қабылдауы»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

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

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін  қызметті берушінің атауы: мемлекеттік 
орман иеленушілері (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 – қағаз түрінде 

ағаш кесу және (немесе) орман билетін беру (бұдан әрі - билет). 
Берілген рұқсаттар туралы мәліметтер «Е-лицензиялау» 

мемлекеттік деректер базасы» ақпараттық жүйесіне енгізіледі.
4. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға 

(бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушылар) 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 
(рәсімді сенімхат бойынша оның өкілінің) (бұдан әрі – оның 
өкілі) көрсетілетін қызметті берушіге Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2015 жылғы 6 мамырдағы                                 
№ 18-1/415 бұйрығымен бекітілген «Ағаш кесу және орман 
билетін беру» (бұдан әрі – стандарт) бойынша  өтініш ұсынуы.

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

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

құжаттарды ұсынады; 
2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 

құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға не оның 
өкіліне құжаттар топтамасын қабылдау күні мен уақыты 
көрсетілген өтініштің көшірмесін береді және құжаттарды  
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (отыз 
минуттан аспайды);

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

4) орындаушы құжаттарды қарайды, билетті әзірлейді 
және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (үш 
жұмыс күні ішінде);

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

6) кеңсе қызметкері билетті 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 процесінде көрсеті летін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызмет-
керлерінің) 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 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 көрсе-
тілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері (қыз-
меткерлері) рәсімдерінің (іс-қимылдарының), өзара іс-қи-
мылдары  реттілігінің толық сипаттамасы осы регламенттің 
3-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-
процестерінің анықтамалығында көрсетілген.

4. Мемлекеттік қызметті көрсететін лауазымды тұлғалардың 
жауапкершілігі

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

Лауазымды тұлға Қазақстан Республикасының заңна-
масына сәйкес белгіленген мерзімде мемлекеттік қызмет көр-
сетуге 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 телефондарының нөмірі: 8 
(7242) 605365, бірыңғай байланыс орталығы (1414).

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

 «Ағаш кесу және орман билетін беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

«Ағаш кесу және орман билетін беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1 - қосымша

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

Іс-әрекеттің (барысы, жұмыстар 
ағыны) нөмірі 1 2 3 4 5

Құрылымдық бөлімшелердің 
атауы

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкері

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Орындаушы Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе қызметкері

Іс-әрекеттердің (үдерістің, 
рәсімінің, операцияның) атауы 

және олардың сипаттамасы 

құжаттарды тіркейді және
көрсетілетін қызметті алушыға не оның 

өкіліне өтініштің көшірмесін береді

құжаттарды қарайды құжаттарды қарайды, билетті 
әзірлейді 

билетке қол қояды билетті тіркейді 

Аяқталу нысаны (деректер, құжат, 
ұйымдастыру- әкімшілік шешім)

құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады

құжаттарды орындаушыға  
жолдайды 

билетті көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады 

билетті кеңсе 
қызметкеріне жолдайды

билетті көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның өкіліне береді

Орындалу мерзімі 30 минуттан аспайды 30 минуттан аспайды 3 жұмыс күні ішінде 30 минуттан аспайды 30 минуттан аспайды

«Ағаш кесу және орман билетін 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

  «Ағаш кесу және орман билетін беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша

«Ағаш кесу және орман билетін беру» мемлекеттік қызмет көрсету бизнес- процестерінің анықтамалығы

(Жалғасы 12-бетте).
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ҚҰЖАТ
1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: мемлекеттік 
орман иеленушілері (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші).

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету 
нәтижесін беру: 

1) қызметті берушінің кеңсесі;
2) www.еgov.kz, www.elicense.kz «электрондық үкімет» 

веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде. 
3. Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі – орман 

ресурстары, сауықтыру, рекреациялық, тарихи-мәдени, туристік 
және спорттық мақсаттар, аңшылық шаруашылығының 
мұқтаждықтары, жанама орман пайдалану үшін ұзақ мерзімді 
орман пайдалануға берілген  мемлекеттік орман қоры жерлерінде 
учаскелерді құрылыс объектілерін салуға пайдалануға рұқсат  
(бұдан әрі – рұқсат). 

Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі қызмет 
берушінің уәкілетті тұлғасының электронды цифрлы қолы 
(бұдан әрі – ЭЦҚ) қойылған электронды құжат нысанында 
қызмет алушының «жеке кабинетіне» жіберіледі.

Қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін 
алуға қағаз түрінде жүгінген жағдайда мемлекеттік қызмет 
көрсету нәтижесі электрондық нысанда ресімделеді, қағазға 
басылады және қызметті берушінің мөрімен және оның 
басшысының қолтаңбасымен куәландырылады.

4. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға 
(бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушыларға) 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 
(рәсімді сенімхат бойынша оның өкілінің) (бұдан әрі – оның 
өкілі) көрсетілетін қызметті берушіге  Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2015 жыл ғы 6 мамырдағы 

№18-1/415 бұйрығымен бекітілген «Орман ресурстары, сауық-
тыру, рекреациялық, тарихи-мәдени, туристік және спорттық 
мақсаттар, аңшылық шаруашылығының мұқтаж дықтары, жана-
ма орман пайдалану үшін ұзақ мерзімді орман пайдалануға 
берілген  мемлекеттік орман қоры жерлерінде учаскелерді құ-
ры лыс объектілерін салуға пайдалануға рұқсат беру» (бұдан 
әрі - стандарт) бойынша  өтініш ұсынуы  немесе портал арқылы 
құжат тарды электронды түрде жолдау арқылы. 

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

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

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға не оның 
өкіліне құжаттар топтамасын қабылдау күні мен уақыты 
көрсетілген өтініштің көшірмесін 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, рұқсатты әзірлейді 
және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады  (бес 
жұмыс күні ішінде);

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

6) кеңсе қызметкері рұқсатты 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 процесінде көрсеті летін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкер-

лерінің) 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 көрсе-
тілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері (қызмет-
керлері) 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 
жүйе лерді қолдану тәртібінің сипаттамасы осы регламенттің 
3-қосым шасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-
процестерінің анықтамалығында көрсетілген.

4. Мемлекеттік қызметті көрсететін лауазымды 
тұлғалардың жауапкершілігі

11. Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы (бұдан 
әрі – лауазымды тұлға) мемлекеттік 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 телефондарының нөмірі: 8 
(7242) 605365, бірыңғай байланыс орталығы (1414).

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015  жылғы  «__» ___________  ___ қаулысымен бекітілген

«Орман ресурстары, сауықтыру, рекреациялық, тарихи-мәдени, туристік және спорттық мақсаттар, аңшылық шаруашылығының мұқтаждықтары,  жанама орман пайдалану үшін ұзақ мерзімді орман 
пайдалануға берілген  мемлекеттік орман қоры жерлерінде учаскелерді құрылыс объектілерін салуға пайдалануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

«Орман ресурстары, сауықтыру, рекреациялық, тарихи-мәдени, туристік және спорттық мақсаттар, аңшылық шаруашылығының мұқтаждықтары,  жанама орман пайдалану үшін ұзақ мерзімді орман 
пайдалануға берілген  мемлекеттік орман қоры жерлерінде учаскелерді құрылыс объектілерін салуға пайдалануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

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

Іс-әрекеттің (барысы, жұмыстар 
ағыны) нөмірі 1 2 3 4 5

Құрылымдық бөлімшелердің атауы Көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсе қызметкері

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Орындаушы Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсе қызметкері

Іс-әрекеттердің (үдерістің, рәсімінің, 
операцияның) атауы және олардың 

сипаттамасы 

құжаттарды тіркейді және
көрсетілетін қызметті алушыға не 
оның өкіліне өтініштің көшірмесін 

береді

құжаттарды қарайды құжаттарды қарайды, рұқсатты 
әзірлейді 

рұқсатқа қол қояды рұқсатты тіркейді 

Аяқталу нысаны (деректер, құжат, 
ұйымдастыру- әкімшілік 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

Орындалу мерзімі 30 минуттан аспайды 30 минуттан аспайды 5 жұмыс күні ішінде 30 минуттан аспайды 30 минуттан аспайды

«Орман ресурстары, сауықтыру, рекреациялық, тарихи-мәдени, туристік және спорттық мақсаттар, аңшылық шаруашылығының мұқтаждықтары,  жанама орман пайдалану үшін ұзақ мерзімді орман 
пайдалануға берілген  мемлекеттік орман қоры жерлерінде учаскелерді құрылыс объектілерін салуға пайдалануға рұқсат 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

«Орман ресурстары, сауықтыру, рекреациялық, тарихи-мәдени, туристік және спорттық мақсаттар, аңшылық шаруашылығының мұқтаждықтары,  жанама орман пайдалану үшін ұзақ мерзімді орман 
пайдалануға берілген  мемлекеттік орман қоры жерлерінде учаскелерді құрылыс объектілерін салуға пайдалануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне  3 - қосымша

Орман ресурстары, сауықтыру, рекреациялық, тарихи-мәдени, туристік және спорттық мақсаттар; аңшылық шаруашылығының мұқтаждықтары; жанама орман пайдалану үшін ұзақ мерзімді орман 
пайдалануға берілген  мемлекеттік орман қоры жерлерінде учаскелерді құрылыс объектілерін салуға пайдалануға рұқсат беру

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: мемлекеттік 
орман иеленушілері (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші).

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті 
көрсету нәтижесін беру:

1) қызметті берушінің кеңсесі;
2) www.еgov.kz, www.elicense.kz «электрондық үкімет» 

веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде. 
3. Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі – мемлекеттік 

орман қоры учаскелерінде ұзақ мерзімді орман пайдалану 
шартын мемлекеттік тіркеу (бұдан әрі – шарт).

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру нысаны: 
электрондық.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі шартта 
мөр басу үшін орын мен күні көрсетіліп, қызметті берушінің 
уәкілетті тұлғасының электронды цифрлы қолы (бұдан әрі – 
ЭЦҚ) қойылған мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ұзақ 
мерзімді орман пайдалану шартын мемлекеттік тіркеу туралы 
хабарлама нысанында қызметті алушының «жеке кабинетіне» 
жіберіледі.

Қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін 
алуға қағаз түрінде жүгінген жағдайда мемлекеттік қызмет 
көрсету нәтижесі электрондық нысанда ресімделеді, қағазға 
басылады және қызметті берушінің мөрімен және оның 
басшысының қолтаңбасымен куәландырылады.

4. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға 
(бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушылар) 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 Қазақстан Республикасы Ауыл 

шаруашылығы министрлігінің 2015 жылғы 6 мамырдағы                       
№ 18-1/415 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік орман 
қоры учаскелерінде ұзақ мерзімді  орман пайдалану шартын 
мемлекеттік тіркеу» (бұдан әрі – стандарт) бойынша  өтініш 
ұсынуы немесе портал арқылы құжаттарды электронды түрде 
жолдау арқылы. 

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

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

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға не оның 
өкіліне құжаттар топтамасын қабылдау күні мен уақыты 
көрсетілген өтініштің көшірмесін 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, шартты әзірлейді 
және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (бес 
жұмыс күні ішінде);

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

6) кеңсе қызметкері шартты 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 процесінде көрсе-
тілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қыз-
меткерлерінің) 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 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 көрсе-
тілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері (қыз-
меткерлері) рәсімдерінің (іс-қимылдарының), өзара іс-қи-
мылдары  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 қызметті көрсететін лауазымды 
тұлғалардың жауапкершілігі

11. Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы (бұдан 
әрі – лауазымды тұлға) мемлекеттік 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 телефондарының нөмірі: 8 
(7242) 605365, бірыңғай байланыс орталығы (1414).

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

«Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ұзақ мерзімді орман пайдалану шартын мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

«Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ұзақ мерзімді орман пайдалану шартын мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті 2-қосымша

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

«Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ұзақ мерзімді орман пайдалану шартын мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті 1-қосымша

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

Іс-әрекеттің (барысы, жұмыстар 
ағыны) нөмірі

1 2 3 4 5

Құрылымдық бөлімшелердің атауы Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкері

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Орындаушы Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсе қызметкері

Іс-әрекеттердің (үдерістің, 
рәсімінің, операцияның) атауы 

және олардың сипаттамасы 

құжаттарды тіркейді және 
көрсетілетін қызметті алушыға не оның 

өкіліне өтініштің көшірмесін береді

құжаттарды қарайды құжаттарды қарайды, шартты 
әзірлейді 

шартқа қол қояды шартты тіркейді 

Аяқталу нысаны (деректер, құжат, 
ұйымдастыру- әкімшілік шешім)

құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады

құжаттарды орындаушыға  
жолдайды 

шартты көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады 

шартты кеңсе 
қызметкеріне жолдайды

шартты көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның өкіліне береді

Орындалу мерзімі 30 минуттан аспайды 30 минуттан аспайды 5 жұмыс күні ішінде 30 минуттан аспайды 30 минуттан аспайды

«Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ұзақ мерзімді орман пайдалану шартын мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша
 

«Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ұзақ мерзімді орман пайдалану шартын мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

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

1. Қоса беріліп отырған:
1) «Күзгі-қысқы жағдайлардағы жұмысқа белгіленген электр қуаты 5 МВт және одан төмен, 

5 МВт-тан астам немесе белгіленген жылу қуаты 100 Гкал/сағ және одан жоғары, сондай-ақ өз 
теңгерімінде 35 кВ және одан төмен, 110 кВ және одан жоғары электр желілері бар энергия өндіруші 
және энергия беруші ұйымдарға әзірлік паспортын беру»; 

«110 кВ және одан төмен, 220 кВ және одан жоғары объектілер үшін қайталама 

(шунтталатын) электр беру желілері мен шағын станцияларды салудың техникалық орындылығы 
туралы қорытынды беру»   мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің регламенттері бекітілсін.

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

3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі, бірақ «Электр энергетикасы  саласында мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 14 
сәуірдегі № 281 бұйрығы қолданысқа енгізілгеннен бұрын емес. 

Қызылорда облысының әкімі                                                        Қ. Көшербаев.

ЖОБА

ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАСЫ САЛАСЫНДА МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН 
ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ РЕГЛАМЕНТТЕРІН БЕКІТУ ТУРАЛЫ 

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: аудандардың 
және облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы 
органдары (аудандардың, облыстық маңызы бар қаланың  тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бөлімдері) мемлекеттік мекемелері (бұдан 
әрі – көрсетілетін қызметті беруші).

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтің нәтижесін беру:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) www.e.gov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы 

(бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны: 

электрондық нысан (ішінара автоматтандырылған).
3.Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі – барлық 

қуаттағы жылыту қазандықтары мен жылу желілерінің (магист-
ральдық, ораішілік) күзгі-қысқы жағдайлардағы жұмысқа әзірлік 
паспортын беру (бұдан әрі – паспорт) немесе бас тарту, не  
барлық қуаттағы жылыту қазандықтары мен жылу желілерінің 
(магистральдық, ораішілік) күзгі-қысқы жағдайлардағы жұмысқа 
әзірлік паспортының  күшін жою туралы хабарлама (бұдан әрі 
– хабарлама).  

Куәлiктi қағаз жеткiзгiште алуға өтiнiш бiлдiрiлген 
жағдайда, мемлекеттiк қызмет көрсету нәтижесi электрондық 
форматта ресiмделiп, басып шығарылады және көрсетiлетiн 
қызметтi берушiнiң мөрiмен куәландырылады.

4. Мемлекеттiк көрсетiлетiн қызмет жеке және заңды 
тұлғаларға (бұдан әрi – көрсетiлетiн қызметтi алушы) тегiн 
көрсетiледi.

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 оның уәкілетті өкілінің) (бұдан әрі – оның өкілі) көрсетілетін 
қызметті берушіге Қазақстан Республикасы Энергетика ми-

нистрінің 2015 жылғы 14 сәуірдегі № 281 бұйрығымен бекітілген 
«Күзгі-қысқы жағдайлардағы белгіленген электр қуаты 5 МВт 
және одан төмен, 5 МВт-тан астам немесе белгіленген жылу 
қуаты сағатына 100 Гкал/сағ және одан жоғары, сондай-ақ өз 
теңгерімінде кернеуі 35 кВ және одан төмен, 110 кВ және одан 
жоғары кернеудегі электр желілері бар энергия өндіруші және 
энергия беруші ұйымдарға  әзірлік паспортын беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі – стандарт) 1 
қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш ұсынуы немесе 
портал арқылы электрондық құжат нысанындағы сұрау салуы.

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, көрсетілетін қызметті алушыға не оның 
өкіліне құжаттардың топтамасын қабылдаудың күні мен уақыты 
көрсетілген көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу 
туралы белгісі бар өтініштің көшірмесін (бұдан әрі – өтініштің 
көшірмесі) береді және құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады (он бес минуттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттар-
ды қарайды және орындаушыға жолдайды (он бес минуттан 
аспайды);

4) орындаушы құжаттардың толықтығын тексереді 
және сараптау комиссиясының қарауына ұсынады немесе 
құжаттардың толық еместігі анықталған жағдайда көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның өкіліне өтінішті одан әрі қараудан 
жазбаша уәжді түрде бас тартуды (бұдан әрі – уәжді түрде бас 
тарту) береді (екі жұмыс күні ішінде);

5) сараптау комиссиясы құжаттарды қарайды және 
көрсетілетін қызметті берушіге барлық қуаттағы жылыту 
қазандықтары мен жылу желілерінің (магистральдық, ораішілік) 
күзгі-қысқы жағдайлардағы жұмысқа әзірлік паспортын беру 
немесе бас тарту туралы   немесе  барлық қуаттағы жылыту 
қазандықтары мен жылу желілерінің (магистральдық, ораішілік) 
күзгі-қысқы жағдайлардағы жұмысқа әзірлік паспортының 
күшін жою туралы хабарлама туралы қорытынды ұсынады (алты 
жұмыс күні ішінде);

6) орындаушы сараптау комиссиясының қорытындысы 
негізінде паспорт немесе бас тарту, хабарлама  дайындайды 
және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (бір 
жұмыс күні ішінде);

7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы паспортқа 
немесе бас тартуға, хабарламаға  қол қояды және кеңсе 
қызметкеріне жолдайды (он бес минуттан аспайды);

8) кеңсе қызметкері паспортты немесе бас тартуды, 
хабарламаны  тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не 
оның өкіліне береді (он 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;
4) сараптау комиссиясы.
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) 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 көрсе-
тілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері 
(қыз меткерлері) рәсімдерінің (іс-қимылдарының), өзара іс-
қимылдары реттілігінің толық сипаттамасы осы регламенттің 
4-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-
процестерінің анықтамалығында көрсетілген.

4. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық 
жүйелерді пайдалану тәртібінің сипаттамасы

11. Қызметті портал арқылы көрсету кезіндегі көр-
сетілетін қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті алушы 
рәсімдерінің (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 электрондық құжат нысанындағы сұрау салу 
(бұдан әрі – электрондық сұраныс) мен стандарттың 9-тармағына 
сәйкес құжаттарды жолдайды;

2) орындаушы электрондық сұраныс пен құжаттарды 
қабылдайды және көрсетілетін қызметті алушының не оның 
өкілінің «жеке кабинетіндегі» өтініштер тарихында мемлекеттік 
қызметті көрсету үшін электрондық сұраныстың қабылданғаны 
туралы мәртебе көрсетіледі (он бес минуттан аспайды);

3) электрондық сұраныс пен құжаттар қабылданғаннан 
кейін мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкер-
лерінің) іс-қимылдары осы регламенттің 6-тармағының 2-7) 
тармақшаларына сәйкес жүзеге асырылады;

4) орындаушы мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін 
тіркейді және көрсетілетін қызметті алушының не 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 
келтірілген. 

5. Мемлекеттік қызметті көрсететін лауазымды 
тұлғалардың жауапкершілігі 

12. 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 
көрсетуге жауапкершілікте болады. 

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

14. Қызмет көрсету жөнінде ақпарат алуға, сондай-ақ, 
қажет болған жағдайда оның сапасын бағалау (оның ішінде 
шағымдану) үшін байланыс телефонының нөмірі: 8 (7242) 
605397, бірыңғай байланыс-орталығы (1414).

Қызылорда облысы әкімдігінің  2015 жылғы «_____» ________ № ________  қаулысымен бекітілген

«Күзгі-қысқы жағдайлардағы белгіленген электр қуаты 5 МВт және одан төмен, 5 МВт-тан астам немесе белгіленген жылу қуаты   сағатына 100 Гкал/сағ және одан жоғары, 
сондай-ақ өз теңгерімінде кернеуі 35 кВ және одан төмен, 110 кВ және одан жоғары кернеудегі электр желілері бар энергия өндіруші және энергия беруші ұйымдарға  әзірлік паспортын беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

«Барлық қуаттағы жылыту қазандықтары мен жылу желілерінің (магистральдық, орамішілік) күзгі-қысқы жағдайлардағы жұмысқа әзірлік 
паспортын 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-қимыл нөмірі
(іс-әрекет, жұмыс 

ағымы) 

1 2 3 4 5 6 7

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

кеңсе қызметкері 

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Орындаушы Сараптау комиссиясы 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

құжаттардың толықтығын 
тексереді

құжаттарды қарайды сараптау 
комиссиясының 
қорытындысы 

негізінде паспортты 
немесе бас тартуды, 

хабарламаны  
дайындайды

паспортқа немесе 
бас тартуға, 

хабарламаға  қол 
қояды 

паспортты немесе бас 
тартуды, хабарламаны  

тіркейді 

4 Аяқталу нысаны 
(деректер, құжат, 

ұйымдастыру-өкімдік 
шешім)

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
басшысына ұсынады

құжаттарды 
орындаушыға  

жолдайды

құжаттарды сараптау 
комиссиясының қарауына 

ұсынады немесе 
көрсетілетін қызметті 

алушыға не оның өкіліне 
уәжді түрде бас тартуды 

береді

көрсетілетін қызметті 
берушіге ұсынылған 
затқа   паспорт беру 

немесе бас тарту, 
хабарлама  беру туралы 

қорытынды ұсынады

Паспортты немесе бас 
тартуды, хабарламаны  
көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады

Паспортты немесе 
бас тартуды, 
хабарламаны  

кеңсе қызметкеріне 
жолдайды

паспортты немесе бас 
тартуды, хабарламаны  
көрсетілетін қызметті 

алушыға не оның өкіліне 
береді 

5 Орындалу мерзімі 15 минуттан аспайды 15 минуттан 
аспайды

2 жұмыс күні ішінде 6 жұмыс күні ішінде 1 жұмыс күні ішінде 15 минуттан 
аспайды

10 минуттан аспайды

 «Барлық қуаттағы жылыту қазандықтары мен жылу желілерінің (магистральдық, орамішілік) күзгі-қысқы жағдайлардағы жұмысқа әзірлік паспортын беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

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

«Барлық қуаттағы жылыту қазандықтары мен жылу желілерінің (магистральдық, орамішілік) күзгі-қысқы жағдайлардағы жұмысқа әзірлік паспортын беру»
 мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық нысандағы ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара іс-қимыл диаграммасы

(Жалғасы 13-бетте).
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13НАЗАР
«Барлық қуаттағы жылыту қазандықтары мен жылу желілерінің (магистральдық, орамішілік) күзгі-қысқы жағдайлардағы жұмысқа әзірлік паспортын беру»
 мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 4-қосымша

«Барлық қуаттағы жылыту қазандықтары мен жылу желілерінің (магистральдық, ораішілік) күзгі-қысқы жағдайлардағы жұмысқа әзірлік паспортын беру» 
мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: аудандардың 
және облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы 
органдары (аудандардың, облыстық маңызы бар қаланың тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бөлімдері) мемлекеттік мекемелері (бұдан 
әрі – көрсетілетін қызметті беруші).

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтің нәтижесін беру:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) www.e.gov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы 

(бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны: элект-

рондық нысан (ішінара автоматтандырылған).
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі –  110 кВ 

және одан төмен, 220 кВ және одан жоғары объектілер үшін 
қайталанатын (шунтталатын) электр беру желілері мен қосалқы 
станцияларды салудың техникалық орындылығы  туралы 
қорытынды беру (бұдан әрі – қорытынды).

Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі 
көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрон-
дық цифрлық қолтаңбасы (бұдан әрі  - ЭЦҚ)  қойылған элект-
рондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушының 
«жеке кабинетіне» жіберіледі.

Қорытындыны қағаз жеткiзгiште алуға өтiнiш бiлдiрiл-
ген жағдайда, мемлекеттiк қызмет көрсету нәтижесi электрондық 
форматта ресiмделiп, басып шығарылады және көрсетiлетiн 
қызметтi берушiнiң мөрiмен куәландырылады.

4. Мемлекеттiк көрсетiлетiн қызмет жеке және заңды 
тұлғаларға (бұдан әрi – көрсетiлетiн қызметтi алушы) тегiн 
көрсетiледi.

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 оның уәкілетті өкілінің) (бұдан әрі – оның өкілі) көрсетілетін 
қызметті берушіге Қазақстан Республикасы Энергетика 
министрінің 2015 жылғы 14 сәуірдегі № 281 бұйрығымен 
бекітілген      «110 кВ және одан төмен, 220 кВ және одан 
жоғары объектілер үшін қайталанатын (шунтталатын) электр 
беру желілері мен қосалқы станцияларды салудың техникалық 
орындылығы туралы қорытынды беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының (бұдан әрі – стандарт) қосымшасына 
сәйкес нысан бойынша өтініш ұсынуы немесе портал арқылы 
электрондық құжат нысанындағы сұрау салуы.

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, көрсетілетін қызметті алушыға не оның 
өкіліне құжаттардың топтамасын қабылдаудың күні мен уақыты 
көрсетілген көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу 
туралы белгісі бар өтініштің көшірмесін (бұдан әрі – өтініштің 
көшірмесі) 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 құжаттардың толықтығын тексереді 
және сараптау комиссиясының қарауына ұсынады немесе құ-
жат тардың толық еместігі анықталған жағдайда көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның өкіліне өтінішті одан әрі қараудан 
жазбаша уәжді түрде бас тартуды (бұдан әрі – уәжді түрде бас 
тарту) береді (екі жұмыс күні ішінде);

5) сараптау комиссиясы құжаттарды қарайды және 
көрсетілетін қызметті берушіге 110 кВ және одан төмен, 220 кВ 
және одан жоғары объектілер үшін қайталанатын (шунтталатын) 
электр беру желілері мен қосалқы станцияларды салудың 
техникалық орындылығы туралы  стандарттың 1-қосымшасына 
сәйкес қорытынды   ұсынады (алты жұмыс күні ішінде);

6) орындаушы сараптау комиссиясының қорытындысы 
негізінде қорытындыны дайындайды және көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады (бір жұмыс күні ішінде);

7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы қорытын-
дыға қол қояды және кеңсе қызметкеріне жолдайды (он бес 
минуттан аспайды);

8) кеңсе қызметкері қорытындыны тіркейді және 
көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне береді (он ми-
нуттан 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;
4) сараптау комиссиясы.
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) 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 қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері 
(қызметкерлері) рәсімдерінің (іс-қимылдарының), өзара іс-
қимылдары реттілігінің толық сипаттамасы осы регламенттің 
4-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-
процестерінің анықтамалығында көрсетілген.

4. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық 
жүйелерді пайдалану тәртібінің сипаттамасы

11. Қызметті портал арқылы көрсету кезіндегі көр-
сетілетін қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті алушы 
рәсімдерінің (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 электрондық құжат нысанындағы сұрау салу 
(бұдан әрі – электрондық сұраныс) мен стандарттың 9-тармағына 
сәйкес құжаттарды жолдайды;

2) орындаушы электрондық сұраныс пен құжаттарды 
қабылдайды және көрсетілетін қызметті алушының не оның 
өкілінің «жеке кабинетіндегі» өтініштер тарихында мемлекеттік 
қызметті көрсету үшін электрондық сұраныстың қабылданғаны 
туралы мәртебе көрсетіледі (он бес минуттан аспайды);

3) электрондық сұраныс пен құжаттар қабылданғаннан 
кейін мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкер-
лерінің) іс-қимылдары осы регламенттің 6-тармағының 2-7) 
тармақшаларына сәйкес жүзеге асырылады;

4) орындаушы мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін 
тіркейді және көрсетілетін қызметті алушының не 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 
келтірілген. 

5. Мемлекеттік қызметті көрсететін лауазымды 
тұлғалардың жауапкершілігі 

12. 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 
көрсетуге жауапкершілікте болады. 

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

14. Қызмет көрсету жөнінде ақпарат алуға, сондай-ақ, 
қажет болған жағдайда оның сапасын бағалау (оның ішінде 
шағымдану) үшін байланыс телефонының нөмірі: 8 (7242) 
605395, бірыңғай байланыс-орталығы (1414).

Қызылорда облысы әкімдігінің  2015 жылғы «_____» __________ № ______  қаулысымен бекітілген

«110 кВ және одан төмен, 220 кВ және одан жоғары объектілер үшін қайталанатын (шунтталатын) электр беру желілері мен қосалқы станцияларды салудың техникалық орындылығы туралы 
қорытынды беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

«110 кВ және одан төмен, 220 кВ және одан жоғары объектілер үшін қайталанатын (шунтталатын) электр беру желілері мен қосалқы станцияларды салудың техникалық 
орындылығы 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

1
Іс-қимыл нөмірі

(іс-әрекет, жұмыс 
ағымы) 

1 2 3 4 5 6 7

2
Құрылымдық 

бөлімшелердің атауы
Көрсетілетін қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері 

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Орындаушы Сараптау комиссиясы 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

құжаттардың толықтығын 
тексереді

құжаттарды қарайды сараптау 
комиссиясының 
қорытындысы 

негізінде 
қорытындыны   
дайындайды

қорытындыға   
қол қояды 

қорытындыны   
тіркейді 

4

Аяқталу нысаны 
(деректер, құжат, 

ұйымдастыру-өкімдік 
шешім)

құжаттарды 
көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады

құжаттарды 
орындаушыға  

жолдайды

құжаттарды сараптау 
комиссиясының қарауына 

ұсынады немесе көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның 

өкіліне уәжді түрде бас тартуды 
береді

көрсетілетін қызметті 
берушіге ұсынылған 

затқа  техникалық 
қорытынды   беру туралы 

қорытынды ұсынады

Қорытындыны   
көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады

қорытындыны 
кеңсе   

қызметкеріне 
жолдайды

Қорытындыны   
көрсетілетін 

қызметті алушыға 
не оның өкіліне 

береді 

  5
Орындалу мерзімі 15 минуттан аспайды 15 минуттан 

аспайды
2 жұмыс күні ішінде 6 жұмыс күні ішінде 1 жұмыс күні ішінде 15 минуттан 

аспайды
10 минуттан 

аспайды

«110 кВ және одан төмен, 220 кВ және одан жоғары объектілер үшін қайталанатын (шунтталатын) электр беру желілері мен қосалқы станцияларды салудың техникалық 
орындылығы туралы қорытынды беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

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

«110 кВ және одан төмен, 220 кВ және одан жоғары объектілер үшін қайталанатын (шунтталатын) электр беру желілері мен қосалқы станцияларды салудың техникалық 
орындылығы туралы қорытынды беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық нысандағы ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара іс-қимыл диаграммасы  

«110 кВ және одан төмен, 220 кВ және одан жоғары объектілер үшін қайталанатын  (шунтталатын) электр беру желілері мен қосалқы станцияларды салудың техникалық 
орындылығы туралы қорытынды беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 4-қосымша

«110 кВ және одан төмен, 220 кВ және одан жоғары объектілер үшін қайталанатын (шунтталатын) электр беру желілері мен қосалқы станцияларды салудың техникалық 
орындылығы туралы қорытынды беру» мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС
«Қызылорда облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» 

мемлекеттік мекемесі, 120008, Қызылорда қаласы, Ғ.Мұратбаев көшесі, 
1, анықтама алу телефондары: 8(7242) 23-05-64, факс: 8(7242) 23-01-38, 
е-mail: oblsport66@mail.ru, «Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік 
лауазымына орналасуға конкурс жариялайды:

«Қызылорда облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің құқықтық жұмыстар және мемлекеттік сатып 
алу бөлімінің басшысы (D-О-3). Қызмет атқарған жылдарына байланысты 
лауазымдық жалақысы 84 563 теңгеден 109 932 теңгеге дейін (экологиялық 
коэффициентті есепке алмағанда).

Қызметтік міндеттері: Бөлімді басқару. Басқарманың мемлекеттік 
органдарда құқықтық қамтамасыз ету тиімділігі бағалауға мониторинг 
жүргізеді. Басқарманың нормативтік құқықтық актілерінің қолданыстағы 
заңнамаларға сәйкес ресімделуіне жауапты болады. Басқарманың жеке және 
заңды тұлғалардың өтініштерімен, қызмет этикасы журналындағы жазулармен, 
сенім телефонына келіп түскен мәліметтермен жұмыс жүргізеді. Бұйрықтарды, 
ережелерді, жарғыларды, шарттарды, келісімдерді, құқықтық тәртіптегі өзге 
де құжаттарды дайындауға қатысады. «Мемлекеттік сатып алу туралы» ҚР 
Заңына сәйкес мемлекеттік сатып алу жұмыстарын (жылдық жоспар, есептерін 
тапсыру) ұйымдастырады және өткізеді, тиісті орындаушылармен мемлекеттік 
сатып алу шарттарын әзірлейді. Басқарма қарамағындағы ұйымдарына 
құқықтық және мемлекеттік сатып алу мәселелері бойынша әдістемелік және 
консультациялық көмек көрсетеді. Сотта және өзге де органдарда белгіленген 
тәртіп бойынша басқарманың мүддесін білдіреді. Құқық бұзушылық жасауға 
итермелейтiн себептер мен жағдайларды жою және азаматтардың құқықтық 
тәрбиесiн жетілдіру жөніндегі шараларды ұйымдастыруды қамтамасыз 
етеді. Өз құзыреті шеңберінде басқарма қарамағындағы ұйымдардың және 
ведомстволардың қызметтерін үйлестіреді.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: 
Жоғары заңгер білім. 
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 оқу орынынан кейінгі білім бағдарламалары бойынша 
Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы білім беру ұйымдарында 
мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе шетелдің жоғары оқу орындарында 
Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссия бекітетін  басым 
мамандықтар бойынша оқуды аяқтауы;

5)  ғылыми дәрежесінің болуы.
Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республи-

касының «Қазақстан Республикасының Президенті туралы», Қазақстан 
РеспубликасыныңПарламенті және оның депутаттарының мәртебесі ту-
ралы», Қазақстан Республикасының Үкіметі  туралы» Конституциялық 
заң дарын, Қазақстан Республикасының  «Мемлекеттік қызмет туралы», 
«Сыбай лас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Әкімшілік рәсімдер 
туралы», «Нормативтік құқықтық актілер 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 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 Респуб-
ликасының Нормативтік құқықтық актілердің тізілімінде 2010 жылы 21 
желтоқсанда №6697 болып тіркелген) нысандағы денсаулығы туралы анықтама;

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігінің көшірмесі;
7) құжаттарды тапсыру сәтінде уәкілетті органмен белгіленген шекті 

мәннен төмен емес нәтижемен тестілеуден өткені туралы қолданыстағы 
сертификат (немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі).     

Егер азамат еңбек қызметін жүзеге асырмаған және конкурс 
жарияланған бос лауазым бойынша жұмыс өтілі талап етілмейтін жағ дайларда 
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-да («Кызыл-
ординские вести» және «Сыр бойы» газеттерде) соңғы жарияланған күннен 
бастап он жұмыс күні ішінде «Қызылорда облысының дене шынықтыру және 
спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесінде, мекен-жайы: Қызылорда қаласы, 
Ғ. Мұратбаев көшесі № 1 үй, 2-қабат, № 4 кабинетте қабылданады.

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

Үміткерлермен әңгімелесу «Қызылорда облысының дене шынықтыру 
және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесінде, мекен-жайы: Қызылорда 
қаласы, Ғ.Мұратбаев көшесі № 1 үй, 2-қабат, № 1 кабинетте әңгімелесуге 
шақырған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өтеді.

Конкурс комиссиясының қорытынды мәжілісі әңгімелесу өткізілген нен 
кейін екі жұмыс күні ішінде өткізіледі.

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

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар ретінде Қазақ-
стан Республикасы Парламентінің және барлық деңгейдегі мәслихат депу-
тат тарының, Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіпте 
аккредиттелген бұқаралық ақпарат құралдарының, басқа мемле кеттік 
органдардың, қоғамдық бірлестіктердің (үкіметтік емес ұйым дардың), 
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, Көк шетау, 
Павлодар, Тараз, Өскемен, Орал, Петропавл, Қостанай, Қызылорда, Қарағанды, 
Талдықорған, Ақтөбе, Ақтау және Шымкент қалаларындағы аймақтық тестілеу 
орталықтарында белгіленген тәртіппен өтеді.

D-О-3 санаты үшін тестілеу бағдарламасы: мемлекеттік тілді білуге 
арналған тест (20 тапсырма), логикалық тест (10 тапсырма), Қазақстан 
Республикасының Конституциясы (15 сұрақ), «Қазақстан Республикасының 
Президенті туралы» (15 сұрақ), «Қазақстан Республикасының Үкіметі 
туралы» (15 сұрақ), Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет 
туралы» (15 сұрақ), Қазақстан Республикасының  «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» (15 сұрақ), Қазақстан Республикасының  «Әкімшілік 
рәсімдер туралы» (15 сұрақ), Қазақстан Республикасының «Нормативтік 
құқықтық актілер туралы» (15 сұрақ), Қазақстан Республикасының «Жеке және 
заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» (15 сұрақ), Қазақстан 
Республикасының «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» (15 сұрақ) 
Қазақстан Республикасының заңдарын білуге арналған тест сұрақтары кіреді.

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

«Қызылорда облысының дене шынықтыру және спорт 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің  конкурстық комиссиясы.

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы ҚР Прези дентінің «Алтын сапа» 

сыйлығы үшін байқаудың жария лан ғандығын хабарлайды. 
Биылғы жылы үш номинация бойынша үздіктер анық талатын болады:
- «Өндiрiстiк мақсаттағы үздiк кәсiпорын»;
- «Халық тұтынатын тауарларды шығаратын үздiк кәсiпорын»;
- «Қызметтер көрсететiн үздiк кәсiпорын».
ҚР Президентінің «Алтын сапа» сыйлығы – бұл халыққа қалтқысыз қызмет 

көрсету саласындағы жақсы нәтижелерге қол жеткізгені және мекемелерге 
заманауи менеджмент жүйесін енгізгені үшін берілетін сыйлық.

Әр номинация бойынша келесі:
1.шағын кәсіпкерлік субъектісі;
2.орта кәсіпкерлік субъектісі;
3.ірі кәсіпкерлік субъектісі санаттары бойын ша үш сыйлық беріледі.
Сыйлық иегерлері атанғысы келетіндер байқау ұйымдас тырушыларына 

2015 жылдың 1 шілдесіне дейін өтінімдер тапсыра алады. Сондай-ақ, осы жылдан 
бастап Кәсіпкерлер палатасы рес публикалық «Қазақстанның үздік тау ары» 
республикалық көрме-конкурсын да ұйым дастыруда. Конкурс үш номинация 
бойынша жүргізіледі:

1) «Өндірістік мақсаттағы үздік тауарлар»;
2) «Халық тұтынатын үздік тауарлар»;
3) «Үздік азық-түлік тауарлары».
Конкурсқа: 
1) Қазақстан Республикасы аумағында өнер кәсіптік, азық-түлік тауарларын 

және өндіріс тік-техникалық мақсаттағы өнімдерді өндіруді жүзеге асыратын;
2) өнім сапасының орнықты жоғары деңгейін және оны жүйелі түрде 

жақсартуды қамтамасыз ету жөнінде конкурсты ұйымдастырушы растаған оң 
нәтижелері бар дара кәсіпкер немесе заңды тұлға конкурсқа қатысушы бола алады.

Жеңімпаздар «Қазақстанның үздік тауары» сыйына және әр санат бойынша 
І, ІІ және ІІІ дәрежелі дипломдармен мара патталатын болады.

Өтінімдер 2015 жылғы 1 шілдеге дейін zh.skakova@palata.kz электронды 
мекен-жайы бойын ша қабылданады. 

Туындаған сұрақтар бойынша Қызылордада облыстық кәсіпкерлер 
палатасына хабарласуға болады 8 /7242/ 40-08-74 (Жауапты маман: Жанна 

Скакова) www.altynsapa.kz 

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

Тел.: 22-38-22, 8-705-411-64-98, 8-775-803-75-57.

Доктор Р.Хайруллина тәсілімен жыл-
дам әрі оңай арықтаңыз. 

Нәтижесі 100 %.
• Біздің әдісіміз ғылыми дәлелден ген және 

20 жыл бойы патенттелген.
• Сізге ашығудың және калория есептеп 

жатудың қажеті жоқ.
• Сеанстан соң Сіз тәттіден және ұн 

тағамдарынан оңай бас тартасыз.
• Біз Сізбен 4 ай ғана жұмыс жасаймыз, 

сөйтіп тамақтану тәртібіндегі жаңа өзгерістерге 
қалыптасуыңызға көмек береміз. www.pohudet.
kz

• Кеңес беру тегін!
Сеанс Қызылорда қаласында 2015 жыл-

дың 4 шілдесінде сағат 16.00-де болады.  
бұрын 106 кг  қазір 68 кг.

ХАБАРЛАМА 
Қызылорда облысының мамандан дырыл ған 

ауданаралық экономикалық сотының  17.10.2014 
жыл ғы шешімімен «МИГ-ХХІ» ЖШС банкрот деп 
та ны лып заңды күшіне 17.11.2014 жылы ен ген. 
Қазіргі уақытта банкрот тық басқа ру шы тағай ын да-
лып, банкрот рәсімі жүр гізілуде. 

ҚР «Оңалту және банкроттық тура лы» За-
ңының 90-бабының 3-тармағына сәйкес әрбір кре-
дитор өз талабын өзі мәлімдеуге тиіс (әрбір жұ-
мысшы жалақы қарызын төлеу жөнінде арыз бере 
оты рып, арызға сол кәсіпорнында жұмыс атқар-
ғандығы жөнінде және жалақы қарызын растайтын 
құжаттарын қоса тіркеуге міндетті делінген).

Осыған орай, Сізден «МИГ-ХХІ»  ЖШС-нан 
жалақы қарызын ала-алмай жүрген аза мат тар болса, 
ҚР«Оңалту және банкроттық туралы» Заңының 
90-бабының 3-тармағына сәй кес банк рот тық басқа-
рушыға 2015 жылдың 1 шіл десіне дейін арыз берілуі 
тиіс екенін хабар лайды.

ЫСТЫҚ   БОЛАДЫ
«Қазгидромет» республикалық мемле кет-

тік кәсіпорны Қызылорда гидро метео рология 
орта лығы хабарлауынша, 20 маусымда күндіз 
Қызылорда облысының көп аумағында, 
21 маусымда күндіз кей жерлерде 40-43°С  
қатты ыстық күтіледі. Осыған байланысты, 
Қызылорда облысы Төтенше жағдайлар депар-
таменті облыс тұрғындары мен қонақтарына 
қауіпсіздікті сақтау шараларына баса назар 
аударуын ескертеді.

берушінің
басшысына 

ұсынады

1 жұмыс ішінде



Сенбі, 20 маусым, 2015 жыл

14 www.syrboyi.kz
СБНАЗАР

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС
«Қызылорда қаласы әкімі аппараты» мемлекеттік 

мекемесі, 120000, Қызылорда қаласы, Ы. Жақаев көшесі, 
16 үй, анықтама үшін телефондары:  8(7242) 400953, 400954, 
pеrson.kadr2013@mail.ru «Б» корпусы бос әкімшілік 
лауазымға орналасуға конкурс жариялайды:

«Қалалық жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің бас маманы (E-R-4 санаты - 1 бірлік). Лауа-
зымдық жалақысы мемлекеттік қызмет өтіліне қарай 
56376-76235 теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті 
есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Бөлім басшысының тапсырмаларын орындайды.
Қаланың жергілікті атқарушы органының жер учаскелерін 

беру және олардың нысаналы мақсатын өзгерту жөніндегі 
ұсыныстары мен шешімдерінің жобаларын дайындау.

Қаланың жер балансын жасауды жүзеге асырады және 
Қала аумағындағы  табысталатын жер учаскелерінің алдын-ала 
таңдау жұмыстарын жүргізіп, сызбаларын әзірлеу.

Жер учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдала нушы-
лардың, сондай-ақ жер құқығы қатынастарының басқа да 
субъектілерінің есебін жүргізу.

Жергілікті атқарушы органның іздестіру жұмыстарын жүр-
гізу үшін жер учаскелерін пайдалануға рұқсат беруі жөнінде 
ұсыныстар дайындау.

Заңды және жеке тұлғалардың келіп түскен арыз-шағым-
дарына уақытылы жауап беру және орындалуын ұйымдастыру.

Заңды және жеке тұлғалардың келіп түскен арыз-
шағымдарына жауап беру кезінде  мәтіндік мағынасына ҚР 
Заңдарына сәйкес болуын қадағалау.

Жерді пайдалану мен қорғау мәселелеріне қатысты қалалық 
бағдарламалардың, жобалар мен схемалардың сараптамасын 
жүргізу;

Қала әкімінің тапсырмасы бойынша маңызды бағдарла-
маларды әзірлеуге және орындауға міндетті.

Басшылық тарапынан өткізілетін мәжілістерге қатысу.
Корреспонденциялар мен құжаттарды нақты мерзімінде 

орындалуын қамтамасыз ету.
Бөлім басшысының тапсырмаларын, бұйрықтарын және 

жүктеген басқа да жауапкершіліктерді бұлжытпай орындау.
Жалға беру және сатып алу-сату келісім-шарттарын тіркеу, 

жинақтау.
Құжаттардың заңда қаралған мерзімінде орындалуын 

қамтамасыз ету.
Жер учаскелерін сатып-алу сату және жалдау шарттарын 

және уақытша өтеусіз жер пайдалану шарттарын дайындау, 
оларды тіркеу және шарттардың талаптарының орындалуына 
бақылау жасап, тиісті ұсыныстарды беру. 

Қызылорда облысы бойынша салық комитетіне тапсыры-
латын №26, 27, 28, 68, 69, 70, 71, 72 қалыптар бойынша мәлімет-
тердің есебін жүргізіп және белгіленген мерзімінде тапсыру;

Бөлім сектор меңгерушісі болмаған жағдайда  бөлімнің ішкі 
айналымдағы кіріс-шығыс құжаттарына, ордер, келісім-шартқа 
қол қою жүктелсін. 

Жергілікті атқарушы органның жер учаскелерін беру 
жөніндегі ұсыныстары мен қаулы жобаларын дайындау.

ҚР мемлекеттік туын, мемлекеттік елтаңбасын және олар-
дың бейнелерін орналастыру  Ережесінің сақталуын, бөлімдегі 
жүргізілетін жұмыстарды ұйымдастыру.

ҚР Елбасының Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауына 
байланысты жұмыстарды ұйымдастыру.

Жер учаскелерінің меншік иелеір мен жер пайдала нушы-
лардың, сондай-ақ жер құқығы қатынастарының басқа да 
субъектілерінің есебін жүргізу.

Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар: Қызмет көр-
сету (жерге орналастыру немесе кадастр) мамандығы бойынша 
жоғары білім.

Жұмыс тәжірибесі талап етілмейді.
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 ауыл шаруашылығы, ветеринария 
және экология (жерге орналастыру) мамандығы бойынша білімі 
барларға рұқсат етіледі.

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

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

Мемлекеттік тілді білуі, компьютерде және интернетте 
жұмыс істеу қабілеті.

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

толтырылған сауалнама;
3) Білімі туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған 

көшірмелері;
4) Еңбек кітапшасының нотариалдық куәландырылған 

көшірмелері;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 

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

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігінің 

көшірмесі;
7) Құжаттарды тапсыру сәтінде өкілетті органмен белгі-

ленген шекті мәннен төмен емес нәтижемен тестілеуден өт кені 
туралы қолданыстағы сертификат. (немесе нотариалды куәлан-
дырылған көшірмесі).

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

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

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

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

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

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

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

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

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар ре-
тінде Қазақстан Республикасы Парламентінің және барлық 
деңгейдегі мәслихат депутаттарының, Қазақстан Республикасы 
заңнамасында белгіленген тәртіпте аккредиттелген бұқаралық 
ақпарат құралдарының, басқа мемлекеттік органдардың, қо-
ғамдық бірлестіктердің (үкіметтік емес ұйымдардың), ком-
мерциялық 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, 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, Өске-
мен, Орал, Петропавл, Қостанай, Қызылорда, Қарағанды, Тал-
ды қорған, (Ақтөбе, Ақтау және Шымкент қалаларындағы 
аймақтық тестілеу орталықтарында белгіленген тәртіппен өтеді.

E-R-4 - cанаты үшін тестілеу бағдарламасы: мемлекеттік 
тілді білуге тест (20 тапсырма); логикалық тест (10 тапсырма); 
Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге арналған 
тестке Қазақстан Республикасының Конституциясы (15 
сұрақ); «Мемлекеттік қызмет туралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (15 сұрақ), «Жеке және 
заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» (15 
сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» (15 
сұрақ), «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзін-өзі басқару туралы» (15 сұрақ) Қазақстан 
Республикасының заңдарын бiлуге арналған тест сұрақтары 
кiредi.

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

***
«Қызылорда қаласы әкімі аппараты» мемлекеттік 

мекемесі, 120000, Қызылорда қаласы, Ы. Жақаев көшесі, 
16 үй, анықтама үшін телефондары:  8(7242) 400953, 400954, 

pеrson.kadr2013@mail.ru «Б» корпусы бос әкімшілік 
лауазымға орналасуға конкурс жариялайды:

«Қалалық жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік меке-
месінің бас маманы (E-R-4 санаты - 1 бірлік). Лауазымдық 
жалақысы мемлекеттік қызмет өтіліне қарай 56376-
76235 теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті есепке 
алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Бөлім басшысының тапсырмаларын орындайды.
Қызылорда қаласы бойынша жерлерінің балансын бекітілген 

қалыптарға сәйкес жүргізіп, облыстық жер қатынастары 
басқармасына мерзімінде тапсыру.

Қызылорда қаласы бойынша жер учаскелерінің иелері мен 
жер пайдаланушылар туралы есепті бекітілген қалыптарға 
сәйкес жүргізу.

Жер учаскелерінің бөлінетіндігі мен бөлінбейтіндігін 
анықтау жөнінде ұсыныстар дайындау;

Қаланың жергілікті атқарушы органының жер учаскелерін 
беру және олардың нысаналы мақсатын өзгерту жөніндегі 
ұсыныстары мен шешімдерінің жобаларын дайындау.

Қаланың жер балансын жасауды жүзеге асырады және 
Қала аумағындағы  табысталатын жер учаскелерінің алдын-ала 
таңдау жұмыстарын жүргізіп, сызбаларын әзірлеу.

Жер учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдала-
нушылардың, сондай-ақ жер құқығы қатынастарының басқа да 
субъектілерінің есебін жүргізу.

Жергілікті атқарушы органның іздестіру жұмыстарын 
жүргізу үшін жер учаскелерін пайдалануға рұқсат беруі жөнінде 
ұсыныстар дайындау.

Заңды және жеке тұлғалардың келіп түскен арыз-шағым-
дарына уақытылы жауап беру және орындалуын ұйымдастыру.

Заңды және жеке тұлғалардың келіп түскен арыз-шағым-
дарына жауап беру кезінде  мәтіндік мағынасына ҚР Заңдарына 
сәйкес болуын қадағалау.

Жер сауда-саттығын (конкурстар, аукциондар) жүргізуді 
ұйымдастыру, конкурс комиссия құжаттардың толық рәсімделіп, 
жинақталуын заң талапарына сай қамтамасыз ету;

Жерді пайдалану мен қорғау мәселелеріне қатысты қалалық 
бағдарламалардың, жобалар мен схемалардың сараптамасын 
жүргізу;

Қала әкімінің тапсырмасы бойынша маңызды бағдарла-
маларды әзірлеуге және орындауға міндетті.

Басшылық тарапынан өткізілетін мәжілістерге қатысу.
Корреспонденциялар мен құжаттарды нақты мерзімінде 

орын далуын қамтамасыз ету.
Бөлім басшысының тапсырмаларын, бұйрықтарын және     

жүктеген басқа да жауапкершіліктерді бұлжытпай орындау.
Жалға беру және сатып алу-сату келісім-шарттарын тіркеу, 

жинақтау.
Құжаттардың заңда қаралған мерзімінде орындалуын 

қамтамасыз ету.
Жер учаскелерін сатып-алу сату және жалдау шарттарын 

және уақытша өтеусіз жер пайдалану шарттарын дайындау, 
оларды тіркеу және шарттардың талаптарының орындалуына 
бақылау жасап, тиісті ұсыныстарды беру. 

Қызылорда облысы бойынша салық комитетіне тапсыры-
латын №26, 27, 28, 68, 69, 70, 71, 72 қалыптар бойынша мәлімет-
тердің есебін жүргізіп және белгіленген мерзімінде тапсыру;

Жер учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдалану-
шылардың сондай-ақ жер құқығы қатынастарының басқа да 
субъектілерінің есебін жүргізу.

Бөлім басшысының орынбасары болмаған жағдайда  бөлім-
нің ішкі айналымдағы кіріс-шығыс құжаттарына, ордер, келісім-
шартқа қол қою жүктелсін. 

Гендерлік  және отбасылық-демографиялық саясатты іске 
асыру жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру.

ҚР мемлекеттік туын, мемлекеттік елтаңбасын және олар-
дың  бейнелерін орналастыру  Ережесінің сақталуын, бөлімдегі 
жүргізілетін жұмыстарды ұйымдастыру.

ҚР Елбасының Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауына 
байланысты жұмыстарды ұйымдастыру.

Жер учаскелерінің меншік иелеір мен жер пайдала-
нушылардың, сондай-ақ жер құқығы қатынастарының басқа да 
субъектілерінің есебін жүргізу.           

Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар: Қызмет көр-
сету (жерге орналастыру немесе кадастр) мамандығы бойынша 
жоғары білім.

Жұмыс тәжірибесі талап етілмейді.
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 ауыл шаруашылығы, ветеринария 
және экология (жерге орналастыру) мамандығы бойынша білімі 
барларға рұқсат етіледі.

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

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

Мемлекеттік тілді білуі, компьютерде және интернетте 
жұмыс істеу қабілеті.

Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) Өкілетті орган белгілеген нысандағы өтініш;
2) 3х4 үлгідегі суретпен өкілетті орган белгілеген нысанда 
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«Қармақшы ауданы әкімінің аппараты» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі, 120500, 
Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Жосалы 
кенті, Т.Рысқұлов көшесі №2/А үй, анықтама үшін 
телефондары 8(7243) 72-19-59, факс 8(7243) 72-19-59. 
karmakchi@mail.ru  

«Б» корпусы бос мемлекеттік әкімшілік лауазымға 
орналасуға конкурс жариялайды:

Қармақшы аудандық кәсіпкерлік, өнеркәсіп және 
туризм бөлімінің басшысы (санаты Е-R-1, индексі №08-
01) - 1 бірлік.   Лауазымдық жалақысы мемлекеттік 
қызмет өтіліне қарай 109 548 теңгеден 147 986 теңгеге 
дейін (экологиялық коэффициентті есепке алмағанда). 

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Бөлім жұмысына жалпы басшылық жасау. 

Қолданыстағы заңдылықтар аясында аудан аумағында 
индустриялық-инно вациялық даму, туризм мен 
сауда қызметін дамыту мәселелері жөнінде бірыңғай 
саясатты жүзеге асыру, кәсіпкерлік дамуын үйлестіру, 
туризм қызметін дамыту мен реттеу, сауда, қоғам дық 
тамақтандыру кәсіпорындарының, базалардың қызметін 
үйлестіруді қамтамасыз ету. 

Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар:  
Жоғары экономикалық немесе заңгерлік не техникалық 

білімі. 
Жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың біріне сәйкес 

болуы тиіс.
1) қызмет өтілі үш жылдан кем емес;
2) 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 аяқтаған жағдайда мемлекеттік қызмет 
өтілі бір жылдан кем емес;

3) Ғылыми дәрежесенің болуы;
4) Мемлекеттік органдарда басшылық немесе өзге 

лауазымдарда жұмыс өтілі бір жылдан кем емес;
5) Осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық 

бағыттарына сәйкес облыстарда жұмыс өтілі төрт жылдан 
кем емес, оның ішінде басшылық лауазымдарда бір жыл-
дан кем емес.

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

белгілеген нысанда толтырылған сауалнама;
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәланды-

рылған көшiрмелерi;
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық 

куәландырылған көшiрмесi;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министр-

лігінің 2010 жылғы 23 қарашадағы №907 бұйрығымен 
бекітілген (Қазақстан Республикасының Нормативтік 
құқық тық 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 нотариалдық куәландырылған сертификат 
көшірмесі).

Егер азамат еңбек өтілін 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 
комис сия сының оларды қараудан бас тартуы үшін негіз 
болып табылады. 

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

Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби шебер-
лiгiне және беделіне қатысты (бiлiктiлiгiн арттыру, ғылы-
ми дәрежелер мен атақтар берiлуi туралы құжаттардың 
көшiрмелерi, мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияла-
нымдар және өзге де олардың кәсіби қызметін, біліктілігін 
сипаттайтын мәліметтер) қосымша ақпараттарды бере 
алады. Азаматтар жоғарыда аталған, құжат тігілетін 
мұқабада орналастырылған құжаттарды қолма-қол тәртіпте 
немесе почта арқылы құжаттарды қабылдау мерзiмiнде 
бере алады. Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды 
хабарламада көр сетілген 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 атал ған құжаттардың 
түпнұсқасы берілмеген жағдайда тұлға әңгімелесуден 
өтуге жіберілмейді.

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру БАҚ-та 
(«Кызылординские вести» және «Сыр бойы») соңғы жа-
рияланған күннен бастап он жұмыс күні ішінде «Қармақшы 
ауданы әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінде Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, 
Жосалы кенті, Т.Рысқұлов көшесі №2/А үй 19-кабинетте 
қабылданады.

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

Үміткерлермен әңгімелесу «Қармақшы ауданы 
әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесінде 
(Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Жосалы кенті, 
Т.Рысқұлов көшесі №2/А үй) әңгімелесуге шақырған 
күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өтеді.

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

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар 
ре тінде 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), коммер циялық 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, сондай-ақ персоналды іріктеу 
және жоғарылату бойынша мамандар, басқа мемлекеттік 
органдардың мемлекеттік қызметшілері, Қазақстан 
Республикасы Парламентінің және мәслихат депутаттары 
қатыса алады. 

«Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік 
лауазымына үміткерлер Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл  агенттігінің Астана, Алматы, Атырау, 
Көкшетау, Павлодар, Тараз, Өске мен, Орал, Петропавл, 
Қостанай, Қызылорда, Қарағанды, Талды қорған, Ақтөбе, 
Ақтау және Шымкент қалаларындағы аймақ тық тестілеу 
орталықтарында белгіленген тәртіппен өтеді. 

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

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

«Қармақшы ауданы әкімінің аппараты»
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің

конкурстық комиссиясы.

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС

СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК 
ҚҰРЫЛЫС КОЛЛЕДЖІ 

11 сынып негізінде «Серпін» бағдарламасы аясында мына 
мамандықтар бойынша талапкерлерді оқуға қабылдайды:

1401000 - «Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану»
Біліктілігі - «Техник-құрылысшы»
1412000 - «Құрылыс бұйымдары мен құрастырылымдар өндірісі»
Біліктілігі - «Техник-технолог»
Оқу мерзімі - 2 жыл 6 ай.
Оқушылар тегін тамақпен және жатақханамен қамтамасыз 

етіледі.
Шәкіртақы көлемі - 13407 тг.
Байланыс телефондары: 8 701 744 73 55, 8 705 798 41 07, 8 705 

798 41 06.

ХАБАРЛАНДЫРУ

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресор-
сиз» АҚ қоймасынан өтімсіз мате-
риал дарды сатады.

Материалдар тізімі: құбырлар, 
автобөлшектер, электр құралдары 
және т.б.

Біздің мекенжай: «Петро Қа-
зақ стан Құмкөл Ресорсиз» АҚ, 
Оң түс тік өндірістік аймақ МРБ, 
Мұстафа Шоқай 272. Тел.: 299146.  

толтырылған сауалнама;
3) Білімі туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған 

көшірмелері;
4) Еңбек кітапшасының нотариалдық куәландырылған 

көшірмелері;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 

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

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігінің 
көшірмесі;

7) Құжаттарды тапсыру сәтінде өкілетті органмен белгі ленген 
шекті мәннен төмен емес нәтижемен тестілеуден өт кені туралы 
қолданыстағы сертификат. (немесе нотариалды куәландырылған 
көшірмесі).

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

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

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

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

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

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

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

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

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар ретін-
де Қазақстан Республикасы Парламентінің және барлық деңгей-
дегі мәслихат депутаттарының, Қазақстан Республикасы заңна-
масында белгіленген тәртіпте аккредиттелген бұқаралық ақпарат 
құралдарының, басқа мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлес-
тіктердің (үкіметтік емес ұйымдардың), коммерциялық ұйым-
дардың және саяси партиялардың өкілдері, уәкілетті органның қыз-
меткерлері 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 сарапшы-
лардың қатыстырылуына жол беріледі. Сарапшы ретінде конкурс 
жариялаған мемлекеттік органның қызметкері болып табылмайтын, 
бос лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес облыстарда 
жұмыс тәжірибесі бар тұлғалар, сондай-ақ персоналды іріктеу және 
жоғарылату бойынша мамандар, басқа мемлекеттік органдардың 
мемлекеттік қызметшілері, Қазақстан Республикасы Парламентінің 
және мәслихат депутаттары қатыса алады.   

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

E-R-4 - cанаты үшін тестілеу бағдарламасы: мемлекеттік тілді 
білуге тест (20 тапсырма); логикалық тест (10 тапсырма); Қазақстан 
Республикасының заңнамасын білуге арналған тестке Қазақстан 
Республикасының Конституциясы (15 сұрақ); «Мемлекеттік қызмет 
туралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» 
(15 сұрақ), «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi 
туралы» (15 сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 
(15 сұрақ), «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзін-өзі басқару туралы» (15 сұрақ) Қазақстан 
Республикасының заңдарын бiлуге арналған тест сұрақтары кiредi.

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

«Қызылорда қаласы әкімі аппараты»
мемлекеттік мекемесінің конкурстық комиссиясы.
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НАЗАР

БҚМУ-дың артықшылығы:

- мемлекеттік ЖОО;
-кадрларды дайындауда 80 жылдан астам тәжірибе;
- жоғары білікті оқытушылар, түлектер және қызықты 

әpi болашағы жарқын, сұранысқа ие мамандықтар;
- 1000-нан астам компьютерден тұратын қаладағы 

ipi компьютерлік кешен, лимитсіз интернетке локальдық 
жүйемен біріктірілген мультимедиалық кластар;

-1 млн-нан астам кітап сақтау қоры бар ғылыми 
кітапхана;

-3 студенттік жатақхана

БҚМУ-дағы оқу – бұл:

-  әлем бойынша 60 университетпен cepiктecтік;
-  6 ғылыми консорциум;
- инновациялық және ақпараттық технологиялар;
- түлектерді жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу;
- бакалавр және магистратурадан Phd докторына 

дейін өсу мүмкіндігi;
- Европа, Оңтүстік-Шығыс Азия және АҚШ 

университеттерімен білім бағдарламалары бойынша сту-
денттер алмасу (академиялык, ұтқырлық);

- ғылыми және оқу тағылымдамалары;
- ғылыми үйірмелер, сайыстар, республикалық және 

халықаралық олимпиадалар;
- студенттік құрылыс жасағы, «Жасыл ел» еңбек 

жасағы;
- студенттік театр;
- студенттік заң клиникасы;
- турнирлер, слёттар, дебаттар, КТК.

БҚМУ жетістіктері:

- ИСО 9001:2008 халықаралық сапа сертификаты 

(2004 ж.);
- «SРI» Алтын медалі (Халықаралық өндіріс 

ынтымақтастығының қауымдастығы, Париж, 2005ж.);
- Шетелдің және ТМД елдерінің 58 ЖОО-мен 

жемісті ынтымақтастық;
- «Жоғары біліктi кадрларды дайындағаны үшін» 

дип ломы (Астана, 2005 ж.);
- Магна Хартия келісім-шарты (Болонья, Италия, 

2006 ж.);
- «Интеграциялық білім беру бағдарламасын жасап 

енгізгені үшін» дипломы (Астана,2006 ж.);
-«Бipiккен Еуропа», «Еуропалық сапа» атты 

халықаралық марапаты (Оксфорд, Англия, 2006 ж.);
- «Жоғары оқу орындарындағы үздік басылым үшін» 

дипломы (Астана, 2007 ж.);
- Ресейлік «Рейтор» тәуелсіз агенттігінің 

қорытындысы бойынша әлемге танымал 500 
университеттің ең үздіктер қатарына енген Қазақстанның 
7 жоғары оқу орнының бipi (2009 ж.);

- Қазақстанның «Алтын торы - 2010» интернет-
жобалар байқауы жеңімпазының дипломы (2011 ж.).

- М.Өтемісов атындағы БҚМУ Қазақстанның 
көпбейінді оқу орындарының арасында ұлттық рейтингте 
республиканың уздік жоғары оқу орындарының алғашқы 
ондығында;

- Аймағымызда бipiнші болып институционалды 
және халықаралық аккредиттеуден өтті (2010 ж., 2012 ж., 
2013 ж.).

- Университет Аккредиттеу мен рейтингтің тәуелсіз 
агенттікпен институционалды, бipқатар білім беру 
бағдарламасы мамандандырылған аккредиттеуден өтті

- 2015 жылдың мамыр айы – Аккредиттеудің 
тәуелсіз агенттігінің нәтижесі бойынша  Қазақстан 
Республикасының 55 жетекші жоғары оқу орнының ара-
сында   9-шы орында.

М.ӨТЕМІСОВ АТЫНДАҒЫ
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК 

УНИВЕРСИТЕТІ
БҚМУ – БҰЛ УАҚЫТПЕН СЫНАЛҒАН САПА, БОЛАШАҚҚА БАСТАР ТАБЫС КІЛТІ

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті (Орал қаласы) «Мәңгілік ел 
жастары – индустрияға!» әлеуметтік жобасы бойынша Қазақстан аймақтарының (Жамбыл, Қызылорда, Маңғыстау, 
Оңтүстік Қазақстан, Алматы облыстары) талапкерлерін келесі мамандықтар бойынша арнайы бөлінген мемлекеттік 
грантқа қабылдайды.

Шифр Мамандық

1 5В010100 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

2 5В010200 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

3 5В010900 Математика

4 5В011000 Физика

5 5В011100 Информатика

6 5В011200 Химия

7 5В011300 Биология
8 5В011400 Тарих

9 5В011600 География

10 5В011700 Қазақ тілі мен әдебиеті

11 5В011900 Шет тілі: екі шет тілі

12 5В072100 Органикалық заттардың химиялық технологиясы

13 5В072000 Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

14 5В070300 Ақпараттық жүйелер

15 5В070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

Орал қаласы. Достық даңғылы, 162. тел.: 8 (7112) 50-44-20. Біздің сайтымыз: www.wksu.kz 
БҚМУ талапкерлерінің сайты: talapker. wksu.kz

КӨҢІЛДЕН МӘҢГІ ӨШПЕЙСІЗ
Бір әулеттің сүйікті 

азаматы, қамқоршы әке, 
аяулы жар, қадірлі  әріптес 
Тәйтіков Сұлтанмұрат 
Мүбәрәкұлынан кенеттен 
айырылып қаламыз деп 
кім ойлаған? 

Күні кеше арамызда 
жарқылдап жүрген абзал 
азамат үміт-армандарын 
арқалаған күйі мәңгілікке 
көз жұмды деуге сене ал-
маймыз. Өзегі өртеніп, 
еңірей жылап артында 
жан  жары, бауырлары 
мен балалары қалды. 

Сұлтанмұрат Мүбәрәкұлы 1959 жылы маусым 
айының 12 жұлдызында  Жалағаш кентінде дүниеге 
келген. 1986 жылы Жамбыл жеңіл және тамақ 
өнеркәсібі технологиялық институтын аяқтап, 
Талдықорған облысы, Үштөбе астық  комбинатын-
да мастер, цех бастығы, комбинат директорының 
орынбасары, директоры, Үштөбе «Комбикорм-
астық» АҚ президенті, Жалағаш ауданының 
«Жалағаш астық» Ақ президенті болып қызмет 
атқарған.  Үштөбе қалалық Кеңесінің депутаты, 
Қаратал ауданының мәслихат депутаты, Жалағаш 
ауданының мәслихат депутаты  болып халықпен 
тығыз жұмыс жасады.  2004 жылдан өмірінің соңына 
дейін «Нұр Отан» партиясы Жалағаш аудандық фи-
лиалы төрағасының бірінші орынбасары қызметін 
атқарды. Еңбегі еленіп Елбасының алғыс хатта-
рымен, облыс әкімінің «Құрмет» грамотасымен, 
партиядағы «Белсенді қызметі үшін» төсбелгісімен, 
«Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 
жыл» мерекелік  медалімен марапатталған. 

Қимас қадірлі әріптес досымыз Сұлтанмұрат 
Мүбәрәкұлының мезгілсіз дүниеден озуына орай  
бауырлары мен отбасына қайғырып көңіл айтамыз. 

Жатқан жерің жайлы, топырағың торқа болсын, 
аяулы әріптес.

«Нұр Отан» партиясы
Қызылорда облыстық филиалының ұжымы.

Оспан Асылзат Бахытқызының аты-
на Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, 
Төменарық ауылындағы №53 А.Д.Романов 
атындағы орта мектепті 21.06.2013 жылы 
бітіргені жөнінде берілген ЖОБ №0642113 ат-
тестаты жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

***
Исмаилов Бисенбай Мухатаевичтің аты-

на Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, 
Жаңақұрылыс-3 көшесі №21 үйге (Титов 
қыстағы, квартал 700, участок 102) берілген жер 
учаскесін сатып алу-сату келісім-шарты (№4330 
09.07.2009 ж.) жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп есептелсін.

*** 
Жарболганов Ауезхан Шингисхановичтің 

атына Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, 
Қожабақы ауылындағы №25 орта мектепті 
20.06.2005 жылы бітіргені жөнінде берілген ОБ 
1483342 аттестаты жоғалуына байланысты жа-
рамсыз деп есептелсін.

***
Сырғабаева Мария Насыруллақызының 

атына Қызылорда медициналық колледжін 
«Мейірбикелік іс» мамандығы бойынша 
28.06.2002 жылы бітіргені жөнінде берілген 
ОАБ 0195271 дипломы қосымшасымен 
(№0407002) жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп есептелсін.

***
Күнтуғанова Гүлзира Еркінқызының атына 

Қызылорда облысы, Шиелі ауданындағы №244 
Ы.Жақаев атындағы орта мектепті 2004 жылы 
бітіргені жөнінде берілген ОБ №1181164 атте-
статы жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

***
Салжекенов Нурлыбек Мырзахановичтің 

атына Қызылорда облысы, Қазалы ауда-
ны, Ү.Түктібаев ауылындағы Б.Әбдіразақов 
атындағы №88 орта мектепті 2003 жылы 
бітіргені жөнінде берілген ОБ №1005503 атте-
статы жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

***
Аймишев Жанкелди Ильясовичтің аты-

на Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, 
Әйтеке би көшесі 10 үй, 22 пәтерге берілген са-
тып алу-сату келісім-шарты (№1-2911 23.05.2006 
ж.) жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

***
Жиенбекова Асия Жеткергеновнаның атына 

Қызылорда қаласындағы М.Мәметова атындағы 
Қызылорда гуманитарлық колледжін «Балаларға 
3 жастан 10 жасқа дейін білім беру» мамандығы 
бойынша 23.06.2007 жылы бітіргені жөнінде 
берілген ОАБ №0464996 дипломы жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

Қызылорда облысының әкімдігі, облыстық мәслихат және «Нұр Отан» 
партиясының облыстық филиалы «Қазақстан» РТРК» АҚ  облыстық филиалының ди-
ректоры Жағыппар Аманжолұлы Қарабалаға туған інісі  

Айғали Қарабалаевтың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады. 

***
“Қазақстан” РТРК” Қарағанды облыстық филиалының ұжымы әріптесіміз Қарабала 

Жағыппар Аманжолұлына орны толмас ауыр қаза – інісі, белгілі журналист 
Айғали Аманжолұлының

мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

Облыстық ішкі саясат басқармасы, Қазақстан Журналистер одағының облыстық 
ұйымы және “Сыр медиа” ЖШС ұжымы белгілі журналист

Айғали Қарабалаевтың
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-туыстарына 
қайғыларына ортақтасып көңіл айтады.

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» акционерлік қоғамы «Қазақстан» РТРК» АҚ 
Қызылорда облыстық филиалының директоры Жағыппар Аманжолұлы Қарабалаға інісі  

Айғалидың
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл қосын білдіреді.

БАҚҰЛ БОЛ, ҚАЛАМДАС!
Сыр журналистикасы ауыр қазаға душар болды. Елу үш жасқа 

қараған шағында танымал журналист, облыстық «Сыр бойы» 
газетінің белді қызметкері Айғали Қарабалаев дүниеден озды.  

Қарабалаев Айғали Аманжолұлы 1963 жылы 15 ақпанда 
Өзбекстан Республикасы Сырдария облысы Киров ауданы Куй-
бышев селосында дүниеге келді. Қызылорда қаласындағы 
№212 мектепті бітіргеннен кейін еңбек жолын «Трансагенство» 
мекемесінде тас қалаушы болып бастады. 

     Осыдан кейін журналистика саласына келген Айғали 
Аманжолұлының шығармашылық жолы осы «Сыр бойы» газетінде 
өрілді. Аймақ баспасөзінің қарашаңырағы саналатын сол кездегі  
«Ленин жолы» (қазіргі «Сыр бойы») газетіне 1985 жылы коррек-
тор болып қабылданып, С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік 
университетінің журналистика факультетін сырттай бітірді. Осы 
басылымда екінің бірі қалам тарта бермейтін өндіріс, экономи-
ка тақырыбына тереңдей жазатын қаламы жүйрік журналист 
ретінде танылды. Әр жылдары жауапты хатшының орынбасары, 
өндіріс, құрылыс және транспорт секторының меңгерушісі, газет 
жанындағы «Дәрмен» фирмасының директоры, газеттің Сырда-
рия, Жалағаш және Қармақшы аудандарындағы меншікті тілшісі, 

әлеуметтік мәселелер,  сәулет бөлімдерінің тілшісі қызметтерін атқарған Айғали Қарабалаевтың 
қаламынан туған дүниелер оқырманын тапты. Мамандығына адал болып, тағдыры талапайға түскен 
талай жанға қаламымен араша түсті. Өзінен кейінгі іні-қарындастарына жол көрсеткен әріптес ағаға 
айналды. 

Көңілі кіршіксіз таза болатын, өзінен бұрын өзгеге болсын деп елпілдеп тұратын өзгеше пейілді 
парасат иесі еді. Амал не, Алланың құзырындағы іске тоқтам салған кім бар дейсіз?!  

Жазу столында қаламың мен ақ парағың қалып барады. Оқырманға ойлы дүние ұсынар дер 
шағында сұм ажал арамыздан ерте алып кетті. Жарқын бейнең, жасаған ісің әрқашан ұмытылмайды. 

Алла алдыңнан жарылқасын, Айеке! Бақұл бол!
«Сыр Медиа» ЖШС ұжымы.

ОҚЫРМАНҒА ҰСЫНАР ОЙЛАРЫҢ КӨП ЕДІ...
«Айғали қайтыс болыпты» деген суық хабарды естігенде, «қалайша, ол мүмкін емес» деппін. Он-

дай жанның о дүниелік болуы тіпті ақылға сиғысыз нәрсе болып көрінді. Жүрегі таза, адал, ешкімді 
ренжітпейтін, ешкімге ренжімейтін де Айғали секілді адамды өлім түгіл, жамандыққа да қимайсың. 
Әріптесіміздің алда талай қызықтары бар еді көретін. Бірақ, ақиқаттан қашып құтыла алмайды 
екенсің. 

Екеуміз бірнеше жыл бір бөлімде бір кабинетте бірге жұмыс істедік. Одан жасым үлкен болса да 
жұмыс барысында әрдайым ақыл-кеңес сұрап отыратынмын. Баспасөз саласында мол тәжірибесі бар 
Айғали өндіріс, құрылыс, транспорт, байланыс, коммуникация, қаржы тақырыбының мықты білгірі 
еді. Нағыз еңбекқор журналист болатын. Екеуміз қатты әзілдесетінбіз. Тауып айтқан жақсы әзіліңе 
рахаттанып күліп алатын. Міне енді сондай жан мәңгілік сапарына аттанып кетті. Өмір ерте қиылды, 
қалам қалғып кетті, мақала аяқталмай қалған секілді... Әттең, Айғалидың оқырманға ұсынар дүниесі 
көп еді. 

Ол қасиетті Рамазан айының алғашқы күні дүниеден өтті. Жатқан жерің жайлы болсын, жаның 
жаннаттан орын тапсын, аяулы дос! Өзің көрмеген қызықтарды балаларың, жұбайың, бауырларың 
көруге жазсын!

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН


