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ПРЕЗИДЕНТ

БІЛІМ

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КӨРМЕДЕГІ 
ҰЛТТЫҚ КҮН

Елбасы Миландағы ЭКСПО-2015 халықаралық көрмесінде 
Қазақстанның ұлттық күнінің басталу рәсіміне қатысты.
Мемлекет басшысы қатысушыларға арнаған сөзінде ЭКС-

ПО-2015 көрмесінің «Ғаламшарды азықтандыру. Энергия өмір үшін» 
тақырыбының өзектілігі жоғары екенін атап өтті.

Қазақстан Президенті республикамыз «Агробизнес-2020» 
бағдарламасын жүзеге асыру арқылы, сондай-ақ өңдеу секторына 
жетекші трансұлттық компанияларды тарту жөнінде міндет қоя оты-
рып, аграрлық сектордың әлеуетін кеңейту үшін мақсатты жұмыстар 
жүргізіп жатқанын атап өтті.

– Біз қазір 60 мың тонна ет экспорттау мақсатымен жұмыс істеп 
жатырмыз. Қытай бастамашылық еткен Жібек жолы экономикалық 
белдеуін құру жобасына қатысудамыз. Таяуда өткен Астана 
экономикалық форумында Еуразиялық трансқұрлықтық дәліз құру 
мәселесі талқыланды, – деді Қазақстан Президенті.

Нұрсұлтан Назарбаев өнімділік қарқынын екі еселеу үшін аграрлық 
сектор саласындағы ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерді мемлекет 
ынталандырып отырғанына назар аударды.  

Мемлекет басшысы «Қазақстан: Мүмкіндіктер елі» деп аталған 
біздің павильонда өңірлердің биологиялық әралуандығы, олардың 
аграрлық және өндірістік дәстүрлері, сондай-ақ енгізіліп жатқан 
озық технологиялары мен жоғары экологиялық стандарттары туралы 
ақпарат ұсынылғанын атап өтті. 

Соңында Нұрсұлтан Назарбаев баршаны Астанада өтетін алдағы 
көрмеге шақырды және ЭКСПО-2015 көрмесінің табысты өтуіне 
тілектестік білдірді.

Осы күні Елбасы Италия Премьер-министрі Маттео Ренцимен 
кездесті. Кездесу барысында екіжақты ынтымақтастықты сауда-
экономика, инвестиция, отын-энергетика салаларында одан әрі 
нығайту жолдары талқыланды.

Тараптар халықаралық күн тәртібіндегі мейлінше өзекті мәселелер 
жөнінде де пікір алмасты.

Сонымен қатар, Мемлекет басшысы  Қазақстан-Италия бизнес фо-
румына қатысты. Екі елдің іскер топтарының қатысуымен өткен форум-
да жалпы сомасы 500 миллион доллар болатын, ауыл шаруашылығы 
техникалары өндірісін, машина жасау, азық-түлік, тоқыма өнімдері 
салаларын, мұнай секторын және құрылыс салаларын қамтитын 20 
құжатқа қол қойылды.

Нұрсұлтан Назарбаев бизнес-форумға қатысып отырған 
бизнесмендердің көпшілігі Қазақстанда көптен бері жұмыс істейтінін 
және еліміздегі мүмкіндіктер мен ұзақмерзімді перспективаларды 
жақсы білетінін атап өтті.

Қазақстан Президенті екі ел арасындағы сауда-экономикалық және 
инвестициялық ынтымақтастық тұрақты дамып келе жатқанын айтты.

– Өзара тауар айналымы жыл сайын өсіп келеді, былтыр ол 17 
миллиард доллар болды. Италия – Қазақстан экономикасының ірі 
инвесторларының бірі. 2005 жылдан бері Италиядан келген тікелей ин-
вестициялар ағыны 6 миллиард долларға жуықтады. Қазіргі уақытта 
біздің елімізде италиялық капиталдың қатысы бар 200 кәсіпорын 
жұмыс істейді. Өзара тиімді ынтымақтастығымызды одан әрі нығайтып, 
экономиканың түрлі салаларында ықпалдасу мүмкіндіктерін табу ке-
рек деп есептеймін, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Сондай-ақ Мемлекет басшысы екі елдің тек экономикалық қана 
емес, мәдени және білім беру саласындағы қарым-қатынастар арқылы 
да тығыз байланыста екеніне назар аударды.

Италия премьер-министрі экономикалық ынтымақтастықпен қатар 
екі ел де Жер шарындағы бейбітшілікті сақтау, адамдар арасындағы 
өзара түсіністік, мәдениеттердің өзара ұштасуы идеясын жақтайтынын 
атап өтті.

 Ол Нұрсұлтан Назарбаевтың басшылығымен Қазақстан тәуелсіздік 
жылдары Еуропа мен Азия арасындағы «диалог арнасына» айналғанын, 
іскерлік топтар өкілдері үшін де бұл маңызды жайт болып саналаты-
нын жеткізді.

АРМАН БОЛҒАН АСПАЛЫ КӨПІР
ҚАЛА ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ ИГІЛІГІНЕ АЙНАЛДЫ

Дәлірек айтсақ, тұрғындардың қауіпсіздігін сақтау 
мақсатында 2014 жылы жазда жаяу жүргіншілер өткелін 
салу қолға алынған болатын. Қаладағы қозғалысы жиі 
көшелердің бірі  Абай даңғылындағы  «Болашақ» 
университетінің маңынан салынған құрылыс жыл 
тоғысында іске қосылса, Қазыбек би көшесіндегі «Жай-
на» сауда үйінің алдынан жаяу жүргіншілерге арналған 

көпір салынып, биылғы мамыр айында пайдалануға 
берілді. Қос нысанның құрылысына 145 миллион теңге 
қаражат жұмсалды. 

Көпір бір мезетте 400-500 адамды өткізе алады. 
Қазір құрыштан жасалған аспалы көпірдің қызығын қала 
тұрғындары көріп жатыр. Оның үстіне, автокөліктердің 
қозғалысын ширатып, ағынын молайта түсті. Де-

сек те, мұндай нысандардың қазіргісінен еңсесі биік, 
жүруге қысы-жазы ыңғайлы болуы үшін төбесі жабыл-
са, абзалырақ болар еді. Біздің айтпағымыз, шаһардың 
көрнекі жерлерінде орналасатын көпірлер сәулеттік 
ерекшелігімен қаланың көркіне көрік қоса түспек.

Дәурен ОМАРОВ.

ӨҢІРДЕГІ ӨНДІРІС

“ШАЛҚИЯНЫҢ” ШАЛҚИТЫН
КЕЗІ КЕЛЕДІ

Сол атақты «Шалқия» кенішінің қайта дүр 
сілкінетін, түлейтін мерзімі де жақын секілді. 
Облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың 
іскерлік байланыстарды нығайту тұр ғы-
сын дағы ізденісі салаға қатысты лауазым-
ды тұлғаларды Шалқияның басында жиі-жиі 
кездестіріп, оңтайлы шешім қабылданды. Со-
нымен  «Шалқия Цинк ЛТД»  деп аталына-
тын жаупкершілігі шектеулі серіктестігі 2014 
жылдың  ортасынан бері «Тау-Кен Самұрық» 
компаниясының карамағына өтіп «Шалқия 
Цинк ЛТД» АҚ болып қайта құрылды.  

Қазіргі уақытта кенішті қайта іске қосуға 
қажетті жұмыстар жүргізілуде. Бар нәрсе мен 
енді керек заттар есепшотқа салынып, жос-
пар жасалынды. Алғашқы кезектегі маман-
дар жұмысқа тартылып, ондағы жұмысшы- 
қызметкерлердің саны 248 адамға жетті. Ке-
лешекте мұнда мырыш пен мысты өндірумен 
қатар кен байыту фабрикасы да салына-
ды деп күтілуде. Жобаның жалпы құны 85 
млрд теңге.  Кеніш толық қуат күшімен іске 
қосылып, қапталдаса кен байыту фабрика-
сы дайын өнім шығара бастағанда бұл жер-
де 1540 адам жұмыс істеп, нәпақа айыра-
ды. Бұл Мемлекет басшысының  жаңа жұмыс 
орындарын ашу, оған жергілікті тұрғындарды 
қамту және ең бастысы бағалы кен байлығын 

игеру тұрғысындағы тапсырмасы бірлесе 
қолға алынады деген сөз. Сөз басында ай-
тып өткеніміздей, жамағаттың Шалқия десе 
елеңдесе қалатындығы сондықтан да. Қаперге 
сала кетейік, кен байыту фабрикасының 
жылдық қуаты 4,0 млн тонна, оның үстіне 
жыл өткен сайын мұндағы табыс еселене бер-
мек. Нақты кезеңде жаңа технологияны іске 
қосу тұрғысындағы дайындық жұмыстары 
қызу жүргізіліп жатыр. Өйткені, замана тала-
бы осындай, өткен күннің тәжірибесі жаңаша 
көзқарасты қалайтындығы анық. 

«Шалқия» кеніші жұмысының жан-
дануы осындағы елді мекендердің әлеу-
мет  тік-экономикалық дамуын өрістетіп, 
тұр ғындардың да жағдайын жақсарта түсе-
тіндігі сөзсіз. Әсіресе, кеніш жұмысының 
тоқтатылуына байланысты кәсібіне сай жұмыс 
іздеп, алыс қиырларға кетіп қалған маман-
дар қатты қуанулы. Олардың бірсыпырасы 
елге оралып, өз кәсіптеріне сай жұмыстарға 
да орналасып жатыр. Кеніш жұмысының 
қайта қозғалысқа түсуі барысында Шалқия 
кентінің де әлеуметтік жағдайы дұрыс жолға 
қойылады деген үміт бар. Қазір кеніш пен 
Жаңақорған арасын жалғастырып жататын ас-
фальт жолдың және кенттің ішкі жолдарының  
күрделі жөндеуден өткізілетіндігі сөз етілуде. 

15 гектар жерге вахталық тәсілде еңбек 
ететін жұмысшы-қызметкерлер тұратын 
шағын қалашық құрылысы жоба аясын-
да жүзеге аса бастауы тиіс деп күтілуде. 
Шалқия ауылдық округіне қарасты тағы бір 
елді мекен Құттықожа ауылы аралығындағы 
3 шақырымдық күре жолда жақын арада ас-
фальтталуы тиіс. Осы елді мекендегі бұрынғы 
ескі мектеп үйін балабақша үшін қайта рекон-
струкция жасау жұмысы да кезек күтіп тұр. 
Ауыл тұрғындары да бірыңғай өндіріс орнына 
қарай алақан жая бермей, өздерінен шыққан 
кәсіпкер азаматтардың да елді мекеннің түтіні 
түзу ұшуына көмек береді деп отыр. Мәселен, 
жергілікті кәсіпкерлер тұрғындарға қажетті 
монша салуды қолға алмақшы. 

Шалқияға ел Үкіметі тарапынан кең 
қолдау білдіріліп келеді. Осындағы  мек-

теп оқушыларының жазғы тынығу орны – 
«Тау самалы» лагері бұл күндері замана та-
лабына сай қайта жаңғыртылды. Сол секілді 
өкпе ауруларын емдейтін санаториясы да 
кеңейтіліп, қолдауға ие. Құттықожа ауылын-
да екі қабатты жаңа мектеп ғимараты биылғы 
жылы пайдалануға берілсе, спорт алаңқайы 
да  балалардың қуанышын еселей түсуде. Сол 
секілді 256 номерлік АТС та қалыпты жұмыс 
істеп тұр. 

Иә, жалпы алғанда үш мыңнан астам 
тұрғыны бар Шалқия мен Құттықожа елді 
мекендері қайта жаңғырып, жайнай түсетіндігі 
сөзсіз. 

Нұрмахан ЕЛТАЙ.
Жаңақорған ауданы,

Шалқия ауылдық округі.

Шалқия десе Сыр жұртшылығы елдеңдесе қалады, кезінде өндірісі қыж-қыж 
қайнаған бағалы кен байлығы – мыс пен мырышты шет елдердің түкпір-түкпіріне 
жөнелтіп жататын-ды. Жаңақорған ауданы орталығының түстік беткейін ала 
тау бөктері етегіне орын тепкен қалашық кезінде он мыңнан астам тұрғынды 
шоғырландырды. Айлығы да жоғары, әлеуметтік қамқорлық аясы да кең бола-
тын. Ол кезеңнен бері де талай уақыт өтті, мұнда да көптеген өзгерістер орын алды. 
Баяғы еңбек көрігі күні-түні тынбай соғылатын жерде қайбір жылдары сыртқы 
байланыстардың үзілуіне орай жым-жырт тыныштық орнады. Жұрт жапа-тармағай 
басқа жерлерге ауа көшті.

Қазақстанның Елордасы – Астана 
күніне орай ұйымдастырылатын 

іс-шаралар
№ Іс-шаралар атауы Өтетін күні, уақыты Өтетін орны

1 Жас суретшілер арасында «Келешегі кемел 
Астана» атты сурет салу сайысы

2015 жыл 1 шілде,
сағат 11.00

Көркемсурет галереясы

2 «Айбыны асқақ, тұғыры биік Астана» кітап 
көрмесі

2015 жыл 1-6 шілде
сағат 9.00

Облыстық зағип және нашар 
көретін азаматтарға арналған 

арнаулы кітапхана
3 «Астана – бас қала» тақырыбында фотокөрме 2015 жыл 2-6 шілде Ақмешіт музейі

4 6 шілде – Астана күніне орай жастар арасында 
жүзуден жарыс ұйымдастыру және өткізу

2015 жыл 2 шілде «Арай» ойын -сауық кешені

5 6 шілде – Елорда күні мерекесіне орай 
мемлекеттік қызметшілер арасында 

волейболдан жарыс

2015 жыл 3-6 шілде 
сағат 09.00

«Мұз айдыны» МКҚК ойын 
залы

6 «Жаңарған, жайнаған Астана» әдеби 
ертеңгілік

2015 жылғы
3 шілде

Ә.Тәжібаев атындағы 
облыстық әмбебап ғылыми 

кітапханасы
7 «Мәңгілік Ел жүрегі - Астана» атты тарих 

институты ғалымдарының қатысуымен ғылыми-
тәжірибелік конференция өткізу

2015 жыл 3 шілде
сағ 11.00

Қорқыт Ата атындағы ҚМУ-
дың «Студенттер сарайы»

8 Астана қаласындағы Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті 

мұражайына, Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Мұражайына және Қазақстан 

Республикасының Тұңғыш Президенті-Ұлт 
Көшбасшысы кітапханасына Арал ауданының  
үздік оқушыларын туристік сапарға шығарып 

салу

2015 жыл 3 шілде,
Сағ. 22.00

Темір жол вокзалы

9 6 шілде – Астана күніне орай жастар 
ұйымдарының белсенді жастарымен жұмыссыз, 
NEET санатына жататын жастар арасында үстел 

теннисінен жарыс ұйымдастыру және өткізу

2015 жыл 3 шілде Теннис орталығы

10 Халықтың осал топтағы азаматтарына 
қайырымдылық түскі ас ұйымдастыру

2015 жыл 3 шілде
сағ.12.00

«Арман» мейрамханасы, 
Тасбөгет кенті, «Болашақ» 

кафесі Титов қыстағы, 
«Бақыт» кафесі «Шанхай» 

мөлтек ауданында 
орналасқан 

11 «Ертеңі еңселі Елорда» дауыстап оқудан сайыс 2015 жыл 4 шілде
сағат 11.00

Соқырлар қоғамының клубы

12 Ауылшаруашылық өнімдерінің жәрмеңкесі 2015 жыл 4 шілде, 
сағат 09.00

«Мерей» мөлтек ауданы

13 Облыстағы этномәдени бірлестіктердің 
қатысуымен «Астана – бейбітшілік пен 

келісімнің ордасы» атты концерт

2015 жыл  4 шілде, 
сағат 20.00

Қалалық демалыс паркі

14 «Есілдің ерке қаласы» атты мерекелік концерт 2015 жыл 5  шілде,
сағат 20.00

Қалалық демалыс паркі

15 Ірі сауда орындарында 20-50 пайыздық 
жеңілдіктер

2015 жыл
5-6 шілде

«Айтбек», «Жайна», 
«Ағжан» сауда үйлері

16 «Менің Астанам» атты асфальтқа сурет салу 
байқауы

2015 жыл 6 шілде,
сағат 10.00

«Кең дала» 
мейрамханасының алаңы

 17 «Елімнің жүрегі– Астана» атты кітап көрмесі 2015 жыл
6 шілде

Ә.Тәжібаев атындағы 
облыстық әмбебап ғылыми 

кітапханасы
18 Музей қорындағы фотосуреттерден, қолөнер 

бұйымдарынан «Астана – арман қала» атты 
фотокөрме

2015 жыл 6  шілде,
сағат 10.00

«Кең дала» 
мейрамханасының алаңы

19 Астананың жеткен жетістіктерін көрсету  
мақсатында музейдің «Тәуелсіз Қазақстан» 

залында «Астана  – әсем қала» тақырыптық  
экскурсиялар

2015 жыл 6 шілде,
сағат 10.00-19.00

Облыстық тарихи-өлкетану 
музейі

20 «Ел жүрегі – Астана!» атты мерекелік концерт, 
«Ақ тілекпен – Астанаға!» атты жастардың 

флешмоб акциясы

2015 жыл 6 шілде
сағ.20.00

Орталық алаң

21 Астана қаласындағы Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті 

мұражайына, Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Мұражайына және Қазақстан 

Республикасының Тұңғыш Президенті-
Ұлт Көшбасшысы кітапханасына Шиелі 

ауданының  үздік оқушыларын туристік 
сапарға шығарып салу

2015 жыл 6 шілде,
сағ. 12.00

Шиелі ауданы темір жол 
вокзалы

22 6 шілде – Елорда күні мерекесіне орай 
мемлекеттік қызметшілер арасында жүзуден 

жарыс

7 шілде 2015 жыл
сағат 15.30

«Евразия» СК

Қалада 
автокөліктердің 

көптігі, 
қозғалыстың 

жиілігі жолды 
кесіп өтетін жаяу 

жүргіншілерге 
қиындық келтіре 

бастаған еді. 
Осы мәселені 

шешу үшін қолға 
алынған баста-

малар нәтижесін 
беруде. 

Диплом тапсыру салтанатының ашы-
луында университет ректоры Қылышбай 
Бисенов жиналғандарды құттықтап, 
түлектерге жылы лебізін арнады. 

– Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университетінің бүгінгі же-
тіс тігі зор. Көпжылдық тарихы  бар уни-
верситет еліміздегі маңдайалды оқу орын-
дарының алдыңғы сатысында көрініп 
ке леді.  Біздің мыңдаған түлектеріміз алған 
білімдері мен кәсіби біліктіліктерінің  нә-
тижесінде еліміздің түкпір-түкпірінде жұ-
мыс жасап, мемлекетіміздің әлеуметтік-
эко номикалық дамуына елеулі еңбек 
ету де. Бұл – біз үшін үлкен қуаныш. 
Олар  дың қатарында елге танымал қоғам 
қай  рат керлері, ғалымдар, ұстаздар, ең-
бек ерлері мен даңқты спортшылар бар. 
Енді сіздердің алдарыңызда тұрған тағы 
бір мақсат – университеттен алған білім-
деріңізді тәжірибемен ұштастыра отырып, 
еңбек нарығында бәсекелестік қабілеті 
жоғары кәсіби маман болу. Үлкен өмірге 
қадам басқан әрбір түлектің болашағынан 
зор үміт күтемін,  –  деді Қылышбай Би-
сенов. 

Одан әрі салтанатты кеште облыс 
әкімнің орынбасары Рауан Кенжеханұлы 
тарихы терең, ғылыми-педагогикалық 
әлеуеті жоғары оқу орнында білім алып, 
жарқын келешекке қадам басып жатқан 
жастарды құттықтады. Сонымен қатар 
Президенттік стипендия  мен арнаулы сти-
пендия иегерлеріне дипломдарын салта-

натты түрде табыстады.  Сондай-ақ, Мұрат 
Бақтиярұлы, Наурызбай Байқадамов, Аб-
зал Ералиев және Райкүл Байназаровалар 
университет қабырғасында жүріп түрлі 
халықаралық, республикалық додаларға 
қатысып, білім, ғылым, өнер саласында 
үлкен жетістіктерге жеткен бірқатар сту-
денттерге диплом ұсынды. 

Жалпы 78 жылдық тарихы бар универ-
ситет институционалды және арнайы 
мамандандырылған аккредиттеуден, мем-
ле кет тік аттестаттаудан өткен өңірдегі 
іргелі оқу орны. Мұнда Елбасының тап-
сырмасына сәйкес нарықтың өзгермелі 
жағдайына бейімделген, бәсекеге қабі-
летті, кәсіби білікті мамандар даярлау 
бағытында 2012-2013 оқу жылынан ба-
стап бакалавриаттың 16 мамандығын 
оқыту үдерісі көптілді білім беру жүйесі 
бойынша жүзеге асырылып келеді. Үш 
тілді еркін меңгеру арқылы академиялық 
ұтқырлық, қос диплом бағдарламалары 
аясында университеттің 50-ге жуық 
студенті мен магистранты АҚШ, Түркия, 
Австрия, Оңтүстік Корея, Польша және 
Египеттің беделді жоғары оқу орында-
рында білімдерін жетілдіріп келді. 

Биылғы оқу жылында 48 мамандық 
бойынша 1429 студент бітірсе, оның 
1132-сі күндізгі оқу бөлімінің түлектері. 
Олардың қатарында 296 үздік диплом 
иегері бар.

Салтанатты жиында  университеттің 
түлектері ән-жырдан шашу шашып, кеш 
соңы мерекелік отшашуға ұласты. 

Сара ҚОРҒАНБАЙҚЫЗЫ.

АҚ ЖОЛ САҒАН, ЖАС ТҮЛЕК!

Сенбі күні орталық алаңда  Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университетін бітіруші түлектерге диплом тапсыру сал-
танатты кеші болып өтті. Оған облыс әкімінің орынбасары Рауан 
Кенжеханұлы, ҚР Парламенті Сенатының депутаты, саяси ғылымдар 
докторы  Мұрат Бақтиярұлы, «Абзал және К» толық серіктестігінің ди-
ректоры, Қазақстанның Еңбек Ері Абзал Ералиев пен «Нұр Отан» пар-
тиясы облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Наурызбай 
Байқадамов, облыстық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағының 
төрайымы Райкүл Байназарова мен оқытушылар, ата-аналар қатысты.
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Аймағымыздың ауыл 
шаруашылығы саласындағы 
серпінді компаниялардың 
бірегейі саналатын «Абзал және 
Компания» толық серіктестігінің 
бас директоры, Қазақстанның 
Еңбек Ері Абзал Ерәлиев 
жуырда Т.Жүргенов атындағы 
Шығармашылық үйінде болып, 
«Сыр медиа» ЖШС-на қарасты 
бірнеше газеттің тілшілерімен 
сұхбаттасты. Қонақжай 
редакцияда емен-жарқын райда 
өткен әңгіме барысында Сырдың 
жұлдызды перзенті өзіне қойылған 
барлық сауалдарға жауап берді. 

– Абзал Жұмашұлы, Сырдария ауданындағы 
Кеңес Одағының батыры Нағи Ілиясов атындағы 
ауылдың ажары бұдан 10-15 жыл бұрын мүлде 
басқаша еді. Қазір кісі танымастай өзгерген. 
Соның бір дәлелі жуырда осы ауылда «Абзал 
Ерәлиев шақырады» атты мерекелік шара өтіп, 
сол шараның шеңберінде ауылдағы ағайынның 
игілігіне айрықша стадион берілді. Оған өзіміз де 
куә болдық. Осы стадион кешенін салу туралы ой 
қашан келді және аталған кешенді салуға инвестор 
ретінде қанша қаражат салдыңыз?

– Иә, расымен де туған ауылымының сәулеттік 
көркі бұдан біраз уақыт бұрын басқаша еді. Бүгінде 
ел-жұрт ауылымды сәні мен салтанаты жарасқан 
ауыл деп аңыз ғып айтып жүр. Ал стадион салу 
бастамасы осыдан 7-8 жыл бұрын келді. Алайда, ол 
кезде облыс басшылығы тарапынан нақты қолдау 
бола қоймады. Аймақ басшылығына Қырымбек 

Елеуұлы Көшербаев келгеннен соң бұл бастаманы 
тағы көтеріп, ұсыныспен шықтық. Міне, көптен 
күткен арман жоба мемлекет пен жеке меншіктің 
әріптестігі негізінде жүзеге асты. Өздеріңіз куә 
болғандай, 19 маусым күні мерекелік шара аясында 
ауылда стадион кешені пайдалануға берілді.  

Ауылдың алғашқы қазығын қаққан батыр ата-
мыз Нағи Ілиясов, шаруашылықты республикада 
алдыңғы қатарға шығарған Алдаберген Бисенов 
ағаларымыз басқарған елді мекен өтпелі кезеңде 
тұралап қалған-ды. Ауылын ойламайтын азамат 
болмайды. Кезінде даңқы жер жарған ауылдың осы 
жағдайы менің арқама аяздай бататын. Алдыңғы 
буын ағалардың аманатын ойладым. Тәуекел деп 
жауапкершілік жүгін мойныма алдым. Бірақ, шыны 
керек, жұмысты бірден дөңгелентіп әкету оңайға 
соқпады. «Еңбек ер атандырады» деген қанатты сөз 
бекерге айтылмаған ғой. Тынымсыз тер төгіп, еткен 
еңбектің арқасында туған ауылымыз жыл санап  
көркейіп келеді. 

Ал стадионның сметалық құны алғашында 276 
млн теңге болды. Мұның 176 млн теңгесі облыстық 
бюджеттен, ал қалған 100 млн теңгесі «Абзал және 
Компания» ТС тарапынан беріледі деп шештік. 
Құрылыс жұмыстары басталғаннан кейін біз өз 
мүмкіндіктерімізді сараптай келе жобалық-сме-
талық құжаттарға толықтырулар енгіздік. Атап 
айтсақ, 1000 орындық трибуна құрылысын салу, 
футбол алаңы мен спорт зал ішін еуропалық стан-

дартқа сай жасау және сырт келбетін біздің облы-
сымызда әлі пайдалана қойылмаған алюкота 
мате риалымен қаптау ісі қолға алынатын болды. 
Стадион кешенінің жалпы аумағы 2,2 гектарды 
құрайды. Жүгіру жолағы – 400 метр. Ал футбол 
ойыны алаңының аумағы 60х90 метр болады. 
Жобаға оны қоршау жұмыстарын да кіргіздік. 
Осылайша, физкультуралық сауықтыру орталығы 
бар стадионның құны алғашқы 290 млн теңгеден 
384 млн теңгеге өсті. Біз 110 млн теңгенің орнына 
204 млн теңге қаражат бөлдік. Қалған 180 млн 
теңгесі бюджеттен. Айта кетерлігі, жобаның бас 
мердігері – еншілес кәсіпорнымыз болып табы-

латын екі компанияның бірі – «Абзал проект 
Консалтинг» ЖШС. Жобалау құжаттарын да осы 
компания әзірледі. Әріптестік негізде салынған 
стадионның құрылысы 2014 жылдың маусым ай-
ында басталып, биылғы 19 маусым күні алғаш 
рет ұйымдастырылған «Абал Ерәлиев шақырады» 
мерекесі аясында пайдалануға берілді. 

– Әдетте, біз ауылды қазақтың бесігі, құт-
береке қонған киелі мекен деп әспеттеп, алтын 
тамырға балап жатамыз. Сырдария ауданындағы 
Нағи Ілиясов атындағы ауыл – шынымен де осындай 
береке қонған үздік ауылдардың бірі. Осы сәні мен 
салтанаты жарасқан елді мекен жыл сайын мамыр 
айынан бастап гүлге көмкеріліп, айрықша күйге 
бөленеді. Құпия болмаса, XXІ  ғасырдың ауылы 
атанған елді мекенді абаттандыру, көркейту-
көгалдандыру ісі қаншаға түсті және осы ауылға 
неге баспасөз турын ұйымдастырмасқа?

– Бүгінгі таңда Нағи Ілиясов ауылында 2400 
жан тұрады. Аталған елді мекендегі көркейту мен 
көгалдандыру жұмыстарына жыл сайын қомақты 
қаражат бөлінетінін баса айтқым келеді. Биылғы 
жылға 60 млн теңге қаржы бөлініп, бүгінгі күнге 
оның 40 млн теңгесі игерілді. Жұмыс қоңыр күзге 
дейін жүргізіле береді. Инвестор ретінде «Абзал 
және Компания» ТС 117 мың түп әртүрлі гүл 
көшеттерін ауыл орталығы мен мекеме аулаларына 
отырғызды. Айта кетейік, биылдан бастап біз 
гүл егуші мамандар тобын жұмысқа алдық. Ал 

гүлдердің са палы тұқы-
мын жылда Че хия дағы 
тұрақты әріптес тері міз-
ден алдырамыз. Екі жы-
лы жайымыз бар. Түрлі 
гүлдерді сонда егіп, дай-
ындап аламыз. Бұған қоса, 
биыл 7 мың түп түрлі ағаш 
көшет терін көше бойына 
отыр ғыздық. Бүгінгі таңда 
оның жартысынан астамы 
көктеп тұр. Ағаштарға 
Ба тыр Рахманбердиев 
есім   ді агроном жауапты. 
Ау ылда 14 көше бар. 
Оның бәріне де аяқсу 
ке леді. Көшеттерді қор-
шау жұмыстарын бас-
тап жатырмыз. Таза лық 
жұмыстарына жұмыс шы-
лар шығарылып, оларды 
5 техникамен қамтамасыз 
еттік. Ал Бесарық елді 
мекеніндегі көркейту мен 
көгалдандыру жұмыс-

та рына осы жылы 17 млн теңге бөлінді. Бүгінде 
оның 10 млн теңгесі игерілді. Ал, барлық ақпарат 
құралдарының басын қосып, Н.Ілиясов ауылына 
арнайы баспасөз турын алдағы 2-3 аптаның 
көлемінде ұйымдастыруға болады. 

– Облыс пен республикамыздан келген мереке 
қонақтары алдымен ауыл орталығындағы «Тағ-
зым» алаңына барып, майдангерлер рухына тағзым 
етті. Оның қайта жаңғыртылғаны көрініп 
тұрды...

– Иә, Нағи ауылындағы «Тағзым» алаңына 
биыл қайта жөндеу жұмыстары жүргізілді. Алаңды 

жаңғыртуға аудандық бюджеттен 9 млн теңге 
бөлінді. Ал «Абзал және Компания» ТС Ұлы Отан 
соғысының аяқталғанына 70 жыл мерекесіне арнап 
осы алаңды толықтай күрделі жөндеуден өткізуді 
жөн деп тапты. Ескерткіш қайта жаңғыртылып, 
толығымен гранитпен қапталды. Барлық жазулары, 
қазіргі заманға сай жазылып, майданға барып, 
елге келіп қайтыс болғандар тізімі толықты. Жан-
жағы гранит таспен әрленді. Екі жағынан екі 
қатардан шамдар қойылды. Қосымша, жанындағы 
субұрқағы да күрделі жөндеуден өтіп, бетон тақ-
тайшалары қайта салынды. Бұл жұмыстарға ком-
пания жергілікті бюджет қаржысынан өзге өз есе-
бінен қосымша 46 млн қаржы жұмсап, құрылыс 
жұ мыстары толығымен аяқталды. Орталықтағы 
субұрқақты да қайта жаңғырудан өткіздік. Мұның 
бәрі орталық алаңның сәулеттік келбетін арттырып 
тұрғаны даусыз.

– Ауыл орталығында салынып жатқан мешіт 
қашан қолданысқа беріледі? Күмбезі көк түсті 
өңірдегі осы ерекше мешіттің жобасын қайдан 
алдыңыз? Сонымен бірге сіздің өз қаражатыңызға 
қаламыздың “Ақмешіт” шағын ауданында дәл осы 
үлгімен имандылық үйін салып жатқанын білеміз...

– Мұндай көк күмбез Қазақстанда тұңғыш 
рет Өскемен қаласында салынған мешітке пай-
даланылды. Әрине, осы металдың өзге түстері де 
болды. Біз күмбездің көк түсін таңдадық. Ал мате-
риалдың сапасына келсек, ол өте ұзақ мерзімге 

төзімді, яки тот баспайтын материал. Имандылық 
үйінің жобалық-сметалық құны – 131 млн теңгені 
құрайды. Оның құрылыс жұмыстары өткен жылы 
көктемде басталып, қаржының 127 млн теңгесі 
игерілді. Мешіт алдағы шілде айының 18-і күні, 
яғни Ораза айт мейрамында келушілерге есігін 
айқара ашатын болады.  

Дәл осы үлгідегі мешіт қаламыздың батыс бө-
лігінде “Ақмешіт” шағын ауданындағы М.Сала-
ма тов көшесінен салынуда. 350 орындық жаңа 
мешіттің іргетасы былтыр қаланғанын білесіздер. 
Бұл мешіт “Ақмешіт”, “Мерей” шағын аудандары, 
онымен іргелес жатқан “Шымбай”, “Рисмаш” 
қо ныс тары тұрғындарының сұранысы бойын-
ша салынуда. Айта кетерлігі, бұған дейін бұл ау-
дандарда мешіт болған жоқ. Ал мұндағы тұрғындар 
саны 25 мыңнан асады. Осы олқылықтың орнын 
толтыру мақсатында игі жұмысты қолға алып 
отырмыз. Құрылысшылар құрылыс жұмыстарын 
сапалы жүргізіп нысанды дер кезінде пайдалануға 
береді деген сенімдемін. Екі мешіттің де жобасы 
Алматыда әзірленген. Жалпы, бұл имандылық 
үйі де дәстүрлі ислам үлгісінде бой көтеруде. 
«Ақмешіт» шағын ауданындағы мешітте рухани 
орынмен іргелес имамдарға арналған қосымша екі 
қабатты ғимарат бой көтерді. Аталған имандылық 
үйі пайдалануға берілген кезде классикалық ислам 
үлгісінде салынған мешіт аталған шағын ауданның 
архитектуралық келбетіне өзіндік сән қосып, 
«Ақмешіттің» ажарын одан әрі айшықтай түсетін 
болады. Бұл жобаның жалпы құны – 155 млн. 
теңге. Құрылыс жұмыстары осы жылдың соңында 
аяқталып, Құрбан айт мерекесі басталған тұста қала 
тұрғындардың игілігіне берілетін болады. 

Ал, Н.Ілиясов ауылда жаңа мешіттің құрылысы 
жүруіне байланысты, ескі мешітті мұражай үйіне 
беруге шешім қабылданды. Осы жұмыстарға «Абзал 

және Компаниясы» 48 млн қаржы бөліп, 
бүгінгі күнге оның 25 млн теңгесі игерілді. 
Мұражайды үстіміздегі жылдың қазан-
қараша айларына пайдалануға береміз. 
Жалпы, мешіт- имандылықтың ордасы, 
рухани құндылықтар мекені. Ал, иман бар 
жерде ынтымақ пен бірлік, татулық пен 
достық берік болары белгілі. 

– Абзал Жұмашұлы, сіздің әлеуметтік 
салаға да қаражат салып тұратыныңызды 
білеміз. Нағи және Бесарық ауылдарына 
соңғы екі жылда қанша қаражат 
салынды?

– «Абзал және Компания» ТС аталған 
аудандағы екі ауыл – Н.Ілиясов және 
Бесарық елді мекендерінде әлеуметтік 
сала, білім және спортқа да көп көмегін 
тигізіп келеді. Атап айтар болсақ, осы елді 
мекендердегі дамытуға 2012-2014 жылдары 
барлығы 266 млн теңге қаражат салдық. 
Бұл қаржы мектеп, балабақша  және 
мәдениет үйі ғимараттарын жөндеу мен 
оған вокалды аспаптар сатып алуға, сондай-
ақ, дәрігерлік-емдеу амбулаториясының 
ғиаратын салуға жұмсалды. Бұған қоса, 
осы елді мекендердегі әлеуметтік аз 
қамтылған, көпбалалы және асыраушысыз 
қалған отбасыларға жыл сайын 12-15 
млн теңге көлемінде көмек көрсетіледі. 
Сонымен қатар, компания ауылдың екі 

түлегіне демеушілік көмек көрсетіп, қазірде олар 
Ресейдің Краснодар қаласында ауылшаруашылығы 
саласы бойынша ЖОО оқуда. Оларға жылына 
1,5 млн қаржы төленеді. Үстіміздегі жылы тағы 
бір бітіруші түлекті Оңтүстік Кореяның Сеул 
қаласында оқытуды көздеп отырмыз. Жыл сайын 
екі елді мекендегі ағылшын тілін үйренемін 
деуші оқушылар үшін келісім-шартқа отырған 
қызылордалық компанияға 2 млн теңге бөлінеді. 
Екі ауылдық мәдениет үйінің ғимаратына ағымдағы 
жөндеу жұмысына 2 млн теңге қаржы жұмсалды. 
Оған қазіргі заманға сай аппаратура мен музыкалық 
аспаптар алуға 6 млн теңге қаралған. Ауылдарда 
спорттың дзюдо, таэквондо, жекпе-жек, қазақша 
күрес, сондай-ақ тоғызқұмалақ сияқты түрлеріне 
және “Жайдарман” тобы мен пікірсайыс орталығына 
жыл сайын елеулі қаражат аударып отырамыз. 
Жалпы, құрылтайшылардың келісімімен туған 
аулымызға биыл 553 млн теңге бөліп отырмыз. 

– Әлеуметтік салаға мұндай қомақты қаражат 
салу үшін табыс та қомақты болуы керектігі 
белгілі.

– Иә қаражат қайдан келіп жатыр деген заңды 
сұрақ туындайтыны сөзсіз. Біз жыл сайын Нағи 
Ілиясов ауылындағы 4 600 гектар алқапқа күріш 
егеміз. Бесарықта да егіс алқабымыз бар. Инвестор 
«Мағжан и К» ЖШС республикадағы ең үлкен 
көлемде күріш егетін компания болып саналады. 
Бұған қоса 2 мың гектарға жоңышқа тұқымын 
себеміз. «Мағжан и К» ЖШС күріштің элита тұқымы 
мен жоңышқа тұқымын сататын шаруашылық 
ретінде танымал. Өзімізде күріш ақтайтын және 
тұқым тазалайтын шетелдік зауыттарымыз бар. 
Күріш ақтайтын зауыт қалада, ал тұқым тазалайтын 
қондырғылар мен қоймаларымыз ауылда 
орналасқан. Ең бастысы, біз егіс жұмыстарының 
бәрін өз қаражатымызға атқарамыз. Яғни, несие 
қаражатын алған емеспіз. Сондықтан күріштен, 
тұқымнан түсетін пайда компанияның өзіне қалады. 
Мәселен, жыл сайын өнімнен түскен табыстың тең 
жартысын ауылдың көркеюіне саламыз. 

– Енді болашақтағы жоспарыңыз туралы айта 
кетсеңіз? 

– Жоспар көп. Мысалы, біздің күріш 
ақтайтын 3 зауытымыз бар. Олар Корея және 
Қытай мемлекеттерінің қондырғылары. Мұндай 
зауыттарды Еуропа елдерінде де қолданады. Алайда 
меніңше Жапонияда жасалған зауыт бәрінен де 
артық. Нақты кезеңде біз жапондық зауыт сатып алу 
үшін «Сатаки» фирмасымен келіссөздер жүргізіп 
жатырмыз. Егер бәрі ойдағыдай болса, онда озық 
қондырғыны Нағи ауылына қоямыз. Бұл ауыл 
тұрғындары үшін жаңа жұмыс орны. Бір жағынан 
Сырдария ауданының бюджетіне түсім түседі. 
Мұ ның қабатында біз күріштің қауызын тасып, 
шығару бейнетінен құтылатын боламыз. Сонымен 
қатар, басқа да ірі жоспарларымыз бар. Әрине, олар 
туралы айтуға әлі ертелеу деп ойлаймын.

– Әңгімеңізге алғыс айта отырып, қалың елдің 
игілігі үшін жасап жатқан жұмыстарыңызға 
сәттілік пен табыс тілейміз.  

Әңгімелескен 
Дәуіржан ЕЛУБАЕВ,

Суретті түсірген 
Игорь ТИТЕНОК.

АЛТЫН БЕСІК АУЫЛЫН АЯЛАҒАН АЗАМАТ 

Қызылорда облысы әкімдігінің 
2015 жылғы 25 мамыр №21 қаулысы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 24.06.2015 жылы № 5030 тіркелген

«Қызылорда облысының экономика 
және бюджеттік жоспарлау 
басқармасы» мемлекеттік 

мекемесінің Ережесін бекіту туралы 

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқа ру және өзін-өзі 
басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына 
сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса берілген «Қызылорда облысының экономика және бюджеттік 
жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесі бекітілсін.

2. «Қызылорда облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

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

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

Қызылорда облысының әкімі                     Қ. Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің  2015 жылғы 
«25» мамыр  №21 қаулысымен бекітілген

«Қызылорда облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің Ережесі

1. Жалпы ережелер

1. «Қызылорда облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – Басқарма) Қызылорда облысындағы стратегиялық, 
экономикалық және бюджеттік жоспарлау саласында функцияларды жүзеге асыруға 
Қызылорда облысының әкімдігі уәкілеттік берген Қазақстан Республикасының 
мемлекеттiк органы болып табылады.

2. Басқарманың ведомстволары жоқ.
3. Басқарманың құрылтайшысы Қызылорда облысының әкімдігі болып 

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

4. Басқарма өз қызметiн Қазақстан Республикасының Конституциясына және 
заңдарына, Қазақстан Республикасының Президентi мен Үкiметiнiң актiлерiне, өзге 
де нормативтiк құқықтық актiлерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

5. Басқарма мемлекеттiк мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға 
болып табылады, мемлекеттiк тiлде өз атауы бар мөрi мен мөртаңбалары, белгiленген 
үлгiдегi бланкiлерi, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық 
органдарында шоттары болады.

6. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
7. Басқарма егер заңнамаға сәйкес осыған уәкiлеттiк берiлген болса, 

мемлекеттiң атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
8. Басқарма өз құзыретiнiң мәселелерi бойынша заңнамада белгiленген 

тәртiппен Басқарма басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көзделген басқа да актiлермен ресiмделетiн шешiмдер қабылдайды.

9. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимитi қолданыстағы заңнамаға 
сәйкес бекiтiледi.

10. Заңды тұлғаның орналасқан жерi: индексі 120003, Қазақстан Республикасы, 
Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Бейбарыс сұлтан көшесі, құрылыс 1.

11. Мемлекеттiк органның толық атауы – «Қызылорда облысының экономика 
және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттiк мекемесi.

12. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
13. Басқарманың қызметiн каржыландыру облыстық бюджеттен жүзеге 

асырылады.
14. Басқармаға кәсiпкерлiк субъектiлерiмен Басқарманың функциялары болып 

табылатын мiндеттердi орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым 
салынады.

Егер Басқармаға заңнамалық актiлермен кiрiстер әкелетiн қызметтi жүзеге 
асыру құқығы берiлсе, онда осындай қызметтен алынған кiрiстер мемлекеттік 
бюджеттiң кiрiсiне жiберiледi.

2. Басқарманың миссиясы, негiзгi мiндеттерi, 
функциялары, құқықтары мен мiндеттерi

15. Басқарманың миссиясы: Қызылорда облысының бәсекеге қабілеттілігін 
жоғарылату және тұрақты экономикалық өсуін қамтамасыз ету мақсатында 
стратегиялық, экономикалық және бюджеттік жоспарлауды жүзеге асыру.

16. Мiндеттерi:
1) облыстың әлеуметтiк-экономикалық дамуының страте гиялық  мaқcaттapын 

және басымдықтарын, негiзгi бағыттарын қалыптастыру;

2) еліміздің әлеуметтiк-экономикалық дамуының басымдық тарымен, 
инвестициялық, салықтық және ақша-кредит саясатымен өзара іс-әрекетте бюджеттiк 
саясатты қалыптастыру және iскe асыру;

3) өңірлік даму саласында мемлекеттік саясатты іске асыру;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген өзге де міндеттерді 

жүзеге асыру.
17. Функциялары:
1) жыл сайын бес жылға арналған облыстың әлеуметтік-экономикалық даму 

болжамын әзірлейді және оны облыс әкімдігінің қарауына енгізеді;
2) әлеуметтік-экономикалық даму болжамын әзірлеу кезінде облыстық 

бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдардың және аудандардың, облыстық 
маңызы бар қаланың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органдарының 
жұмысына әдісна малық басшылықты және үйлестіруді жүзеге асырады;

3) облысты дамыту бағдарламасын Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары 
тұрған құжаттары негізінде бесжылдық кезеңге әзірлейді;

4) ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) дамыту бағдарламасын келіседі;
5) облысты дамыту бағдарламасының іске асырылу мониторингін жүргізеді;
6) облыстық бюджеттік комиссиясының жұмыс органы функциясын жүзеге 

асырады;
7) жалпы сипаттағы трансферттердің көлемі туралы облыстық мәслихат шешімі 

жобасын әзірлейді;
8) облыстың әлеуметтік-экономикалық даму болжамын ескере отырып, 

облыстық бюджетті жыл сайын жоспарлы кезеңге әзірлейді және облыстық бюджет 
жобасын облыстық бюджет комиссиясының қарауына енгізеді;

9) облыстың әлеуметтік-экономикалық даму болжамын ескере отырып, 
облыстық бюджетке түсетін түсімдерді болжауды жүзеге асырады;

10) облыстық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері шығыстарының лимиттерін, 
жаңа бастамаларға арналған лимит терді жоспарлы кезеңге облыстың әлеуметтік-
экономикалық дамуының, республикалық және жергілікті бюджеттің болжамды 
көрсеткіштері, бюджет қаражатын жұмсаудың басым бағыттары, облыстық бюджет 
тапшылығының мөлшері негізінде айқындайды;

11) есепті қаржы жылындағы бюджеттің атқарылуын талдаудың және бюджет 
қаражатын басқару жөніндегі мемлекеттік орган қызметінің тиімділігін бағалаудың 
нәтижелерін ескере отырып:

бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік өтінім дерін олардың 
Қазақстан Республикасының бюджет және өзге де заңнамасына, облыстың 
әлеуметтік-экономикалық даму болжамына, аумақтарды дамыту бағдарламасының 
көрсеткіштеріне және қолданыстағы заттай нормаларға сәйкес келуі тұрғысына;

бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік бағдар ламаларының 
жобаларын олардың бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің функцияларына, 
өкілеттіктеріне, қызметінің бағытта рына сәйкес келуі тұрғысынан қарайды;

12) облыстық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік өтінімдерін, 
бюджеттік бағдарламаларының жобаларын қарау қорытындылары бойынша бюджеттік 
өтінімдер және бюджеттік бағдарламалардың жобалары бойынша қорытындылар 
қалыптастырады және оларды облыстық бюджеттік комиссияның қарауына жібереді;

13) облыстық бюджеттік комиссиясының облыс бюджетiнiң жобасы бойынша 
ұсыныстары негiзiнде облыс бюджетi туралы облыстық мәслихат шешімінің жобасын 
әзірлейді және оны облыс әкімдігінің қарауына ұсынады;

14) заңнамамен белгіленген тәртіппен кезекті қаржы жылының бірінші 
тоқсанына арналған жергілікті қаржы жоспары туралы облыс әкімдігі қаулысының 
жобасын әзірлейді;

15) облыстық бюджет туралы облыстық мәслихат шешімін іске асыру туралы 
облыс әкімдігі қаулысының жобасын әзірлейді;

16) инвестициялық ұсынысқа экономикалық қорытынды дайындайды;
17) облыстық бюджеттік бағдарлама әкімшісінің заңды тұлғаның 

жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы бюджеттік 
инвестицияларды жүзеге асыру туралы ұсыныстарын және олардың  қаржылық-
экономикалық негіздемесін стратегиялық және бағдарламалық құжаттарға, Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкестiгi тұрғысынан қарайды және олар бойынша 
экономикалық қорытынды дайындайды;

18) заңнамамен белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталына 
мемлекеттiң қатысуы арқылы жоспарла натын бюджеттiк инвестицияларды iрiктеуді 
жүзеге асырады және қорытындыны облыстық бюджеттік комиссияның қарауына 
жібереді;

19) коммуналдық меншікке жататын концессия объектілері бойынша, 
егер концессия объектісін құру (реконструкциялау) құны 4 000 000 айлық есептік 
көрсеткішке дейінгіні құраған жағдайда:

концессиялық ұсыныстар бойынша;
конкурстық құжаттама бойынша, оның iшiнде оған өзгерiстер мен 

толықтырулар енгiзу кезiнде;
концессионердi таңдау жөнiндегi конкурсты өткiзу кезiнде конкурсқа 

қатысушылар ұсынған концессиялық өтiнiмдер бойынша;
концессия шарттары жобалары бойынша, оның iшiнде концессия шарттарына 

өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу кезiнде қорытындылар дайындайды;
20) конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ  қажетті 

сараптамалар жүргізу Басқарманың тиісті бөлінетін бюджеттік бағдарламасының 
қаражаты есебінен жүзеге асырылатын, облыстық бюджеттік комиссия мақұлдаған, 
концессиялық ұсыныстарда қамтылған концессиялық жобалар бойынша концессиялық 
жобалардың тізбесін қалыптастырады;

21) «Концессиялар туралы» Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 
7 шілдедегі Заңының 13-бабының 3-3) тармақшасында белгіленген жағдайда, 
концессиялық жобаның конкурстық құжаттамасының ажырамас бөлiгi болып 
табылатын концессиялық жобаның техникалық-экономикалық негiздемесiн қамтитын 
концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамасын Қызылорда облысының әкімдігі 
айқындайтын заңды тұлғаға сараптамаға жiбередi;

22) Қазақстан Республикасының концессиялар туралы заңнамасына сәйкес 
тиісті сараптамалар мен келісулер негізінде концессиялық жобаның конкурстық 
құжаттамасы бойынша қорытындылар қалыптастырады және оларды облыстық 
бюджеттік комиссияның қарауына енгізеді;

23) концессиялық жобаларды консультациялық қолдау жөнінде қызметтер 
көрсетуге арналған қорытындыны облыстық бюджеттік комиссиясының қарауына 
енгізеді;

24) Басқарманың тиісті бөлінетін бюджеттік бағдарлама сының қаражаты 
есебінен жүзеге асырылатын, облыстық бюджеттік комиссиялар мақұлдаған әрбір 
концессиялық жобаны консультациялық қолдау жөніндегі қызметтерді қаржыландыру 
көлемдері бойынша концессиялық жобаларды консультациялық қолдау жөніндегі 
қызметтердің тізбесін қалыптастырады;

25) егер концессия объектісін құру (реконструкциялау) құны 4 000 000 айлық 
есептік көрсеткішке дейінгіні құраған жағдайда, коммуналдық меншікке жататын 
концессия объектілері бойынша конкурстық құжаттаманы және концессия шарттарын, 
оның iшiнде оларға өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу кезiнде келiседi;

26) заңнамамен белгіленген тәртіппен коммуналдық меншікке жататын, орта 
мерзімді кезеңге концессияға ұсынылатын объектілердің тізбесін қалыптастырады;

27) инвестициялық ұсыныстарды қарау қорытындылары бойынша бюджеттік 
инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеуге немесе 
түзетуге, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізуге оң экономикалық қорытынды, 
бюджеттік бағдарлама әкімшісін қаржыландыруға арналған өтінімдер, техникалық 
тапсырма негізінде олар бойынша қорытындылар қалыптастырады және оларды 
облыстық бюджеттік комиссиясының қарауына жібереді;

28) техникалық-экономикалық негiздемелерін әзiрлеу немесе түзету, сондай-
ақ, оларға қажетті сараптамалар жүргізу Басқарманың тиiстi бөлiнетiн бюджеттiк 
бағдарламасының қаражаты есебiнен жүзеге асырылатын, облыстық бюджеттік 
комиссия мақұлдаған, экономикалық қорытындысы бар инвестициялық ұсыныстарда 
қамтылған инвестициялық жобалар бойынша бюджеттiк инвестициялық жобалардың 
тiзбесiн қалыптастырады;

29) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу 
бойынша мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайтын 
бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу 
немесе түзету, сондай-ақ оларға қажетті сараптамалар жүргізу тәртібіне сәйкес 
әзірленген техникалық-экономикалық негіздеме негізінде бюджеттік инвестициялық 
жобаларды қарайды;

30) Қызылорда облысының әкімдігі айқындайтын заңды тұлғалардың 
экономикалық сараптамасының қорытындысы негізінде жергілікті бюджеттік 
инвестициялық жобалардың, сондай-ақ нысаналы даму трансферттері мен 
республикалық бюджеттен берілетін кредиттер есебінен қаржыландыруға 
жоспарланатын жобалардың экономикалық қорытындысын дайындайды;

31) бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік инвестициялық 
жобаларын қарайды және бюджеттік бағдарламалар әкімшісіне олар бойынша 
экономикалық қорытынды жібереді; 

32) бюджеттік инвестициялық жобаны облыстық бюджет жобасына енгізу үшін 
іріктеуді жүзеге асырады;

33) жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың, сондай-ақ заңды 
тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы жергілікті 
бюджеттік инвестициялардың іске асырылуы мониторингін және оны бағалауды 
жүзеге асырады;

34) бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік кредит теу арқылы 
іске асыруға ұсынатын бюджеттік бағдарламаларды олардың бюджеттік кредиттеу 
критерийлеріне сәйкес келуі тұрғысынан қарайды;

35) төмен тұрған бюджеттердiң қолма-қол ақша тапшылығын жабуға 
бағытталатын бюджеттік кредиттерді қоспағанда, мемле кеттiк жоспарлау жөнiндегi 
орталық уәкiлеттi орган айқындаған тәртiппен бюджеттiк кредиттеудiң орындылығын 
айқындайды;

36) байланысты гранттарды тартуға орталық мемлекеттік органға өтінім 
ұсынады;

37) мемлекеттік жоспарлау жөнiндегi орталық атқарушы органға алдағы қаржы 
жылында байланысты емес гранттарды тарту мақсатында басым жобалардың тiзбесiн 
қалыптастыру үшiн өтінімдер бередi;

38) аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) атқарушы                 органдарының 
ұсынуы бойынша облыстың шекарасындағы қазiргi және жаңадан құрылатын 
әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктер мен жекелеген елдi мекендердi есепке алады және 
тiркейдi, сондай-ақ, оларды есептi деректерден шығарады;

39) өз құзыреті шегінде құқық бұзушылық жасауға итерме лейтін себептер мен 
жағдайларды жою жөніндегі шаралар қолданады;

40) өз құзыреті шегінде азаматтардың құқықтық тәрбиесін ұйымдастыруды 
қамтамасыз етеді;

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

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

18. Құқықтары мен мiндеттерi:
1) Басқарма өзiне жүктелген мiндеттердi және өзiнiң функцияларын жүзеге 

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

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

конференциялар өткізуге;
қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де құқықтарды атқаруға құқылы;
2) Басқарма:
заңды және негiзделген шешiмдер қабылдауға;

қабылданған шешiмдердiң орындалуын бақылауды қамтамасыз етуге;
жеке және заңды тұлғалардың Басқармаға жолдаған өтініштерін қарауға, 

олардың орындалуын бақылауға, Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген жағдайларда және тәртіппен олар бойынша жауаптар беруге;

жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдауды 
ұйымдастыруға;

қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де міндеттерді іске асыруға 
міндетті.

3. Басқарманың қызметiн ұйымдастыру

19. Басқармаға басшылықты Басқармаға жүктелген мiндеттердiң орындалуына 
және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын бiрiншi басшы 
жүзеге асырады.

20. Басқарманың бiрiншi басшысын облыс әкімі қызметке тағайындайды және 
қызметтен босатады.

21. Басқарманың бiрiншi басшысының Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын 
орынбасарлары болады.

22. Басқарманың бiрiншi басшысының өкiлеттiгi:
1) өз өкілеттігін жүзеге асыру кезінде облыс әкімі мен жетекшілік ететін облыс 

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

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

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

етеді;
5) еңбек қатынастары мәселелерi өз құзыретiне жататын Басқарма 

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

6) бұйрықтарға қол қояды;
7) Басқарма атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
8) шарттар жасасады;
9) сенімхаттар береді;
10) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі жұмысты ұйымдастыруға 

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

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

бекітеді; 
18) Қазақстан Республикасы заңнамасымен көзделген басқа да өкілеттіктерді 

жүзеге асырады.
Басқарманың бiрiншi басшысы болмаған кезеңде оның өкiлеттiктерiн 

қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.
23. Бiрiншi басшы өз орынбасарларының өкiлеттiктерiн қолданыстағы 

заңнамаға сәйкес белгiлейдi.
24. Басқарманың жұмыс режимі:
1) Басқарма дүйсенбі мен жұма аралығында аптасына 5 (бес) күн жұмыс істейді;
2) Басқарманың жұмыс уақыты жергілікті уақыт бойынша сағат 09.00-ден сағат 

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

заңнамасымен белгіленген мереке күндері жұмыс істемейді.
25. Басқарма мен облыс әкімдігі  арасындағы, Басқарма  әкімшілігі мен 

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

4. Басқарманың мүлкi

26. Басқарманың заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында 
оқшауланған мүлкi болуы мүмкiн.

Басқарманың мүлкi оған меншiк иесi берген мүлiк, сондай-ақ, өз қызметi 
нәтижесiнде сатып алынған мүлiк (ақшалай кiрiстердi коса алғанда) және Қазақстан 
Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебiнен 
қалыптастырылады.

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

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

5. Басқарманы қайта ұйымдастыру және тарату

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

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

БЕС РЕФОРМА. 100 НАҚТЫ ҚАДАМ

“Нұр Отан” партиясы облыстық филиалының 
ұйымдастыруымен Елбасы Н.Назарбаевтың бес 
институционалдық реформасын жүзеге асыру 
мақсатында “Ұлт жоспары – 100 нақты қадам және 
азаматтық қоғам” тақырыбында кеңейтілген кеңес өтті.

Жиынға Қазақстан Демократиялық күштерінің жалпыұлттық 
коалициясына мүше партиялардың жетекшілері мен белсенділері, 
мәслихат депу таттары, ҮЕҰ өкілдері, ҚХА мүшелері, ардагерлер, партия 
белсенділері, кәсіпкерлер, белсенді жастар, БАҚ өкілдері қатысты.

Кеңес отырысын “Нұр Отан” партиясы об лыстық филиалы төраға-
сының бірінші орынбасары Наурызбай Байқадамов ашып, демократиялық 
күштердің жалпыұлттық коалициясының міндет тері мен кеңестің 
мақсатына тоқталды. Сондай-ақ, барша азаматтар мен қоғамдық күштерді 
Елба сының Халықтық бес реформасын және “100 нақ ты қадам” Ұлт 
жоспарын жүзеге асыруға жан-жақ ты атсалысуға шақырды.

“Қазақстан-2050” демократиялық күштердің жалпыұлттық коали-
циясы еліміздегі негізгі саяси күштерді, жетекші партияны, аса ірі қо-
ғамдық бірлестікті, аймақтық үкіметтік емес ұйымдардың басын қоса 
отырып, жалпы 6,5 млн адамның үнін жеткізетін ашық алаң болып 
саналады.

Кеңесте реформаның кәсіби мемлекеттік аппа рат құру бағыты 
бойынша облыстық мәсли хат хатшысы А.Әлназарова, “Мемлекеттік 
қызметші лерді және бюджеттік сала қызметкерлерін қай та даярлау және 
біліктілігін арттыру өңірлік орта лығы” МКҚК директорының орынбасары 
С.На сипова өз пікірлерімен бөлісті.

Жиын соңын Наурызбай Байқадамов қорытын дылап, “100 нақты 
қадам” Ұлт жоспарын жүзеге асыру барысындағы барлық ұсыныс-
пікір лердің, жергілікті атқарушы органдар мен ұлттық комис сияға 
жіберілетінін жеткізді.

Жания КОШПАН,
С.Демирел атындағы университеті студенті.

ҰЛТ ЖОСПАРЫН 
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ
жетекші партияға үлкен 
міндет жүктейді
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3НАЗАР

ХАБАРЛАНДЫРУ

«Жамбыл 2030» ЖШС-ның барлық үлескерлерін 2015 
жылдың 1 шілдесінде сағат 09.30-да Қызылорда облысы, 
Сырдария ауданы, Қоғалыкөл ауылында болатын жалпы 
жиналысқа шақырамыз.

Қаралатын мәселе: «Қазагроқаржы» АҚ-нан лизингке 
техника алу.

«Жамбыл 2030» ЖШС ұжымы.

 ХАБАРЛАНДЫРУ 

Қызылорда облысының Сапақ, Аралқұм және 
Қамыстыбас стансаларындағы  темір жол маңындағы 
жолаушыларға қызмет көрсететін пунктіндегі (вокзал) бос 
бөлмелері жалға беріледі. Келісім-шартқа отыруға мына 
мекен-жайға хабарласуға болады: Қызылорда облысы, 
Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті, Счастнов көшесі 49. 
Байланыс телефоны: 8 (72438) 4-22 -38.

Керімов Айбек Сақиұлының 
атына Қорқыт Ата атындағы Қы-
зылорда мемлекеттік универси-
тетін «Сумен қамтамасыз ету, 
су ды бұру және су қорларын 
қорғау» мамандығы бойынша 
03.06.2000 жылы бітіргені жөнін-
де берілген ЖБ 0098563 дипломы 
қосымшасымен жоғалуына байла-

нысты жарамсыз деп есептелсін.
*** 

Қызылорда облысы, Сырдария 
ауданы, «Айдарлы ауылдық округі 
әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің теңгеріміндегі «Ақ-
там» каналының  тұрақты жер 
пайдалану құқығын беретін актісі 
(№0172178, кадастр №10-153-

041-022)  жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп есептелсін.

***
“Облыстық патология-анато-

мия лық бюросы” мемле кеттік ме-
кемесінің құрылтай және құқық 
беруші құжаттарының жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есеп-
телсін.

 «ҚАЗТРАНСГАЗ АЙМАҚ» АҚ 
ҚЫЗЫЛОРДА ӨНДІРІСТІК ФИЛИАЛЫ 
ТҰТЫНУШЫЛАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА 

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Қызылорда өндірістік филиалы 2015 
жылдың 01 шілдесінен бастап газға арналған босату бағаның өзгергені 
туралы Қызылорда облысының тұтынушыларының назарына салады. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Министрлігінің табиғи 
монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің 2015 
жылдың 26 маусымының № 38-21-20/8340 хатына сәйкес, 1000 м3 үшін 
газды босату бағасы келесілерді құрайды: 

Тарату құбыр жолдары арқылы газ алатын тұтынушылар үшін (тара-
ту  құбыр жолдары арқылы табиғи газды тасымалдау қызметіне арналған 
тариф және ҚҚС есебімен) – 12 782,65 теңге; 

Басқа тұтынушылар үшін (ҚҚС қоспағанда):
Тарату құбыр жолдары арқылы газды тасымалдауға арналған тарифті 

қоспағанда:
- магистральдық құбыр жолдары арқылы газ алатын тұтынушыларға, 

1000 м3 үшін 7 836,93 теңге;
- тарату құбыр жолдары арқылы газ алатын тұтынушыларға, 1000 м3 

үшін 7 836,93 теңге.

«ТОРҒАЙ-ПЕТРО-
ЛЕУМ» акционер лік қо-
ғамы ның басшылығы 
мен кәсіподақ ұйымы 
ком панияның жүргізу-
ші сі Жұма хметов Марат 
Жү  сіп ұлына анасы
Халжан Юсупованың

қайтыс болуына байла-
ныс ты қайғысына ортақ-
та сып, көңіл айтады.

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН

Қызылорда облысы әкімдігінің
2015 жылғы 13 мамырдағы №13 қаулысы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде
18.06.2015 жылы № 5023 тіркелген

Қызылорда облысында коммуналдық 
көрсетілетін қызметтерді ұсыну қағидаларын 

бекіту туралы

 «Тұрғын үй қатынастары туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 
сәуiрдегi  Заңына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 1. Қоса берілген Қызылорда облысында коммуналдық көрсетілетін қызметтерді 
ұсыну қағидалары бекітілсін.

 2. «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен осы қаулыдан 
туындайтын шараларды қабылдасын.

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

 4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

  Қызылорда облысының әкімі                                                             Қ. Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 
2015 жылғы «13»  мамырдағы  № 13

 қаулысымен бекітілген

Қызылорда облысында коммуналдық көрсетілетін қызметтерді ұсыну Қағидалары

1. Жалпы ережелер

1. Қызылорда облысында коммуналдық көрсетілетін қызметтерді ұсыну 
қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Электр энергетикасы саласындағы нормативтік 
құқықтық кесімдерді бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 7 
желтоқсандағы №1822 Қаулысына сәйкес әзірленді және коммуналдық қызмет көрсету 
тәртiбiн, шарттары мен коммуналдық қызмет көрсету (бұдан әрі - қызмет көрсету) 
ақысын белгiлейдi, сондай-ақ, Қызмет көрсетуші мен Тұтынушылардың құқықтары мен 
мiндеттерiн айқындайды.

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

жабдықтау, кәріз жүйелерімен жабдықтау, сондай-ақ пәтерлерде, жеке тұрғын үйлердегi 
азаматтарға, сондай-ақ үй іргесіндегі жер телімдері, көлікжайлар мұқтаждықтары үшiн 
жекелеген кәсiпкерлiкпен айналысатын тұтынушыларға тұратын жерлерi бойынша, 
кондоминиум объектiлерiне қоқысты әкету және лифт бойынша қызмет көрсету;

қызмет көрсетушi - электрмен жабдықтаумен, жылумен жабдықтаумен, сумен 
жабдықтаумен, кәріз жүйелерімен жабдықтаумен (бұдан әрі - энергиямен жабдықтайтын 
ұйым) айналысатын заңды және жеке тұлға, сондай-ақ, қоқысты әкету мен лифт бойынша 
қызмет көрсету, абоненттерi мен кондоминиум объектiлерiне қызмет көрсету - жылу 
және электр энергиясын жеткiзу болып табылады; 

тұтынушы - коммуналдық қызметтi пайдаланатын кондоминиум объектісі немесе 
азаматы;

қызмет көрсету режимi - көрсетiлетiн қызметтiң әрбiр тұрпаты үшiн белгiленген 
мiндеттi нормалар жүйесi; 

энергиямен жабдықтау - тұтынушыларға электр энергиясын, жылу энергиясын, 
суды (бұдан әрі - энергия) жеткiзу және сату;

энергиямен жабдықтаушы ұйым - өндiрiлген немесе сатып алынған электр 
энергиясын, жылу энергиясын, суды тұтынушыларға жеткiзудi (өз бетімен немесе 
энергияны берушi ұйыммен жасалған шарт бойынша) және сатуды жүзеге асыратын 
заңды тұлға; 

энергия берушi ұйым - энергия берудi және (немесе) бөлудi жүзеге асыратын ұйым; 
энергия - энергия рыногында тауар болып табылатын су, электр және жылу 

энергиясы.
3. Тұтынушыларды энергиямен жабдықтау, қоқысты әкету және лифт бойынша 

қызмет көрсетумен  байланысты осы Қағидаларда жазылмаған мәселелер қолданыстағы 
заңнамамен реттеледi. 

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

2. Қызмет көрсету тәртiбi және шарттары

4. Қызмет көрсету Қызмет көрсетуші мен Тұтынушы арасындағы жеке шарттың (бұдан 
әрі - Шарт) негiзiнде жүргізiледi.

Тұтынушылар пәтер иелерінің кооперативі (бұдан әрі - ПИК) немесе басқа да жеке 
немесе заңды тұлғаға шарт жасасу жөнiндегі өз құқықтарын заңнамада белгiленген 
тәртiппен табыстауға құқылы. 

Шарт осы Қағидаларға қайшы келмеуi, ал оның мәтiнi қажет болған жағдайда 
аумақтық монополияға қарсы органдарымен келiсiлуi тиiс. 

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

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

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

2) электрмен жабдықтау бойынша - жыл бойы тәулiктiк  қолданыстағы стандарттар 
бойынша электр энергиясының параметрлерiне; 

3) суық  және  ыстық  сумен  жабдықтау  бойынша - жыл  бойы  тәулiктiк 
берiлетiн судың құрамы, қасиетi мен ысытылу температурасы жөнiндегі 

гигиеналық талаптарға, сондай-ақ тарату нүктесiндегi судың есептелген шығынына;  

  4) кәріз жүйесімен жабдықтау бойынша - жыл бойы тәуліктік  ағынды судың 
толық ағып кетуiн қамтамасыз етуге; 

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

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

6. Коммуналдық мақсаттағы негiзгi қорлардың қуатын, құрамын және 
төзiмдiлiгiн, климаттық және басқа да жергiлiктi жағдайлары ескерiле отырып 
қызмет көрсетудің режимi мен тұтынудың кепiлдi деңгейi Шартпен белгiленедi.  
       7. Қызмет көрсету режимiнен мүмкiн болатын ауытқулар мiндеттi түрде 
Шартта көзделуi тиiс. 

3. Тараптардың жауапкершiлiгi

8. Жалпы үйлiк энергия желiлерiнiң, сондай-ақ  есептеу құралдарын тиісті 
техникалық жағдайда ұстау және қауiпсiздiгін қамтамасыз ету энергиямен жабдықтаушы 
ұйымның мiндетi болып табылады және ПИК-пен, Тұтынушының өкiлеттi тұлғасымен 
немесе Тұтынушымен  жасалған бөлек шарт негізiнде жүзеге асырылады.

Энергиямен жабдықтаушы ұйым қызмет көрсетудi өз алдына жеке (тиісті рұқсаты 
болса) және (немесе) энергия берушi немесе осындай қызмет түрiне лицензиясы 
(рұқсаты) бар мамандандырылған ұйыммен жасалған шарт бойынша жүргiзе алады. 
Мамандандырылған ұйымдарды тарту тендерлiк негiзде жүргiзiледi.

Пәтерлердегi, жеке үйлердегi, үй-жайлардағы, үй іргесіндегі жер телімдеріндегі, 
көлікжайлардағы және сол сияқты, труба құбырларының, энергия өткiзгіштердiң, энергия 
жабдықтарының техникалық жағдайы мен пайдаланылуы үшiн, сондай-ақ энергияны 
пайдалану кезiндегi техника қауiпсiздiгi үшiн жауапкершiлiк Тұтынушыға жүктеледi.

9. Энергия берушi ұйым  есептеу құралдарын сатып алады және қондырады. 
Есептеу  құралдарын қондыруды қаржыландыру энергия берушi ұйымның жеке 

немесе қарызға алған қаражаты есебiнен жүзеге асырылады. 
Тұтынушы энергия берушi ұйымның сатып алған және қондырған есептеу құралы 

үшiн кеткен шығынын энергиямен жабдықтауға жасалған Шарт бойынша энергияға 
белгiленген тариф арқылы толтырады. 

10. Тұтынушы жеке есептеу құралдарын өз бетiнше сатып алуға  құқылы. Мұндай 
Тұтынушылар үшiн энергиямен жабдықтаушы ұйымның шығындарын тариф арқылы 
өтеу Шартқа сәйкес есептеу құралдарын орнату үшiн ғана жүргізіледі. 

11. Есептеу құралдары баспалдақтағы торларға, дәлiздерге және жекеленген 
пәтерлерге орнатылады. 

Есептеу құралдарына өту еркін болуы тиiс. 
12. Тұтынушы өзiнiң пәтерiнде немесе жеке үйiнде орнатылған есептеу құралының 

сақталуына және бүтiндiгiне жауап бередi. Баспалдақтағы торларға Тұтынушылардың 
(пәтер иелерiнiң) есептеу құралдарын орнату кезiндегi олардың сақталуы мен бүтiндiгi 
үшiн жауапкершілік қарамағына сол үй кiретiн ПИК-ке жүктеледі. 

13. Тұтынушылардың (пәтер иелерiнiң) баспалдақ торларында орнатылған есептеу 
құралдарын белгiсiз бiреулер ұрлап немесе сындырып кеткен жағдайда Тұтынушы 
немесе қарамағына сол үй кiретін ПИК бiр ай мерзiм iшiнде, егер де тараптардың 
келiсiмiнде басқаша көзделмесе,  оларды қалпына келтiруi тиiс. Есептеу  құралы қалпына 
келтiрiлгенге дейiн Тұтынушы (пәтер иесi) оны энергия желiсiне қосуды талап етуге 
құқылы. Мұндай уақытша қосу үшiн ақы алынбайды.

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

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

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

бойынша; 
4) кәріздеу - Тұтынушы қосылатын жердегi құдық көшелік кәріздеу жүйесінің 

шекарасы болып табылады, ал, ауладағы кәріз жүйесінің шекарасы - ғимараттан желiге 
қосылатын құдық;  

5) электр энергиясы - ғимаратқа кiретiн қоректендіру кабелінің ұшында.
15. Шарт бойынша мiндеттемелер орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған 

жағдайда Қызмет көрсетуші мен Тұтынушы Қазақстан Республикасы  Азаматтық 
Кодексiнiң  9-бабының 4-тармағына сәйкес  осымен келтiрiлген нақты зиянның орнын 
толтыруы тиiс. 

16. Энергиямен жабдықтаушы ұйым энергия жеткiзушi параметрлерiнiң төмендеуі 
және форс-мажорлық жағдайлардан (стихиялық құбылыстар, әскери iс-қимылдар және 
тағы сол сияқты) туындайтын энергияның жетiспеушiлiгi үшiн Тұтынушының алдында 
материалдық жауапкершiлiкте болмайды. 

4. Көрсетiлген қызмет ақысын төлеу тәртiбi

17. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес реттеуге жататын көрсетілген қызмет ақысын 
төлеу белгiленген тәртiппен уәкiлеттi орган бекiткен тарифтер бойынша жүргізiледi. 

18. Тұтынушы төлемдi есептiк айдан кейінгі айдың 25-інен кешiктiрмей немесе 
Тұтынушы мен Қызмет көрсетушi арасындағы келiсiм бойынша Шартта ескерiлген 
мерзiмде жасауға тиiс. 

19. Төлем мерзiмiн өткiзiп алған жағдайда Тұтынушы Шартпен белгiленген 
айыппұлды төлейдi.

20. Егер Тұтынушы пайдаланылған энергияға төлем жасамағаны үшiн 
белгiленген  тәртiппен ағытылған болса, онда оны қайта қосу борыш өтелгеннен кейін 
жүргiзiледi. Бiрнеше (бірден аса) рет ағыту кезiнде оны қосу борышты өтегеннен және 
қосқаны үшiн төлем жасағаннан кейiн жүргiзiледi, қызмет көрсетудiң осы түрi бойынша 
тарифi белгiленген тәртiппен аумақтық монополияға қарсы органдарымен келiсiледi.  

21. Жұмсалған энергия үшiн есеп айырысу есептеу құралдарының көрсеткiшi 
негiзiнде энергиямен жабдықтаушы ұйым жазып берген есеп бойынша жүргiзiледi.  

22. Есептеу құралдарының көрсеткiштерін алуды және энергия үшiн есепшоттарды  
жазуды пәтерлерге бару кезiнде қызметтiк куәлiктерiн көрсетуге мiндеттi энергиямен 
жабдықтаушы ұйымдардың өкiлдерi жүргiзедi.

Есеп Тұтынушыға, ал ол болмай қалған жағдайда онымен бiр пәтерде тұратын 
Тұтынушы отбасының кәмелеттiк жасқа толған мүшесiне тапсырылады. Екi есептiк кезең 
iшiнде Тұтынушының кiнәсiнан пәтердегi немесе жеке үйдегi есептеу құралдарының 
көрсеткiштерiн алу мүмкiн болмаған кезде, Тұтынушының өзi энергиямен жабдықтаушы 
ұйымға өзiнiң жұмсаған энергиясының саны туралы мәлiмет бермесе, энергиямен 
жабдықтаушы ұйым белгiленген  тәртiппен оның берiлуiн тоқтатуға құқылы. 

23. Тараптардың келiсуi бойынша есептеу құралдарынан көрсеткiштi алу мен төлем 
құжаттарын толтыру кезiнде Тұтынушыға өзiне өзi қызмет көрсетуiне жол берiледi. 
Бұл кезде төлем құжатын жазуды және төлеудi Тұтынушының өзi жүргiзедi. Төлем 
құжаттарын жазу және төлеу кезiнде Тұтынушының жiберген қателерi талаптардың 
ескiру мерзiмi шегiнде олардың анықталу шамасына қарай энергиямен жабдықтаушы 
ұйымда есепке алынады.

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

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

Егер есеп айырысу есебiн көрсетiлген мерзiмде қалпына келтiру мүмкiн болмаса, 
Тұтынушыға жіберілген электр энергиясына есеп айырысу және қалпына келтiру тәртiбi 
Тұтынушының және энергиямен жабдықтаушы ұйымның келiсiмiмен белгiленуi тиiс.  

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

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

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

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

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

Төлемдi қайта есептеуге әкелiп соққан барлық өзгерiстер Тұтынушының энергиямен 
жабдықтаушы ұйымға өтiнiш берген сәтiнен бастап жүзеге асырылады.  

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

28. Кондоминиум (ПИК)  объектілерiн басқаратын органдар жалпы үйлердің 
мұқтаждықтарына жұмсалатын энергия үшiн белгіленген тәртiппен бекiтiлген тариф 
бойынша, пайдалану жауапкершiлiгі шекарасында орнатылған есептеу құралдары 
бойынша есеп айырысады. 

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

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

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

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

5. Тұтынушының құқығы мен мiндеттерi

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

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

көрсеткiштердi бақылауды жүзеге асыратын тиiстi мемлекеттік органдардан ақпараттар 
алуға;

3) егер Қызмет көрсетушi белгiленген тәртiппен есеп ұсынбаса, алған қызметi үшiн 
төлем жасамауға;  

4) қызмет көрсетудiң кемшіліктері салдарынан өмiрiне, денсаулығына немесе 
мүлкіне келтірiлген шығындар мен зияндарды толық көлемде өтеудi, сондай-ақ, 
моральдық залалды өтеудi Қызмет көрсетушiден талап етуге; 

5) Шартпен бекiтiлген артық үзiлiстер уақыты үшiн қызмет көрсетуге төлем 
жасамауға;

6) энергиямен жабдықтаушы ұйымға талап қоюға және белгiленген нормалар мен 
стандарттарға (нормативтiк-техникалық құжаттардың талаптарына) сәйкес келмеген 
уақыттар кезеңiндегi (Шартта белгiленгеннен артық) қызмет көрсетулерге төлемеуге;  

7) дер уақытында төлем жүргiзген жағдайда оған қажеттi мөлшерде энергияны 
пайдалануға; 

8) бiржақты тәртiппен Шартты бұзуға, бұл туралы энергиямен жабдықтаушы 
ұйымды хабардар еткен және пайдаланған энергияға толық өтемақы төлеген жағдайда 
құқығы бар.  

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

сумен жабдықтау, кәріз жүйелері қондырғыларымен жұмыс істеуге құқығы бар Қызмет 
көрсетушінің немесе арнайы кәсіпорындардың өкілдеріне қол жетімділікті қамтамасыз 
етуге; 

4) ұсынылған қызмет көрсетулер мен энергияға уақтылы, белгіленген мерзімде ақы 
төлеуге;  

5) пәтерден, жеке үйден кету кезінде пайдаланылған қызметтер үшін кететін күнді 
қоса отырып есеп айырысуға міндетті.

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

жабдықтар мен құрылғыларды қайта жарақтандыруға; 

2) Қызмет көрсетушінің келісімінсіз қуаты үйішілік желінің техникалық мүм-
кіндіктерінен асып түсетін тұрмыстық электр құралдары мен машиналарды, үш фазалық 
тоқ қабылдағыштарды, жылу құралдарының қосымша секцияларын орнатуға, қосуға 
және пайдалануға, сондай-ақ пайдалану қауіпсіздігінің талаптарына және санитарлық-
гигиеналық нормативтерге сай келмейтін тұрмыстық құралдар мен жабдықтарды қосуға 
және пайдалануға;

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

(жүйеден және жылыту құралдарынан су ағызу) тыйым салынады.

6. Қызмет көрсетушінің құқықтары мен міндеттері
 
36. Қызмет көрсетушінің: 
1) ұсынылған қызмет көрсетулер мен энергия үшін уақтылы және толық көлемде 

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

энергияға Тұтынушының төлем жасамауына байланысты Шартты орындауды біржақты 
тәртіппен тоқтата тұруға; 

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

37. Қызмет көрсетуші: 
1) Тұтынушыға қызметтердің тарифі, төлем жағдайлары, қызмет көрсетудің  

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

2) Тұтынушымен қызметтерді көрсетуге арналған жеке шарт жасасуға; 
3) Тұтынушыға нормативтік-техникалық құжаттардың міндетті талаптарына сәйкес 

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

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

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

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

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

38. Қызмет көрсетушіге: 
1) басқа Тұтынушылардың міндеттемелерін орындамау себептерінен  қызмет 

көрсетуді алуда Тұтынушыға қызмет көрсетуден бас тартуға немесе шектеуге;
2) Шарттағыдан жоғарылатылған параметрмен жеткізілген энергияға Тұтынушыдан 

қосымша ақы алуға;
3) ай сайынғы қызмет көрсету есебін берместен, Тұтынушыдан төлем талап етуіне 

тыйым салынады.

7. Келіспеушіліктерді шешу тәртібі

39. Қызмет көрсетудің тоқтатылған уақыты, сондай-ақ, оның сапасының 
нормативтік-техникалық құжаттама талаптарына уақытын (күні, сағаты) көрсете отырып 
сәйкес келмеуі Қызмет көрсетушінің диспетчерлік қызмет журналында қажетті (тиісті) 
сапамен қызмет көрсетуді қалпына келтіру уақытын (күні, сағаты) көрсете отырып 
кейіннен белгіленуі тиіс. 

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

Тұтынушының өзі жүгінген  жағдайда өтініш көшірмесі болуы тиіс, онда оның 
келіп түскендігін тіркеу сәтінде тіркеу нөмірі, өтініштің берілген күні және уақыты, 
оны қабылдаған Қызмет көрсетуші өкілінің қолы қойылаҚызмет көрсетуші журналдағы 
қызмет көрсету сапасының белгілерін өтініште (телефонограммада) көрсетілген нормадан 
ауытқу (үзіліс) белгілерімен  салыстырады және келіспеушілік болмаған жағдайда оның 
нақты тұтынуына сәйкес қызмет көрсетудің құнына қайта есептеуді орындайды.

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

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

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

бойынша);  
4) қызмет көрсетудің қалпына келтірілген (оның сапасының қалыпқа келуі) уақыты;
5) қызмет көрсетудің  болмау (сапасы нашарлау) кезеңін көрсете отырып жазбаша 

өтініш жазуға құқылы. 
Актіге Тұтынушы, қызмет көрсетуші ұйым, пәтер (үйлер) меншік иелері 

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

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

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

43. Акті негізінде Қызмет көрсетуші есептелінбеген энергияның санын анықтайды 
және Тұтынушыға қосымша төлем сомасын негіздеумен сотқа дейінгі талапты жібереді. 

Дау реттелмеген жағдайда тараптардың келісімі бойынша Қызмет көрсетуші 10  
күндік мерзім ішінде Тұтынушыдан берілген соманы мәжбүрлеу тәртібімен өндіріп 
алу туралы сотқа талап арыз береді және белгіленген тәртіппен Шарттың орындалуын 
тоқтата тұруға құқылы. 

Қызылорда облысы әкімдігінің
2015 жылғы 28 мамырдағы №24 қаулысы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде
17.06.2015 жылы № 5018 тіркелген

«Қызылорда облысының қаржы 
басқармасы» мемлекеттік 

мекемесінің Ережесін бекіту 
туралы» Қызылорда облысы 

әкімдігінің 2014 жылғы 10 
қарашадағы № 756 қаулысына 

өзгерістер мен толықтыру енгізу 
туралы

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

1. «Қызылорда облысының қаржы басқармасы» мемлекет тік меке-
месінің Ережесін бекіту туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2014 
жылғы 10 қарашадағы № 756 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 4790 нөмірімен тіркелген, «Сыр бойы» 
және «Кызылординские вести» газеттерінде 2014 жылғы 15 қарашада 
жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

аталған қаулымен бекітілген «Қызылорда облысының қаржы 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесінде:

16-тармақ мынадай мазмұндағы 56-1) тармақшасымен толықты-
рылсын:

«56-1) өз құзыреті шегінде жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру 
саласындағы шараларды іске асырады;»;

21-тармағының 5), 10), 14) тармақшалары келесі редакцияда 
жазылсын:

«5) еңбек қатынастары мәселелері өз құзыретіне жататын Басқарма 
қызметкерлеріне заңнамада белгіленген тәртіппен тәртіптік жаза 
қолданады және көтермелеу шараларын қабылдайды;»;

«10) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі жұмыстарды 
ұйымдастыруға дербес жауапты болады;»;

 «14) құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілердің 
жобаларын әзірлеуді ұйымдастырады;»;

23-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
«1) Басқарма дүйсенбі және жұма аралығында аптасына 5 (бес) күн 

жұмыс істейді;».
2. «Қызылорда облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік 

мекемесі  осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.
3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің 

орынбасары Н.Н.Годуноваға жүктелсін.
4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолда-

нысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының әкімі                Қ.Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 9 маусымдағы №30 қаулысы
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 22.06.2015 жылы № 5025 тіркелген

2015 жылдың өніміне бірінші көбейтілген және 
бірінші ұрпақ будандарының тұқымдарын 

тұтынудың (пайдаланудың) ең төменгі нормаларын 
аймақтар бойынша және дақылдар бөлінісінде 

бекіту туралы
«Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасының Ауыл шаруашылығы министрінің 2014 жылғы 12 желтоқсандағы №4-2/664 бұйрығына 
(нормативтік-құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №10190 нөмірімен тіркелген) сәйкес 
Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес 2015 жылдың өніміне бірінші көбейтілген және бірінші 
ұрпақ будандарының тұқымдарын тұтынудың (пайдаланудың) ең төменгі нормалары аймақтар бойынша 
және дақылдар бөлінісінде бекітілсін.

2. «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі 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 «9» маусым

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «9» маусым №30 қаулысына қосымша

2015 жылдың өніміне бірінші көбейтілген және бірінші ұрпақ будандарының тұқымдарын 
тұтынудың (пайдаланудың) ең төменгі нормалары аймақтар бойынша және дақылдар бөлінісі

№
р/с

Дақыл
Аймақтар

1 2 3
Бірінші көбейтілген және бірінші ұрпақ будандарының тұқымдарын 1 

гектарға тұтынудың (пайдаланудың) ең төменгі нормалары, килограмм
1 Бидай 4,0262 3,9870 4,2449
2 Арпа 10,4 10,4 -

3 Жүгері 39,0 39,0 39,0
4 Күріш 4,6709 4,6703 4,6671
5 Мақсары 0,4180 0,3147 -
6 Картоп 110,9958 110,9877 110,9562
7 Бұршақты көп жылдық 

шөптер
13,000 13,000 13,000

Ескерту: 1– оңтүстік аймақ (Жаңақорған, Шиелі аудандары);                                                         
2 – орталық аймақ (Жалағаш, Қармақшы, Сырдария аудандары және Қызылорда қаласы);
3 – солтүстік аймақ (Арал, Қазалы аудандары). 

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 15 маусымдағы №39 қаулысы
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде
22.06.2015 жылы № 5026 тіркелген

Қызылорда облысында тауарлық 
және сұйытылған мұнай газын тұтыну 

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

туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына және «Газ және 
газбен жабдықтау туралы» Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 9 қаңтардағы Заңына 
сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1.  Осы қаулының қосымшасына сәйкес  Қызылорда облысында тауарлық және 
сұйытылған мұнай газын тұтыну нормалары бекітілсін.

2. «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен осы қаулыдан 
туындайтын шараларды қабылдасын.

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

4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының әкімі                                                            Қ. Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «15» маусымдағы 
№ 39 қаулысына қосымша 

Қызылорда облысында тауарлық және сұйытылған мұнай газын тұтыну нормалары
№ Шарттар сипаттамасы Өлшем

бірлігі
Бір адамға 

орташа айлық 
тұтыну нормасы

1 2 3 4
1. Газбен жабдықтаған кезде тұрмыстық 

тұтынушыларда газ плитасы немесе 
орталықтандырылған ыстық сумен 
жабдықтау болған жағдайда:
тауарлық газымен

бір адамға текше 
метр

10

2. Газбен жабдықтаған кезде тұрмыстық 
тұтынушыларда газ плитасы және 
газ су қыздырғыш болған жағдайда 
(орталықтандырылған ыстық сумен 
жабдықтау болмаған жағдайда):
1) тауарлық газымен

бір адамға текше 
метр

18,5

2) сұйытылған мұнай газымен 10,8

3. Газбен жабдықтаған кезде тұрмыстық 
тұтынушыларда газ плитасы болған 
және орталықтандырылған ыстық сумен 
жабдықтау және газ су қыздырғыш 
болмаған жағдайда:
1) тауарлық газымен

бір адамға текше 
метр

12,5

2) сұйытылған мұнай газымен 10,8

4. Ғимараттарды  жеке жылыту:
тауарлық газымен

бір шаршы метр 
жылыту алаңына 

текше метр
9,6

Ескертпе: «Газ және газбен жабдықтау туралы» Қазақстан Республикасының 2012 
жылғы 9 қаңтардағы Заңының 1 - бабы 38 - тармақшасына сәйкес тұтыну нормасы - есепке 
алу аспаптары жоқ тұрмыстық тұтынушылар үшін өздері тұтынған тауарлық немесе 
сұйытылған мұнай газының орташа айлық көлемін көрсететін есептік шама.

ЖАРҚЫЛДАП ӨТКЕН ЖАСЫН ҒҰМЫР...
Басымызға дос түгілі дұш-

па ны мызға тілемейтін қайғы 
түсті. Ата-анам аман, бауыр-
ларым бүтін, Аллаға шүкір деп 
іштей көңіліміз тоқ жүретін. 
Адалдыққа тәрбиелеген алты 
баласын байлығына балап, 
қол дағы барын қанағат тұтып, 
ауылда құмның арасында қо-
ңыр тіршілік кешіп жатқан әке-
шешеміздің тілеуін тілеп жүр-
генде тетелес бауырым Ұлма-
ғамбетов Қанат Киікбайұлынан 
айырылып, қара жамылдық.

Қанат біздің көз қуанышымыз да, көңіл қуанышымыз 
да болған. Көз қуанышымыз дейтін себебім, ол нағыз қазақ 
жігітіне тән денелі, сымбатты болатын. Көңіл қуанышымыз 
дейтін себебім, ол ешкімнің көңіліне кірбің түсірмейтін, 
көңілімізді өсіретін жайдары еді. Ата-анама баласы қандай 
қымбат болса, маған ізімнен азамат болып ержеткен бауырым 
сондай керек еді. Қалған бауырлары үйдің бір-бір бөлшегі 
болса, ол отбасымыздың арқасүйер тірегі болатын. Әттең, 
өмір жібі ерте үзілді, іздеймін, сағынамын, жоқтаймын. 

Маңдайдағы жұлдызым,
Қатарынан үздігім.
Бір көруге зар болып,
Өтіп те кетті-ау бір жылым.
Атпалдай ерді жоғалтып,
Қызығым қалды үзіліп,
Ұрпағың қалса із жалғар.
Көзіңдей көріп жүрер ек,
Қылығына сүйініп.
Ізімді басқан інімді,
Іздедім шартараптан.
Өзіңді бізден алып кеткен
Қолымнан шара келмеді
Бір Аллаға жаратқан.
Жатқан жерің жайлы, иманың жолдас болсын.

Еске алушылар: апасы Сәуле  және бауырлары.
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ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС

«Сыр бойы», 
«Кызылординские 
вести», «Ақмешіт 

апталығы», «Ақмешіт 
жастары» жəне ауданның 
барлық басылымдарына 

хабарландыру 
орналастырғыңыз келсе: 

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

E-maіl: smjarnama@mail.ru

«БОЛАШАҚ» университеті 2015-2016 оқу жылына күндізгі, 
сырттай жəне қашықтан оқыту бөлімдеріне төмендегі бакалавриат 
мамандықтары бойынша ақылы негізде оқуға түсу үшін талапкерлер-
ден құжаттар қабылдайтынын хабарлайды.

«Болашақ» университеті – Сыр өңіріне ғана емес, елімізге жоғарғы 
дəрежелі мамандар даярлаудағы мол тəжірибесі бар, институционалдық 
аккредитациядан өткен жəне 20 жылдық тарихи дамуды еңсерген сапа-
лы білім беретін жоғары оқу орны.

«Болашақ» университеті – мерзімі шектелмеген лицензиясы бар 
(№0137438 Серия АБ), мемлекеттік аттестациядан өткен, «Іскерлік 
тəжірибенің жоғарғы сапасы үшін» Алтын медалінің (Швейцария), 
«Халықаралық ғаламдық сапаны дамыту» Алтын серификатының 
жəне «Мінсіз іскерлік беделі үшін» бағдарламасының Алтын медалінің 
(Швейцария) иегері.

БАКАЛАВРИАТ МАМАНДЫҚТАРЫ
5В010100 – Мектепке дейінгі  оқыту жəне тəрбиелеу
5В010200 – Бастауышта оқыту педагогикасы мен əдістемесі
5В010300 – Педагогика жəне психология
5В010400 – Бастапқы əскери дайындық
5В010500 – Дефектология
5В010600 – Музыкалық білім
5В010700 – Бейнелеу өнері жəне сызу
5В010800 – Дене шынықтыру жəне спорт
5В010900 – Математика
5В011100 – Информатика
5В011300 – Биология
5В011400 – Тарих
5В011500 – Құқық жəне экономика негіздері
5В011600 – География
5В011700 – Қазақ тілі мен əдебиеті
5В011900 – Шетел тілі: екі шетел тілі (ағылшын тілі, қытай тілі)
5В012000 – Кəсіптік оқыту
5В012200 – Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі  мен 

əдебиеті
5В020700 – Аударма ісі (ағылшын тілі, қытай тілі)
5В030100 – Құқықтану

5В030400 – Кеден ісі
5В040900 – Хореография
5В042100 – Дизайн
5В050400 – Журналистика
5В050600 – Экономика
5В050700 – Менеджмент
5В050800 – Есеп жəне аудит
5В050900 – Қаржы
5В051000 – Мемлекеттік жəне жергілікті басқару
5В060200 – Информатика
5В060800 – Экология
5В070300 – Ақпараттық жүйелер
5В070400 – Есептеу техникасы жəне бағдарламалық қамтамасыз ету
5В070800 – Мұнай-газ ісі
5В072100 – Органикалық заттардың  химиялық технологиясы
5В072600 – Жеңіл өнеркəсіп бұйымдарының технологиясы жəне 

құрастырылуы
5В072900 – Құрылыс
5В073200 – Стандарттау, сертификаттау жəне метрология
5В090100 – Көлікті пайдалану жəне жүк қозғалысы мен  тасымал-

дауды ұйымдастыру
5В090400  –  Əлеуметтік-мəдени қызмет көрсету
5В090800 – Бағалау
5В091000 – Кітапхана ісі

МАГИСТРАТУРА МАМАНДЫҚТАРЫ 
6М010200 – Бастауышта  оқыту педагогикасы мен əдістемесі
6М010300 – Педагогика жəне психология
6М011400 – Тарих
6М011700 – Қазақ тілі жəне əдебиеті
6М050600 – Экономика
6М060800 – Экология
Университетке оқуға қабылдау Қазақстан Республикасы  Үкiметiнiң 

2012 жылғы 19 қаңтардағы № 111 қаулысымен бекiтiлген (2012 жылғы 
19 сəуірдегі  №487 Қаулысымен, 2012 жылғы 30 маусымдағы №896, 
2013 жылғы 12 ақпандағы №110, 2014 жылғы 5 шілдедегі №769 
Қаулысымен өзгерістер енгізілген) Жоғары бiлiм берудiң кəсiптiк 
оқу бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға 
қабылдаудың үлгi қағидалары негізінде жүзеге асырылады. 

Университетке жалпы орта, техникалық жəне кəсіптік (бастау-
ыш жəне орта кəсіптік, орта білімнен кейінгі) жəне жоғары (жоғары 
кəсіптік) білімі бар тұлғалар қабылданады.

Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар (кол-
ледж) тұлғаларды жоғары оқу орындарына ақылы негізде қысқартылған 
мерзім бойынша ұқсас мамандықтарға оқуға қабылдау кешенді тестілеу 
нəтижелері бойынша жүзеге асырылады. Ұқсас мамандықтар тізбесін 
білім беру саласындағы уəкілетті орган бекітеді.

Жоғары білімі бар тұлғаларды жоғары оқу орындарына ақылы 
негізде қысқартылған мерзімге оқуға қабылдауды университеттің 
қабылдау комиссиялары жүзеге асырады.

Кешенді тестілеуге қатысу үшін түсуші жоғары оқу орнының 
қабылдау комиссиясына белгіленген үлгідегі бланкіде өтініш, жал-
пы орта (орта жалпы) оқу орнын бітіргені туралы аттестат немесе 
техникалық жəне кəсіптік (бастауыш немесе орта кəсіптік, орта білімнен 
кейінгі) оқу орнын бітіргені туралы диплом (түпнұсқа), тестілеуді 
өткізу үшін ақы төлегені туралы түбіртек, 3х4 көлеміндегі екі фотосу-
рет, 086-У, 063-е нысанындағы медициналық анықтама, сондай-ақ жеке 
басын куəландыратын құжаттың көшірмесін тапсырады. 

Кешенді тестілеуге қатысу үшін өтініштерді қабылдауды 20 мау-
сым мен 9 шілде аралығында жоғары оқу орындарының қабылдау ко-
миссиялары жүргізеді.

Кешенді тестілеу 17-23 шілде аралығында өткізіледі.
Шығармашылық мамандықтарға өтініштерді қабылдауды 20 мау-

сым мен 1 шілде аралығында жоғары оқу орындарының қабылдау ко-
миссиялары жүргізеді.

Шығармашылық емтихан 2-7 шілде аралығында өткізіледі.
Болашақ университетіне ақылы оқуға тестілеу нəтижелері 

бойынша мынадай пəндерден: мемлекеттік немесе орыс тілінен 
(оқу тілі), Қазақстан тарихы, математика жəне таңдау пəнінен 
кемінде 50 балл, оның ішінде бейінді пəннен кемінде 7 балл (əрбір 
шығармашылық емтихан бойынша кемінде 10 балл), ал қалған 
пəндер бойынша кемінде  4 балл жинаған, ҰБТ-дан өткен жалпы 
орта білім беру ұйымдарын ағымдағы жылы бітірушілер, кешенді 
тестілеуге қатысушылар қабылданады.

Жоғары білімі бар азаматтарды сырттай жеделдетілген бөлімге 
қашықтықтан білім беру технологиясын қолдана отырып оқытуға 
ақылы негізде қабылдау 20 маусым мен 25 тамыз аралығында 
ұйымдастырылады. Түсу емтихандарының өткізілу мерзімі алдын ала 
хабарланады.

Сонымен қатар, университет жанындағы «Болашақ» колледжі 
мекемесі 32 кəсіптік, техникалық мамандық бойынша жəне «Болашақ» 
медициналық колледжі 6 мамандық бойынша мамандар даярлай-
ды. Құжат қабылдау күндізгі бөлімге 20 маусымнан 20 тамыз, сырт-
тай жəне кешкі бөлімге 20 маусымнан 20 қыркүйек аралығында 
тапсыруға болатындығын хабарлаймыз.

 «БОЛАШАҚҚА» ҚАДАМ – КЕМЕЛ КЕЛЕШЕК, БАЯНДЫ 
БОЛАШАҚТЫҢ БАСТАМАСЫ.

Қабылдау комиссиясының мекен-жайы: 120000, Қызылорда 
қаласы, Абай даңғылы 31А, тел.: 20-22-72,23-45-15, 20-22-80,23-43-93.

http://www.bolashak-edu.kz, E-mail: bolashak_5@mail.ru
Маршруттар : 3, 5, 10, 11, 12, 15, 22, 23, 29, 24, 20
Аялдама: «БОЛАШАҚ» 

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ (бұдан əрі – Халық 
Банкі) жəне UnionPay International (бұдан əрі - UPI) 
Сіздің назарыңызға Қазақстанда немесе шетел-
де орта жəне жоғары оқу орындарын бітірген үздік 
бітірушілерді (Қазақстан Республикасы азаматтарын) 
Қытайдағы бейінді жоғары оқу орындарында оқыту 
жөніндегі қызықты стипендиялық бағдарламаны 
ұсынады. Бұл бағдарлама бойынша қатысушыларға 
бір жыл бойы ай сайын $500 стипендия төленеді 
(2015ж. қыркүйегінен 2016 ж. маусымына дейін). 

Бағдарламаға қатысушылар:
1. ҰБТ-да кем дегенде 100 балл алған мектеп 

бітірушілер.
2. Қалған оқыту мерзімі кем дегенде бір 

академиялық жыл болатын Қытайдағы бейінді жоғары 
оқу орындарында бакалавриат бағдарламалары бой-
ынша оқитын үздік студенттер.

3. Қазақстанда немесе шетелде жоғары оқу орнын 
бітірген жəне Қытайдағы бейінді жоғары оқу орын-
дарында магистр дəрежесіне оқуын жалғастырғысы 
келетін үздік бітірушілер, сондай-ақ қалған оқыту 
мерзімі кем дегенде бір академиялық жыл болатын 
магистратурада оқып жатқандар.

4. Көп балалы жанұядан шыққан, сондай-ақ ата-

анасының қамқорлығысыз қалған студенттерге/ біті-
рушілерге жəне жетім балаларға артықшылық бері-
леді.

Бағдарламаға қатысу үшін не керек:
a. «Мен болашақтағы банкті қалай елестетемін» 

деген тақырыпқа қазақ/орыс тілінде жазылған эссені 
ұсыну;

b. стипендиялық бағдарламаның талаптарына 
сəйкес құжаттардың толық пакетін табыстау, талап-
тармен www.halykbank.kz сайтында танысуға бола-
ды;

c. 2015 жылғы 27 шілдедегі сағат 18:00 (Ал-
маты уақытымен) дейін құжаттардың толығымен 

құрылған пакетінің көшірмесін сканерленген түрде 
келесі электрондық мекенжайларға жолдау: 

RuslanK2@halykbank.kz
SAGINBEKSH@halykbank.kz 
halykbankbj@163.com
d. Жəне де толығымен құрылған құжаттар пакетін 

келесі мекенжайға жолдау керек: Қазақстан Респу-
бликасы, 050000, Алматы қ., Абай д-лы, 109 «В», 
Маркетинг жəне PR департаменті.

Құжаттарды қабылдау 2015 жылғы 27 шілдеде 
аяқталады.

Стипендиялық бағдарлама 2015 жылғы 
қыркүйектен бас  тап 2016 жылғы маусым бойынша 
қолданыста болады.

Бағдарламаның талаптарымен толығырақ келесі 
мекенжай бойынша Банктің сайтында танысуға бола-
ды: www.halykbank.kz.

«БОЛАШАҚ» УНИВЕРСИТЕТІ
талапкерлерді оқуға шақырады

«UnionPay-мен бірге Халықтық білім беру» стипендиялық бағдарламасы» /
«Halyk Education with UnionPay» scholarship program»

Қызылорда облысының табиғи ресурстар жəне 
табиғат пайдалануды реттеу басқармасы  мемлекеттік 
мекемесі, 120003, Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс 
көшесі №1, анықтама үшін телефондары: 8(7242) 605361, 
факс 8 (7242) 605362 prd@.orda.gov.kz  «Б» корпусы бос 
мемлекеттік əкімшілік лауазымға орналасуға конкурс жа-
риялайды:

Қаржы шаруашылығы бөлімінің бас маманы (негізгі 
қызметкердің бала күтіміне арналған демалыс уақытында 
1.11.2015 жылға дейінгі аралықта (D-О-4 санаты – 1 
бірлік). Лауазымдық жалақысы мемлекеттік қызмет өтіліне 
қарай 64063 теңгеден 86485 теңгеге дейін (экологиялық 
коэффициентті есепке алмағанда).

1. Негізгі функционалдық міндеттері: 
Басқармаға бағынысты мекемелерде қаржы-

экономикалық жұмысты жəне бухгалтерлік есептілікті 
жүргізу; жинақталған бухгалтерлік жəне қаржылық 
есептілікті жасау; бюджеттік тапсырмаларды, төлемдер мен 
міндеттемелерді қаржыландыру жоспарын жасау, жергілікті 
бюджетті қаржыландыру бойынша айлық, тоқсандық жəне 
жылдық жоспарларын жасау, баланстарды, дебиторлық жəне 
кредиторлық қарыздарды құрастыру, статистикалық есептерді 
дайындау, еңбек ақыны жəне басқа да тиісті төлемдерді есеп-
теу, банк операцияларын жүргізу; басқарманың шаруашылық 
қызметін қамтамасыз ету; келіп түскен тапсырмалардың, 
ұсыныстардың, хаттардың, жеке жəне заңды тұлғалардың 
өтініштерінің мерзімінде жауап берілуін қамтамасыз ету.

Заңнамамен жүктелген басқа да функцияларды атқару.
1. Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар:  
Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес (экономи-

ка, қаржы, мемлекеттік жəне жергілікті басқару, есеп жəне ау-
дит) мамандығы бойынша жоғары білім.

Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе 
осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағытына 
сəйкес облыстарда екі жылдан кем емес жұмыс өтілі бар 
болған жағдайда ортадан кейінгі қызмет көрсету, экономи-
ка жəне басқару (экономика, есеп жəне аудит, қаржы, менед-
жмент) білімі барларға рұқсат етіледі.

3. Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) нысанға сəйкес өтініш; 
2) 3х4 үлгідегі суретпен нысанға сəйкес толты рылған са-

уалнама; 
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық 

куəландырылған көшiрмелерi; 
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нота риалдық 

куəландырылған көшiрмесi;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

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

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куəлігінің 

көшірмесі; 
7) құжаттарды тапсыру сəтінде шекті мəннен төмен емес 

нəтижемен тестілеуден өткені туралы қолданыстағы сертифи-
кат (немесе нотариатты куəландырылған көшірмесі).

Егер азамат еңбек қызметін жүзеге асырмаған жəне кон-
курс жарияланған бос лауазым бойынша жұмыс өтілі та-
лап 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 3) жəне 4) тармақшаларында 
көрсетілген құжаттарды олар жұмыс істейтін мемлекеттік 
органдардың персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) 
куəландыра алады.

Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тəжiрибесiне, кəсiби 
шеберлiгiне жəне беделіне қатысты (бiлiктiлiгiн арттыру, 
ғылыми дəрежелер мен атақтар берiлуi туралы құжаттардың 
көшiрмелерi, мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияла-
нымдар жəне өзге де олардың кəсіби қызметін, біліктілігін 
сипаттайтын мəліметтер) қосымша ақпараттарды бере ала-
ды.  Азаматтар жоғарыда аталған құжат тігілетін мұқабада 
орналастырылған құжаттарды қолма-қол тəртіпте немесе по-
чта арқылы құжаттарды қабылдау мерзiмiнде бере алады.

Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды хабарлама-
да көрсетілген электрондық почта мекен-жайына электрон-
ды түрде бере алады. Конкурсқа қатысу үшін жоғарыда 
көрсетілген құжаттарды электрондық почта арқылы берген 
азаматтар құжаттардың түпнұсқасын əңгімелесу басталғанға 
дейін бір жұмыс күн бұрын кешіктірілмей береді. Жоғарыда 
аталған құжаттардың түпнұсқасы берілмеген жағдайда тұлға 
əңгімелесуден өтуге жіберілмейді.

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру БАҚ-
та («Кызылординские вести» жəне «Сыр бойы» басылымда-
ры) соңғы жарияланған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 
«Қызылорда облысының табиғи ресурстар жəне табиғат пай-
далануды реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 120003, 
Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі №1, 236-каби-
нетте қабылданады.

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

Үміткерлермен «Қызылорда облысының таби ғи ре-
сурстар жəне табиғат пайдалануды реттеу бас қармасы» 
мемлекеттік мекемесі, 120003, Қызыл орда қала сы, Сұлтан 
Бейбарыс көшесі №1, 233-бөлмеде əңгі ме лесуге шақырған 
күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өтеді.

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

Конкурс комиссиясының отырысына бай қау шы лар 
ретінде Қазақстан Республикасы Парла ментінің жəне барлық 

деңгейдегі мəсли хат депу  тат тарының, Қазақстан Республика-
сы заң нама сында бел гі ленген тəртіпте аккредиттелген бұқара-
лық ақ парат құралдарының, басқа мемлекеттік орган дар дың, 
қоғамдық бірлестіктердің (үкіметтік емес ұйымдардың), 
коммерциялық ұйымдардың жəне сая  си партиялардың 
өкілдері, уəкілетті органның қыз меткерлері қатыса алады.

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

Осы Қағидалардың мемлекеттiк органның басшысы-
мен (жауапты хатшы) конкурс комиссиясының отырысы-
на сарапшылардың қатыстырылуына жол беріледі. Сарапшы 
ретінде конкурс жариялаған мемлекеттік органның қызметкері 
болып табылмайтын, бос лауазымның функционалдық 
бағыттарына сəйкес облыстарда жұмыс тəжірибесі бар 
тұлғалар, сондай-ақ персоналды іріктеу жəне жоғарылату бой-
ынша мамандар, басқа мемлекеттік органдардың мемлекеттік 
қызметшілері, Қазақстан Республикасы Парламентінің жəне 
мəслихат депутаттары қатыса алады.  

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

D-O-4- cанаты үшін тестілеу бағдарламасы: 
мемлекеттік тілді білуге тест (20 тапсырма); логикалық тест (10 
тапсырма); Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге 
арналған тестке Қазақстан Республикасының Конституция-
сы (15 сұрақ); «Қазақстан Республикасының Президенті тура-
лы» (15 сұрақ) Қазақстан Республикасының конституциялық 
заңы; «Мемлекеттік қызмет туралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (15 сұрақ), «Əкімшілік 
рəсімдер туралы» (15 сұрақ), «Жеке жəне заңды тұлғалардың 
өтiнiштерiн қарау тəртiбi туралы» (15 сұрақ), «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер туралы» (15 сұрақ), «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-
өзі басқару туралы» (15 сұрақ) Қазақстан Республикасының 
заңдарын бiлуге арналған тест сұрақтары кiредi.  

Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын (əңгімелесу 
өтетiн жерге келу жəне қайту, тұратын жер жалдау, байла-
ныс қызметiнiң барлық түрлерiн пайдалану) өздерiнiң жеке 
қаражаттары есебiнен жүргiзедi.

«Қызылорда облысының табиғи ресурстар жəне 
табиғат пайдалануды реттеу  басқармасы» мемлекеттік 

мекемесінің  конкурстық комиссиясы.

«Қазгидромет» республикалық мемлекеттік кəсіпорны Қызылорда 
гидрометеорология орталығы хабарлауынша, 30 маусым-02 шілде 
аралығында Қызылорда облысының кей жерлерінде +45oC ыстық 
күтіледі.

Осыған байланысты, Қызылорда облысы Төтенше жағдайлар 
департаменті облыс тұрғындары мен қонақтарына қауіпсіздікті сақтау 
шараларына баса назар аударуын ескертеді.

Қызылорда облысы Төтенше жағдайлар департаментінің 
Мемлекеттік тіл жəне ақпарат тобы.

2015 жылдың ІІ жартыжылдығына Қызылорда облысының кəсіпкерлік жəне туризм басқарма 
басшысының жəне басқарма басшысы орынбасарларының жеке жəне заңды  тұлғалардың өкілдерін 

жеке қабылдау кестесі

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Қазақстан Республикасы Президентінің 

жаңа редакцияда 2011 жылғы 4 сəуірдегі 
№1180 Қазақстан Республикасы 
мемлекеттік қызметшілерінің «Ар-намыс» 
кодексіне (Мемлекеттік қызметшілердің 
қызмет этикасы қағидалары) жəне «Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» 
1998 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Респу-
бликасы Заңына сəйкес «Қызылорда облы-
сы кəсіпкерлік жəне туризм басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінде 23-54-87 «Сенім 
телефоны» жұмыс істейтіндігін хабарлай-
ды.

Жеке жəне заңды 
тұлғаларды 

қабылдаушылардың 
аты-жөні

Жеке жəне заңды тұлғаларды 
қабылдаушылардың 

лауазымы

Жеке жəне заңды 
тұлғалардың қабылдау 

күні мен уақыты

Мемлекеттік мекеменің 
мекен –жайы

Байланыс 
телефоны

Төлебаев Мирас Қалиұлы Басқарма басшысы Дүйсенбі,               
сағат 16.00-18.00

Қызылорда қаласы, Абай 
даңғылы, 52 каб. № 415

40-10-60

Бермаханов Қайыржан 
Оңғарғанұлы

Басқарма басшысының 
орынбасары

Сейсенбі,               
 сағат 15.00- 17.00

Қызылорда қаласы, Абай 
даңғылы, 52 каб. № 401

 40-10-61

Датқабекова Құрманкүл 
Төлепбергенқызы

Басқарма басшысының 
орынбасары

Жұма,               
 сағат 15.30- 17.30

Қызылорда қаласы, Абай 
даңғылы, 52 каб. № 403

23-50-13

ЫСТЫҚ БОЛАДЫ

Жуырда облыстық ішкі саясат басқармасы 
басшысының орынбасары Еркебұлан 
Меңлібаевтың төрағалығымен «Ономастика 
және көрнекі ақпарат мәселелері» тақырыбы 
аясында семинар-кеңес болып өтті. Ұлттық 
ономастика жүйесін одан әрі дамытудың негізгі 
қағидаттарын  айқындау мен аймағымыздағы 
ономастика мәселелерін талқылауды 
мақсат еткен жиынға қалалық, аудандық 
мәдениет және тілдерді дамыту мен ішкі 
саясат бөлімдерінің басшылары, жарнама 
агенттіктерінің қызметкерлері қатысты. 

Бірінші мəселе, ономастикалық мəселелердің заңға 
сəйкес орындалу барысы мен алда тұрған міндеттер 
турасында болды. Бұл жайында облыстық ішкі саясат 
басқармасының ономастика жəне көрнекі ақпаратты 
бақылау бөлімінің бас маманы Алтын Əбжəлиева 
кеңінен тарқатты. Өңірдегі атқарылып жатқан 
жұмыстардың барысына егжей-тегжей тоқталған ол 
мемлекеттік рəміздерді қолдану талаптарының бұзылуы 
əлі де кездесетіндігін жəне жарымжан жарнамалардың 

көбейіп кеткендігін тілге тиек етті. Екінші мəселеде 
Жаңақорған, Шиелі аудандарындағы ономастика 
жəне көрнекі ақпарат жайында атқарылған жұмыстар 
талқыланды. Сондай-ақ, мемлекеттік рəміздердің 
стандартқа сəйкес қолданылуы да осы басқосуда 
кеңінен сөз болды. 

− Əкімшілік-аумақтық бірліктерге, елді мекендердің 
құрамдас бөліктеріне атау беру туралы Қазақстан 
Республикасының қаулылары қабылданып, қолданысқа 
енгізілді. Біздер осы Заңға сəйкес жұмыс жасауымыз 
керек. Əсіресе, жарнама ақпараттарына ерекше ден 
қойып, жарнама тілін реттеу мен жүйелеу жұмыстарын 
тоқтатпаған жөн, – деді Е.Меңлібаев.

Осылайша, ономастика саласындағы нормативтік-
құқықтық актілерді реттеу мəселелерін талқылаған 
басқосуда жиынға қатысушылар жарнама мен көрнекі 
ақпарат төңірегінде өз ойларын ортаға салып, шара 
соңында аталмыш мəселе бойынша арнайы топ құрып, 
рейдтер жүргізу арқылы көше атауларына да қатаң 
бақылау жасалса деген ұсыныс-пікірлерін білдірді.

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ.

ÆÀÐÛÌÆÀÍ ÆÀÐÍÀÌÀҒÀ ÒÎҚÒÀÌ ҚÀÆÅÒ

2015 жылдың 26 маусымдағы  мүлікті жария етуге байланысты есептіліктің 
қорытындысы

Аудан Келіп түскен өтініштер саны Орны
Қызылорда қаласы 309 1
Қармақшы ауданы 58 2

Жаңақорған ауданы 54 3
Шиелі ауданы 22 4

Жалағаш ауданы 18 6
Қазалы ауданы 18 6

Арал қаласы 15 7
Сырдария ауданы 12 8

Арал ауданы 6 9
Қазалы қаласы 4 10


