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Биыл Отанымыздың жүрегі –
Астана қаласына 17 жыл толғалы 

отыр. Тарих үшін қас-қағым сәт
болып саналатын қысқа 

мерзім ішінде қазақ елінің жауһар 
қаласы – Астана өз атын тәуелсіз 

мемлекетіміздің шежіресіне алтын 
әріптермен жазып үлгірді.

Иә, азат еліміздің тарихында қас-қағым сәтте 
бой көтеріп үлгерген бірден-бір ару қала осы 
Елордамыз ғана. Тарихқа көз жіберсек, әрбір 
мемлекеттің орталық қалалары халық тағдырында 
ерекше маңызға ие болып келгенін бағамдар едік. 
Қысқа мерзімде қасиетті қазақ жерінің қақ ортасын-
да бой көтеріп, Алаш жұртының бағын жандырған 
Астана қаласының дамуы жас мемлекетіміздің та-
рихымен тығыз байланысты. 

Сарыарқа төсіндегі өзендер бойы ежелден 
бір  неше өркениет тоғысқан киелі өңір болып 
сана лады. Арқа жерінде қала мәдениеті ежелден 
жо ғары деңгейде дамыған. Осындай мәдениет 
оша ғы болған Қараөткел тұсындағы ежелгі Бозоқ 
қаласы маңынан 1832 жылы әсери бекініс ретінде 
Ақ  мола қаласының іргетасы қаланды. Ал, ара-
да 166 жыл өткенде, яғни 1998 жыл азат еліміздің 
ас   танасы Алматыдан Арқа даласына көшірілді. 
Қазақ атты жас мемлекетіміздің астанасын ауыс-
тыру, расында да, тарихи шешім еді. 1994 жылы 6 
шілде күні Жоғарғы Кеңесте Елбасы Н.Назарбаев 
егеменді еліміздің астанасын әсем Алатау бау-
райынан Сарыарқа төсіне көшіру жөнінде көшелі 
ой айтқан-ды. Өздеріңізге белгілі, 90-жылдардың 
ор тасында Елбасы Н.Назарбаев ешкім күтпеген 
жерден оңтүстікте орналасқан Алматы қаласынан 
рес  публикамыздың қақ ортасына астананы ауыс-
тыру туралы шешім қабылдады. Ұлы көш басталар 
тұста: «Біз Алатаудың бауырындағы Алматыға сыя 
алмағаннан емес, Алматыны қия алмай кетіп бара-
мыз» деген бір ауыз жүрекжарды сөзі ел мен жер 
тағдыры үшін басын бәйгеге тігіп бара жатқан ер-

дің жүрек лүпілі мен жауапкершілігіндей сезілері 
бар. Көп ұзамай Астана еліміздің экономикалық, 
саяси, мәдени өмірдің қайнаған ортасына айнал-
ды. Қазіргі кезде елорда халқының саны 900 мыңға 
жетті. 

Астана қаласы өткен жылдар ішінде адам таны-
мастай өзгеріп, жаһандық сәулет өнеріндегі бірден-
бір қайталанбас «Ғасыр жобасына» айналды. Осы-
лайша, Астананың басқа қалаға ауысуымен ұлт 
тарихының жаңа парағы ашылды. Кешегі Абылай 

хан заманында өз Отанын сыртқы жаудан қорғай 
білген қайсар халқымыз ерлік дәуірді басынан 
кешірсе, нақты кезеңде тәуелсіздік тұғырындағы 
еліміз теңдік дәуірде өмір сүріп келеді. Төрткүл 
дүниедегі кез келген елмен тереземіз теңесті. 
Әрине, қазіргі заманға сай Астананың көркін жаңа 
сәулеттік ғимараттар ашып тұр, олар қаланың ажа-
рын танымайтындай етіп өзгертті. Нысандардың 
жобалауына шетелдік сәулетшілер мен алдыңғы 
қатарлы құрылыс компаниялары тартылды. 

Астананың жобалау базасының дамуына 2000 
жылы құрылған жобалау институты - “Астана бас 
жоспары” МҚК-ның қосқан үлесі зор. 2002 жылы 
қолайлы ивестициялық ахуалды қалыптастырып, 
жеке инвесторларды тартуға жол ашқан “Астана 
– жаңа қала” арнайы экономикалық аймақты құру 
туралы Жарлық шықты. Елорданың бас жоспарын 
жасауына үлкен көңіл бөлінді. Ең үздік бас жоспа-
рына екі конкурс жарияланды. Екінші конкурсқа 
Ресей, Италия, Жапон, Австралия, Германия, 

Түркия, Польша, Өзбекстан, Беларусь және т.б. 
елдердің шығармашылық топтары мен шеберлері 
қатысты. 

Жеңіске әлемдік сәулет өнерінің шебері және 
танымал теоретик Кисё Курокава жетті. Астана-
ны дамыту негізі етіп, сембиоз, метаболизм және 
абстракциялық символизм идеяларын алды. Жа-
пон сәулетшісі үшін қала – бұл қоршаған орта-
мен тамаша үйлесіп жатқан жергілікті ландшафтқа 
көрік беріп тұрған тірі организм. Бұл идея Есілдің 
жағасында кең далада бой көтеріп келе жатқан 
Елордаға сәйкес келді. Құрылысшылардың алдына 
қаланы сәулетті, жарық, үйлесімді және ыңғайлы 
салуға тапсырмалар жүктелді. Қаланы салуда 
және оны қайта жаңартуда міндетті түрде әлемнің 
озық тәжірибелері мен дәстүрлі жетістіктер 
қолданылғанын айта кеткен жөн. Бірінші кезек-
те, қаланың бұрынғы орталық көшелерін қайта 
күрделі жөндеуден өткізу, оны елорда мәртебесіне 
сай жасау міндеті тұрды. 

Қазіргі кезде Есілдің сол жағалауында 500 
орын дық балаларға және аналарға арналған рес-
публикалық ғылыми орталық, 300 орындық ба-
лалар сауықтыру орталығы, 160 орындық 
нейро хирургиялық республикалық орталығы, 
240 орындық жедел медициналық орталығы, 
бірінші кезекте 500 адамды қабылдай алатын 
диагностикалық орталық, сонымен бірге вело-
трек, 30 мың көрерменге арналған стадион және 
3500 адамға арналған концерт залы және көптеген 
тұрғын үйлер және т.б. бой көтеріп келе жатыр. 
Осыдан бірнеше жыл бұрын ғана Астананың кар-
тасында «Ақорда» ҚР Президентінің Резиден-
циясы, Парламент Сенаты мен Мәжілісі, Транс-
порт және коммуникация министрлігі, Сыртқы 
істер министрлігі, Жоғарғы сот, Ұлттық кітапхана, 
Кардиологиялық орталық, тағы да басқа көптеген 
стратегиялық маңызы бар нысандар пайда бол-
ды. Көп ұзамай тағы  бір маңызды әкімшілік 
орталық – Министрліктер үйі пайдалануға берілді. 
Аталған нысанның жалпы аумағы 228 мың шар-
шы метрді құрайды. Нысан құрылысы шама-
мен 1,5 шақырымды қамтиды. Онда 20 блок 
бар. Министірліктер үйінде жұмыс 
кабинеттері және офистік бөлмелермен 
қатар 4 конференция залы, 6 асхана, 
мұрағат, мұражай, емхана орналасқан. 

ЕЛ ЖҮРЕГІ – АСТАНА

Облыстық жастар 
ресурстық орталығы КММ-
ның ұйымдастыруымен ар-
найы пресс-тур өтті. Шара 

барысында БАҚ өкілдері 
өңіріміздегі «Жасыл ел» 

және «Жас құрылысшылар» 
еңбек жасағындағы  жа-

стар жұмысымен, «Сырда-
рия» тынығу лагеріндегі 

тәлімгерлердің қызметімен та-
нысты. 

Аймағымызда 2013 жыл-
дан бері «Жас құрылысшылар» 
еңбек жасағы құрылып, 
құрамындағы жастар құрылысы 
жүріп жатқан ғимараттардың 
бой көтеруіне өз үлестерін қосып 
келеді. Жаз бойы еңбек еткен 
жастарымыз еңбек маусымының 
соңына қарай марапатқа ие болу-
да. Биылғы маусымдық кезеңде 
облыс бойынша, әлеуметтік 
нысандардың құрылысын 
жүргізіп жатқан 12 мекемеге 
119 жас жұмысқа тартылды. Бұл 
көрсеткішті осы жыл ішінде 300-
ге жеткізу жоспарлануда. 

«Жасыл ел» бағдарламасы 
арқылы өңірімізде былтырғы 
жылы 1000 азамат маусымдық 
кезеңде жұмыспен қамтылса, 
биыл олардың қатары көбейеді 
деп күтілуде. Қазірдің өзінде об-
лысымыз бен аудандарда 300-ге 

жуық жас аймақ тазалығы үшін 
көркейту жұмыстарына кірісіп 
кетті.

Сонымен қатар, «Педого-
гика лық жасақтың қызметін 
ұйым дастыру» жобасы аясын-
да облыс аумағында 7 жазғы 
тынығу лагерінде 40 тәлімгер 
4 ауысым бойынша жұмыс жа-
сайды. «Сырдария» лагерінде 
қазіргі таңда ұлағаттық 3 
тәлімгер қызмет етуде.

– Облысымызда жастар-
ды жұмыспен қамту жұмыстары 
қарқынды жүріп жатыр. Еңбек-
ақыларын уақытында алып 
отырады. Ең төменгі айлық 
35-40 мың теңге. Біз тек сту-

дент жастарды ғана емес осы 
бағдарлама аясында 16 жастан 
асқан оқушыларды да жұмыспен 
қамтамасыз етіп жатырмыз. 
Сондай-ақ, бүгінгі пресс-тур ба-
рысында осы жастардың қызмет 
уақытында шыңдалғанына 
көзіміз жетті. Жастардың ерте 
жұмысқа араласуы еңбекке 
бейімделуіне үлкен септігін 
тигізеді, – деді облыстық жастар 
ресурстық орталығы КММ жа-
стар және жастар ұйымдарымен 
жұмыс жасау бөлімінің басшы-
сы Бағлан Аманбекұлы.

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ.

ЖАСТАРДЫҢ ЕҢБЕК ЖАСАҒЫ

1 шілде, сағат 11.00
Жас суретшілер арасында «Келешегі кемел Аста-

на» атты сурет салу сайысы. Көркемсурет галереясы
1-6 шілде, сағат 9.00

«Айбыны асқақ, тұғыры биік Астана» кітап 
көрмесі. Облыстық зағип және нашар көретін 
азаматтарға арналған арнаулы кітапхана. 

2-6 шілде
«Астана – бас қала» тақырыбында фотокөрме. 

Ақмешіт музейі
2 шілде

6 шілде – Астана күніне орай жастар арасында жүзуден 
жарыс ұйымдастыру және өткізу. «Арай» ойын -сауық 

кешені.
3-6 шілде, сағат 9.00

6 шілде - Елорда күні мерекесіне орай мемлекеттік 
қызметшілер арасында волейболдан жарыс. «Мұз айды-
ны» МКҚК ойын залы.

3 шілде
«Жаңарған, жайнаған Астана» әдеби ертеңгілік. 

Ә.Тәжібаев атындағы облыстық әмбебап ғылыми 
кітапханасы.

3 шілде, сағ 11.00
«Мәңгілік Ел жүрегі - Астана» атты тарих инсти-

туты ғалымдарының қатысуымен ғылыми-тәжірибелік 
конференция өткізу. Қорқыт Ата атындағы ҚМУ-дың 
«Студенттер сарайы».

3 шілде, сағ. 22.00
Астана қаласындағы Қазақстан Республи-

касының Тұңғыш Президенті мұражайына, Қа зақ-
стан Республикасының Ұлттық Мұражайына және 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті-Ұлт 
Көшбасшысы кітапханасына Арал ауданының  үздік 
оқушыларын туристік сапарға шығарып салу. Темір 
жол вокзалы.

3 шілде
6 шілде - Астана күніне орай жастар ұйымдарының 

белсенді жастарымен жұмыссыз, NEET санатына жа-
татын жастар арасында үстел теннисінен жарыс 
ұйымдастыру және өткізу. Теннис орталығы

3 шілде, сағ.12.00
Халықтың осал топтағы азаматтарына 

қайырымдылық түскі ас ұйымдастыру. «Арман» мей-
рамханасы, Тасбөгет кенті, «Болашақ» кафесі Титов 
қыстағы, «Бақыт» кафесі Шаңқай мөлтек ауданында 
орналасқан.

4 шілде, сағат 11.00
«Ертеңі еңселі – Елорда» дауыстап оқудан сайыс. 

Соқырлар қоғамының клубы.
4 шілде,  сағат 9.00

Ауылшаруашылық өнімдерінің жәрмеңкесі. Ме-
рей мөлтек ауданы.

4 шілде, сағат 20.00
Облыстағы этномәдени бірлестіктердің қатысуымен 

«Астана-бейбітшілік пен келісімнің ордасы» атты 
концерт. Қалалық демалыс паркі.

5 шілде, сағат 20.00
«Есілдің ерке қаласы» атты мерекелік концерт. 

Қалалық демалыс паркі
5-6 шілде

Ірі сауда орындарында 20-50 пайыздық жеңілдіктер. 
«Айтбек», «Жайна», «Ағжан» сауда үйлері

6 шілде, сағат 10.00
«Менің Астанам» атты асфальтқа сурет салу 

байқауы. «Кең дала» мейрамханасының алаңы.
6 шілде

«Елімнің жүрегі – Астана» атты кітап көрмесі. 
Ә.Тәжібаев атындағы облыстық әмбебап ғылыми 
кітапханасы.

6  шілде, сағат 10.00.
Музей қорындағы фотосуреттерден, қолөнер 

бұйымдарынан «Астана – арман қала» атты 
фотокөрме. «Кең дала» мейрамханасының алаңы.

6 шілде, сағат 10.00-19.00.
Астананың жеткен жетістіктерін көрсету  

мақсатында музейдің «Тәуелсіз Қазақстан» залын-
да «Астана – әсем қала» тақырыптық  экскурсиялар. 
Облыстық тарихи-өлкетану музейі

6 шілде, сағ.20.00
«Ел жүрегі – Астана!» атты мерекелік концерт, 

«Ақ тілекпен – Астанаға!» атты жастардың флешмоб 
акциясы. Орталық алаң.

6 шілде, сағ. 12.00.
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. Шиелі 
ауданы темір жол вокзалы.

7 шілде, сағат 15.30.
6 шілде – Елорда күні мерекесіне орай мемлекеттік 

қызметшілер арасында жүзуден жарыс. «Евразия» СК.

МЕРЕКЕЛІК БАҒДАРЛАМА
АСТАНА КҮНІНЕ ОРАЙ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛАТЫН ІС-ШАРАЛАР

МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ 
ЖҮЗЕГЕ АСУЫ БАЯНДАЛДЫ

Сейсенбі күні Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Премьер-
министр Кәрім Мәсімовті қабылдады, деп хабарлайды 
Ақорданың баспасөз қызметі.
 Кездесуге сондай-ақ Президенттің көмекшісі Ербол Орынбаев 

қатысты.
Кездесу барысында К.Мәсімов Мемлекет басшысын «Нұрлы 

жол» және елді индустриялық-инновациялық дамыту мемлекеттік 
бағдарламаларын жүзеге асырудың негізгі мәселелері жөнінен хабар-
дар етті. Сонымен қатар  Жаңғырту жөніндегі ұлттық комиссияның 
бес институционалдық реформаны жүзеге асыруға бағытталған 
жұмысының алдын ала қорытындылары ұсынылды.

Талпынысы зор болғанымен, 
қолдың қысқа лы ғынан іс бастай 
алмай жүрген 94 азаматтың биз-
нес жоспары мақұлданып, 1 мил-
лион теңгеге дейін қайтарымсыз 
қаржы берілді. «Ақниет» 
бағдарламасы бойынша пайыз-
сыз әрі қайтарымсыз берілген 
қаражатқа Қармақшы, Жалағаш 
пен Сырдария аудандарының 
тұрғындары қол жеткізді. 
Аймақ басшысы жеңімпаздарды 
құттықтап, оларға сертификаттар 
табыстады. 

– Облыс халқының 60 пайы-

зы ауылдық жерлерде тұрады. 
Қайтарымсыз несие – ауылдық 
жер де кәсіп бастауға үлкен 
көмек. Сондықтан ауылдың 
әл-ауқатын көтеру арқылы 
біз өңірдің әлеуметтік-
экономикалық ахуалын жақсарт-
пақпыз. Кәсіпкерлер – елдің 
тірегі. Сіздерге жағдай жасау 
– біздің міндетіміз, – дей келе, 
облыс әкімі Қырымбек Елеуұлы 
Сыр өңірінде мұнай өндіріп 
жатқан компанияларды «ЛУ-
КОЙЛ Оверсиз Сервис Б.В.» 
компаниясының әлеуметтік жо-

баларды қаржыландырудағы игі 
істерін үлгі етіп, жүзеге асыруға 
шақырды.

«Ақниеттің» биылғы жеңім-
паздарының бірі Қармақшы 
ауданы Ақай ауылының 
тұрғыны Бағдат Бухаев аталған 
бағдарламаның өмірге келгеніне 
дән риза. Ол өз ауылынан 
дәнекерлеу цехын ашып, жан-
дандыруды мақсат етіп отыр. 
«Бизнес жоспарымды облыс 
әкімінің бастамасымен өмірге 
келген «Ақниеттің» арқасында 
іске асырғалы отырмын. 
Тұтынушыларымның сұранысын 
енді толықтай қанағаттандыруға 
мүмкіндік туды», – дейді 
Б.Бухаев. 

«Ақниет» бағдарламасының 
Қызылордада жүзеге асып 
жатқанына биыл үшінші жыл. 
Осыған дейін бағдарлама ая-
сында екі жылда 174 жоба 
қаржыландырылды. Яғни, 2013 
жылы – 77, 2014 жылы 97 аза-
мат грант иесі атанып, өз кәсібін 
ашқан. Қазіргі таңда олардың 
дені халыққа шаштараз, наубай-
хана, балабақша, жиһаз және 
кондитер цехы, дәріханалар, 
тіс емдеу кабинеттері, бала-
ларды сауықтыру орталығы, 
компьютерлік орталық, тігін 
цехы секілді қажетті қызмет 
түрлерін көрсетуде. 

Сонымен, “Ақниет” үш жыл-
да 268 грант бөліп, тұрғындардың 
кәсіппен айналысуына жағдай 
жасап отыр.

Дәурен ОМАРОВ.

АУЫЛДЫ ҚОЛДАУ

ЖАСЫЛ ЕЛ

«АҚНИЕТ» –
ҮШ ЖЫЛДА 268 ГРАНТ

Қызылорда қаласында «ЛУКОЙЛ Оверсиз Сервис 
Б.В.» мұнай компаниясы қаржыландыратын «Ақниет» 
бағдарламасы аясында 94 қызылордалыққа грант 
куәліктері табыс етілді. Марапаттау рәсіміне Қызылорда 
облысының әкімі Қырымбек Көшербаев, «ЛУКОЙЛ 
Оверсиз Сервис Б.В.» компаниясының Қазақстандағы 
филиалының директоры Андрей Кириллов және аудан 
әкімдері қатысты. Салтанатты шарада 2013-2014 жылғы 
жеңімпаз жобалардың көрмесі ұйымдастырылды.

Астана күні мерекесіне орай 
көркемсурет галереясында “Қазақстан 
балалары – Нұрлы жолмен” 
Республикалық акциясы шеңберінде 
“Келешегі кемел – Астана” атты өнерлі 
балалар арасында сурет салу байқауы бо-
лып өтті. Оған қаламыздың өнерлі ба-
лалары мен жасөспірімдер қатысты. 
Онда қатысушылар тақырыпқа бай-
ланысты өздерінің қиялдарынан туған 
дүниелерді сырлы бояу арқылы қағаз 
бетіне бейнеледі.

 Шараның мақсаты – балалар мен 
жасөспірімдердің бойындағы өнерін одан әрі 
дамыту, жетілдіру болып табылады. Байқауда 
6 мен 16 жас аралығындағы балалар мен 
жасөспірімдер өзара бақ сынасты.

Жарыс барысында қазылар алқасы тарапы-
нан салынған суреттердегі көркемдік үйлесім 
мен бояу таңдау әдісі баса назарға алынды.

Қызықты да тартысты өткен сайыс 
мәресіне жетіп, жеңімпаздар анықталды. 
Қорытынды бойынша 6-9 жас аралығындағы 
қатысушылардың арасынан  I орынды – Диа-
на Ғаниқызы, II орынды – Қазбек Қазантай, III 
орынды Жұбан Нұртілеу иеленді. Ал 10-12 жас 
аралығындағы катысушылардан I орынды – Жа-
найдар Жансая, II орынды – Ақылбек Назым, III 
орынды Бекзат Дәуренбек жеңіп алды. Сонымен 
қатар 13-16 жас аралығындағы жасөспірімдер 
арасынан  үздік танылып, I орынды – Дәлібек 
Төлен, II орынды – Асыларай Бекмұрат, III 
орынды Арайлым Абдулла алды. 

Сайыс соңында жеңімпаздарға арнайы дип-
ломдармен  “ПетроҚазақстан Кұмкөл Рессор-
сиз” мұнай компаниясының демеушілігімен 
сыйлықтар табысталды. 

Жания КОШПАН, 
Сүлеймен Демирел

университетінің студенті.

БАЛАЛАРДЫҢ 
БАЛҒЫН БОЯУЫ
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МӘҢГІЛІК ЕЛ

Қас-қағым сәтте адам айтқысыз тез 
өсіп келе жатқан Астана саясаттанушылар, 
әлеуметтанушылар, қоғамтанушылардың және 
сәулетшілердің де қызығушылығын оятып отыр. 
Сондықтан да болар елордада бой көтерген жеке 
нысандарға шетелдік сәулетшілер де өзінің 
үлесін қосуда. Мысал үшін, британдық шебер 
Норман Фостердің екі жобасын алуға болады. 
Біріншісі, Бейбітшілік пен ынтымақтастық са-
райы және “Хан шатыры” атты сауда ойын-сауық 
орталығы. Бұл нысан ұлы көшпенділердің озық 
дәстүрі мен мәдениетін негізге ала отырып бой 
көтерді.

Бейбітшілік пен ынтымақтастық сарайы 
25 қабаттан тұрады. Оның жалпы көлемі 25,5 
мың шаршы метр. Астанадағы бейбітшілік пен 
ынтымақтастық сарайы сияқты архитектуралық 
наным нысандары бүкіл әлемде жоқ. Әрине 
әртүрлі діни дәстүрлерді бір шаңырақтың астына 
жинайтын ғимараттар бар, дегенмен, Қазақстан 
храмының олардан айырмашылығы – өзара 
келісім аясында тиімді сұхбат құруға арналған 
бір ғана алаңқай. Бұл жерге әртүрлі әлемдік діни 
дәстүрлердің өкілдері қатысатыны, Мәдениет 
мұржайында, Өркениет Университетінде, 1500 
орындықты опера театрында бас қосатыны 
ақылға қонымды. 

 Иә, келешекке қол созған елордамыздың 
картасында осындай бірегей сәулеттік 
құрылыс нысандары пайда болуда. Мәселен, 
Президенттік мәдени орталығы, Ислам мәдени 
орталығы, еркіндік пен елдіктің символы-
на айналған «Бәйтерек» кешені, «Атамекен» 
этномемориалдық паркі, «Думан» ойын-сауық 
орталығы және цирк ғимараты, он мың орындық 
«Сарыарқа» велотрек кешені, ұлтаралық 
ынтымағымызды әйгілейтін Бейбітшілік 
пен келісім сарайы, «Қазақ елі» монументі, 
Тәуелсіздік сарайы, «Нұр Астана»  мен «Әзірет 
Сұлтан» мешіттері, «Астана-Арена» стадио-
ны, Ұлттық академиялық кітапхана мен Ұлттық 

мұрағат, Парламент және Үкімет үйлері 
– бәрі-бәрі сәулетімен Сарыарқаға сән 
беріп тұрған ерекше ғимараттар. Олар 
бүгінде елордамыз бен Отанымыздың 

символына айналып үлгірді.
Бүгінде Астана – еліміздің экономикалық, 

саяси-мәдени өмірінің қайнаған ортасына айнал-
ды. Соңғы 10-15 жылдан бері әлемдік деңгейдегі 
түрлі басқосулар ару қала Астанада өтіп келеді. 
Ұлы тарихтың осы бір жүгін лайықты көтере 
білген Елордамыздың бүгінгі күні айдай әлем 
алдындағы жүзі жарқын, мерейі үстем, абы-
ройы асқақ екендігі тағы бар. Қазірде жиі айты-
лып жүрген Астана – Елбасының ерлігі деген 
баға өте орынды. Астана қаласымен аспандаған 
дүние алдындағы абыройымыз және де осы бір 
жарқын да үстем мерейіміз үшін біз ең әуелі бір 
адамға – Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті, Ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан 
Назарбаевқа алғысымызды айтар едік. Өйткені, 
XXІ ғасырдағы қазақ елін, ата-бабаларымыз үшін 
ғасырлар бойы арман болған тәуелсіздігімізді, 
бүгінгі Астанасыз көз алдыңызға елестету қиын. 

Бүгінде елорда әлемнің 20-ға жуық елдері мен 
Ресейдің 7 аймағымен достық қарым-қатынаста. 

Астана үлкен қалалар мен Халықаралық аста-
налар Ассамблеясына кірген. 1999 жылы 
ЮНЕСКО-ның шешімімен Астанаға, ең жоғары 
белгілердің бірі “Бейбітшілік қаласы” деген 
атақ берген болатын. Дәл қазіргі кезде әлемнің 
белгілі сәулетшілерінің қатысуымен Елбасының 
төрағалығымен құрылысшылар кеңесін құру 
мәселесі шешіліп жатыр. Осы жылдың қыркүйек 
айында елордада скульпторлардың халықаралық 
симпозиумы өтеді. 

Астана – әлемнің үздік астанасы болу үшін 
өзінің алдына нақты міндеттер мен мақсаттар 
қойды. Сәулеті мен дәулеті асқан ару қала өзінің 
мақсаттарына жету үшін жұмыс істейтін болады. 
Ендеше, бабалар рухын қастерлеудің үлгісіндей, 
баянды болашақтың ордасындай Сарыарқаның 
төрінде орын тепкен ару қала  Астанамыздың 
туған күні құтты болсын, мәртебесі биіктей 
берсін!

Дәуіржан ЕЛУБАЕВ.

ЕЛ ЖҮРЕГІ – АСТАНА

Аптаның сейсенбі күні “Бабас” бизнес кешеніндегі  оралмандар-
ды бейімдеу орталығында облыстық ішкі саясат  басқармасы және 
“Болашақ жастары” жастар қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен 
семинар болып өтті. 
 Аталмыш семинарға Халыққа қызмет көрсету орталығының №1 бөлім 

басшысы Жасұлан Дәуітбай, облыстық жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің бас маманы  Ақкенже Жүнісова және алыс, жақын  
шетелден келген қандас бауырларымыз қатысты. Тәуелсіздік алғалы  бері 
тағдыр талайымен төрткүл дүниеге тарыдай шашылған қазақтың бірқатары ата-
қонысқа оралғаны белгілі. Алайда, бүгінгі күні Отанына жылулық іздеп келіп, 
тұратын  баспана, істейтін жұмыс таппағаны аздай, ел   азаматтығын ала алмай 
жүрген бауырларымыздың барын жасыра алмаймыз. Бүгінгі ұйымдастырылып 

отырған шараның мақсаты оралмандардың қоғамға қалыптасуына ықпал жасау, 
өмірге ортаға бейімделуіне жағдай туғызу болмақ.

Жиын барысында сөз алған жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінің бас маманы  Ақкенже Жүнісова  оралмандарға мемлекет тарапы-
нан барлық жағдайдың жасалғанын, оларды кәсіби оқыту, жұмыспен қамту, 
келісімшарт арқылы жұмыстар жүргізіліп жатқанын атап өтті.  Шара соңында 
“Болашақ жастары” жастар қоғамдық бірлестігінің жоба үйлестірушісі Азамат 
Аяпбергенов  жиынға қатысқандарға  алғыс білдірді. Сонымен  қатар, қандас 
бауырларымыз өздерінің түйткілді мәселелері туралы  сұрақтарына жауаптар 
алды,  БАҚ өкілдерінің сұрақтарына жауап берді.

Айжан БОХАН,
Сүлеймен Демирел  атындағы  университет студенті.

Ұлт көшбасшысы атал-
мыш құжат 100 қадамда ерек-
ше кәсіби мемлекеттік аппарат 
құруды тапсырып, ашықтыққа 
басымдық беруді міндеттеді. 
Бұл орайда сала мамандарының 
жалақысы қызмет сапасы мен оң 
нәтижесіне қарай жоғары болуы 
керектігіне баса назар аударыл-
ды. Оның ішінде, екінші рефор-
ма Заң үстемдігін қамтамасыз 
етуге бағытталған маңызды 
қадамдарды айқындайды. Атап 
айтқанда, 11-қадам соттардың 
қызметіне тікелей қатысты. 
Реформада бес сатылы сот 
жүйесіне тиесілі, яғни бірінші, 
апелляциялық, кассациялық, 
қадағалау және қайта қадағалау 
түріндегі жүйеден, енді үш са-
тылы –  бірінші, апелляциялық, 
кассациялық болып орнығатын 
сот төрелігі жүйесіне көшу, 
сондай-ақ, барлық сот 
процестеріне аудиобейне тіркеу 
жүйесін енгізу туралы айтылды. 

Бүгінгі күні Қызылорда 
облыстық соттары сот 
процестерінің барлығы дерлік 
бейне және үнтаспаға жазы-
лу арқылы өтеді. Бұл – Ел-
басы айқындаған қадамдағы 
жемқорлыққа қарсы күресті 
күшейтуге үлес қосып, соттағы 
ашықтықты одан әрі дамытудың 
бір негізі. Ашықтық бар жер-
де халықтың сотқа деген оң 
көзқарасы одан әрі қалыптасады. 
Сонымен қатар, алқа би-
лер соты қолданылатын сала-
лар кеңейтіледі. Заңды түрде 
алқа билер соты міндетті 
түрде қатыстырылатын 
қылмыстық істердің катего-
рияларын анықтау қажеттігі 
100 қадамда көрсетілді. Су-
дья лауазымына кандидаттарды 
іріктеу тетіктерін көбейту және 
біліктілік талаптарын қатайтуға 
баса назар аударылып, сот 
істерін жүргізуге қатысудың 5 
жылдық өтілі міндеттелді. Енді 
судьялыққа үміткерлер сот-
тарда стипендия төленетін бір 
жылдық тағылымдамадан және 
одан кейін судья бір жылдық 
сынақ мерзімінен өтеді. Сондай-
ақ, судьялардың есеп беру 
тәртібі күшейтіліп, судьялыққа 
кандидаттардың кәсіби дағдысы 
мен іскерлігін тексеретін 
ахуалдық тестілер жүйесін 
енгізу қарастырылып отыр.

Аталмыш құжатта ай-
ыптаушы мен қорғаушы 
жақтар арасындағы теңгерімді 
қамтамасыз ету барысында 
азаматтардың құқын шектейтін 
барлық тергеу қызметі жөніндегі 
өкілеттіктер біртіндеп тергеу 
судьясының құзыретіне берілу 
қамтылды. Сот төрелігі инсти-
туты мемлекеттік басқару ака-
демиясынан бөлініп, Қазақстан 
Республикасының Жоғарғы 

Соты жанында қызмет атқарады. 
Сонымен қатар, инвестициялық 
даулар бойынша жеке сот 
істерін жүргізу қадамы іске 
асырылатын болса, еліміздің 
Жоғарғы Сотында ірі инвестор-
лар қатысатын дауларды қарау 
үшін инвестициялық алқа өз 
жұмысын бастамақ. Сондай-ақ, 
Елбасы Дубай тәжірибесі бой-
ынша Астана қаласында AIFC 
Халықаралық арбитраждық 
орталығын құру қажеттігін де 
атап өтті. Одан бөлек, «Сот 
ресімдерін оңайлату және сот 
процестерін жеделдету үшін 
азаматтық-құқықтық даулар 
жөніндегі соттарға прокурордың 
қатысуын қысқарту. Азаматтық 
іс жүргізу кодексіне тиісті 
өзгертулер енгізілуі тиіс», - деді 
Нұрсұлтан Назарбаев.

Ұлт көшбасшысы судья-
лардың есеп беру тәртібін 
күшейту мақсатында судья-
лардың жаңа этикалық кодексін 
жасауды тапсырды. Кодексте аза-
маттар судьялардың әрекеттері 
бойынша еліміздің Жоғарғы 
Сотының жанынан құрылған ар-
найы сот алқасына шағымдана 
алады. Бұл өз кезегінде сот 
әділдігіне қол жеткізудегі 
ашықтықты көздейді. Сот 
жүйесінің ашықтығы мен 
жариялылығы азаматтардың сот 
билігіне деген сенімінің артуы-
на септігін тигізіп отыр. Аталған 
реформалардың әрқайсысы бой-
ынша Мемлекет басшысы нақты 
міндеттер белгілеп, бірқатар 
кодекстерге өзгертулер мен 
толықтырулар енгізуді, жаңа 
заңдар қабылдауды тапсырды. 
Тарқатып айтқанда, 12-қадамда 
Жаңа этикалық ережелерді 
енгізу, мемлекеттік қызметтің 
жаңа Этикалық кодексін жасау 
мен этика мәселелері жөніндегі 
уәкілетті өкіл лауазымын 
енгізуді нақтылады. Сондай-ақ, 
«14-қадам – барлық мемлекеттік 
органдарға, оның ішінде құқық 
қорғау органдарының  барлық 
қызметкерлеріне қатысты 
Мемлекеттік қызмет туралы 
жаңа заң қабылдау. 19-қадам – 
судьялардың есеп беру тәртібін 
күшейту. Судьялардың жаңа 
этикалық кодексін жасау. 
35-қадам – ауылшаруашылық 
жерлерін тиімді пайдалану 
мақсатымен оларды нарықтық 
айналымға енгізу. Жер 
кодексіне және басқа да заң 
актілеріне өзгерістер енгізу. 
83-қадам – еңбек қатынастарын 
ырықтандыру. Жаңа Еңбек 
кодексін әзірлеу. 93-қадам 
- «Мемлекеттік аудит және 
қаржылық бақылау туралы» Заң 
қабылдау. 94-қадам - «Ашық 
үкіметті» енгізу. Ақпаратқа 
қолжетімділік туралы заңды 
әзірлеу, ол мемлекеттік орган-

дар иелігіндегі тек мемлекеттік 
құпия және заңмен қорғалатын 
басқа да ақпараттардан өзге кез 
келген ақпараттың ашықтығын 
қамтамасыз етеді».

Елбасы ұстанған саясат 
жете гінде қайта жаңаланып, то-
лықтырулар енгізілетін ко декс -
тер бұқара халықтың құ қықтық 
сауаттылығын арт   тыруға, олар-
дың қоғам ал дын дағы мәде-
ниетін көтеруге зор үлесін қоса 
біледі деп есеп теймін. Заман та-
лабына сай қабылданатын ко-
декстер алдағы уақытта оң 
нәтижесін беретініне сенімім 
мол. «Тәртіпке бағынған құл 
болмайды» дейді ел мақтанышы, 
батыр Бауыржан Момышұлы. 
Мәдениеті қарыштап дамыған, 
экономикасы берік орнаған 
тәуелсіз мемлекеттің ұстанған 
құқықтық жолы да сауатты, 
әлеуетті, жоғары дәрежеде. 
Қоғам қайраткері, жазушы Шер-
хан Мұртаза айтқандай, «Заң 
– мемлекеттің тоғыз қабат, тор 
көзді сауыты».

Қазақстан Президенті 
ұлттық құндылықтарды және 
өскелең ұрпақ санасындағы 
патриотизмді нығайтудың 
маңыздылығына тоқталды. «Ұлт 
жоспары – 100 нақты қадам 
мемлекетті жаңғырту жолындағы 
бағдарлама ретінде жаһандық 
және ішкі сын-қатерлерге қарсы 
күресуге жұмылдыратын әрі 
еліміздің әлемдегі дамыған 
мемлекеттердің отыздығы қата-
рына қосылуына жол бас тайтын 
қауқары зор маңызды құжат» 
деп атап көрсетті. Соттың халық 
алдындағы беделін күшейтуге, 
халықтың сотқа деген сенімін 
ұлғайтуға бағытталған жұмыс-
тарды атқару және 100 нақты 
қадамда көрсетілген талаптарды 
қолдап, оны орындау – біздің ба-
сты міндетіміз.

Ержан ҚАРАБАЕВ, 
Қызылорда облыстық 

соттың қылмыстық істер 
жөніндегі апелляциялық сот 

алқасының төрағасы.
Дереккөздерге сүйенсек, 1998 жылдан 

былтырғы кезге  дейін 17 374 қандасымыздың та-
баны туған жерге тиген. Бүгінде елімізде оралман-
дарды интеграциялаумен айналысатын 20 үкіметтік 
емес ұйым жұмыс жасайды екен. Дегенмен, әлі 
де болса, олардың кейбір мәселелері көлеңкеде 
қалып отыр. Оған көбіне құқықтық сауаттылықтың 

жоқтығы себеп болуда. Мәселен, осының салдары-
нан былтыр 17 адам прокуратураның ұсынысымен 
тұрғын үй кезегінен шығарылған екен. Бұл орайда: 

– Егер қандастарымыз оралман ретінде үй 
кезегіне тұрса, ол заңға сай реттілігімен беріледі. 
Алайда, түсінбеушіліктің салдарынан көпшілігі 
Қазақстан Республикасы азаматтығын алғаннан 

кейін, үй кезегіне құжатын тапсырып жатады. 
Ол кезде біз оны оралмандар тобынан шығарып 
тастауға мәжбүр боламыз, – дейді қалалық 
тұрғын үй  инспекциясының маманы Гүлмира 
Сансызбайқызы.

Осылайша, өзге де мәселелері қатпарланған 
жандар, жиын барысында мамандарға тікелей сау-
ал қойып, кеңес сұрауға мүмкіндік алды. Сондай-
ақ, жұмыспен қамту, түрлі кәсіптік оқыту шарала-
ры, несие алу жолдары да  қоғамдық тыңдаудан тыс 
қалмады. 

Мөлдір ҚОЖАХМЕТОВА.

Жуырда облыс әкімінің 
орынбасары Рауан Кенже

ханұлының төраға лығымен 
мемлекеттік тіл саясатын 

жетілдіру жөніндегі облыстық 
жұмыс тобының кеңейтілген 

селекторлық мәжілісі өтті. 

Жиынға тіл саясатын жетілдіру 
жөніндегі облыстық жұмыс тобы 
мүшелерімен бірге облыстық 
басқармалар, аумақтық  департа-

менттер мен инспекция басшыла-
ры, қалалық және аудан әкімдері 
орынбасарлары, қалалық, аудандық 
қазынашылық, білім, мәдениет және 
тілдерді дамыту бөлімдерінің басшы-
лары мен тіл мамандары қатысты.

Мемлекеттік тілдің қазіргі қоғам 
өміріндегі маңызы мен салмағы 
күннен күнге артып, мемлекеттік 
қызмет жүйесіндегі өрісі кеңеюде.    

Мәжілісте орыс тілінде оқытатын 
балабақша, мектеп, колледждер-

де қазақ тілін оқытудың сапасы мен 
қаржылық құжаттарда қазақ тілінің 
қолданылуы сөз болды. Сондай-ақ, 
мемлекеттік бағдарламаның ны-
саналы индикаторларының бірі 
ретінде қазақ тілін меңгерген ере-
сек азаматтардың үлесін анықтаудың 
құралы - ҚАЗТЕСТ жүйесі бойын-
ша облысымызда қандай жұмыстар 
жүргізіліп жатқаны және басқа да 
түйінді мәселелер әңгіме арқауына 
айналды.

Аталған мәселелер бойын-
ша тиісті сала басшылары хабарла-
ма жасап, қойылған сұрақтарға жа-
уап берді. Мәжіліске қатысушылар 
мемлекеттік тіл саясатын одан әрі 
жетілдіру бағытындағы пікірлерін 
ортаға салды. Хаттамалық шешім 
қабылданып, тиісті орындарға тап-
сырмалар берілді.

Нұрбек САҒАТҰЛЫ.

ҰЛТ ЖОСПАРЫ – 100 НАҚТЫ ҚАДАМ

ЗАҢ ҮСТЕМДІГІН 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕДІ

Республика соттары Мемлекет басшысы ұсынған 100 нақты қадамнан тұратын «Ұлт 
Жоспарын» іске асыруға белсене кірісіп кетті. Бес институционалдық реформада кәсіби 
мемлекеттік аппарат құру, заңның үстемдігін қамтамасыз ету, индустрияландыру және 
экономикалық өсім, біртектілік пен бірлік, есеп беретін мемлекетті қалыптастыру аясында 
Елбасы нақты міндеттерді белгіледі.

ТІЛ САЯСАТЫН ЖЕТІЛДІРУ БАҒЫТЫНДА

ОРАЛМАНДАРДЫ ОЙЛАНДЫРҒАН МӘСЕЛЕ
Сәрсенбі күні «Нұр Отан» партиясының Қызылорда қалалық 

филиалы ғимаратында өткен қоғамдық тыңдауда оралмандар-
ды ойландырған мәселелер ортаға тасталды. Облыстық ішкі саясат 
басқармасы мен «Болашақ жастары» жастар қоғамдық бірлестігінің 
ұйымдастыруымен өткен жиында қандас бауырларымызды тұрғын 
үймен және жұмыспен қамту, азаматтық алу жайы сөз болды.

ТАЛҚЫ

ӨМІРГЕ БЕЙІМДЕУДІҢ ОРНЫ БӨЛЕК

Аталмыш шарада облыстық ішкі саясат 
басқармасының басшысы Ғайнолла Жарқынбаев 
Қазақстанның мәдени мұрасын сақтау және 
көбейту, жастарды өзге мәдениетті сыйлау рухын-
да тәрбиелеу қажеттігін алға тартты. Алғаш баста-
уын Египеттен алған Дельфийлік ойындар өнердің 
барлық түрін қамтиды. Соның ішінде фортепи-
ано, баян және ұлттық аспаптар, дәстүрлі және 
эстрадалық ән салу, би түрлері, фотография, бей-
нелеу өнері, веб-дизайн жанрлары бізге де жат 
емесі анық.

Дельфийлік ойындардың жаңа кезеңі 
1994 жылы Халықаралық  Дельфийлік кеңес 
құрылған кезде басталды. Кейінгі жылдары  әлем 
мемлекеттері өз елдерінде кеңестер құра баста-
ды. Ал Қазақстанда мұндай кеңес 2004 жылы 
құрылды. Былтыр Сыр өңірі жастары ойын 

қорытындысы бойынша 7-ші орынға тұрақтаған. 
Биылғы жылы шараға 12 номинация бойынша 80-
ге жуық шығармашыл жастар қатысты. Солардың 
ішінде «Дәстүрлі ән» номинациясы бойынша 1-ші 
орын алған №130 мектептің 7-сынып оқушысы 
Бекзатхан Әбдімәжітов  шараның ұнағанын айтып, 
алғысын білдірді. 12 номинация бойынша қатысқан 
жастардың жеңімпаздары 2015 жылдың тамыз ай-
ында Астана қаласында өтетін республикалық XI 
ұлттық жастар Делфьийлік ойындарына жолдама 
алды. Шара барысында жеңімпаздар марапатта-
лып, сыйлықтар табысталды. Мерекелік шара соңы 
оған қатысушылардың гала-концертіне  ұласты.  

                                                                               
Айжан БОХАН,

Сүлеймен Демирел
университетінің студенті.

ДЕЛЬФИЙЛІК ОЙЫНДАРДЫҢ 
ЖЕҢІМПАЗЫ АНЫҚТАЛДЫ

Аптаның сәрсенбі күні облыстық ішкі саясат басқармасы мен «Самұрық» инновациялық 
идеяларды дамыту орталығының ұйымдастыруымен қалалық мәдени-демалыс паркінде 
өңірлік  XI  жастар Дельфийлік ойындары өткізілді.

Еліміз бас көлік прокурорының бірінші 
орынбасары Алпысбай Тұрсынбеков 
өткізген тікелей бейнеконференция байла-
нысы бұқаралық ақпарат құралдарының 
өкілдеріне арналды.
Бұл басқосудың негізгі мақсаты – көлік проку-

ратурасы органдарының өңірлік бұқаралық ақпарат 
құралдарымен тығыз қарым-қатынас орната от-
ырып, қадағалаушы құрылым қызметін шынайы 
көрсету және оның имиджін қалыптастыру, соны-
мен бірге халықтың прокуратура органдарына де-

ген сенімін арттыру.
Журналистер қауымы – төртінші билік өкілдері 

деп бекерге аталып жүрген жоқ, – деді тікелей 
желіде сөз алған Алпысбай Ыбырайұлы. – Өйткені, 
қолдарынан қаламы мен қағазы түспейтін мәртебелі 
мамандық иелері тәуелсіз елімізде болып жатқан 
түрлі оқиғаларды бұқараға дер кезінде жеткізіп от-
ырады.

Аталған шараға байланысты Қызылорда көлік 
прокуратурасында өткен дөңгелек үстел отыры-
сында көлік прокуроры Нұрлан Серікбаев сала 

қызметін белсенді насихаттап жүрген бір топ 
қаламгерлерді кәсіби мерекелерімен құттықтап, 
арнайы сый-сияпат көрсетті. Сондай-ақ Нұрлан 
Ғабитұлы алдағы уақытта да аймақ ақпарат 
құралдары өкілдерімен әріптестік бағытта жұмыс 
жасай беретіндіктеріне сендірді.

Шара соңында Қызылорда көлік прокуроры 
журналистермен пікірлесіп, алдағы атқарылар жо-
спарларымен бөлісті.

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

БЕЙНЕКОНФЕРЕНЦИЯ

ҚАЛАМГЕРЛЕРГЕ ҚҰРМЕТ
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ҚҰЖАТ
ЖОБА

МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕР РЕГЛАМЕНТТЕРІН БЕКІТУ ТУРАЛЫ 

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

бекітілген                                 

«ЖЕРҮСТІ СУ ОБЪЕКТІЛЕРІ ЖОҚ, БІРАҚ АУЫЗСУ САПАСЫНДАҒЫ ЖЕ-
РАСТЫ СУЛАРЫНЫҢ ЖЕТКІЛІКТІ ҚОРЫ БАР АУМАҚТАРДА АУЫЗСУМЕН 
ЖӘНЕ ШАРУАШЫЛЫҚ-ТҰРМЫСТЫҚ СУМЕН ЖАБДЫҚТАУҒА БАЙЛАНЫ-
СТЫ ЕМЕС МАҚСАТТАР ҮШІН АУЫЗСУ САПАСЫНДАҒЫ ЖЕРАСТЫ СУЛА-

РЫН ПАЙДАЛАНУҒА РҰҚСАТ БЕРУ» МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТ  
РЕГЛАМЕНТІ

1. Жалпы ережелер

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

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

2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі - жерүсті су объектілері жоқ, бірақ ау-

ызсу сапасындағы жерасты суларының жеткілікті қоры бар аумақтарда ауызсумен және 
шаруашылық-тұрмыстық сумен жабдықтауға байланысты емес мақсаттар үшін ауызсу 
сапасындағы жерасты суларын пайдалануға рұқсат туралы хат (бұдан әрі – хат).

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

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

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

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

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін қызметті берушіге 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы №19-
1/422 бұйрығымен бекітілген «Жерүсті су объектілері жоқ, бірақ ауызсу сапасындағы жера-
сты суларының жеткілікті қоры бар аумақтарда ауызсумен және шаруашылық-тұрмыстық су-
мен жабдықтауға байланысты емес мақсаттар үшін ауызсу сапасындағы жерасты суларын 
пайдалануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет  стандартының (бұдан әрі –  стан-
дарт) 9 –тармағына  сәйкес құжаттарды  ұсынады; 

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжаттарды тіркейді, көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның өкіліне құжаттар топтамасын қабылдау уақыты мен күнін көрсете 

отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркелгені туралы оның көшірмесінде 
белгі қойылған өтініш көшірмесін (бұдан әрі – өтініш көшірмесі) береді және құжаттарды 
көрсетілетін қызметті берушінің  басшысына ұсынады (он бес минуттан аспайды);

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

4) орындаушы құжаттарды қарайды, хатты дайындайды және көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады (жиырма сегіз күнтізбелік күн ішінде);

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

6) кеңсе қызметкері хатты тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне 
береді (он бес минуттан аспайды).

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

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

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

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

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

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

4. Мемлекеттік қызмет көрсететін лауазымды тұлғалардың жауапкершілігі

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

Лауазымды тұлға мемлекеттік қызметтің Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес белгіленген мерзімде көрсетілуіне жауапкершілікте болады.

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

13.  Қызмет көрсету жөнінде ақпарат алуға, сондай-ақ, қажет болған жағдайда, оның са-
пасын бағалау (оның ішінде шағымдану) үшін байланыс телефонының нөмірі: 8(7242) 60-53-67,  
бірыңғай байланыс орталығы (1414).

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

2 Құрылымдық бөлімшелердің атауы Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкері

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Орындаушы Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері

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

сипаттамасы

құжаттарды тіркейді және көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның өкіліне 

өтініш көшірмесін береді

құжаттарды қарайды құжаттарды қарайды және 
хатты дайындайды

хатқа қол қояды хатты тіркейді

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

құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушінің 

 басшысына ұсынады

құжаттарды 
орындаушыға 

жолдайды

хатты көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына ұсынады

хатты кеңсе 
қызметкеріне  

жолдайды

хатты көрсетілетін 
қызметті алушыға 

не оның өкіліне береді

5 Орындалу мерзімі 15 минуттан аспайды 15 минуттан аспайды 28 күнтізбелік күн ішінде 15 минуттан аспайды 15 минуттан аспайды

«Жерүсті су объектілері жоқ, бірақ ауызсу сапасындағы 
жерасты суларының жеткілікті қоры бар аумақтарда ауызсумен

 және шаруашылық-тұрмыстық сумен жабдықтауға байланысты емес 
 мақсаттар үшін ауызсу сапасындағы жерасты суларын пайдалануға 

рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне
2-қосымша

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

 

«Жерүсті су объектілері жоқ, бірақ ауызсу сапасындағы жерасты суларының 
жеткілікті қоры бар аумақтарда ауызсумен және шаруашылық-тұрмыстық сумен

 жабдықтауға байланысты емес мақсаттар үшін ауызсу сапасындағы жерасты 
суларын пайдалануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне

1-қосымша

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

«Жерүсті су объектілері жоқ, бірақ ауызсу сапасындағы жерасты суларының 
жеткілікті қоры бар аумақтарда ауызсумен және шаруашылық-тұрмыстық сумен

 жабдықтауға байланысты емес мақсаттар үшін ауызсу сапасындағы жерасты 
суларын пайдалануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне

3-қосымша

«Жерүсті су объектілері жоқ, бірақ ауызсу сапасындағы жерасты суларының жеткілікті қоры бар аумақтарда ауызсумен және шаруашылық-тұрмыстық сумен жабдықтауға байланы-
сты емес мақсаттар үшін ауызсу сапасындағы жерасты

суларын пайдалануға рұқсат беру»мемлекеттік қызмет көрсету бизнес- процестерінің анықтамалығы

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

бекітілген
                                 

«СУ ОБЪЕКТІЛЕРІН ОҚШАУЛАНҒАН НЕМЕСЕ БІРЛЕСІП ПАЙДАЛАНУҒА 
КОНКУРСТЫҚ НЕГІЗДЕ БЕРУ» МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТ  

РЕГЛАМЕНТІ

1. Жалпы ережелер

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

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

2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – су объектілерін оқшауланған немесе 

бірлесіп пайдалануға беру туралы облыстың жергілікті атқарушы органының шешімі және (не-
месе) конкурс қорытындылары туралы конкурстық комиссия хаттамасы негізінде қағаз түрінде 
облыстың жергілікті атқарушы органы және конкурс жеңімпазы арасындағы су объектілерін 
оқшауланған немесе бірлесіп пайдалануға беру туралы шарт (бұдан әрі – шарт).

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

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

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

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

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін қызметті берушіге Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы №19-1/422 
бұйрығымен бекітілген «Су объектілерін оқшауланған немесе бірлесіп пайдалануға конкурстық 
негізде беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет  стандартының (бұдан әрі –  стандарт) 9 –
тармағына  сәйкес құжаттарды ұсынады; 

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжаттарды тіркейді, көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның өкіліне құжаттар топтамасын қабылдау уақыты мен күнін көрсете 
отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркелгені туралы белгі қойылған өтініш 
көшірмесін (бұдан әрі-өтініш көшірмесі) береді және құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушінің  басшысына ұсынады (он бес минуттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды қарайды және конкурстық 

комиссияның қарауына ұсынады (отыз минуттан аспайды);
4) конкурстық комиссия құжаттарды қарайды және хаттаманы көрсетілетін қызметті 

берушіге жолдайды (қырық бес жұмыс  күні ішінде);
5) орындаушы конкурстық комиссия хаттамасының негізінде облыс әкімдігі 

қаулысының жобасын әзірлейді (бұдан әрі – қаулы) және оның бекітілуін қамтамасыз етеді, 
қабылданған қаулы негізінде шарттың жобасын әзірлейді және қол қою үшін көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсынады (он үш жұмыс  күні ішінде);

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

7) кеңсе қызметкері шартты тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның 
өкіліне береді (он бес минуттан аспайды).

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

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

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) орындаушы;
4) конкурстық комиссия. 
8. Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) 

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

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

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

4. Мемлекеттік қызмет көрсететін лауазымды тұлғалардың жауапкершілігі

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

Лауазымды тұлға мемлекеттік қызметтің Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес белгіленген  мерзімде көрсетілуіне жауапкершілікте болады.

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

13.  Қызмет көрсету жөнінде ақпарат алуға, сондай-ақ, қажет болған жағдайда, оның са-
пасын бағалау (оның ішінде шағымдану) үшін байланыс телефонының нөмірі: 8(7242) 60-53-67,  
бірыңғай байланыс орталығы (1414).

«Су объектілерін оқшауланған немесе бірлесіп пайдалануға конкурстық негізде беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне

1-қосымша

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

«Су объектілерін оқшауланған немесе  бірлесіп пайдалануға конкурстық негізде беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 

2-қосымша

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

«Су объектілерін оқшауланған немесе  бірлесіп пайдалануға конкурстық негізде беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 

3-қосымша

«Су объектілерін оқшауланған немесе бірлесіп пайдалануға конкурстық негізде беру» мемлекеттік қызмет көрсету бизнес- процестерінің анықтамалығы

№ Іс-әрекеттің (барысы, 
жұмыстар ағымы)

1 2 3 4 5 6

1
Құрылымдық 

бөлімшелердің атауы
Көрсетілетін қызметті 

берушінің кеңсе қызметкері
Көрсетілетін 

қызметті берушінің 
басшысы

Конкурстық комиссия Орындаушы Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

кеңсе қызметкері

2
Іс-әрекеттердің (үдерістің, 
рәсімінің, операция) атауы 
және олардың сипаттамасы

құжаттарды тіркейді және 
көрсетілетін қызметті 

алушыға не оның өкіліне 
өтініш көшірмесін береді

құжаттарды қарайды  құжаттарды қарайды конкурстық комиссияның 
хаттамасы негізінде 

қаулы жобасын әзірлейді 
және оның бекітілуін 

қамтамасыз етеді

шартқа қол қояды шартты  тіркейді

3
Аяқталу нысаны (деректер, 

құжат, ұйымдастыру-
өкімдік шешім)

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің 

 басшысына ұсынады

құжаттарды 
конкурстық 

комиссияның 
қарауына ұсынады

хаттаманы 
көрсетілетін қызметті 
берушіге жолдайды

қабылданған қаулының 
негізінде шарт жобасын 

әзірлейді және қол 
қою үшін көрсетілетін 

қызметті берушінің 
басшысына ұсынады

шартты кеңсе 
қызметкеріне  

жолдайды

шартты  
көрсетілетін 

қызметті алушыға 
не оның өкіліне 

береді

4
Орындалу мерзімі 15 минуттан аспайды 30 минуттан аспайды 45 жұмыс күні ішінде 13 жұмыс күні ішінде 30 минуттан 

аспайды
15 минуттан 

аспайды

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

1. Қоса беріліп отырған:
1) «Жерүсті су объектілері жоқ, бірақ ауызсу сапасындағы жерасты суларының жеткілікті 

қоры бар аумақтарда ауызсумен және шаруашылық-тұрмыстық сумен жабдықтауға байланысты 

емес мақсаттар үшін ауызсу сапасындағы жерасты суларын пайдалануға рұқсат беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламенті; 

2) «Су объектілерін оқшауланған немесе бірлесіп пайдалануға конкурстық негізде беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті бекітілсін.

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

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

енгізіледі, бірақ «Су қорын пайдалануды реттеу саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің 
стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің  2015 жылғы 6 
мамырдағы № 19-1/422 бұйрығы қолданысқа енгізілгеннен бұрын емес.

Қызылорда облысының әкімі        Қ. КӨШЕРБАЕВ.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 22 маусымдағы №51 қаулысы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 26.06.2015 жылы № 5035 тіркелген

2015-2016 ОҚУ ЖЫЛЫНА ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК, ОРТА БІЛІМНЕН КЕЙІНГІ БІЛІМІ БАР 
МАМАНДАРДЫ ДАЯРЛАУҒА АРНАЛҒАН МЕМЛЕКЕТТІК БІЛІМ БЕРУ ТАПСЫРЫСЫН БЕКІТУ ТУРАЛЫ

 «Бiлiм туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шiлдедегi Заңының 6-бабы 
2-тармағының 8)/тармақшасына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған 2015-2016 оқу жылына техникалық және кәсіптік, орта білімнен 
кейінгі білімі бар мамандарды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы бекітілсін.

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

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары 
Р.Кенжеханұлына 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 «22» маусымдағы № 51 қаулысымен 

бекітілген

2015-2016 оқу жылына техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар мамандарды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы

р/с Мамандықтар коды мен атауы Біліктіліктер коды мен атауы Мемлекеттік білім беру тапсырысы, 
орындар саны (күндізгі оқу нысаны)

Жергілікті бюджет

Бір маманды 
оқытуға жұмсалатын 

шығыстардың 
орташа құны
(мың теңге) 9 сынып негізінде 11 сынып негізінде

1 0101000-Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту 0101013-Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі 25  

102,39

2 0103000-Дене тәрбиесі және спорт 0103033-Спорт жаттықтырушысы - оқытушы 25  

3 0105000-Бастауыш білім беру 0105013-Бастауыш білім беру мұғалімі 50  

4 0106000-Бейнелеу өнері және сызу 0106013-Бейнелеу өнері және сызу пәнінің негізгі орта білім 
беру мұғалімі

25  

5 0107000-Технология 0107013-Технология пәнінен негізгі орта білім беру мұғалімі 15  

6 0108000-Музыкалық білім беру 0108013-Мектепке дейінгі және негізгі орта білім беру 
ұйымдарындағы музыка пәнінің мұғалімі

15  

7 0111000-Негізгі орта білім беру 0111013-Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі 25  

0111023-Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі  25

0111063-Математика мұғалімі  25

0111083- Шетел тілі мұғалімі 25  

0111093-Информатика мұғалімі 25  

8 0301000-Емдеу ісі 0301013-Фельдшер 50  162,9
 
 0301023-Акушер  25

9 0302000-Медбикелік іс 0302033-Жалпы практикадағы медбике 50 50

10 0304000-Стоматология 0304032-Стоматологиялық гигиенашы 25  

11 0305000-Лабораториялық диагностика 0305013-Медициналық зертханашы 25  

12 0402000–Дизайн (бейін бойынша) 0402013-Дизайнер 15   
 

134,413 0403000- Әлеуметтік-мәдени қызметі және 
халықтық көркемдік  шығармашылығы (бейін 
бойынша)

0403013-Ұйымдастырушы - педагог 15  

14 0404000-Аспаптық орындау және музыкалық 
өнер эстрадасы (түрлері бойынша)

0404013-Балалар музыка мектебінің оқытушысы, концертмейстер 5  

0404023-Балалар музыка мектебінің оқытушысы, ансамбль, 
оркестр әртісі (жетекшісі)

14 9

0404033-Балалар музыка мектебінің оқытушысы, халық аспаптар 
оркестрінің әртісі (жетекшісі)

22 10

15 0405000-Хор дирижеры 0405013-Оқытушы, хормейстер 4 4

16 0407000-Ән салу 0407013-Балалар музыка мектебінің оқытушысы, академиялық ән 
салу әртісі, ансамбль солисі

7 3

17 0408000- Хореография өнері 0408023-Би ансамблі әртісі 6 4

18 0502000-Телекоммуникациялық құралдар мен 
тұрмыстық техникаларды жөндеу және қызмет 
көрсету (салалар бойынша)

0502012-Радиоэлектрондық жабдықтарды жөндеу және 
оған  қызмет көрсету жөніндегі радиомеханик  (радио, теле-, 
аудио-, бейне)

25  
102,39

19 0508000-Тамақтандыруды ұйымдастыру 0508012-Аспаз 125  

102,39
0508022-Кондитер 25  

20 0511000-Туризм (салалар бойынша) 0511043-Менеджер  15

21 0513000-Маркетинг (салалар бойынша) 0513012-Азық-түлік тауарларының сатушысы 50  

22 0705000- Пайдалы қазбалардың кен орындарын 
жер астында өңдеу

0705022-Жер асты тау-кен жұмысшысы 25  

102,39

23 0706000- Пайдалы қазбаларды ашық түрде қазу                                                                               0706032-Бұрғылау қондырғысының  машинисі 25  

0706052-Сығымдағыш қондырғының машинисі 25  

24 0816000-Химиялық технология және өндіріс 
(түрлері бойынша)

0816022-Химиялық талдау зертханашысы 25  

25 0901000-Электр станциялары мен желілерінің 
электр жабдықтары (түрлері бойынша)

0901012-Электромонтер (барлық атаулар) 50  

26 0902000-Электрмен қамтамасыз ету (салалар 
бойынша)

0902033-Техник-электрик 25  

27 0906000-Жылу электр станцияларының жылу 
энергетикалық қондырғылары

906012-Қазандық жабдықтарын аралаушы машинист 25  

28 0907000-Жылу-техникалық жабдық және 
жылумен қамтамасыз ету жүйелері (түрлері 
бойынша)

0907012-Жылу жүйелерінің  жабдығын  жөндеу слесарі 25  

29 1108000-Теміржол жылжымалы құрамдарын 
пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет 
көрсету (түрлері бойынша)

1108012-Слесарь-вагондарды қараушы 25  

1108142-Электр жабдықтарын жөндеуші электр слесарі 25  

1108183-Техник-электрмеханик 25  

30 1109000-Токарлық  іс  және  металл өңдеу 
(түрлері бойынша)

1109012-Токарь 50  

31 1112000-Өнеркәсіп машиналары мен 
жабдықтарын пайдалану

1112032-Слесарь-жөндеуші 25  

32 1114000-Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша) 1114012-Дәнекерлеуші (барлық атауларымен) 25  

1114042-Электр газымен дәнекерлеуші 175  

33 1115000-Өндірістегі электрлік-механикалық 
жабдықтар (түрлері бойынша)

1115042-Электр жабдықтарын жөндеуші және қызмет көрсетуші 
электр монтері

25  

34 1119000- Тоңазытқыш-компрессорлық 
машиналар және  қондырғылар

1119032-Жабдықтарды жөндеу шебері  (өнеркәсіпте) 25  

35 1201000-Автомобиль көлігіне қызмет көрсету, 
жөндеу және  пайдалану

1201123-Техник-механик 25  

1201072-Автокөлікті жөндеу слесарі 100  

36 1203000-Теміржол көлігінде тасымалдауды 
ұйымдастыру және қозғалысты басқару

1203093-Тасымалдауды ұйымдастырушы техник 50  

37 1211000-Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу 1211062-Арнайы тігінші 75  

38 1221000-Балық өндірісі 1221012-Балық өңдеуші 25  

39 1232000-Шыныталшық және шыныдан жасалған 
заттар өндірісі

1232183-Техник-технолог 25  

40 1234000-Керамикалық өндіріс 1234012-Керамикалық өндіріс құрал-жабдықтарын реттеуші 25  

41 1303000-Темір жол көлігіндегі автоматика, 
телемеханика және қозғалысты басқару

1303043-Электр механигі 50  

1303022-Сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттау 
құрылғыларына қызмет көрсету және жөндеу электр монтері

25  

42 1304000-Есептеу техникасы және бағдарламалық 
қамтамасыз ету (түрлері бойынша)

1304063-Компьютерлік құрылғыларға қызмет көрсетуші техник 50  

1304012-Электрондық есептеу машиналарының операторы 25  

1304043-Техник-бағдарламашы 25  

43 1306000-Радиоэлектроника және байланыс 
(түрлері бойынша)

1306012-Телекоммуникациялық желілер және жүйелер бойынша 
электромонтер

25  

1306093-Байланыс технигі 25  

44 1401000-Ғимараттар мен құрылымдарды салу 
және пайдалану

1401213-Техник-құрылысшы 25  

1401012-Тас қалаушы 75  

1401022-Ағаш ұстасы  25

1401032-Құрылыс шебері 25  

45 1402000-Жол-құрылыс машиналарын техникалық 
пайдалану (түрлері бойынша)

1402162-Автомобиль кранының машинисі 25  

46 1403000-Ішкі санитарлық-техникалық 
құрылғыларды, желдеткіштерді және инженерлік 
жүйелерді монтаждау және пайдалану (түрлері 
бойынша)

1403012-Слесарь-сантехник 50  

1403082-Электргаз дәнекерлеуші  25

47 1405000-Газбен  қамтамасыз ету жабдықтары мен  
жүйелерін құрастыру және пайдалану

1405012-Газ құбырларын пайдалану және жөндеу слесарі  25

1405043-Газ объектілері құрал-жабдығын пайдалану технигі 25  

48 1409000-Темір жол құрылысы, жол және жол 
шаруашылығы

1409022-Жасанды ғимараттар мен жолдарды жөндеу және 
ағымдық ұстау (босатылған) бригадирі 

25  

49 1410000-Автомобиль жолдары мен аэродромдар 
құрылысы

1410013-Техник құрылысшы 25  

50 1414000-Жиһаз өндірісі (түрлері бойынша) 1414012-Жиһаз жинақтаушы 25  

51 1418000-Сәулет өнері 1418013- Сызушы 25  

52 1501000-Ауыл шаруашылығы техникасына 
техникалық қызмет көрсету және жөндеу

1501012-Ауыл шаруашылық өндірісіндегі тракторшы-машинисі 25  

53 1502000-Агрономия 1502033-Агроном 25  

54 1504000-Фермер шаруашылығы (бейін  бойынша) 1504092-Электр жабдықтарына қызмет көрсету  электр монтері 75  

1504062-Ауыл шаруашылық өндірісіндегі тракторшы-машинист 150  

55 1509000-Экология және табиғатты қорғау қызметі  
(түрлері бойынша)

1509033-Техник-гидромелиоратор 25  

56 1513000-Ветеринария 1513063-Ветеринарлық техник 25  

1513053-Ветеринарлық фельдшер 25  

 Барлығы 2543 245

«Қазақстан Республикасы Президентінің «Байқоңыр» 
кешеніндегі арнаулы өкілінің қызметін қамтамасыз ету 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 468320, Қазақстан Ре-
спубликасы, Қызылорда облысы, Байқоңыр қаласы, Абай 
даңғылы, 16 үй, байланыс телефондары (8 336-22) 2-35-03, 
apparat_akima@list.ru  «Б» корпусы бос мемлекеттік әкімшілік 
лауазымға орналасуға конкурс жариялайды:

«Қазақстан Республикасы Президентінің «Байқоңыр» 
кешеніндегі арнаулы өкілінің қызметін қамтамасыз 
ету басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Мемлекеттік 
бағдарламалар мен Байқоңыр қаласын, Төретам және Ақай 
кенттерін әлеуметтік-экономикалық дамыту жобаларын 
іске асырылуын жалпы үйлестіру мен бақылауды жүзеге 
асыру бөлімінің бас маманы санаты D-O-4 (№02-02), 1 бірлік.

Қызмет атқарған жылдарына байланысты лауазымдық 
жалақысы 84 563 теңгеден 114 032 теңгеге дейін (экологиялық 
коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері:
Қазақстан Республикасының  Конституциясы, 

Қазақстан Республикасы Заңдарының, Президент актілерінің, 
халықаралық шарттарының және Қазақстан Республикасының 
өзге нормативтік-құқықтық актілерінің нормаларын азаматтар 
мен ұйымдар тарапынан орындалуына ықпал ету. 

«Байқоңыр» кешеніндегі жұмыс істеп жатқан Қазақстан 
Республикасының  мемлекеттік органдары мен мекемелердің 
қызметіне жалпы үйлестіруді қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасының  юрисдикциясын 
және «Байқоңыр» кешеніндегі Қазақстан Республикасы 
азаматтарының конституциялық құқықтарының сақталуын 
қамтамасыз ету бойынша «Байқоңыр» кешеніндегі мемлекеттік 
қатысу үлесі бар қазақстандық мемлекеттік органдар, мекемелер 
мен ұйымдар қызметінің тиімділігіне талдау жасау.

Қоғамдық пікірді зерттеу, аймақтағы саяси  және 
әлеуметтік-экономикалық жағдайдың дамуына болжам жасау.

«Байқоңыр» кешенінде өмір сүріп жатқан азаматтардың 
өтініштерін қарауды ұйымдастыру.

Байқоңыр қаласының әкімшілігі, жергілікті өзін-өзі басқару  
органдары және басқа да қоғамдық  пен діни бірлестіктер мен 
мемлекеттік органдар арасындағы әрекеттестікті ұйымдастыру.

Байқоңыр қаласы, Төретам және Ақай елді мекендерінің 
әлеуметтік-экономикалық дамуының жобалары мен мемлекеттік 
бағдарламалардың іске асырылуы бойынша бақылауды және 
жалпы үйлестіруді жүзеге асыру.

Қазақстан Республикасының юрисдикциясы және 
Қазақстан Республикасы азаматтарының конституциялық 
құқықтарының сақталуы мәселелерін қозғайтын сұрақтар 
бойынша орталық және жергілікті атқарушы мемлекеттік 
органдарының шешімдеріне келісу.

 

Үміткерлерге қойылатын талаптар:
Құқық (құқықтану) немесе әлеуметтік ғылымдар, эко-

номика және бизнес (экономика, есеп және аудит, қаржы, 
мемлекеттік және жергілікті басқару) немесе техникалық 
ғылымдар және технологиялар (ақпараттық жүйелер, есептеу 
техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету) мамандығы 
бойынша жоғары білім. 

Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе 
осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағытына 
сәйкес облыстарда екі жылдан кем емес жұмыс өтілі бар болған 
жағдайда ортадан кейінгі құқық (құқықтану) немесе қызмет 
көрсету экономика және басқару (экономика, есеп және аудит, 
қаржы) немесе байланыс, телекоммуникация және ақпараттық 
технологиялар (ақпараттық жүйелер, есептеу техникасы және 
бағдарламалық қамтамасыз ету) мамандығы бойынша білімі 
барларға рұқсат етіледі.

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

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

Конкурс «Бос әкімшілік мемлекеттік лауазымға 
орналасуға конкурс өткізу және конкурс комиссиясын 
қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Респу-
бликасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі Төрағасының 2013 
жылғы 19 наурыздағы № 06-7/32 бұйрығына сәйкес өткізіледі 
(Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылы 
20 наурызда № 8380 тіркелді).

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар Қазақстан 
Республикасы Президентінің «Байқоңыр» кешеніндегі арна-
улы өкілінің қызметін қамтамасыз ету басқармасына келесі 
құжаттарды тапсырады:

1) өкілетті орган белгілеген нысандағы өтініш;
2) 3х4 үлгідегі суретпен өкілетті орган белгілеген нысанда 

толтырылған сауалнама;
3) білімі туралы құжаттардың нотариалдық 

куәландырылған көшірмелері;
4) еңбек қызметін растатйтын құжаттың нотариалдық 

куәландырылған көшірмесі;

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

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігінің 
көшірмесі;

7) Құжаттарды тапсыру сәтінде уәкілетті органмен 
белгіленген шекті мәннен төмен емес нәтижемен тестілеуден 
өткені туралы қолданыстағы сетрификат (немесе нотариалды 
куәләндырылған көшірмесі).

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

Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну конкурс комис-
сиясының оларды қараудан бас тартауы үшін негіз болып та-
былады.

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

Азаматтар біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби 
шеберлігіне және беделіне қатысты (біліктілігін арттыру, 
ғылыми дәрежелер мен атақтар берілуі туралы құжаттардың 
көшірмелері, мінездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланым-
дар және өзге де олардың кәсіби қызметін, біліктілігін сипаттай-
тын мәліметтер) қосымша ақпараттарды бере алады. Азаматтар 
жоғарыда аталған құжат тігілетін мұқабада орналастырылған 
құжаттарды қолма-қол тәртіпте немесе почта арқылы 
құжаттарды қабылдау мерзімінде бере алады.

Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды 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 әңгімелесу басталғанға 
дейін бір жұмыс күн бұрын кешіктірілмей береді. Жоғарыда 
аталған құжаттардың түпнұсқасы  берілмеген жағдайда тұлға 
әңгімелесеуден өтуге жіберілмейді. 

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру БАҚ-та  
(«Кызылординские вести и «Сыр бойы») соңғы жарияланған 
күннен бастап он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республика-
сы Президентінің «Байқоңыр» кешеніндегі арнаулы өкілінің 
қызметін қамтамасыз ету басқармасы, 468320, Қазақстан Респу-
бликасы, Қызылорда облысы, Байқоңыр қаласы, Абай даңғылы, 
16 үй, 2 қабат, №210 бөлмеде қабылданады. 

 Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс комис-
сия шешім қабылдаған күннен бастап екі жұмыс күн ішінде 
әігімелесу өткізу туралы конкурс комиссиясының хатшысы-

мен хабарландырылады. Хабарландыру қатысушылардың 
электрондық мекен-жайларына және ұялы телефондарына 
ақпарат жіберу жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.

Үміткерлермен әңгімелесу «Қазақстан Республика-
сы Президентінің «Байқоңыр» кешеніндегі арнаулы өкілінің 
қызметін қамтамасыз ету басқармасы» мемлекеттік мекемесі: 
468320, Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы, Бай-
қоңыр қаласы, Абай даңғылы, 16 үй мекен-жайы бойынша әңгі-
мелесуге шақырған күннен бастап бес жұмыс күн ішінде өтеді.

Конкурстық комиссия жұмысының ашықтылығы мен 
объективтілігін қамтамасыз ету үшін оның отырысына 
байқаушылардың қатысуына жол беріледі.

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

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

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

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

Қазақстан Республикасы Президентінің 
«Байқоңыр» кешеніндегі арнаулы 
өкілінің қызметін қамтамасыз ету 

басқармасының конкурстық комиссиясы.

ХАБАРЛАНДЫРУ

ХАБАРЛАНДЫРУ
Қызылорда облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы 

мемлекеттік мекемесі, 120003, Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі, н/з  үй, 
анықтама үшін телефондары: 8(7242) 60-54-08 industrialka.2013@mail.ru «Б» корпусы бос 
мемлекеттік әкімшілік лауазымға орналасуға конкурс жариялайды:

Басқарма басшысының орынбасары, санаты D-О-2. 
Қызмет атқарған жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы 125 563 теңгеден              

169 767 теңгеге дейін. (Экологиялық коэффициентті есепке алмағанда)
Қызметтік міндеттері:
Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтары мен Қазақстан Республикасы 

Заңдарының, Қазақстан Республикасы Үкіметі мен облыс әкімдігі қаулыларының және об-
лыс әкімінің шешімдері мен өкімдерінің орындалуын жүзеге асырылуын және басқарма 
басшысының тапсырмалары мен бұйрықтарының орындалуын қамтамасыз ету.

Қызылорда облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасының ережесіне 
сәйкес жүктелген құзіреттер аясында индустриялық-инновациялық даму бағдарламасы мен ин-
дустрияландыру картасын жүзеге асыру, жер қойнауын пайдалану салаларына  басшылық жа-
сау және жұмыстарын үйлестіру. 

Қазақстан Республикасы 2015-2019 жылдарға арналған индустриялық-инновациялық 
даму бағдарламасын іске асыру аясында мақсатты индикаторларға қол жеткізу жөніндегі іс-
шаралар жоспарын орындау. Мемлекеттік  индустриалық-инновациялық даму саясатты іске 
асыруда ұсыныстар әзірлеуге қатысу. Қызылорда облысы бойынша жүзеге асырылып жатқан 
инвестициялық жобалардың іске асыру барысында туындаған кедергілерді шешу, шешу жолда-
рына ұсыныстар енгізу. Индустриялық-инновациялық даму жөнінде болжамдар мен ұсыныстар 
әзірлеу.

Жер қойнауын пайдалану мемлекеттік саясатын іске асыруға қатысады. Облыстың ми-
нералды шикі-зат кешенін дамытуға тікелей инвестицияларды тарту және пайдалану страте-
гиясын дайындауға қатысады. Тау-кен кешені мекемелері мен ұйымдарының қызметтеріне 
мемлекеттік реттеу жүргізуге қатысады. Атқарушы органдардың және жер қойнауын 
пайдаланушылардың жер қойнауын пайдалану  туралы заңдылығымен белгіленген тәртібінің 
сақталуын бақылауды жүзеге асырады. Кең таралған пайдалы қазба байлықтарын барлау не-
месе өндіруге жер қойнауын пайдалану құқығын алуға инвестициялық бағдарламалар кон-
курстарын ұйымдастырып, өткізу және конкурс жеңімпаздарымен тиісті келісімшарттарды 
рәсімдеуге қатысады.

Өз құзыреті шегінде басқарма басшысының өзге де тапсырмаларын орындау. Басқарма 
басшысы еңбек демалысында немесе іссапарда, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңамаларында көзделген жағдайларда жұмыс орнында болмаған жағдайда 
басқарма басшысының міндетін атқару. 

Бақылау функциялары:
Қызылорда облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасының ережесіне 

сәйкес өз құзыреті аясында жетекшілік ететін салаларының жұмысын бақылау, бөлімдердің 
жұмысының басқарма басшысымен бекітілген жұмыс жоспарларына сәйкес жүргізілуін және 
белгіленген мерзімінде орындалуын қадағалау. 

Үйлестіру функциялары:
Қызылорда облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасының ережесіне 

сәйкес өз құзыреті шегінде жетекшілік ететін салалар жұмысын, мемлекеттік органдар, 
кәсіпорындар мен мекемелердің жұмыстарын үйлестіру.

Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар:
- Жоғары экономикалық немесе заңгерлік білім немесе техникалық білім. 
Жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың біріне сәйкес болуы тиіс:
1)  мемлекеттік қызмет өтілі үш жылдан кем емес;
2)  жоғары оқу орындарынан кейінгі білім бағдарламалары бойынша Қазақстан Респу-

бликасы Президентінің жанындағы білім беру ұйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде 
немесе шетелдің жоғары оқу орындарында Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық 

комиссия бекітетін  басым мамандықтар бойынша оқуды аяқтаған жағдайда мемлекеттік 
қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе ғылыми дәрежесінің болуы;

3)  мемлекеттік органдарда басшылық немесе өзге лауазымдарда жұмыс өтілі бір жыл-
дан кем емес;

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

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

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

- Компьютерде жұмыс істеу қабілеті, мамандығы бойынша жұмыс тәжірибесі, үздік ди-
пломмен бітіргендер қошталады.

Конкурсқа қатысқысы келген азаматтар Қызылорда облысының индустриялық-
инновациялық даму басқармасына келесі құжаттарды тапсырады:

1) бекітілген нысанға сәйкес өтініші;
2) 3х4 үлгідегі сурет пен бекітілген нысанға сәйкес толтырылған сауалнама;
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2010 жылғы 23 қарашадағы 

№ 907 бұйрығымен бекітілген (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілердің 
тізілімінде 2010 жылы 21 желтоқсанда № 6697 болып тіркелген) нысандағы денсаулығы ту-
ралы анықтама;

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

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

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

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

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

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

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру БАҚ-та («Кызылординские вести» 

және «Сыр бойы») соңғы жарияланған күннен бастап он жұмыс күні ішінде  «Қызылорда 
облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 120003, 
Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс н/з, № 518 кабинетте қабылданады.

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

Үміткерлермен әңгімелесу «Қызылорда облысының индустриялық-инновациялық даму 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 120003, Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс н/з, № 518 
әңгімелесуге шақырған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өтеді.

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

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

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

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

 «Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік лауазымына үміткерлер Қазақстан Респу-
бликасы Мемлекеттік қызмет істері  агенттігінің Астана, Алматы, Атырау, Көкшетау, Пав-
лодар, Тараз, Өскемен, Орал, Петропавл, Қостанай, Қызылорда, Қарағанды, Талдықорған, 
Ақтөбе, Ақтау және Шымкент қалаларындағы аймақтық тестілеу орталықтарында белгіленген 
тәртіппен өтеді.

D-О-2 санаты үшін тестілеу бағдарламасы: Мемлекеттік тілді білуге арналған тест             
(20 тапсырма); логикалық тест (10 тапсырма); Қазақстан Республикасының заңнамасын 
білуге арналған тестке Қазақстан Ресупбликасының Конституциясы (15 сұрақ),  «Қазақстан 
Республикасының Президенті туралы» (15 сұрақ), «Қазақстан Республикасының Үкіметі ту-
ралы» (15 сұрақ) Қазақстан Республикасының конституциялық заңдары; «Мемлекеттік қызмет 
туралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (15 сұрақ), «Әкімшілік 
рәсімдер туралы» (15 сұрақ), «Нормативтік құқықтық актілер туралы» (15 сұрақ), «Жеке және 
заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» (15 сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы» (15 сұрақ) Қазақстан Республикасының заңдарын білуге арналған тест 
сұрақтары кіреді.

Азаматтарға конкурсқа қатысу шығындары (әңгімелесу өтетін жерге келу және қайту, 
тұратын жер жалға алу, байланыс қызметтерінің барлық түрлерін пайдалану) өтелмейді және 
аталған және т.б. шығындар өздерінің жеке қаражаттары есебінен жүргізіледі. 

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

Қызылорда облысының индустриялық-инновациялық даму
басқармасының конкурстық комиссиясы.
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Бейсенбі, 2 шілде, 2015 жыл

ҚҰЖАТ
Қызылорда облысы əкімдігінің

2015 жылғы «___»________№_____
қаулысымен бекітілген

Аудандар бойынша субсидиялар көлемдері (егіс алқаптарының болжамды құрылымына қарай), сатып алынған (тұқым өсіру шаруашылығы пайдаланған) бірінші көбейтілген жəне сатып алынған (тұқым өсіру шаруашылығы 
пайдаланған) бірінші ұрпақ будандары тұқымдарының субсидиялар мөлшері.

Аудандар бойынша субсидиялар көлемдерін (егіс 
алқаптарының болжамды құрылымына қарай), сатып 

алынған (тұқым өсіру шаруашылығы пайдаланған) 
бірінші көбейтілген жəне сатып алынған (тұқым өсіру 
шаруашылығы пайдаланған) бірінші ұрпақ будандары 
тұқымдарының субсидиялар мөлшерін 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) сəйкес Қызылорда облысының əкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Осы қаулының қосымшасына сəйкес аудандар бойынша субсидия-
лар көлемдері (егіс алқаптарының болжамды құрылымына қарай), сатып 
алынған (тұқым өсіру шаруашылығы пайдаланған) бірінші көбейтілген 
жəне сатып алынған (тұқым өсіру шаруашылығы пайдаланған) бірінші 
ұрпақ будандары тұқымдарының субсидиялар мөлшері бекітілсін.

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

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

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

Қызылорда облысының 
əкімі                                                                  Қ.КӨШЕРБАЕВ.

№ Аудандар

Егіс 
көлемі,
гектар

Бірінші көбейтілген жəне 
бірінші ұрпақ будандарының 
тұқымдарын 1 гектарға сатып 

алу (пайдалану) төменгі 
нормалары, килограмм

Бірінші репродукциялы 
жəне бірінші ұрпақ 

будандар тұқымын сатып 
алу  (пайдалану) көлемі, 

тонна

Бірінші  көбейтілген жəне 
бірінші ұрпақ будандары тұ
қымдарының                      1 

тоннасына бюджеттік 
субсидиялар нормативі,   теңге

Жалпы 
соммасы, 

теңге

Күріш
1 Жаңақорған 7786 5,223 40,7 64870 2638021,5
2 Шиелі 8273 5,223 43,2 64870 2803025,9
3 Сырдария 18546 5,366 99,5 64870 6455722,0
4 Жалағаш 18006 5,366 96,6 64870 6267752,1
5 Қармақшы 13529 5,366 72,6 64870 4709342,4
6 Қазалы 7465 5,698 42,5 64870 2759282,4

7 Қызылорда 
қаласы 2695 5,366 14,5 64870 938109,1

8 Облыс бойынша 76300  409,6 64870 26571254,3
Жүгері

1 Жаңақорған
2 Шиелі
3 Сырдария
4 Жалағаш
5 Қармақшы
6 Қазалы 1458 39 56,9 67275 3825391,1

7 Қызылорда 
қаласы      

8 Облыс бойынша 1458 39 56,9 67275 3825391,1
Арпа

1 Жаңақорған 200 10,529 2,1 18812,3 39614,9
2 Шиелі      

3 Сырдария      
4 Жалағаш      
5 Қармақшы      
6 Қазалы 50 10,529 0,5 18812,3 9903,7
7 Қызылорда 

қаласы      

8 Облыс бойынша 250  2,6 18812,3 49518,7
Мақсары

1 Жаңақорған 430 0,4 0,2 39920 7020,7
2 Шиелі 192 0,4 0,1 39920 3134,8
3 Сырдария 378 0,4 0,2 39920 6171,7
4 Жалағаш 290 0,4 0,1 39920 4734,9
5 Қармақшы 170 0,4 0,1 39920 2775,6
6 Қазалы 40 0,4 0,0 39920 592,4
7 Қызылорда 

қаласы   0,0   

8 Облыс бойынша 1500  0,6 39920 24430,2
Бұршақты көпжылдық шөптер

1 Жаңақорған 3000 13 39,0 386650,1 15079353,9
2 Шиелі 2150 13 28,0 386650,1 10806870,3
3 Сырдария 2750 13 35,8 386650,1 13822741,1
4 Жалағаш 3415 13 44,4 386650,1 17165331,
5 Қармақшы 1580 13 20,5 386650,1 7941793,1
6 Қазалы 1890 13 24,6 386650,1 9499993
7 Қызылорда 

қаласы 1197 13 15,6 386650,1 6016662,2

8 Облыс бойынша 15135 13 207,8 386650,1 80332744,7

ЖОБА

Қызылорда облысы əкімдігінің
2015 жылғы  «    » №   қаулысымен

бекітілген
«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша кепілдіктер беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет регламенті
1. Жалпы ережелер
1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: облыстың жергілікті атқарушы органы - «Қызылорда облысының кəсіпкерлік жəне туризм 

басқармасы» мемлекеттік мекемесі, «Даму» Кəсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамы Қызылорда облысы бойынша аймақтық филиалы 
(бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші). 

Өтініштерді қабылдау мен мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерін беруді Даму» Кəсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамы 
Қызылорда облысы бойынша аймақтық филиалының кеңсесі жүзеге асырады

Өтініштерді қабылдау жəне  мемлекеттік көрсетілетін қызмет  нəтижелерін беру көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асы-
рылады.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде. 
3. Мемлекеттiк көрсетiлетiн қызметтiң нəтижесi - Өңірлік үйлестіру кеңесінің отырысы хаттамасының көшірмесі (бұдан əрі – көшірме). 
4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі - көрсетілетін қызметті алушы) ақылы негізде көрсетіледі. 

Көрсетілетін қызметті алушы Кепілдік беру шартына қол қойғанға дейін «Даму»кəсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамына кепілдікті беру 
үшін кепілдік беру мерзіміне байланысты: 2 (екі) қоса алғанда жылға дейін - кепілдік беру сомасыннан 0,05 %; 2 (екі) жылдан астам - кепілдік беру 
сомасынан 0,1 % төлейді.

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет көрсету процесінде құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) мен  көрсетілетін қызметті 
берушінің іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы  

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рəсімді (іс-қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының (не сенімхат бойын-
ша оның өкілінің) (бұдан əрі – оның өкілі) көрсетілетін қызметті берушіге Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 24 сəуірдегі № 352 
қаулысымен бекітілген «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша кепілдіктер беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының (бұдан əрі – стандарт) 9-тармағына сəйкес құжаттарды ұсынуы.

6. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған күннен бастап 14 (он төрт) жұмыс күн ішінде;
2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін рұқсат етілетін ең ұзақ күту уақыты 25 (жиырма бес) минуттан аспайды;
3) рұқсат етілетін ең ұзақ қызмет көрсету уақыты 45 (қырық бес) минуттан аспайды.
7. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі - Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен 

басқа, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда сағат 9.00-ден 19.00-ге дейін, үзіліс 13.00-ден 15.00-ға дейін. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет ал-
дын ала жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет көрсетусіз кезек күту тəртібімен жүргізіледі.

Өтініштерді қабылдау мен мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру сағат 9.00-ден 19.00  аралығында, 13.00-ден 15.00-ға дейінгі түскі 
үзіліспен жүзеге асырылады.

8. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оны  орындаудың ұзақтығы:
1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін қызметті берушіге стандарттың 9-тармағына сəйкес құжаттарды ұсынады;
2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжаттарды тіркейді жəне көрсетілетін қызметті  берушінің басшысына ұсынады (он 

бес минуттан аспайды);
3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды қарайды жəне орындаушыға жолдайды        (бір жұмыс күні ішінде);
4) орындаушы құжаттарды қарайды жəне Өңірлік үйлестіру кеңесінің (бұдан  əрі – ӨҮК) қарауына  ұсынады (жеті жұмыс күні ішінде); 
5) ӨҮК құжаттарды қарайды жəне хаттаманы көрсетілетін қызметті берушіге жолдайды (үш жұмыс  күні ішінде);
6) орындаушы ӨҮК отырысы хаттамасының негізінде көшірме дайындайды жəне көрсетілетін  қызметті берушінің басшысына ұсынады (екі  

жұмыс күні ішінде);
7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы көшірмеге қол қояды жəне кеңсе қызметкеріне жолдайды (бір жұмыс күні ішінде);
8) кеңсе қызметкері үзінді көшірмені тіркейді жəне көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне  береді  (он  бес минуттан аспайды).
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет  процесінде құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) мен көрсетілетін қызметті берушінің өзара 

іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы
9. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет процесіне қатысатын көрсетілетін қызметті берушінің, құрылымдық бөлімшелердің (қызметкерлердің) 

тізбесі:
1)  көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2)  көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3)  орындаушы;
4)  ӨҮК.
10. Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) реттілігі мен ұзақтығы көрсетілген рəсімдер (іс-

қимылдар) сипаттамасы осы регламенттің 2 – қосымшасында келтірілген.
11. Əрбір іс-қимылдың (рəсімдердің) өтуіндегі əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, рəсімдердің (іс-қимылдардың) 

реттілігі сипаттамасының блок-схемасы осы регламенттің 3-қосымшасында келтірілген.
12. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) рəсімдерінің (іс-

қимылдарының),  өзара іс-қимылдары  реттілігінің толық сипаттамасы, сонымен қатар өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен жəне (неме-
се) халыққа қызмет көрсету орталықтарымен өзара іс-қимыл тəртібінің жəне мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді 
қолдану тəртібінің сипаттамасы осы регламенттің 4-қосымшасына сəйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында 
көрсетілген.

4. Мемлекеттік қызмет көрсететін лауазымды тұлғалардың жауапкершілігі
13. Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы (бұдан əрі – лауазымды тұлға) мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсетуге жауапты тұлға бо-

лып табылады.
Лауазымды тұлға Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес белгіленген мерзімде мемлекеттік қызметті көрсетуге жауапкершілікте 

болады.
14. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша əрекеттерге (əрекетсіздікке) шағымдану стандарттың 3-бөліміне сəйкес жүргізіледі.
15. Қызмет көрсету жөнінде ақпарат алуға, сондай-ақ, оның сапасын бағалау (оның ішінде) қажет болған жағдайда ақпарат алу үшін байланыс 

телефонының нөмірі: 8 (7242) 23-54-87, 40-10-63,бірыңғай байланыс орталығы  (1414).
«Бизнестің жол картасы 2020» 

бағдарламасы шеңберінде кепілдіктер беру» 
мемлекеттік  көрсетілетін  қызмет  регламентіне

1- қосымша
Қайда ___________________________ əкімдігі
Кімнен ________________________________

 №_________________ ӨТІНІШ 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің _____________ жылғы № _______ қаулысымен бекітілген «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасының 

«Жаңа бизнес-бастамаларды қолдау» бірінші бағыты шеңберінде жеке кəсіпкерлік субъектілеріне екінші деңгейдегі банктердің кредиттері бойынша 
кепілдік беру ережесіне сəйкес Сізден төмендегілерге сəйкес «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде «______________»               АҚ 
алдындағы кредитке ішінара кепілдік беру мүмкіндігін қарау туралы ______________________ жөніндегі мəселені Өңірлік үйлестіру кеңесінің 
қарауына шығаруға бастама жасауыңызды сұраймын:1. 

1. Қатысушы туралы мəліметтер

2. Басшылық
Бірінші басшы 

Бас бухгалтер 

Байланыс жасаушы тұлға

3. Меншік иелері
 (құрылтайшы, қатысушылар, АҚ үшін - акцияларының 5 жəне одан да көп пайызын иеленетін акционерлер).

4. Ағымдағы қызметі туралы ақпарат 

5. Банк шоттары туралы ақпарат
Банк деректемелері (қызмет көрсететін барлық банктердегі барлық ағымдағы жəне жинақтау шоттарын көрсету):

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

6. Кредит тарихы 
Заңды тұлғаның жұмыс барысында пайдаланған осы уақытқа дейін өтелген, сондай-ақ өтелмеген барлық банк несиелері көрсетіледі.

7. Қолданыстағы кредиттер туралы ақпарат 
Күні жəне валютаның бағамы: ___________/_________ 

8. Басқа мемлекеттік бағдарламаларға қатысу жəне жеке кəсіпкерлік субъектісіне қатысты қолданылатын мемлекеттік қолдау шаралары 
туралы ақпарат 

9. Кепілдіктер мен келісімдер
 Осы өтініште көрсетілген барлық деректер мен ақпараттың дұрыс екендігіне жəне шындыққа толық сəйкес келетіндігіне кепілдік беремін, 

көрсетілген деректер мен ақпаратта сəйкессіздік анықталған жағдайда, көрсетілген деректердің шынайы еместігін растайтын мəліметтер анықталған 
кез келген уақытта, осы өтініштің кері қайтарылуына келісемін.

Жергілікті атқарушы органға осы өтініште көрсетілген деректер мен ақпаратты мүдделі үшінші тұлғаларға беруіне қайтып алынбайтын 
келісімімді беремін.

 Қосымшалар:
Осы Келісімде көзделген құжаттардың тізбесі.
 _______________________________ (Т.А.Ə.)
 (қолы) күні

ЖОБА
«Бизнестің жол картасы 2020» 

бағдарламасы шеңберінде кепілдіктер беру» 
мемлекеттік  көрсетілетін  қызмет  регламентіне

2- қосымша
Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы əрбір рəсімнің (іс – қимылдың) реттілігі  мен ұзақтығы  көрсетілген рəсімдер (іс-

қимылдар) сипаттамасы

ЖОБА
«Бизнестің жол картасы 2020» 

бағдарламасы шеңберінде кепілдіктер беру» 
мемлекеттік  көрсетілетін  қызмет  регламентіне

3- қосымша
Əрбір іс-қимылдың (рəсімдердің) өтуіндегі əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, рəсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігі 

сипаттамасының блок-схемасы

ЖОБА
«Бизнестің жол картасы 2020» 

бағдарламасы шеңберінде кепілдіктер беру» 
мемлекеттік  көрсетілетін  қызмет  регламентіне

4- қосымша
«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде кепілдіктер беру» 

мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

ЖОБА
Қызылорда облысы əкімдігінің

2014 жылғы  «    »    № қаулысымен  бекітілген
«Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы» шеңберінде гранттар беру»   мемлекеттік көрсетілетін қызмет  

регламенті
1. Жалпы ережелер
1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: облыстың жергілікті атқарушы органы («Қызылорда облысының кəсіпкерлік жəне туризм 

басқармасы» мемлекеттік мекемесі) (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші). 
Өтініштерді қабылдау жəне  мемлекеттік көрсетілетін қызмет  нəтижелерін беру көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асы-

рылады.
2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде. 
3. Мемлекеттiк көрсетiлетiн қызметтiң нəтижесi - Өңірлік үйлестіру кеңесінің отырысы хаттамасының көшірмесі (бұдан əрі – көшірме).
4. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алушы) тегін көрсетіледі.
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет көрсету процесінде құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) мен  көрсетілетін қызметті 

берушінің іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы  
5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рəсімді (іс-қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының (не сенімхат бойынша 

оның өкілінің) (бұдан əрі – оның өкілі) көрсетілетін қызметті берушіге өтінім ұсынуы. 
6. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар қоржынын тапсырған күннен бастап 40 (қырық) жұмыс күн ішінде;
2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін рұқсат етілетін ең ұзақ күту уақыты 25 (жиырма бес) минуттан аспайды;
3) рұқсат етілетін ең ұзақ қызмет көрсету уақыты 15 (он бес) минуттан аспайды.
Аймақтық үйлестіру кеңесімен мақұлданған жобалардың соңғы нəтижесі: грант ұсыну туралы шарт. 
7. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі - Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен 

басқа, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда сағат 9.00-ден 19.00-ге дейін, үзіліс 13.00-ден 15.00-ға дейін. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет ал-
дын ала жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет көрсетусіз кезек күту тəртібімен жүргізіледі.

Өтініштерді қабылдау мен мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру сағат 9.00-ден 19.00  аралығында, 13.00-ден 15.00-ға дейінгі түскі 
үзіліспен жүзеге асырылады.

8.  Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оны орындаудың ұзақтығы:
1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі бұқаралық ақпарат құралдарындағы конкурс өткізілетіні туралы жарияланымдардағы 

мерзімдерге сəйкес көрсетілетін қызметті берушіге Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 24 сəуірдегі №352 қаулысымен бекітілген 
«Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы» шеңберінде гранттар беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан əрі –  стандарт)  
9-тармағына сəйкес құжаттарды  ұсынады; 

2) көрсетілетін қызметті берушінің  кеңсе қызметкері құжаттарды тіркейді жəне көрсетілетін қызметті берушінің басшысына  ұсынады  (он  
бес  минуттан  аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды қарайды жəне орындаушыға  жолдайды         (бір жұмыс күні ішінде);
4) орындаушы құжаттарды қарайды жəне конкурстық комиссияның (бұдан əрі – комиссия) қарауына ұсынады  (жиырма бес жұмыс күні ішінде);
5) комиссия құжаттарды қарайды жəне  хаттаманы көрсетілетін қызметті берушіге жолдайды (екі жұмыс күні  ішінде);
6) орындаушы комиссияның хаттамасы негізінде құжаттарды Өңірлік үйлестіру кеңесінің (бұдан əрі –ӨҮК)  қарауына ұсынады  (бес жұмыс 

күні  ішінде);
7) ӨҮК  құжаттарды қарайды жəне хаттаманы  көрсетілетін қызметті берушіге жолдайды (үш жұмыс  күні  ішінде);
8) орындаушы ӨҮК отырысының хаттамасы негізінде көшірме дайындайды жəне көрсетілетін қызметті берушінің басшысына  ұсынады  (үш 

жұмыс  күні  ішінде);
9) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы көшірмеге қол қояды жəне кеңсе қызметкеріне  жолдайды  (бір жұмыс күні ішінде);
10) кеңсе қызметкері көшірмені тіркейді жəне көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне береді (он бес минуттан аспайды).
3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) мен көрсетілетін қызметті берушінің өзара іс-

қимыл тəртібінің сипаттамасы
9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын көрсетілетін қызметті берушінің, құрылымдық бөлімшелердің (қызметкерлердің) тізбесі:
1)  көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2)  көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3)  орындаушы;
4)  комиссия;
5)  ӨҮК.
10. Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) реттілігі мен ұзақтығы көрсетілген рəсімдер (іс-

қимылдар) сипаттамасы осы регламенттің 1–қосымшасында келтірілген.
11. Əрбір іс-қимылдың (рəсімдердің) өтуіндегі əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, рəсімдердің (іс-қимылдардың) 

реттілігі сипаттамасының блок-схемасы осы регламенттің 2-қосымшасында келтірілген.
12. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) рəсімдерінің (іс-

қимылдарының),  өзара іс-қимылдары  реттілігінің толық сипаттамасы, сонымен қатар өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен жəне (неме-
се) халыққа қызмет көрсету орталықтарымен өзара іс-қимыл тəртібінің жəне мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді 
қолдану тəртібінің сипаттамасы осы регламенттің 3-қосымшасына сəйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында 
көрсетілген.

4. Мемлекеттік қызмет көрсететін лауазымды тұлғалардың жауапкершілігі
13. Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы (бұдан əрі – лауазымды тұлға) мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсетуге жауапты тұлға бо-

лып табылады.
Лауазымды тұлға Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес белгіленген мерзімде мемлекеттік қызметті көрсетуге жауапкершілікте 

болады.
14. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша əрекеттерге (əрекетсіздікке) шағымдану стандарттың 3-бөліміне сəйкес жүргізіледі.
15. Қызмет көрсету жөнінде ақпарат алуға, сондай-ақ, оның сапасын бағалау (оның ішінде) қажет болған жағдайда ақпарат алу үшін байланыс 

телефонының нөмірі: 8 (7242) 23-54-87, 40-10-63, бірыңғай байланыс орталығы (1414).
 

ЖОБА
«Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы» 

шеңберінде гранттар беру» мемлекеттік  
көрсетілетін қызмет  регламентіне 1- қосымша

Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) реттілігі  мен ұзақтығы  көрсетілген рəсімдер 
(іс-қимылдар) сипаттамасы

ЖОБА
«Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы» 

шеңберінде гранттар беру» мемлекеттік  
көрсетілетін  қызмет  регламентіне 2-қосымша

Əрбір іс-қимылдың (рəсімдердің) өтуіндегі əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, рəсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігі 
сипаттамасының блок-схемасы

ЖОБА
«Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы» 

шеңберінде гранттар беру» мемлекеттік  
көрсетілетін  қызмет  регламентіне 3-қосымша

«Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы» шеңберінде гранттар беру» мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 
анықтамалығы

ЖОБА
Қызылорда облысы əкімдігінің

2014 жылғы  «    »   №        қаулысымен  
бекітілген

«Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы» шеңберінде өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамы-
ту бойынша қолдау көрсету» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер
1. Көрсетілетін қызметті беруішінің атауы: облыстың жергілікті атқарушы органы («Қызылорда облысының кəсіпкерлік жəне туризм 

басқармасы» мемлекеттік мекемесі) (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші). 
Өтініштерді қабылдау жəне  мемлекеттік көрсетілетін қызмет  нəтижелерін беру көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асы-

рылады.
2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде. 
3. Мемлекеттiк көрсетiлетiн қызметтiң нəтижесi - Өңірлік үйлестіру кеңесінің отырысы хаттамасының көшірмесі (бұдан əрі – көшірме). 
4. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алушы) тегін көрсетіледі.
2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) мен көрсетілетін қызметті берушінің іс-қимыл 

тəртібінің сипаттамасы  
5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рəсімді (іс-қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының (не сенімхат бойынша 

оның өкілі) (бұдан əрі – оның өкілі) көрсетілетін қызметті берушіге Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 24 сəуірдегі № 352 қаулысымен 
бекітілген «Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы» шеңберінде  өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту бойынша қолдау көрсету» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  (бұдан əрі –  стандарт) 9-тармағына сəйкес құжаттарды ұсынуы.

6. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған күннен бастап 14 (он төрт) жұмыс күн ішінде;
2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін рұқсат етілетін ең ұзақ күту уақыты 25 (жиырма бес) минуттан аспайды;
3) рұқсат етілетін ең ұзақ қызмет көрсету уақыты 15 (он бес) минуттан аспайды.
7. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі - Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес сенбі, жексенбі жəне мереке 

күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда сағат 9.00-ден 19.00-ге дейін, үзіліс 13.00-ден 15.00-ға дейін. Мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет көрсетусіз кезек күту тəртібімен жүргізіледі.

Өтініштерді қабылдау мен мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру сағат 9.00-ден 19.00  аралығында, 13.00-ден 15.00-ға дейінгі түскі 
үзіліспен жүзеге асырылады

8. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оны орындаудың ұзақтығы:
1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін қызметті берушіге стандарттың 9-тармағына сəйкес құжаттарды  ұсынады;
2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжаттарды тіркейді жəне көрсетілетін қызметті  берушінің басшысына  ұсынады  (он 

бес минуттан аспайды);
3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды қарайды жəне орындаушыға жолдайды        (бір жұмыс күні ішінде);
4) орындаушы  құжаттарды  қарайды  жəне  Өңірлік үйлестіру кеңесінің (бұдан  əрі – ӨҮК)  қарауына  ұсынады  (жеті жұмыс күні ішінде); 
5) ӨҮК құжаттарды қарайды жəне хаттаманы көрсетілетін қызметті берушіге жолдайды (үш жұмыс  күні ішінде);
6) орындаушы ӨҮК отырысы хаттамасының негізінде көшірме дайындайды жəне көрсетілетін  қызметті  берушінің  басшысына  ұсынады  

(екі  жұмыс күні ішінде);
7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы көшірмеге қол қояды жəне кеңсе қызметкеріне  жолдайды (1жұмыс  күні ішінде);
8) кеңсе қызметкері көшірмені тіркейді жəне көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне  береді  (он  бес минуттан аспайды).
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет  процесінде құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) мен көрсетілетін қызметті берушінің өзара 

іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы
9. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет процесіне қатысатын көрсетілетін қызметті берушінің, құрылымдық бөлімшелердің (қызметкерлердің) 

тізбесі:
1)  көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2)  көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) орындаушы;
4) ӨҮК.
10. Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) реттілігі мен ұзақтығы көрсетілген рəсімдер (іс-

қимылдар) сипаттамасы осы регламенттің 1–қосымшасында келтірілген.
11. Əрбір іс-қимылдың (рəсімдердің) өтуіндегі əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, рəсімдердің (іс-қимылдардың) 

реттілігі сипаттамасының блок-схемасы осы регламенттің 2-қосымшасында келтірілген.
12. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) рəсімдерінің (іс-

қимылдарының),  өзара іс-қимылдары  реттілігінің толық сипаттамасы, сонымен қатар өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен жəне (неме-
се) халыққа қызмет көрсету орталықтарымен өзара іс-қимыл тəртібінің жəне мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді 
қолдану тəртібінің сипаттамасы осы регламенттің 3-қосымшасына сəйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында 
көрсетілген.

4. Мемлекеттік қызмет көрсететін лауазымды тұлғалардың жауапкершілігі
13. Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы (бұдан əрі – лауазымды тұлға) мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсетуге жауапты тұлға бо-

лып табылады.
Лауазымды тұлға Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес белгіленген мерзімде мемлекеттік қызметті көрсетуге жауапкершілікте 

болады.
14. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша əрекеттерге (əрекетсіздікке) шағымдану стандарттың 3-бөліміне сəйкес жүргізіледі.
15. Қызмет көрсету жөнінде ақпарат алуға, сондай-ақ, оның сапасын бағалау (оның ішінде) қажет болған жағдайда ақпарат алу үшін байланыс 

телефонының нөмірі: 8 (7242) 23-54-87, 40-10-63, бірыңғай байланыс орталығы  (1414).
ЖОБА

«Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы» шеңберінде
 өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту бойынша 

қолдау көрсету» мемлекеттік  көрсетілетін  қызмет  регламентіне 1-қосымша
Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) реттілігі  мен ұзақтығы  көрсетілген рəсімдер (іс-қимылдар) 

сипаттамасы

ЖОБА
«Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы» шеңберінде

 өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту бойынша 
қолдау көрсету» мемлекеттік  көрсетілетін  қызмет  регламентіне 2-қосымша

Əрбір іс-қимылдың (рəсімдердің) өтуіндегі əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, рəсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігі 
сипаттамасының блок-схемасы

ЖОБА
«Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы» шеңберінде

 өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту бойынша 
қолдау көрсету» мемлекеттік  көрсетілетін  қызмет  регламентіне

3- қосымша
«Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы» шеңберінде өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту бойынша қолдау көрсету» 

мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

ЖОБА
Қызылорда облысы əкімдігінің

2014 жылғы  «      »                  №        қаулысымен  
бекітілген

«Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы» шеңберінде кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесіне 
субсидия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер
1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: облыстың жергілікті атқарушы органы («Қызылорда облысының кəсіпкерлік жəне туризм 

басқармасы» мемлекеттік мекемесі) (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші). 
Өтініштерді қабылдау жəне  мемлекеттік көрсетілетін қызмет  нəтижелерін беру көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асы-

рылады.
2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде. 
3. Мемлекеттiк көрсетiлетiн қызметтiң нəтижесi - Өңірлік үйлестіру кеңесінің отырысы хаттамасының көшірмесі (бұдан əрі – көшірме). 
4. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алушы) ақысыз көрсетіледі.
 2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет көрсету процесінде құрылымдық бөлімшелер  (қызметкерлер) мен  көрсетілетін қызметті 

берушінің іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы  
5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рəсімді (іс-қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының (не сенімхат бой-

ынша оның өкілі) (бұдан əрі – оның өкілі)) көрсетілетін қызметті берушіге Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 24 сəуірдегі № 352 
қаулысымен бекітілген «Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы» шеңберінде кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесіне субсидия беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан əрі – стандарт) 9-тармағына  сəйкес құжаттарды ұсынуы.

6. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған күннен бастап 22 (жиырма екі) жұмыс күн ішінде;
2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін рұқсат етілетін ең ұзақ күту уақыты  25 (жиырма бес) минуттан аспайды;
3) қызмет көрсетудің рұқсат етілетін ең ұзақ уақыты 15 (он бес) минуттан аспайды.
7. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі - Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен 

басқа, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда сағат 9.00-ден 19.00-ге дейін, үзіліс 13.00-ден 15.00-ға дейін. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет ал-
дын ала жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет көрсетусіз кезек күту тəртібімен жүргізіледі.

Өтініштерді қабылдау мен мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру сағат 9.00-ден 19.00  аралығында, 13.00-ден 15.00-ға дейінгі түскі 
үзіліспен жүзеге асырылады.

8. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің  құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оны  орындаудың ұзақтығы:
1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін қызметті берушіге стандарттың 9-тармағына сəйкес құжаттарды ұсынады;
2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжаттарды тіркейді жəне көрсетілетін қызметті  берушінің   басшысына  ұсынады  (он 

бес минуттан аспайды);
3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды қарайды жəне орындаушыға жолдайды (бір жұмыс күні ішінде);
4) орындаушы  құжаттарды  қарайды  жəне  Өңірлік үйлестіру кеңесінің (бұдан  əрі – ӨҮК)  қарауына  ұсынады  (он бес жұмыс күні ішінде); 
5) ӨҮК құжаттарды қарайды жəне хаттаманы көрсетілетін қызметті берушіге жолдайды (үш жұмыс  күні ішінде);
6) орындаушы ӨҮК отырысының хаттамасы негізінде көшірме дайындайды жəне көрсетілетін  қызметті  берушінің  басшысына  ұсынады  

(екі  жұмыс күні ішінде);
7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы көшірмеге қол қояды жəне кеңсе  қызметкеріне  жолдайды  (бір жұмыс күні ішінде);
8) кеңсе қызметкері көшірмені тіркейді жəне көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне береді    (он бес минуттан аспайды).
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет  процесінде құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер)                              мен көрсетілетін қызметті 

берушінің өзара іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы
9. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет процесіне қатысатын көрсетілетін қызметті берушінің, құрылымдық бөлімшелердің (қызметкерлердің) 

тізбесі:
1)  көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2)  көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3)  орындаушы;
4) ӨҮК.
10. Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) реттілігі мен ұзақтығы көрсетілген рəсімдер (іс-

қимылдар) сипаттамасы осы регламенттің 2–қосымшасында келтірілген.
11. Əрбір іс-қимылдың (рəсімдердің) өтуіндегі əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, рəсімдердің (іс-қимылдардың) 

реттілігі сипаттамасының блок-схемасы осы регламенттің  3-қосымшасында келтірілген.
12. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) рəсімдерінің (іс-

қимылдарының), өзара іс-қимылдары  реттілігінің толық сипаттамасы, сонымен қатар өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен жəне (неме-
се) халыққа қызмет көрсету орталықтарымен өзара іс-қимыл тəртібінің жəне мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді 
қолдану тəртібінің сипаттамасы осы регламенттің 4-қосымшасына сəйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында 
көрсетілген.

4. Мемлекеттік қызмет көрсететін лауазымды тұлғалардың жауапкершілігі
13. Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы (бұдан əрі – лауазымды тұлға) мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсетуге жауапты тұлға бо-

лып табылады.
Лауазымды тұлға Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес белгіленген мерзімде мемлекеттік қызметті көрсетуге жауапкершілікте 

болады.
14. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша əрекеттерге (əрекетсіздікке) шағымдану стандарттың 3-бөліміне сəйкес жүргізіледі.
15. Қызмет көрсету жөнінде ақпарат алуға, сондай-ақ, оның сапасын бағалау (оның ішінде) қажет болған жағдайда ақпарат алу үшін байланыс 

телефонының нөмірі: 8 (7242) 23-54-87, 40-10-63, бірыңғай байланыс орталығы  (1414).
«Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы» 

шеңберінде сыйақы мөлшерлемесін субсидиялауды беру» 
мемлекеттік  көрсетілетін  қызмет регламентіне 

1-қосымша
Қайда    _______________________________________ əкімдігі
Кімнен  ______________________________________________
               (жеке кəсіпкерлік субъектісі) 

№ __________ӨТІНІШ-САУАЛНАМА  
 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудын бірыңғай бағдарламасының шеңберіндесыйақымөлшерлемелерінің бөлігін суб-

сидиялау қағидаларына (бұдан əрі – Субсидиялау қағидалары) сəйкес  Сізден «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы (бұдан əрі - Бағдарлама) шеңберінде кредит бойынша сыйақы мөлшерлемелерінің  бөлігін  субсидиялау туралы __________________ 
бойынша Өңірлік үйлестіру кеңесінің  қарауына төменде аталғандарға сəйкес мəселені шығаруға бастамашылық етуіңізді өтінемін: 

1. Бағдарламаның бағыттары (бағытты қанат белгісімен белгілеу)

2. Қатысушы туралы мəліметтер

3. Басшылық
Бірінші басшы 

Бас  бухгалтер

Байланыс жасаушы тұлға
4. Меншік иелері

(құрылтайшы, қатысушылар, АҚ үшін – акцияларының 5%  жəне одан көп  пайызын иеленетін  акционерлері).

5. Ағымдағы қызмет туралы ақпарат

6. Банктік есепшоттар туралы ақпарат
Банктік деректемелері (барлық қызмет көрсетілетін банктердегі  барлық ағымдағы жəне жинақ шоттарын  көрсету):
__________________________________________________________________________

7. Кредит тарихы
Жеке кəсіпкерлік субъектісіжұмыс процесінде пайдаланылған барлық банк қарыздары, өтелген, қазіргі уақытта өтелмеген қарыздарда 

көрсетіледі.

 8. Қолданыстағы кредиттер туралы ақпарат
 Күніжəне валюта бағамы: ___/___.

 9. Басқа мемлекеттік бағдарламаларға қатысуы жəне жеке кəсіпкерлік субъектісіне қатысты қолданылатын мемлекеттік қолдау шаралары туралы 

10. Кепілдіктер жəне келісімдер 
Жеке кəсіпкерлік субъектісі(бұдан əрі - ЖКС) деңгейдегі Бағдарлама Үйлестірушісіне  келесілерді мəлімдейді жəне кепілдік  береді:
 1. Осы өтініммен бірге, немесе жергілікті деңгейдегі Бағдарлама Үйлестірушісінің сұрау салуы бойынша көрсетілетін қызметті беруші 

тапсырылған (ұсынылған) немесе ұсынылатын барлық мəліметтер, ақпарат жəне құжаттама  шынайы болып табылады жəне төменде көрсетілген 
күнге шындыққа толығымен сəйкес келеді, аталған мəліметтер өзгертілген жағдайда көрсетілетін қызметті беруші дереу хабарлауға міндеттенемін.

2. Осы өтінішті қарау  шеңберінде  талап етілген, банктік жəне коммерциялық құпиянықамтитын кез келген ақпаратты жəне құжаттарды 
көрсетілетін қызметті беруші алғашқы талап етуі бойынша беруге жəне ашуға міндеттенемін.

3. Көрсетілетін қызметті беруші аталған куəландырулар мен кепілдемелердің шынайылығын тексермейді.
4. ЖКС, толық емес жəне/немесе дұрыс емес мəліметтерді бергені үшін  Қазақстан Республикасының заңнамасындакөзделген жауапкершілік 

туралы  ескертілген. 
5. ЖКС жарғылық құзыреттілігі осы өтінішті  берілген өтінішке қол қоятын тұлғаға  беруге мүмкіндік беретіндігін ЖКС растайды.
6.  Көрсетілген мəліметтер мен ақпараттың  анық еместігі анықталған жағдайда  берілген өтініштің  көрсетілген деректердің анық еместігін рас-

тайтын мəліметтер анықталатын  кез келген кезеңде қабылданбайтындығымен  келісемін, бұл жағдайда  көрсетілетін қызметті беруші қабылдамау 
себептерін жарияламауға құқылы. 

Жеке кəсіпкерлік субъектісі көрсетілетін қызметті берушісіне төмендегілер бойынша өз келісімін береді: 
1. Көрсетілетін қызметті беруші осы өтініште көрсетілген мəліметтерді, ақпаратты жəне ЖКС ұсынған құжаттарды тексеру жəне қарау 

мақсатымен мүдделі үшінші тұлғаларға ұсынуға құқылы.    
2. Осы өтініште қамтылған барлық мəліметтер, сондай-ақ көрсетілетін қызметті беруші талап еткен барлық құжаттар Бағдарлама аясында Суб-

сидиялау үшін ғана ұсынылған. 
3. Көрсетілетін қызметті беруші ЖКС хабарлаған кез келген өзі туралы ақпаратты тексеру құқығын өзіне қалдырады, ал  ЖКС ұсынған 

құжаттар мен өтініштің түпнұсқасы субсидиялау  берілмеген болса да, көрсетілетін қызметті беруші сақталатын болады. 
4. Көрсетілетін қызметті берушісінің осы өтінішті қарауға қабылдауы, сондай-ақ ЖКС ықтимал шығыстары (Субсидиялауды  алу үшін қажетті 

құжаттарды ресімдеуге, жəне басқаға) көрсетілетін қызметті беруші Субсидиялауды беру немесе ЖКС шығасыларын өтеу  міндеттемесі болып та-
былмайды. 

5. Субсидиялау туралы мəселені  қарау тəртібімен  танысқанын жəне келісетіндігін растайды, кейін көрсетілетін қызметті беруші наразылық 
білдірмеймін. 

 ___________________ (Т.А.Ə.)
(қолтаңба)             Күні
11. Қосымшалар
 __________________________________________________________
(бірінші жəне екінші бағыт бойынша көзделген құжаттар)
__________________________________________________________
 (үшінші бағыт бойынша көзделген құжаттар)
 ___________________ (Т.А.Ə.)
(қолтаңба)             Күні

ЖОБА
«Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы» шеңберінде 

кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесіне субсидия беру» 
мемлекеттік  көрсетілетін  қызмет  регламентіне 2 - қосымша

Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) реттілігі  мен ұзақтығы  көрсетілген рəсімдер (іс-қимылдар) 
сипаттамасы

ЖОБА
«Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы» шеңберінде 

кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесіне субсидия беру» 
мемлекеттік  көрсетілетін  қызмет  регламентіне 3-қосымша

Əрбір іс-қимылдың (рəсімдердің) өтуіндегі əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, рəсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігі 
сипаттамасының блок-схемасы

ЖОБА
«Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы» шеңберінде 

кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесіне субсидия беру» 
мемлекеттік  көрсетілетін  қызмет  регламентіне 4-қосымша

«Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы» шеңберінде кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесіне субсидия беру» мемлекеттік  көрсетілетін  
қызмет  регламентіне мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

ЖКС атауы  
Құрылтайшы(лар) туралы деректер  
Заңды мекенжайы  
Нақты мекенжайы  
Почта мекенжайы  
Мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу күні  
Мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу туралы куəліктің нөмірі  
Қызмет түрлері  
Жетекшілік ететін ведомство, холдинг немесе негізгі компания  
БСН (ЖСН)  
Жұмыс тəжірибесі  

Т.А.Ə.  
Лауазымы  

Жұмыс/үй тел.  
Туған жылы жəне жері  

Жеке куəліктің нөмірі, сериясы  
Тұрғылықты жері (нақты)  

Тіркелген жері  
Жұмыс тəжірибесі  

Т.А.Ə.  
Жұмыс/үй тел.  
Туған жылы жəне жері  
Жеке куəліктің нөмірі, сериясы  
Тұрғылықты жері (нақты)  
Тіркелген жері  
Жұмыс тəжірибесі  

 (Т.А.Ə., лауазымы, телефон)  

Атауы / Т.А.Ə. % Деректемелер
   
   

Сала (ЭҚЖЖ сəйкес)  
Кіші сала (ЭҚЖЖ сəйкес)  
Өнімдер мен қызметтердің түрлері  
Жылдық айналым  
Соңғы есепті күнге пайда немесе залал  
Қызметкерлердің нақты саны ___ оның ішінде əйелдер
Жобаның атауы (қысқаша сипаттама)  
Жоба іске асырылатын жер (облыс, қала)  
Жұмыс орындарының саны  

 Кредитор Сомасы Берілген күні Сыйақыны өтеу 
шарттары

Негізгі борышты өтеу 
шарттары

Банктік қарыз шарты 
бойынша өтеу мерзімі

Нақты өтелген 
күні

1.       
2.       

№ Банк Банктік қарыз туралы 
шарттың деректемелері 
(№, күні)

Сыйақы 
ставкасы, %

Кредит 
сомасы, 
теңге

Негізгі борыш 
бойынша берешектің 
қалдығы, теңге

Кредит 
валютасы

Кредит 
мерзімінің 
аяқталатын күні

Кредиттің 
мақсаты (қысқаша 
сипаттама)

1         

№ Мемлекеттік бағдарламалардың/мемлекеттік қолдау 
шараларының атауы

Мемлекеттік органның, ұлттық қордың/холдингтің 
атауы

Қосымша ақпарат

1.    
2.    

1 Iс- əрекеттердің 
(барысы, 

жұмыстар ағыны) 
нөмірі

1 2 3 4 5 6 7

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 

атауы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
кеңсе 

қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысы

Орындаушы ӨҮК Орындаушы Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
кеңсе 
қызметкері

3 Iс-əрекеттердің 
(үдерiстiң, 
рəсiмнiң, 

операцияның) 
атауы жəне 

олардың 
сипаттамасы

құжаттарды
тіркейді

құжаттарды
қарайды

құжаттарды
қарайды

құжаттарды 
қарайды 

ӨҮК 
отырысының 
хаттамасы 
негізінде 
көшірме 
дайындайды

көшірмеге
қол қояды

көшірмені 
тіркейді

4 Аяқталу нысаны 
(деректер, 

құжат, 
ұйымдастыру-

əкімшілік шешiм)

құжаттарды 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің
басшысына 
ұсынады

құжаттарды 
орындаушыға 
жолдайды

ӨҮК-нің 
қарауына 
ұсынады

хаттаманы 
көрсетілетін 
қызметті 
берушіге 
жолдайды

көшірмені 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің
басшысына 
ұсынады

көшірмені кеңсе 
қызметкеріне 
жолдайды

көшірмені 
көрсетілетін 
қызметті 
алушыға не 
оның өкіліне  
береді

5 Орындалу мерзiмi 15 минуттан 
аспайды

1  жұмыс күні 
ішінде

7  жұмыс  күні 
ішінде 

3 жұмыс күні 
ішінде

2 жұмыс күні 
ішінде

1  жұмыс күні 
ішінде

15 минуттан 
аспайды

1 Iс- əрекеттердің 
(барысы, 

жұмыстар ағыны) 
нөмірі

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
кеңсе 

қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысы

Орындаушы Комиссия Орындаушы ӨҮК Орындаушы Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
кеңсе 
қызметкері

3 Iс-əрекеттердің (үдерiстiң, 
рəсiмнiң, операцияның) 

атауы жəне олардың 
сипаттамасы

құжаттарды
тіркейді

құжаттарды
қарайды

құжаттарды
қарайды

құжаттарды 
қарайды

комиссияның 
хаттамасы 
негізінде 
құжаттарды 
ӨҮК-нің 
қарауына 
ұсынады

құжаттарды 
қарайды

ӨҮК 
отырысының 
хаттамасы 
негізінде 
көшірме 
дайындайды

көшірмеге
қол қояды

көшірмені 
тіркейді

4 Аяқталу нысаны (деректер, 
құжат, ұйымдастыру-

əкімшілік шешiм)

құжаттарды 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің
басшысына 
ұсынады

құжаттарды 
орындаушыға 
жолдайды

комиссияның 
қарауына 
ұсынады

хаттаманы 
орындау
шыға 
жолдай ды

хаттаманы 
көрсетілетін 
қызметті 
берушіге 
жолдайды

көшірмені 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің
басшысына 
ұсынады

көшірмені
кеңсе 
қызметкеріне 
жолдайды

көшірмені 
көрсетілетін 
қызметті 
алушыға не 
оның өкіліне 
береді

5 Орындалу мерзiмi 15 минуттан 
аспайды

1 жұмыс  күні 
ішінде

25 жұмыс  
күні ішінде

2 жұмыс 
күні ішінде

5 жұмыс күні 
ішінде

3 жұмыс  
күні ішінде

3 жұмыс күні 
ішінде

1 жұмыс  күні 
ішінде

15 минуттан 
аспайды

1 Iс- əрекеттердің (барысы, 
жұмыстар ағыны) нөмірі

1 2 3 4 5 6 7

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы Көрсетілетін 

қызметті берушінің 
кеңсе қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысы

Орындаушы ӨҮК Орындаушы Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің кеңсе 
қызметкері

3 Iс-əрекеттердің 
(үдерiстiң, 

рəсiмнiң, операцияның) 
атауы жəне олардың 

сипаттамасы

құжаттарды
тіркейді

құжаттарды
қарайды

құжаттарды
қарайды

құжаттарды 
қарайды 

ӨҮК 
отырысының 
хаттамасы  
негізінде 
көшірме 
дайындайды

көшірмеге
қол қояды

көшірмені 
тіркейді

4 Аяқталу нысаны 
(деректер, 

құжат, ұйымдастыру-
əкімшілік шешiм)

құжаттарды 
көрсетілетін 
қызметті берушінің
басшысына 
ұсынады

құжаттарды 
орындаушыға 
жолдайды

ӨҮК-нің 
қарауына 
ұсынады

хаттаманы 
көрсетілетін 
қызметті 
берушіге 
жолдайды

көшірмені 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің
басшысына 
ұсынады

көшірмені 
кеңсе 
қызметкеріне 
жолдайды

көшірмені 
көрсетілетін 
қызметті алушыға 
не оның өкіліне  
береді

5 Орындалу мерзiмi 15 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні 
ішінде

7  жұмыс  
күні ішінде 

3 жұмыс 
күні ішінде

2 жұмыс күні 
ішінде

1 жұмыс күні 
ішінде

15 минуттан 
аспайды

 Моноқалалары, шағын қалалары жəне ауылдық елді мекендерікəсіпорындардыңжаңа бизнес-бастамаларын қолдау
 Экономиканың басым секторларда жəне өңдеу өнеркəсіптің салаларында қызметтерді жүзеге асыратынкəсіпорындардың салалық қолдау

Кəсіпкерлердің валюталық тəуекелдерін төмендету

Жеке кəсіпкерлік субъектісінің атауы  
Құрылтайшы(лар) туралы мəліметтер  
Заңды мекенжайы  
Нақты мекенжайы  
Пошталық мекенжайы  
Мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу күні  
Мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу туралы куəлік №  
Қызмет түрлері  
Жетекшілік ететін ведомство, холдинг немесе иегер компания  
ЖСН/БСН  
Жұмыс тəжірибесі  

 Т.А.Ə.  
Лауазымы  
Жұмыс/үй телефоны  
Туған жылы жəне жері  
Жеке куəлік №, сериясы  

Тұрғылықты жері (нақты)  
Тіркелген жері  
Жұмыс тəжірибесі  

Т.А.Ə.  
Жұмыс/үй телефоны  
Туған жылы жəне жері  
Жеке куəлік №, сериясы  
Тұрғылықты жері (нақты)  

Тіркелген жері  
Жұмыс тəжірибесі  

(Т.А.Ə., лауазымы, телефон)  

Атауы/Т.А.Ə. % Деректемелері
   
   
   
   
   
   

Сала (ЭҚЖЖ сəйкес)  
Кіші сала (ЭҚЖЖ сəйкес)  
Өнімдер мен қызмет  түрлері  
Жылдық айналым  
Соңғы есептік күнге  табыстары немесе шығыны  
Жұмыскерлерінің нақты саны _____________________ олардың ішінде əйелдер   ____________________
Жобаның атауы (қысқаша сипаттамасы)  
Жобаны іске асыру орны (облыс, қала)  
Жұмыс орындарының саны  

№ Банк Банктік қарыз 
шартының 
деректемелері (№, күні)

Сыйақы 
ставкасы, 
%

Кредит 
валютасы

Кредит 
сомасы

Негізгі қарыз бойынша 
берешектің қалдығы, 
көрсетілген күнге 

Кредит 
мерзімінің 
аяқталу  күні 

Кредит мақсаты 
(қысқаша 
сипаттамасы)

1         
2         

Кредитор Сомасы Берілген күні Сыйақыны өтеу шарттары Негізгі қарызды  өтеу 
шарттары 

Банктік  қарыз шарты 
бойынша өтеу мерзімі 

Нақты өтеу 
күні 

1.       
2.       

№ Мемлекеттік бағдарламаның атауы /мемлекеттік қолдау шаралары Мемлекеттік даму институтының атауы Қосымша ақпарат 

1    
2    
    

1 Iс- əрекеттердің 
(барысы, жұмыстар 

ағыны) нөмірі

1 2 3 4 5 6 7

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысы

Орындаушы ӨҮК Орындаушы Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің кеңсе 
қызметкері

3 Iс-əрекеттердің 
(үдерiстiң, 

рəсiмнiң, операцияның) 
атауы жəне олардың 

сипаттамасы

құжаттарды
тіркейді

құжаттарды
қарайды

құжаттарды
қарайды

құжаттарды 
қарайды 

ӨҮК 
отырысының 
хаттамасы  
негізінде 
көшірме 
дайындайды

көшірмеге
қол қояды

көшірмені 
тіркейді

4 Аяқталу нысаны 
(деректер, 

құжат, ұйымдастыру-
əкімшілік шешiм)

құжаттарды 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің
басшысына 
ұсынады

құжаттарды 
орындаушыға 
жолдайды

құжаттарды
ӨҮК-нің 
қарауына 
ұсынады

хаттаманы 
көрсетілетін 
қызметті 
берушіге 
жолдайды

көшірмені 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің
басшысына 
ұсынады

көшірмені 
кеңсе 
қызметкеріне 
жолдайды

көшірмені 
көрсетілетін 
қызметті 
алушыға не 
оның өкіліне  
береді

5 Орындалу мерзiмi 15 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні 
ішінде

15  жұмыс  
күні ішінде 

3 жұмыс күні 
ішінде

2 жұмыс күні 
ішінде

1 жұмыс күні 
ішінде

15 минуттан 
аспайды

ЖОБА
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www.syrboyi.kz

ЖАРНАМА 5
Бейсенбі, 2 шiлде, 2015 жыл

«Қармақшы ауданы əкімінің аппараты» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі, 120500, Қызылорда облысы, Қармақшы ауда-
ны, Жосалы кенті, Т.Рысқұлов көшесі №2/А үй, анықтама үшін теле-
фондары 8(7243) 72-19-59, факс 8(7243) 72-19-59. karmakchi@mail.ru  
«Б» корпусы бос мемлекеттік əкімшілік лауазымға орналасуға кон-
курс жариялайды:

«Қармақшы ауданы əкімі аппараты» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің ұйымдастыру жəне инспекторлық жұмыс бөлімінің бас 
инспекторы (санаты Е-3, индексі №02-04) - 1 бірлік. Лауазымдық жал-
ақысы мемлекеттік қызмет өтіліне қарай 78 797 66 теңгеден 106 344 81 
теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті есепке алмағанда). 

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Жоғары органдар мен аудан əкімінің қабылданған актілерінің 

орындалуына, олардың іске асырылуына ұйымдастыру жұмыстарын 
жүргізеді.  Өзіне бекітілген бөлімдермен мекемелерде іс қағаздардың, 
құжат айналымдарының Заң талаптарына, нұсқаулықтарға сай болуы-
на бақылау орнатады, уақытылы хабарлап, ұсыныстар енгізіп оты-
рады. Аудандық тұрақты кеңес мəжілісіне бөлімдер бойынша, өзіне 
бекітілген кент, ауылдық округ, салалық мекемелер бойынша зертте-
улер жүргізіп, өзекті мəселелерін күн тəртібіне ұсынып отырады. Өз 
құзыреті шегінде арыз-өтініштердің орындалуын қамтамасыз етеді. 
Өзіне бекітілген бөлімдер, кент, ауылдық округ əкімдерінің жұмысына 
талдау жасап, функцияларының атқарылуы туралы үнемі зерделеу 
жұмыстарын жүргізеді. Аудан əкімінің мəжілісінде, тұрақты кеңесте 
қаралатын мəселелерге байланысты материалдарды зерделеп, сапа-
лы дайындауды жүргізеді. Аудан əкімі төрағалығымен өткізілетін 
жиналыстардың жүргізілу тəртібін, қатысушылардың тізімін жасай-
ды, уақытылы келуін қадағалайды. Жетекшілік жасайтын салала-
ры бойынша аудандық комиссиялардың жұмысына бақылау орнатады. 
Ауданның əлеуметтік экономикалық дамуына, аудан əкімінің іс-қимыл 
бағдарламасына, мемлекеттік бағдарламалардың орындалуына талдау 
жасап, тиісті ұсыныстар береді. Көктемгі егін егу, ауылдық аймақтарды 
дамыту мəселелеріне, азық-түлік бағасын тұрақтандыруға, бюджеттік 
қаржысының игерілуіне талдау жасап отырады. Аудан көлемінде 
салық базасын нығайту бағытындағы жұмыстарды үйлестіреді. Аудан 
көлеміндегі шаруа (фермер) қожалықтары туралы, ауыл шаруашылығы 
жануарларының ірілендіру жəне ветеринарлық іс-шаралардың орында-
луын зерделеп, бақылау орнатады. Аудан көлеміндегі шағын жəне орта 
бизнестің даму мəселелеріне талдау жасап, тиісінше ұсыныс енгізіп оты-
рады. Жекешелендірудің екінші толқыны жəне IPO мəселелеріне талдау 
жасайды. 

Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар:  
Білім (құқық жəне экономика негіздері) немесе құқық немесе 

əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес (экономика немесе ме-
неджмент немесе қаржы немесе қаржы мемлекеттік жəне жергілікті 
басқару) немесе ауылшаруашылық ғылымдары (агрономия немесе 
малшаруашылық өнімдерін өндіру технологиясы немесе су ресурста-
ры жəне суды пайдалану немесе аграрлық техника жəне технология не-
месе орман ресурстары жəне орман шаруашылығы) немесе техникалық 
ғылымдар жəне технологиялар мамандықтары бойынша жоғары білім.  

Жұмыс тəжірибесі келесі талаптардың біріне сəйкес болуы тиіс:
1) мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес; 
2) осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағытына сəйкес 

облыстарда жұмыс өтілі екі жылдан кем емес; 
3) жоғары жəне жоғары оқу орындарынан кейінгі білім бағдарламалары 

бойынша Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы білім беру 
ұйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе шетелдің жоғары 
оқу орындарында Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық ко-
миссия бекітетін басым мамандықтар бойынша оқуды аяқтауы; 

4) ғылыми дəрежесінің болуы. 
Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) өкілетті орган белгілеген нысандағы өтініш; 
2) 3х4 үлгідегі фотосуретпен осы өкілетті орган белгілеген нысанда 

толтырылған сауалнама;
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куəландырылған 

көшiрмелерi;
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық 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 уəкілетті органмен белгіленген шекті 

мəннен төмен емес нəтижемен тестілеуден өткені туралы қолданыстағы 
сертификат (немесе нотариалдық куəландырылған сертификат көшірмесі).

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

Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну конкурс комиссиясының 

оларды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады. 
Мемлекеттік қызметшілермен тапсырылатын 3) жəне 4) тармақша-

ла рында көрсетілген құжаттарды олар жұмыс істейтін мемлекеттік ор-
гандардың 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 жарияланымдар жəне өзге де олардың кəсіби қызметін, біліктілігін 
сипаттайтын мəліметтер) қосымша ақпараттарды бере алады. Азаматтар 
жоғарыда аталған, құжат тігілетін мұқабада орналастырылған құжаттарды 
қолма-қол тəртіпте немесе почта арқылы құжаттарды қабылдау 
мерзiмiнде бере алады. Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды хабар-
ламада көрсетілген электрондық почта мекен-жайына электронды түрде 
бере алады. Конкурсқа қатысу үшін жоғарыда көрсетілген құжаттарды 
электрондық почта арқылы берген азаматтар құжаттардың түпнұсқасын 
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 («Кызылор-
динские вести» жəне «Сыр бойы») соңғы жарияланған күннен бастап он 
жұмыс күні ішінде «Қармақшы ауданы əкімінің аппараты» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінде Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Жосалы 
кенті, Т.Рысқұлов көшесі, №2/А үй 19-кабинетте қабылданады.

Əңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс комиссиясы шешім 
қабылдаған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде əңгімелесу өткізу күні 
туралы конкурс комиссиясының хатшысымен хабарландырылады. Хабар-
ландыру қатысушылардың электрондық мекен-жайларына жəне ұялы те-
лефондарына ақпарат жіберу жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.

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

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

 Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар ретінде Қазақстан 
Республикасы Парламентінің жəне барлық деңгейдегі мəслихат 
депутаттарының, Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген 
тəртіпте аккредиттелген бұқаралық ақпарат құралдарының, басқа 
мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестіктердің (үкіметтік емес 
ұйымдардың), коммерциялық ұйымдардың жəне саяси партиялардың 
өкілдері, уəкілетті органның қызметкерлері 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 персоналды басқару қызметіне (кадр қызметіне) жеке басын 
куəландыратын құжаттың көшірмесін, ұйымдарға тиесілілігін растайтын 
құжаттардың түпнұсқасын немесе көшірмелерін ұсынады.

Осы Қағидалардың мемлекеттiк органның басшысымен (жауап ты 
хатшы) конкурс комиссиясының отырысына сарапшылардың қатыс-
ты рылуына жол беріледі. Сарапшы ретінде конкурс жариялаған мемле-
кет тік органның қызметкері болып табылмайтын, бос лауазымның 
функ ционалдық бағыттарына сəйкес облыстарда жұмыс тəжірибесі бар 
тұлға лар, сондай-ақ персоналды іріктеу жəне жоғарылату бойынша ма-
ман дар, басқа мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызметшілері, 
Қазақ стан Республикасы Парламентінің жəне мəслихат депутаттары 
қатыса алады. 

«Б» корпусының бос мемлекеттік əкімшілік лауазымына үміткерлер 
Қазақстан Республикасыныңмемлекеттік қызмет істері жəне сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл  агенттігінің Астана, Алматы, Аты-
рау, Көкшетау, Павлодар, Тараз, Өскемен, Орал, Петропавл, Қостанай, 
Қызылорда, Қарағанды, Талдықорған, Ақтөбе, Ақтау жəне Шымкент 
қалаларындағы аймақтық тестілеу орталықтарында белгіленген тəртіппен 
өтеді.

E-3 - cанаты үшін тестілеу бағдарламасы: Мемлекеттік тіл-
ді білуге тест (20 тапсырма); Логикалық  тест (10 тапсырма); 
Қазақ стан Республикасының заңнамасын білуге арналған тестке 
Қазақ стан Республикасының Конституциясы (15 сұрақ); «Қазақстан Рес-
пуб ликасының Президенті туралы» (15 сұрақ);«Мемлекеттік қызмет тура-
лы» (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 білуге арналған тест сұрақтары кіреді.

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

«Қармақшы ауданы əкімінің аппараты» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің конкурстық комиссиясы.

Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Сұлутөбе 
ауылында орнатылатын мемлекет жəне қоғам 
қайраткері Мұстафа Шоқай бюстінің эскиздік жо-
басына ашық конкурс жарияланады.

Конкурсты «Шиелі аудандық мəдениет жəне 
тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесі 
ұйымдастырады. 

Конкурстың мақсаты – бюстінің бейнесін аша-
тын, аса мəнерлі мүсіндік көркемдік шешімді 
анықтау. Ұсынылған жобалар жоғары идеялық 
жəне сəулеттік-көркемдік деңгейде орындалуы 
тиіс. 

1. Конкурстың бағдарламасы 
Конкурстық құжаттардың құрамы жəне олар-

ды рəсімдеуге қойылатын талаптар 

1. Бюстінің жобасын іріктеу талаптары: 
-көркемдік деңгейі жоғары, эстетикалық 

мəнерліліктің болуы; 
- идеялық мазмұны, көркемдік тұтастығы мен 

бітімі ерекше болуы; 
- бюстінің алыстан көз тартуы; 
- орналасатын жердегі көріністің (панорама) 

басым композициясына айналуы керек. 
2. Конкурстық материалдар құрамында 

ұсынылатын құжаттар: 
1) Орналасу сызбасы   М1:500
2) Бас жоспар    М1:500
3) Нұсқа (макет)   М1:10
4) Бюстінің қасбеттері  М1:10
5) Бюстінің эскизі – Н-0,50-0,60 см . 
6) Бюстінің көркемдік шешімі мен кеңістікті 

ұйымдастыру қағидалары жəне негізгі идеясы 
мазмұндалған №14 өлшемді «TimesNewRoman» 
шрифтімен бірінші жоларалығымен басылған 
2 беттен аспайтын мəтіннен тұратын, 2 дана 
қысқаша түсініктеме жазба. 

3. Бюстінің орналасу сызбасы қалалық сəулет 
жəне қала құрылысы бөлімімен келісілуі тиіс.

4. Барлық графикалық жұмыстар 60х90 см 
планшетте беріледі. 

Графикалық орындау əдістер – макеттің түсі, 
техникасы, материалы жəне бюсті автордың өз 
қалауы бойынша орындалады. 

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

2. Конкурстың шарттары
1. Конкурсқа қатысуға мүсіншілер жəне 

авторлық ұжымдар шақырылады. 
2. Бюстінің материалы – қола. Натуралдық 

мөлшері – 2,5.
Бюстінің орнатылатын жері: Қызылорда облы-

сы, Шиелі ауданы, Сұлутөбе ауылы.
3. Конкурсқа ұсынылатын материалдар «Об-

лыста жаңа ескерткіштерді орнатуды реттеу 
жəне тарихи-мəдени мұра объектілерін тарих 
жəне мəдениет ескерткіштері деп тану, сондай-ақ 
оларды мəртебесінен айыру туралы қорытынды 
əзірлейтін облыстық комиссияда» қаралып, аталған 
комиссияның оң қорытындысымен Қазақстан Рес-
публикасында орнатылатын ескерткіштер мен мо-
нументтер жөніндегі Мемлекеттік комиссияның 
(Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 
1 наурызындағы №311 қаулысымен бекітілген) 
қарауына ұсынылатын болады. 

4. Авторлар конкурс материалдарын «Қызыл-
орда облысының мəдениет, мұрағаттар жəне 
құжаттама басқармасының Қызылорда облыстық 
тарихи жəне мəдени ескерткіштерді қорғау 
жөніндегі» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне  
2015 жылдың  «15» шілдесіне дейін ұсынулары 
қажет. 

5. Конкурс жобалары алты таңбалы сандар-
мен белгіленген шифрмен ұсынылады. Шифр 
- конкурсқа ұсынылған жоба материалдарының, 
сондай-ақ конверттің оң жақ жоғарғы бұрышына 
жазылады (биіктігі 1 см). Жобаға қосымша 
желімделген конвертте авторлардың аты-жөні, 
тегі көрсетілген ақпараттық парақ тіркеледі. 

Конкурс шарттары сақталмаған жоба-
лар байқауға жіберілмейді жəне комиссияда 
қаралмайды. 

6. Бағдарлама жəне конкурс шарттары бой-
ынша ақпарат алу үшін төмендегі мекенжайға 
хабарласуға болады. 

120001; Қызылорда қаласы, ІІІ ірілен-
дірілген квартал н/з (бұрынғы əскери комис-
сариат тың шақыру пункті ғимараты) «Қызыл-
орда облысының мəдениет, мұрағаттар жəне 
құжаттама басқармасының Қызылорда 
облыстық тарихи жəне мəдени ескерткіштерді 
қорғау жөніндегі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі. Тел: 8 (7242) 27-86-84; 26-41-93; 
e-mail:ohranakzl@mail.ru 

ХАБАРЛАМА

ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 28.06. 2007 ж. №204-ө бұйрығымен 
бекітілген «Жоспарлау алдындағы, жоспарлау, жобалау алдындағы жəне жобалау 
құжаттамасын əзірлеу кезінде көзделіп отырған шаруашылық қызметтің қоршаған 
ортаға əсеріне бағалау жүргізу бойынша Нұсқаулықтың» 53-тармағына сəйкес 
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ «Қызылқия кенішіндегі су айдамалау жүйесі. 
№130, 147, 337 ұңғымаларға айдамалау құбырларын тарту», «Арысқұм кенішіндегі су 
айдамалау жүйесі. №207 ұңғымаға айдамалау құбырын тарту» жəне «Оңтүстік-батыс 
Қарабұлақ кенішіндегі  мұнай жинау жүйесі. №31, 32, 37, 39, 40, 41, 43, 45 ұңғымаларға 
жəне – №2 спутникке баратын кірме жолдар» жобалары бойынша жазбаша ұсыныстар 
мен ескертулерді жинау жолымен қоғамдық пікірді есепке алуды жүргізеді.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулерді жинау Қызылорда қаласы, Қазыбек би к., 
13 мекенжайында жəне Azhimurat.Orazbayev@petrokazakhstan.com электронды пошта-
сы арқылы қабылданады.

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

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 
9 қаңтардағы №212-ІІІ Экологиялық кодексінің 57-бабының талаптарына сəйкес 
«Қызылқия кенішіндегі су айдамалау жүйесі. №130, 147, 337 ұңғымаларға айдамалау 
құбырларын тарту», «Арысқұм кенішіндегі су айдамалау жүйесі. №207 ұңғымаға ай-
дамалау құбырын тарту» жəне «Оңтүстік-батыс Қарабұлақ кенішіндегі  мұнай жинау 
жүйесі. №31, 32, 37, 39, 40, 41, 43, 45 ұңғымаларға жəне – №2 спутникке баратын кірме 
жолдар» жұмыс жобаларының Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі 
Экологиялық реттеу, бақылау жəне мұнай-газ кешеніндегі мемлекеттік инспек-
ция комитетінің Қызылорда облысы бойынша экология департаментіне мемлекеттік 
экологиялық сараптамаға жолданғандығын хабарлайды. 

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

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

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ «Қарабұлақ кенішін игерудің техно-
логиялық сызбасы» жобалық құжатын  жəне  аталған жобаға «Қоршаған ортаға əсерін 
алдын ала бағалауды» əзірлеген болатын. 

ҚР Экологиялық Кодексі 57-бабының 2-тармағына сəйкес барлық мүдделі азамат-
тар мен қоғамдық бірлестіктерге аталған объект бойынша ақпарат алуға жəне қоғамдық 
тыңдауларды жүргізу кезеңінде өз ойын білдіруге мүмкіндік беріледі. 

Өткізу мекенжайы: Қызылорда қ., Əйтеке би көш., 17а
Күні мен уақыты: 23 маусым сағат 11-00

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» акционерлік қоғамының əкімшілігі 
мен кəсіподақ комитеті осы акционерлік қоғамның Құмкөл кенішіндегі 
мұнайды коммерциялық есепке алу торабының технологы Алмат Қилыбаевқа 
жəне МДАЦ менеджері Бағдат Мырзашевқа інілері

Айдостың
қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

***
ҚР ДС жəне ƏДМ «Қазақ республикалық лепрозорий» мемлекеттік меке-

ме сі ұжымы осы мекеменің дəрігері Ізмағамбетов Асылбек Жамалұлына 
ағасы

Жамалов Байжігіт Жамалұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 22 сəуірдегі №793 

Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Республикасында қылмысқа жəне сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күресті күшейту жəне құқық қорғау қызметін одан 
əрі жетілдіру жөніндегі қосымша шаралардың» жəне Қазақстан Республика-
сы Президентінің 2005 жылғы 3 мамырдағы №1567 Жарлығымен бекітілген 
«Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің Ар-намыс кодексі» 
талаптарын жүзеге асыру мақсатында Қызылорда қаласы, М.Əуезов көшесі, 
№24 «а» мекен-жайында орналасқан «Қызылорда облысы бойынша көліктік 
бақылау инспекциясы» мемлекеттік мекемесінің 27-68-26 нөмірлі сенім теле-
фоны жұмыс жасайтынын хабарлайды.  

«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

КОНКУРCҚА ҚАТЫСЫҢЫЗ

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС

2015 жылдың 30 маусымдағы  мүлікті жария етуге байланысты есептіліктің қорытындысы
Аудан Келіп түскен өтініштер саны Орны

Қызылорда қаласы 310 1
Қармақшы ауданы 58 2

Жаңақорған ауданы 54 3
Шиелі ауданы 22 4
Қазалы ауданы 19 5

Жалағаш ауданы 18 6
Арал қаласы 15 7

Сырдария ауданы 12 8
Арал ауданы 6 9

Қазалы қаласы 4 10

ТҮЗЕТУ
Облыстық «Сыр бойы» газетінің 2015 жылғы 30 маусымдағы № 95 

(18983)  нөмірінде жарияланған Қызылорда облысы əкімдігінің 2015 жылғы 
9 маусымдағы №30 қаулысының қосымшасы келесі редакцияда оқылсын:

Қызылорда облысы əкімдігінің
2015 жылғы «9» маусымдағы №30

қаулысына қосымша

2015 жылдың өніміне бірінші көбейтілген жəне бірінші ұрпақ 
будандарының тұқымдарын тұтынудың (пайдаланудың) ең төменгі 

нормалары аймақтар бойынша жəне дақылдар бөлінісі

Ескерту: 
1– оңтүстік аймақ (Жаңақорған, Шиелі аудандары);                                                     
2 – орталық аймақ (Жалағаш, Қармақшы, Сырдария аудандары жəне      

Қызылорда қаласы);
3 – солтүстік аймақ (Арал, Қазалы аудандары).  

Қызылорда облысы жастары-
на арналған «Сыр үміті» сыйлығы 
жастардың азаматтық жəне қоғамдық-
саяси белсенділігін арттыру, жа-
стар ұйымдарының өзара байланысын 
нығайту, облыс жастарының білім, ғылым, 
өнер, мəдени деңгейінің артуына жəне 
аймақтағы жастар саясатындағы өзін-өзі 
басқару жүйесін қалыптастыруға жағдай 
жасай отырып, талантты, білімді, саяси 
жəне қоғамдық өмірде белсенді жастар-
ды көтермелеу жəне қолдау мақсатында 
тағайындалады. 

Ұйымдастырушылар: 
- Қызылорда облыстық ішкі саясат 

басқармасы;
- «Самұрық» инновациялық идеялар-

ды дамыту орталығы» қоғамдық қоры. 
Қойылатын талаптар:
14 пен 29 жас аралығындағы облыстың 

барлық жастары. 
Қызылорда облысы жастарына 

арналған «Сыр үміті» атты сыйлығының 
тағайындалуының басты қағидасы облыс 
жастарының мемлекеттік жастар саясатын 
жүзеге асыру, жетілдіру жəне дамытудағы 
қосқан үлесі болып табылады, сонымен 
қатар, өз саласының жəне қоғамның жалпы 
дамуына қосқан үлесі мен инновациялық 
идеялары қошталады.

Қызылорда облысы жастары-
на арналған «Сыр үміті» атты сыйлығы 
төмендегі бағыттар бойынша облыстың 
дамуы мен өркендеуіне сүбелі үлес 
қосып белсене атсалысқан жастар үшін 
тағайындалады:

• өз саласы бойынша жоғары жəне 
жақсы көрсеткіштерге, жетістіктерге қол 
жеткізгені үшін;

• əлеуметтік маңызды жобалар жəне 
қоғамдық өмірге белсене қатысуы;

• мемлекеттік жастар саясатын жүзеге 
асыру жəне жетілдіру бойынша қосқан 
жаңашыл бастамалары;

• жеке басының жетістіктері;
• аудандық, қалалық, облыстық, 

республикалық сайыстарға қатысуы жəне 
жеңімпаз аталуы.

Қызылорда облысы жастары-
на арналған «Сыр үміті» атты сыйлығы 
ұлты, нəсілі, жынысы, діні, білім деңгейі 
мен əлеуметтік жағдайына шектеу 
қойылмайды. Қызылорда облысы жа-
старына арналған сыйлық отыз жасқа 
(сыйлық көлемі 150 000 (бір жүз елу мың 
теңге) тағайындалады жəне бір адамға 
екі мəрте сонымен қатар, осы уақытқа 
дейін осы сыйлықты алған жастарға қайта 
берілмейді. 

Қызылорда облысы жастарына 
арналған «Сыр үміті» сыйлығы үш кезең 
бойынша ұйымдастырылады:

- бірінші кезең: үміткерлерді іріктеу 
(2015 жылғы 4 тамыз);

- екінші кезең: «Сыр үміті» 
сыйлығының жеңімпаздарын анықтау 
(2015 жылғы 7 тамыз);

- үшінші кезең:  «Сыр үміті» 
сыйлығының иегерлерін марапаттау (2015 
жылғы 12 тамыз).

Қызылорда облысы жастары-
на арналған «Сыр үміті» сыйлығына 
үміткерлер мына төмендегі құжаттарды 
2015 жылдың 1 тамызына дейін 
«Самұрық» инновациялық идеяларды 
дамыту орталығы» қоғамдық қорына 
(Қызылорда қаласы, Желтоқсан көшесі 
№90 үй) тапсыруы қажет: 

 - жұмыс орнынан /оқу орнынан/, са-
ласы бойынша мемлекеттік мекемелер 
мен ұйымдардан ұсыным хаттары (қол 
жеткізген жетістіктері мен марапаттарын 
көрсете отырып);

 - түйіндеме (қазақ жəне орыс 
тілдерінде жазылған, 3х4 фотосуретімен);

 -  өмірбаяны; 
 -  жұмыс орнынан /оқу орнынан/ 

анықтама;
 - орта арнаулы немесе жоғары білімі 

туралы диплом (көшірмесі);
 - жетістіктері (алғыс хаттары, мақтау 

қағаздары, дипломдары жəне т.б.) /сканер 
арқылы жасалған көшірмелері/; 

 - «Мен осы сыйлыққа неге 
лайықтымын?» тақырыбында жазылған 
эссе (кемінде 1,5 - 2 беттен кем емес); 

 - мемлекеттік жастар саясатын жүзеге 
асыру бойынша өткізген, қатысқан ша-
ралары жайлы мəлімет, жарияланған 
мақалалар, жүзеге асырған жобалары жəне 
басқа да ұсыныс, кепілдеме хаттары;

 -  10х15 фотосуреті (1 дана, электрон-
ды нұсқасымен); 

 - жеке куəлігі (көшірмесі), тұрғылықты 
мекен-жайы бойынша анықтама.

Құжаттар бекітіліп, беттеліп 
ұсынылуы қажет (портфолио түрінде).  

Ескерту: Тапсырылған құжаттар 
рəсімдеу талаптарына сəйкес келме-
ген немесе толық ұсынылмаған жағдайда 
қарастырылмайды.

Қосымша ақпараттарды «Самұрық» 
инновациялық идеяларды дамыту 
орталығы» қоғамдық қорынан алуға бола-
ды. 

Байланыс телефоны: 8 /7242/ 23-02-59. 

Қызылорда облысы жастарына арналған «Сыр үміті» сыйлығын тағайындау 
ережесі

№
р/с

Дақыл
Аймақтар

1 2 3
Бірінші көбейтілген жəне бірінші ұрпақ будандарының 
тұқымдарын 1 гектарға тұтынудың (пайдаланудың) ең 

төменгі нормалары, килограмм
1 Арпа 10,529 - 10,529
2 Жүгері (будан) - 39,000 39,000
3 Күріш 5,223 5,366 5,698
4 Мақсары 0,409 0,409 0,371
5 Бұршақты көп 

жылдық шөптер
13,000 13,000 13,000

80 жасқа қараған шағында 
қоғам жəне мемлекет қайраткері, 
Социалистік Еңбек Ері Золотарев Ев-
гений Михайлович дүниеден озды.  

Е.М.Золотарев 1936 жылы 
14 ақпанда Украинаның Полта-
ва облысы Карлов ауданы Халту-
рин кентінде дүниеге келді. Полта-
ва ауыл шаруашылығы институтын, 
КОКП ОК жанындағы жоғары пар-
тия мектебін бітірген. Еңбек жолын 
1961 жылы “Подлесный” кеңшарында 
бас мал дəрігері қызметінен бастады. 
Мұнан кейін Шортанды ауданындағы 
Андреевский кеңшарының дирек-
торы, аудандық ауылшаруашылық 
басқармасының бастығы, Целино-
град ауданы халық депутаттары 
кеңесінің төрағасы, Целиноград ау-
даны партия комитетінің бірінші хат-
шысы, облыстық ауыл шаруашылығы 
басқармасының бастығы қызметтерін 
абыроймен атқарды. 

Евгений Михайлович Золотарев 
1985-1989 жылдары Қызылорда об-
лысы партия комитетінің екінші хат-
шысы, облыстық халық депутатта-
ры кеңесінің төрағасы қызметтерін 

атқарды. Ол облыстың əлеуметтік-
экономикалық дамуына қомақты үлес 
қосып, өзінің ұйымдастырушылық, 
іскерлік қабілетімен танылды. 
Аймақтық ауыл шаруашылығы 
саласының өркендеуіне, халықтың əл-
ауқатының жақсаруына күш-жігерін 
жұмсады. Қай жұмыста болмасын 
талапшылдығымен, еңбекқорлығымен 
есте қалды. 

Е.М.Золотарев бұдан кейін Ақтөбе 
облысы партия комитетінің бірінші 
хатшысы, Ақтөбе облыстық кеңесінің 
төрағасы қызметінде болды. Ол 
бірнеше рет республика Жоғарғы 
Кеңесінің депутаты болып сайлан-
ды. Еліне сіңірген көп жылғы жемісті 
қызметі үшін  Социалистік Еңбек Ері 
атағы беріліп, Ленин, Октябрь рево-
люциясы, Халықтар достығы, Еңбек 
Қызыл ту ордендерімен марапаттал-
ды. Өмірінің соңғы жылдарын туған 
жері Украинада өткізіп, балалары мен 
немерелерін өсірген ардақты ата атан-
ды. 

Сыр елінің жұртшылығы атынан 
Евгений Михайловичтің туған туы-
старына, əріптестеріне көңіл айта оты-

рып, қайғысына ортақтасамыз.
Золотарев Евгений Михайловичтің 

жасаған ісі, жарқын бейнесі оны бі ле-
тіндердің жүрегінде ұзақ уақыт сақ та-
лады.

Қызылорда облысы əкімдігі, 
облыстық мəслихат, 

«Нұр Отан» партиясы 
облыстық филилалы.

ЗОЛОТАРЕВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ



Бейсенбі, 2 шілде, 2015 жыл
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ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС
«Жаңақорған  ауданы   əкімінің  аппараты» мемлекеттік мекемесі, 

120300,  Қызылорда облысы,  Жаңақорған кенті, М. Көкенов көшесі № 37 
үй, анықтама үшін телефондары  22-4-18, факс  22-4-29  электрондық почта 
org_acim@mail.ru, «Б» корпусы бос мемлекеттік  əкімшілік лауазымдарға  
орналасуға конкурс  жариялайды:

1. Жаңақорған аудандық ауыл шаруашылығы бөлімінің бас маманы (са-
наты Е-R – 4, индексі №05-1-6 ) – 1 бірлік. Лауазымдық жалақысы мемлекеттік 
қызмет өтіліне қарай 56376 теңгеден  76235 теңгеге  дейін (экологиялық  
коэффициентті  есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: Ауыл шаруашылығы саласы бойын-
ша  ауыл шаруашылығы құрылымдарының жəне заңды тұлғалардың қаржылық 
есебінің қорытындысын мерзімінде облысқа жəне тиісті органдарға тапсырып от-
ырады. Ауыл шаруашылығы саласының қаржылық жағдайын талдау, қаржылық-
экономикалық сауықтыру бағдарламаларын жасауға қатысу жəне бөлімдегі 
қаржының жылға қаралған сметалар бойынша əрбір ерекшеліктеріне сəйкес 
жұмысау басты міндеті. Техникалық-шаруашылық мəселелерді шешеді, бөлімнің 
бухгалтерлік есебін жүргізіп отырады. Қаржының мақсатты жұмсалуына бақылау 
жасайды. Қаржылық, шаруашылық жұмыстарды үйлестіріп, бөлімдегі бюджет 
қаржысының тиісті ерекшеліктерімен жұмсалуына жауап береді. Мемлекеттік са-
тып алу тендерлерінің заңдылыққа сəйкес өткізілуін ұйымдастырады.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар: Жоғары экономикалық 
білім. 

1. Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттағы 
нақты лауазымның функционалдық бағытына сəйкес облыстарда екі жылдан кем 
емес жұмыс өтілі болған жағдайда ортадан кейінгі экономикалық білімі барларға 
рұқсат етіледі.

2. Бухгалтер, қаржыгер.
2. Жаңақорған аудандық экономика жəне бюджеттік жоспарлау бөлімінің 

ішкі экономика секторының меңгерушісі (санаты Е-R – 3, индексі №01-1-1) – 1 
бірлік. Лауазымдық жалақысы мемлекеттік қызмет өтіліне қарай 74313 теңгеден  
99938 теңгеге  дейін (экологиялық  коэффициентті  есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: Бөлімнің бес жылдық кезеңге арналған 
стратегиялық жоспар жобасын əзірлеп, облыстық басқармадан келісімнен өткізу 
жəне аудан əкімінің қаулысымен бекітілуін қадағалау. Ауданның бес жылдық 
кезеңге арналған «Даму» бағдарламасы жобасын əзірлеу кезінде, салалық 
бөлімдермен бірлесе отырып жұмыстарын үйлестіру жəне ауданның «Даму» 
бағдарламасын іске асыру туралы жасалған іс-шара жоспарына сəйкес, орында-
луы туралы мəліметтерін əзірленуіне, аудан əкіміне жəне жоғарғы органдарға 
тапсырылып отырылуына бақылау жүргізу. Ауданның əзірленген «Даму» 
бағдарламасы жобасын мəслихатқа бекітілуіне бақылау жасау. Ауданның 
əлеуметтік-экономикалық дамуы туралы талдамалық көрсеткіштері бойынша 
тоқсандық материалын əзірлеп, аудан əкіміне жəне жоғарғы органдарға тапсы-
рып отыру. Ауданның əлеуметтік-экономикалық дамуы туралы көрсеткіштерінің 
мониторингісінің жүргізілуіне жəне əзірленген рейтингілік бағалау нысандарының 
аудан əкіміне тапсырылып отырылуына бақылау жүргізу. Сектордың ішкі 
жұмыстарын үйлестіру. 

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар: Жоғары  экономикалық білім.
Жұмыс тəжірибесі келесі талаптардың біріне сəйкес болуы тиіс:
1)  мемлекеттік қызмет өтілі бір жарым жылдан кем емес;
2) осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сəйкес об-

лыстарда жұмыс өтілі үш жылдан кем емес;
3) жоғары жəне жоғары оқу орындарынан кейінгі білім бағдарламалары 

бойынша Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы білім беру 
ұйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе шетелдің жоғары оқу орын-
дарында Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссия бекітетін  
басым мамандықтар бойынша оқуды аяқтауы

4) ғылыми дəрежесінің болуы.
3. Жаңақорған аудандық құрылыс бөлімінің жетекші маманы (санаты 

Е-R – 5, индексі №010-0-3) - 1 бірлік.  Лауазымдық жалақысы мемлекеттік қызмет 
өтіліне қарай 49969 теңгеден  67907 теңгеге  дейін (экологиялық  коэффициентті  
есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: Аудан, ауылдық жерлердегі  құрылыс  
саласындағы атқарылатын жұмыстардың орындалуын қадағалау. Бөлім  арқылы 
атқарылатын құрылыс жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттарына  техни-
калық негіздемелер дайындау, №2 нысан бойынша атқарылған мердігерлік 
жұмыстардың көлемі мен сапасын  жəне олардың жобалық-сметалық құжаттарға  
сəйкестігін анықтап, растау. Жобалық-сметалық құжаттар мен техника-эко-
номикалық негіздемелерге тапсырыс беруге қажетті құжаттар пакетін дайын дау. 
Бөлімнің құрылыс саласындағы жұмыстарын дамыту, қаржы жəне  материалдық-
техникалық ресурстарын тиімді пайдалану мақсатында жобалар əзірлеу мен  
енгізуге ықпал ету. Төтенше жағдайлардың алдын алу бойынша аудандық ТЖ 
жəне АҚ инженерлік қызметінің жұмыстарын үйлестіру. 

Орындауға берілген  ағымдағы  тапсырмалар  мен кадр қызметіне байланы-
сты жұмыстарды  атқару.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар: Жоғары немесе ортадан 
кейінгі техникалық (инженер-құрылысшы) білім.

4. Бесарық ауылдық округі əкімі аппаратының бас маманы (санаты 
E-G-3, индексі  №20-0-1) - 1 бірлік. Лауазымдық жалақысы мемлекеттік қызмет 
өтіліне қарай 53813 теңгеден 72391 теңгеге  дейін (экологиялық  коэффициентті  
есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: Ауылдық округ əкімінің  өкімдері мен 
шешімдерін, қызметтік тапсырмаларын, ішкі еңбек тəртібі  ережелерінің  сақталуы 
жəне  орындалуын  қамтамасыз ету. Өз құзыреті шегінде ауыл əкіміне азаматтар-
дан келіп түскен өтініштерді қарау, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын 
қорғау жөнінде шаралар қабылдау. Жол картасы, жұмыспен қамту, ауылдың 
даму бағдарламаларының орындалуын үйлестіру. Аудандық жұмыспен қамту 
жəне əлеуметтік бағдарламалар бөлімімен жұмыс жасау. Ауылдық округ бой-
ынша статистикалық жұмыстарды жүзеге асыруды ұйымдастыру мен жүргізуге, 
сондай- ақ статистикалық есептілікті уақтылы тиісті орындарға табыстауға жа-
уапты. Округтегі сайлаушылар тізімін жасақтау жəне мекен-жай тіркелімінің 
жұмыстарына жауапты. Лауазымдық құзіреті шегінде жер пайдалану, құрылыс 
мəселелері бойынша қызметтерді тексеру жəне бақылау. Ауыл тұрғындарының 
мемлекеттік балалар жəрдемақысы мен атаулы əлеуметтік көмекке өткізген 
құжаттарын қабылдау, учаскелік комиссиясының қорытындысын дайындау, 
аудандық жұмыспен қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар бөліміне жолдау. 
Жұмыссыз азаматтарды тіркеу, жұмыссыздардың есебін жүргізу.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар: Жоғары кəсіптік білім. 
Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттағы нақты 

лауазымның функционалдық бағытына сəйкес облыстарда екі жылдан кем емес 
жұмыс өтілі болған жағдайда ортадан кейінгі кəсіптік білімі барларға рұқсат 
етіледі. 

5. Жаңақорған аудандық ішкі саясат бөлімінің жетекші маманы 
(санатыЕ-R-5, индексі №07-01-4) - 1 бірлік. Лауазымдық жалақысы мемлекеттік 
қызмет өтіліне қарай 49969 теңгеден  67907  теңгеге  дейін (экологиялық  

коэффициентті  есепке алмағанда).
Негізгі функционалдық міндеттері: Аудан əкімдігі жанындағы отбасы 

істері жəне гендерлік саясат жөніндегі комиссия жұмыстарын үйлестіреді. Ау-
дан əкімдігі жанындағы адамдарды заңсыз əкетуге, əкелуге жəне сатуға қарсы 
күрес мəселелері жөніндегі комиссия жұмыстарын үйлестіреді. Аудандық 
əйелдер кеңесі мен басқа да əйелдер мүддесін қорғайтын қоғамдық ұйымдармен 
байланыс жасайды. Бөлімнің кадр істері жөніндегі жұмыстарын үйлестіреді. 
Бөлім қызметкерлерінің негізгі құрамына талдау жүргізеді. Қызметкерлердің 
негізгі қызмет бабы бойынша бұйрықтар дайындайды. Қызметкерді қызметке 
тағайындау бойынша, арнайы тексеру жүргізу үшін тиісті органдарға құжаттар 
дайындайды. Бөлімнің кіріс-шығыс құжаттары бойынша бақылау жасайды. 
Азаматтардың арыз шағымдарының мерзімінде қаралуын бақылайды. Құқықтық 
оқулар өткізуді ұйымдастырады. Барлық қоғамдық-саяси, мəдени, бұқаралық-
ақпараттық сауықтыру  шараларына қатысып, өткізілген шаралар бойынша са-
раптамалар мен талдаулар жасап, ұсынып отырады.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар: Жоғары немесе ортадан кейінгі 
гуманитарлық немесе заңгерлік немесе əлеуметтік ғылым немесе қоғамдық бай-
ланыс білімі.   

6. Ақүйік ауылдық округі əкімі аппаратының бас маманы (санаты E-G-
3, индексі №02-0-02) - 1 бірлік. Лауазымдық жалақысы мемлекеттік қызмет 
өтіліне қарай 53813 теңгеден 72391 теңгеге  дейін (экологиялық  коэффициентті  
есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: Елді мекен жерлерінде мал жаятын 
орындарды айқындау жəне елді мекендер аумақтарын санитариялық тазалау-
ды ұйымдастыру. Тиісті əкімшілік-аумақтық бірліктің аумағындағы малдың 
статистикалық есебін жүргізеді, мал басы туралы анықтама береді. Шаруашылық 
есеп кітабына мал санының азаюы немесе өсуіне байланысты тиісті  өзгертулер 
мен толықтырулар енгізу. Ауыл көлеміндегі тарихи, мəдени ескерткіштерін 
сақтау, есебін жүргізу жұмыстарын қадағалауды жүзеге асырады. Қазақстан 
Республикасының «Тіл туралы» Заңының, тілдерді қолдану мен дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасын іске асырады. Ақылы қоғамдық жұмыстарының 
ұйымдастыруын үйлестіру. Жұмыссыз азаматтарды тіркеу, жұмыссыздардың 
есебін жүргізу.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар: Жоғары кəсіптік білім. 
Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттағы нақты 

лауазымның функционалдық бағытына сəйкес облыстарда екі жылдан кем емес 
жұмыс өтілі болған жағдайда ортадан кейінгі кəсіптік білімі барларға 

7. Жаңақорған кенті əкімі аппаратының бас маман - заңгері (санаты 
E-G-3, индексі  №07-0-2) - 1 бірлік. Лауазымдық жалақысы мемлекеттік қызмет 
өтіліне қарай 53813 теңгеден 72391 теңгеге  дейін (экологиялық  коэффициентті  
есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: Кент əкімі аппаратының ережесін 
əзірлеу. Кент əкімі қабылдайтын нормативтік актілер жобасының заң талап-
тарына сай əзірленуіне құқықтық  сараптама жүргізуді қамтамасыз етеді, 
оларға бұрыштама қояды, сондай-ақ қажет болған жағдайда осы құжаттарды 
дайындауға қатысады. Сыбайлас жемқорлыққа, нашақорлыққа қарсы күрес, 
құқық бұзушылық профилактикасы, зорлық зомбылық, гендерлік теңсіздік жəне 
құқық тəртіп мəселелері бойынша жүзеге асырудың  іс-шарасын жасап, аудандық 
комиссиямен, құқық қорғау, қадағалау жəне бақылау функцияларын атқаратын 
органдармен, қоғамдастық жиналыстарымен өзара байланысып, жүзеге асыры-
луын үйлестіру. Кент əкімі аппаратына тұлғалардан келіп түскен өтініштердің 
«Жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тəртібі туралы» ҚР Заңының 
талаптарына сай өтініштерді есепке алып, мемлекеттік құқықтық статистикалық 
есепте көрсетіп, тоқсан сайын мерзімінде статистикалық есеп беріп отыру. Сот 
жəне төрелік сот органдарына қажетті материалдар дайындауды жəне беруді 
қамтамасыз етеді. Құқықтық мəселелерді қарау кезінде кент əкімі аппаратының  
соттағы, төрелік соттағы, сондай-ақ мемлекеттік жəне қоғамдық ұйымдардағы 
мүддесін білдіреді.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар: Жоғары құқықтық білімі. 
Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттағы нақты 

лауазымның функционалдық бағытына сəйкес облыстарда екі жылдан кем емес 
жұмыс өтілі болған жағдайда ортадан кейінгі құқықтық білімі барларға рұқсат 
етіледі.

8.  Жаңақорған аудандық білім бөлімінің жетекші маманы (санаты 
Е-R-5, индексі №03-0-7) - 1 бірлік. Лауазымдық жалақысы мемлекеттік қызмет 
өтіліне қарай 49969 теңгеден  67907  теңгеге  дейін (экологиялық  коэффициентті  
есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: Оқушыларды бейінді оқыту, он 
екі жылдық білім беруге көшу жүйесін іске асыру жұмыстарын үйлестіреді. 
Бейінді оқытудың қолданбалы жəне электронды курстарының бағдарламаларын 
əдістемелік-бағдарламалық қолдауды қамтамасыз етілуін ұйымдастырады. 
Бейінді оқыту, əр түрлі деңгейлі бағдарламаларды енгізу бойынша білім беру 
ұйымдарының қызметін перспективалық болжауды жəне ағымдағы жоспарлау-
ды ұйымдастырады. Он екі жылдыққа көшуде ұйымдарға қажетті материалдық-
техникалық құрал-жабдықтарға тапсырыс беру жұмыстарымен айналысады. Білім 
беру ұйымдарында өзін-өзі тану пəні бойынша бағдарламаның іске асырылуы-
на бақылау мен басшылық жасайды. Жалпыға міндетті оқу қорының жұмысын 
үйлестіреді. Есеп құжаттарының белгіленген тəртіпте сапалы жəне уақытылы жа-
салуын, оның дұрыстығын жəне берілуін қамтамасыз етеді.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар: Жоғары немесе ортадан 
кейінгі педагогикалық білім. 

9. Жаңақорған аудандық жер қатынастары бөлімінің бас маманы (сана-
ты Е-R –4, индексі №011-0-2) - 1 бірлік.  Лауазымдық жалақысы мемлекеттік 
қызмет өтіліне қарай 56376 теңгеден  76235 теңгеге  дейін (экологиялық  
коэффициентті  есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: Жер учаскелерінің меншік иелері мен 
жер пайдаланушыларға жерге құқығын куəландыратын құжаттарын рəсімдеп беру 
жұмыстарын жүргізу. Аудан аумағындағы елді мекендер жерлерінде орналасқан 
мемлекеттік меншіктегі жер учаскелеріне сауда-саттыққа (конкурстарда, аук-
циондарда) сатуға ұсынылатын жер учаскелерінің тізімін белгілеу. Жергілікті 
атқарушы органдарының жер  учаскелерін беру, олардың нысаналы мақсатын 
өзгерту жөніндегі ұсыныстары мен шешім жобаларын дайындау. Жерге орна-
ластыру жобаларын бекіту, жер учаскелерінің бөлінетіндігі мен бөлінбейтіндігі 
туралы, жер учаскелерінің кескін үйлесімін бекіту, жер учаскесін иесіз мүлік 
ретінде есепке алу, жер учаскелерінің кадастрлық номерін өзгерту туралы 
бұйрықтардың жобаларын дайындау. Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін 
мəжбүрлеп иеліктен шығару жөнінде ұсыныстар дайындау. Бөлім бастығы мен 
бөлімнің жетекші маманы еңбек демалысы мен іссапарларға кеткенде уақытша 
міндетін атқару. Жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштерін қарау, мекемелер-
ден келіп түскен хаттар мен шағымдарды, бақылаудағы құжаттарды тексеріп, 
мерзімінде сапалы  орындалуын қамтамасыз ету, №ОЛ-1 нысанды статистикалық 
есебін беру.             

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар: Жоғары  техникалық немесе 
заңгерлік немесе экономикалық білім. Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан 

кем емес немесе осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағытына 
сəйкес облыстарда екі жылдан кем емес жұмыс өтілі болған жағдайда ортадан 
кейінгі техникалық немесе заңгерлік немесе экономикалық білімі барларға рұқсат 
етіледі.

Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) нысанға сəйкес өтініш; 
2) 3х4 үлгідегі суретпен нысанға сəйкес толтырылған сауалнама; 
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куəландырылған көшiрмелерi; 
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық 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 сертификат (немесе нотариатты 
куəландырылған көшірмесі).

Егер азамат еңбек қызметін жүзеге асырмаған жəне конкурс жарияланған бос 
лауазым бойынша жұмыс өтілі талап етілмейтін жағдайларда 4) тармақшасында 
көрсетілген құжатты ұсыну талап етілмейді. Құжаттардың толық емес пакетін 
ұсыну конкурс комиссиясының оларды қараудан бас тартуы үшін негіз бо-
лып 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 тура-
лы құжаттардың көшiрмелерi, мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланым-
дар жəне өзге де олардың кəсіби қызметін, біліктілігін сипаттайтын мəліметтер) 
қосымша ақпараттарды бере алады.  Азаматтар жоғарыда аталған құжат тігілетін 
мұқабада орналастырылған құжаттарды қолма-қол тəртіпте немесе почта арқылы 
құжаттарды қабылдау мерзiмiнде бере алады.

Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды хабарламада көрсетілген 
электрондық почта мекен-жайына электронды түрде бере алады. Конкурсқа 
қатысу үшін жоғарыда көрсетілген құжаттарды электрондық почта арқылы бер-
ген 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») соңғы жарияланған күннен бастап он жұмыс күні 
ішінде «Жаңақорған ауданы əкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі, 120300, 
Жаңақорған кенті, М.Көкенов көшесі, 37 үй,  № 302 кабинетте қабылданады.

Əңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс комиссиясы шешім 
қабылдаған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде əңгімелесу өткізу күні тура-
лы конкурс комиссиясының хатшысымен хабарландырылады. Хабарланды-
ру қатысушылардың электрондық мекен-жайларына жəне ұялы телефондарына 
ақпарат жіберу жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.

Үміткерлермен əңгімелесу «Жаңақорған ауданы əкімінің аппара-
ты» мемлекеттік мекемесінде (Жаңақорған кенті, М.Көкенов көшесі, 37 үй) 
əңгімелесуге шақырған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өтеді.

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

 Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар ретінде Қазақстан Ре-
спубликасы Парламентінің жəне барлық деңгейдегі мəслихат депутаттарының, 
Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тəртіпте аккредиттелген 
бұқаралық ақпарат құралдарының, басқа мемлекеттік органдардың, қоғамдық 
бірлестіктердің (үкіметтік емес ұйымдардың), коммерциялық ұйымдардың жəне 
саяси партиялардың өкілдері, уəкілетті органның қызметкерлері 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 персонал-
ды басқару қызметіне (кадр қызметіне) жеке басын куəландыратын құжаттың 
көшірмесін, ұйымдарға тиесілілігін растайтын құжаттардың түпнұсқасын неме-
се көшірмелерін ұсынады.

Осы Қағидалардың мемлекеттiк органның басшысымен (жауапты хатшы) 
конкурс комиссиясының отырысына сарапшылардың қатыстырылуына жол 
беріледі. Сарапшы ретінде конкурс жариялаған мемлекеттік органның қызметкері 
болып табылмайтын, бос лауазымның функционалдық бағыттарына сəйкес об-
лыстарда жұмыс тəжірибесі бар тұлғалар, сондай-ақ персоналды іріктеу жəне 
жоғарылату бойынша мамандар, басқа мемлекеттік органдардың мемлекеттік 
қызметшілері, Қазақстан Республикасы Парламентінің жəне мəслихат депутатта-
ры қатыса алады.   

«Б» корпусының бос мемлекеттік əкімшілік лауазымына үміткерлер 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл Агенттігінің Астана, Алматы, Атырау, Көкшетау, Павлодар, Та-
раз, Өскемен, Орал, Петропавл, Қостанай, Қызылорда, Қарағанды, Талдықорған, 
Ақтөбе, Ақтау жəне Шымкент қалаларындағы аймақтық тестілеу орталықтарында 
белгіленген тəртіппен өтеді.

E-R-3 -  cанаты үшін тестілеу бағдарламасы: мемлекеттік тілді білуге 
тест (20 тапсырма); логикалық тест (10 тапсырма); Қазақстан Республикасының 
заңнамасын білуге арналған тестке Қазақстан Республикасының Конституциясы 
(15 сұрақ); «Қазақстан Республикасының Президенті туралы» (15 сұрақ)  Қазақстан 
Республикасының конституциялық заңы; «Мемлекеттік қызмет туралы» (15 
сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (15 сұрақ), «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.

E-G-3, Е-R-4. Е-R-5 - cанаттары үшін тестілеу бағдарламасы: 
мемлекеттік тілді білуге тест (20 тапсырма); логикалық тест  (10 тапсырма); 
Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге арналған тестке Қазақстан 
Республикасының Конституциясы (15 сұрақ); «Мемлекеттік қызмет туралы» (15 
сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (15 сұрақ), «Жеке 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, байланыс қызметiнiң барлық түрлерiн пайдала-
ну) өздерiнiң жеке қаражаттары есебiнен жүргiзедi.

«Жаңақорған  ауданы  əкімі  аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
конкурстық  комиссиясы.

ХАБАРЛАНДЫРУ

2015 æûëäûң 13 ìàóñûìäàғû ¹85-86 
(18973-18974) ñàíäû íөì³ð³íäåã³   «Á» êîð-
ïóñû ìåìëåêåòò³ê әê³ìø³ë³ê ëàóàçûìûíà: 
Қûçûëîðäà îáëûñòûқ ³øê³ ñàÿñàò áàñқàðìàñû, 
Әê³ìø³ë³ê áөë³ìí³ң áàñ ìàìàí-áàñ åñåïø³ñ³-
D-O-4 ñàíàòû – 1 á³ðë³ê. (Íåã³çã³ қûçìåòêåðä³ң 
áàëà êүò³ì³íå àðíàëғàí åңáåê äåìàëûñû, 
28.01.2018 æ. äåé³í) äåãåí ñөçäåð Әê³ìø³ë³ê 
áөë³ìí³ң áàñ ìàìàí- åñåïø³ñ³-D-O-4 ñàíàòû 
– 1 á³ðë³ê. (Íåã³çã³ қûçìåòêåðä³ң áàëà êүò³ì³íå 
àðíàëғàí åңáåê äåìàëûñû, 28.01.2018 
æ. äåé³í) äåãåí ñөçäåðìåí òîëûқòûðûëûï 
қîñûìøà æàðèÿëàíàäû.

Бір аптаға созылған жарыс қорытындысы бойынша облы-
стан шыққан «Сейхұн-КАМ-ҚМУ» командасы қатарынан үш 
мəрте ел спартакиадасының чемпионы атанды. Айта кетейік, 
төрт жылда бір мəрте ұйымдастырылатын байрақты додада 
Сыр спортшылары 2007 жəне 2011 жылдары 2 мəрте Қазақстан 
Спартакиадасының чемпионы атағына қол жеткізген болатын. 

Финалда қызылордалык қыздар Алматы облысының 
құрамасымен кездесіп, 37:29 есебімен жеңіске жетті. Жүлделі 
үшінші орынды Шығыс Қазақстан облысының командасы 
еншіледі. Есеп 23:14. Ал төртінші орын Павлодар облысының 
спортшыларына бұйырды. 

Жеңімпаз жəне жүлдегер атанған командалар ҚР Мəдениет 
жəне спорт министрлігінің кубок, медаль жəне дипломдары-
мен марапатталды. 

Жарыста «Үздік ойыншы» номинациясын 
шығысқазақстандық Полина Михайлова, ҚР халықаралық 
дəрежедегі спорт шеберлері, Алматы облысының спортшылары 
Ирина Александрова мен Анастасия Родина, қызылордалықтар 
Евгения Цупенкова, Виктория Колотинская жəне ҚР спорт 
шебері Дана Əбілдаларға «Сейхұн-КАМ-ҚМУ» гандбол клу-
бы тағайындаған ақшалай сыйақы табысталды. Сондай-ақ, 

жеңімпаз жəне жүлдегер командаларды дайындағаны үшін үш 
облыстың жаттықтырушылары естелік сыйлықтармен мара-
патталды.

 Нұрбек САҒАТҰЛЫ.

Н.Бекежанов атындағы қазақ 
музыкалық драма театрын-
да балаларға арналған демалыс 
орны ашылды. Шараның мақсаты 
– қойылым тамаша лауға келген 
көрермендерге жағдай жасау. Де-
малыс бөлмесі 50 шаршы метрді 
құрайды. Алаңда əзірге барлығы 
20 бүлдіршіннің ойнауы на жағдай 
жасалған. Мұндағы балалар  арнайы 
психолог мамандардың қарауында 
болады. Театрға келген көрермендер 
қойылым біткенше балаларын осын-
да қалдыра алады. 

– Биыл театрымызға 60 жыл 
толып отыр. Осыған орай түрлі 
деңгейдегі іс-шаралар жоспарын 
жасаған болатынбыз. Міне, бүгін сол жоспарға сəйкес балаларға арналған демалыс 
орнын ашып жатырмыз. Енді театрымыздың музейін ашуды жоспарлап отырмыз. 
Алдағы уақытта ол мақсатымыз да орындалады деген ниеттеміз, – деді Н.Бекежанов 
атындағы қазақ музыкалық драма театры директорының орынбасары Ерғазы Алдана-
заров.  

Кенжетай БАЛҒАБАЙҰЛЫ.

ЖАҢАЛЫҚ

ÒÅÀÒÐÄÀҒÛ 
ÁÀËÀËÀÐÄÛҢ ÄÅÌÀËÛÑ ÁӨËÌÅÑІ

ЖАЗҒЫ СПАРТАКИАДА

ҚÛÇÛËÎÐÄÀËÛҚÒÀÐ ҮØ ÄҮÐÊІÍ 
×ÅÌÏÈÎÍ ÀÒÀÍÄÛ

Күні кеше Ұлы Жеңістің 70 жылдығына арналған Қазақстан Республикасының 4-ші жазғы спартакиадасы аясында ганд-
болдан әйелдер арасындағы жарыс аяқталды. Аталмыш сайысқа Алматы қаласы, Алматы, Ақтөбе, Оңтүстік Қазақстан, 
Шығыс Қазақстан, Павлодар және Қызылорда облыстарынан 117 спортшы қатысты. 

ЖАРАМСЫЗ ДЕП 
ЕСЕПТЕЛСІН

Нурабаева Нургуль Нурлановнаның атына 
Қызылорда қаласындағы №253 орта мектепті 
20.06.2000 жылы бітіргені жөнінде берілген ОБ 
№0333796 аттестаты жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп есептелсін.

* **
Бегалиева Айгул Жалгасовнаның аты-

на Шəкəрім атындағы Семей мемлекеттік 
университеті колледжін «Құқықтану» 
мамандығы бойынша 04.07.2009 жылы 
бітіргені жөнінде берілген КОБ №0240515 ди-
пломы қосымшасымен жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп есептелсін.

***
Сулейменова Арайлым Дастановнаның 

атына Қызылорда облысы, Сырдария ауда-
ны, Тереңөзек кентіндегі №35 Иса Тоқтыбаев 
атындағы орта мектептің 9 сыныбын 2002 
жылы бітіргені жөнінде берілген НМК 1039462 
куəлігі жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

***
Кембаев Сенбек Əбдрасілұлының атына 

Қызылорда облысы, Шиелі ауданындағы №11 
кəсіптік-техникалық училищені «Кең көлемді 
тракторист-машинист» мамандығы бойынша 
12.06.1990 жылы бітіргені жөнінде берілген Б 
№348192 дипломы қосымшасымен жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Мылтықбаев Дастан Дүйсенбекұлының 

атына Қызылорда қаласындағы №15 мектеп-
лицейді 2011 жылы бітіргені жөнінде берілген 
ЖОБ №0144148 аттестаты жоғалуына байла-
нысты жарамсыз деп есептелсін.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Қазақстан Республикасы Президентінің 

2005жылғы 3 мамырдағы №1567 «Қазақстан Ре-
спубликасы мемлекеттік қызметшілердің  Ар-
намыс  Кодексін бекіту туралы» Жарлығына  
жəне 1998 жылғы №267 «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына сəйкес Облыстық жұқпалы аурулар ау-
руханасында 24-48-41 сенім телефоны жұмыс 
істейтіндігін хабарлайды. 


