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Өткен аптада облыс әкімінің орынба-
сары Ғалым Әміреевтің төрағалығымен 
«Кешенді қорытпа шығаратын ферроқорытпа 
зауытының құрылысы» жобасының қоршаған 
ортаға әсер етуінің алдын ала бағалау жайын-
да қоғамдық тыңдау өтті.

Бүгінгі күні «Байқоңыр» ӘКК «Қуаттылығы 
162 мың тонна төмен алюминийлі ферро-
силиций шығаратын ферроқорытпа зауы-
ты» жобасының техникалық-экономикалық 
негіздемесін дайындады. Осыған орай, 
жергілікті ғалымдар мен республикалық 
ұлттық орталықтан мамандар шақырылып 
қоғамдық тыңдау өткізілді. Мәжілісте ма-
мандар жобаның техникалық-экономикалық 
негіздемесінің басты көрсеткіштеріне арнайы 
тоқталып өтті. 

Жобаға атсалысып жатқан «ҚР минерал-
ды шикізатты кешенді қайта өңдеу Ұлттық 
орталығы». Ақтөбе, Ақсу, Павлодар, Екібастұз 
және Тараз қалаларындағы зауыттардың 
құрылыс жобаларына қатысқан Ұлттық 
орталық бүгінде Қырғызстанда тағы бір зауыт 
салып жатыр. Мекеме директорының орын-
басары Мыңжасар Айсауытов, «Қызылорда 
зауыты өнім берген кезде өте сапалы бо-
лат қорытпасын береді. Өйткені құрамында 
0,2 пайыз ғана құрайтын алюминий, болат 
темірдің жоғары сапасына айналады. Қазіргі 
кезде мұндай жоғары сапалы болатты еліміз 
Франциядан алып жатыр», - дейді. 

Ал, Ұлттық орталық бөлімшесінің лабо-
ратория жетекшісі Әсем Тахамбетованың ай-
туынша, зауыт іске қосылған кезде шикізатты 
сырттан тасымайды, қажетіне жарай-
тын шикізат өнімдері аймақтың химиялық 

элементтерімен-ақ толығады. Сонымен 
қатар, зауыт мұржасынан шығар шаң және 
газға арналған өте қауқарлы фильтр қаралып 
отырғанын жеткізді. Ол 99,9 пайызға жұмыс 
істейді және қалдық газды жылу энергиясына 
айналдыруға болады. 

Ғалымдардың айтуынша, дала қосында 
қалған күріш сабағы да көп кәдеге жарай-
ды екен. Яғни, өңделген сабаннан кремний 
көмірқышқылы мен алюминийдің аз мөлшері 
шығады. Ал егер өндіріске салса таза ферроси-
лицийге қол жеткізуге болады екен. 

Қоғамдық тыңдау қорытындысымен 
«Ферроқорытпа зауыты» жобасы бойын-
ша қоршаған ортаға әсер етуінің алдын ала 
бағалауының нәтижесі бойынша хаттамаға 
қол қойылды. 

Сөз жоқ, аталған жоба жүзеге асуымен 
аймақ экономикасына оң әсерін тигізеді. Жаңа 
жұмыс орындары ашылып, бюджетке салық 
түсімі артады, шағын және орта кәсіпкерлікті 
дамыту үшін қосымша мүмкіндіктер пайда бо-
лады. Бұл жоба облыс халқы үшін өте жағымды 
жаңалық болғалы тұр. Зауыт салынып, іске 
қосылған жағдайда мұнда 700-ге жуық адам 
жұмыс жасайтын болады. Бұл облыс әкімінің 
бастамасымен қолға алынып жатқан аймақ 
экономикасын әртараптандыру, оның ішінде 
металлургиялық кластерді қалыптастырудағы 
алғашқы ірі нәтижелердің бірі. Негізінен 
метталлургиялық кластер Қазақстанның 
жаңа тау-кен металлургиялық орталықтың 
қозғалтқыш күші ретінде Қызылорда облы-
сын  жасақтауға және сирек кездесетін ме-
талдарды экономикалық айналымға енгізуге 
мүмкіндігін береді.

Бүгінде «Ферроқорытпа зауыты» жоба-
сының техникалық-экономикалық негіздемесі 
дайын. Қазіргі таңда жобалық-сметалық 
құжаттамасы әзірленіп, жыл соңына дейін 
мемлекеттік сараптамадан өткізіліп, құрылыс 
жұмыстары басталмақшы. Кәсіпорын 
құрылысы үшін бұрынғы ЦКЗ орнынан және 
Қызылорда ТЭЦ-не қарасты аймақтан 50 га 
жер учаскесі берілді. 

Кластер құрылымында инновациялық 
қызмет көрсету инфрақұрылымын жасақтау 
көзделеді. Мәселен, жаңа кен орындарын-

да металдардың қорларын анықтау бой-
ынша жұмыс жоспарланып отыр. Сондай-
ақ, металлургиялық кластер мүшелеріне 
және серіктестеріне ҒЗТКЖ жобалық 
конструкторлық жұмыстар және басқа да ин-
жиниринг саласында қызмет көрсетілмек. 
Ферроқорытпа зауыты облыс орталығының 
индустриялық аймағында орналасатын бо-
лады. Қазірдің өзінде бұл жерде шыны зау-
ыты және құбыр шығару өндірісін салу үшін 
алаңдар бөлінді.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

ҚЫЗЫЛОРДА ФЕРРОҚОРЫТПА ЗАУЫТЫ 
БОЛАТТАЙ БЕРІК ӘРІ САПАЛЫ ӨНІМ ШЫҒАРАДЫ

Аймақ экономикасының локомотиві «Ферроқорытпа зауытының құрылысы» жо-
басы өңірдегі үлкен жобалардың біріне айналмақ. 

БІРҚАТАР ЖАҢА ЗАҢДАРҒА 
ҚОЛ ҚОЙЫЛДЫ
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлайды.
Атап айтқанда, Елбасы «Қазақстан Республикасының кейбір 

заңнамалық актілеріне меншік құқығын қорғауды күшейту, шарттық 
міндеттемелерді қорғауды кепілдендіру және оларды бұзғаны үшін 
жауапкершілікті қатаңдату мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» заңына қол қойды.

Сонымен бірге Нұрсұлтан Назарбаев «Каспий теңізінің су 
биологиялық ресурстарын сақтау және ұтымды пайдалану туралы 
келісімді ратификациялау туралы» заңға қол қойды.

Бұл келісімді іске асыру Каспий теңізінің су биологиялық ресур-
старын сақтау және ұтымды пайдалану саласындағы Каспий маңы 
мемлекеттерінің күш салуларын біріктіруге мүмкіндік береді.

ҚАЗАҚСТАН МЕН 
РЕСЕЙ ӨҢІРАРАЛЫҚ 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫНЫҢ 
XII ФОРУМЫНА ДАЙЫНДЫҚ 
МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӨНІНДЕ
КЕҢЕС ӨТТІ

Кеше Үкімет үйінде ҚР Премьер-министрінің бірінші 
орынбасары Бақытжан Сағынтаевтың төрағалық етуімен 
Қазақстан мен Ресей өңіраралық ынтымақтастығының XII 
форумын өткізу мәселелері бойынша кеңес өтті. 
Аталған форум осы жылы 16 қыркүйекте екі ел Президенттері 

Н.Назарбаев пен В.Путиннің қатысуымен Сочи қаласында өтеді. 
Шараның басты тақырыбы агроөнеркәсіптік кешен және азық-түлік 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы ынтымақтастық болды. 

Форум аясында «агроөнеркәсіптік кешен саласындағы 
ресейлік-қазақстандық ынтымақтастық перспективалары» атты 
мамандандырылған көрме, дөңгелек үстелдер, қазақстандық-ресейлік 
іскерлік кеңес отырысы, жастар форумын өткізу жоспарлануда. 

Кеңес қорытындысы бойынша Бақытжан Сағынтаев мемлекеттік 
органдарға форумға дайындық бойынша ұсыныстар өңдеуді 
жеделдетуді тапсырды.

МҮГЕДЕКТЕРГЕ 
«КЕДЕРГІСІЗ ОРТА» 
ҚАЛЫПТАСАДЫ

Қазіргі таңда мүмкіндігі шектеулі жандардың құқығын 
қорғау, оларды қоғамға бейімдеу мақсатында бірқатар 
жұмыстар атқарылып жатыр. Дегенмен, әлі де болса, шешімін 
таппай жатқан мәселелер қаншама. Қарапайым пандустардың 
өзі мүгедек жандардың ғимараттарға кіріп-шығуына 
ыңғайсыз. Тек, бар деген аты ғана. Бұл біз білетін бір ғана 
жайт. Ал  күнделікті өмірдегі оларға  кездесетін қиындықтар 
бұдан да күрделі.  
Мүмкіндігі шектеулі жандар тап болатын осындай кедергілерге 

бей-жай қарамаған «Ізет» қоғамдық қоры жаңа жобаны қолға алып жа-
тыр. Құрылғанына екі жыл болған оның бастамасына еліміздегі БҰҰ 
Даму бағдарламасы қолдау көрсетуде.  Олар әлжуаз топ өкілдеріне 
«Кедергісіз орта» қалыптастыруды мақсат етіп отыр. 

– Бұл жоба еліміздегі мүгедектердің құқығын қорғау заңына сәйкес 
жасалуда. Негізінде қоғамдық орындарда барлық қызмет оларға 
қолжетімді болуы керек. Алайда, халыққа қызмет көрсету орталығы 
да қажетті құралдармен толық жабдықталмаған. Қарапайым пан-
дустар облыс әкімшілігі мен  жұмыспен қамтуды үйлестіру және 
әлеуметтік бағдарламалар басқармасының ғимаратында ғана талапқа 
сай келеді. Осындай жағдайды ескеріп, басқаларға үлгі ретінде бұл 
жобаны жүзеге асырудамсыз. Құны 1,5 млн теңге болатын жос-
пар толық жүзеге асқанда мүгедектерге арналған сангигиеналық ка-
бинеттер жабдықталады. Сонымен қатар, облыстық жұмыспен 
қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасындағы 
әр кабинеттің есігіне  мамандардың нендей қызмет атқаратындығы 
қосымша Брайль алфавитімен де жазылмақ. Бұны Алматыдан келген 
мамандар жүзеге асырады. Қыркүйек айына дейін ғимаратты толық 
жабдықтап бітеміз деген ой бар, – дейді «Ізет» қоғамдық қорының 
директоры Шыңғыс Үмбетов. Бұл бастамаға аталмыш басқарма ма-
мандары да дән риза. Осыдан соң, оларға келіп түсетін арыз-шағым 
азая ды деген үмітте. Себебі мұнда осы уақытқа дейін  27 мыңға жуық 
мүмкіндігі шектеулі жан тіркелген. Демек, күніне мыңдаған жан 
қолайлы жағдайдың жоқтығынан қиындыққа тап болады деген сөз. 

Қызылорда облысы – қоғамның әлжуаз топтарына «Кедергісіз 
орта» қалыптастыруды қолға алып отырған төртінші  аймақ. Қазір 
мұндай жоба Қарағанды, Қостанай және Шығыс Қазақстан облыста-
рында жақсы нәтиже көрсеткен. Біздегі бастамашыл топ өкілдері де 
жұмыстарының одан әрі жанданып, барлық басқармалар тарапынан 
қолдау табады деген үмітте.

Мөлдір ТОҚТАСЫНҚЫЗЫ.

«Сыр медиа» ЖШС жанындағы облыстық комму-
никациялар орталығында облыстық құрылыс, сәулет 
және қала құрылысы басқармасы басшысының орын-
басары Майра Барақбаева БАҚ өкілдерімен брифинг 
өткізді. Жиында Елбасының «Ұлт Жоспары – 100 
нақты қадам баршаға арналған қазіргі заманғы мемле-
кет» атты бес институттық реформасы сөз болды. 

Елбасының «Ұлт Жоспары – 100 нақты қадам баршаға 
арналған қазіргі заманғы мемлекет» атты бес институттық 
реформасының 46, 48-қадамында «Құрылысқа рұқсат алудың 
3 сатылы қағидасы» мен «Құрылыстың сметалық құнын 
анықтаудың ресурстық әдісін енгізу» жайында айтыла-
ды. Сонымен қатар, 49-қадамында  «Кеңестік кезеңнен бері 
қолданылып келе жатқан құрылыстың ескірген нормалары мен 
ережелерінің орнына Еуродақтар жүйесін енгізу» төңірегінде 
баяндалады.  Дүниежүзілік Банктің «Doing Business» 
рейтингісіне сәйкес құрылыс бастауға рұқсат беру индикато-
ры бойынша, өткен жылы мемлекетіміз 152- орынды иеленсе, 
биыл 154-орынға тұрақтады. Осыған орай алдағы жылы «Doing 
Business» рейтингісіндегі құрылысқа рұқсат беру индикаторы 
бойынша мемлекетіміздің ұстанымын жақсарту жоспарлануда. 

Бес институттық реформаға сәйкес, рұқсат алуды 
оңтайландыру  және құрылысқа рұқсат алудың үш саты-
лы қағидаты енгізілді. Жалпы бұрын құрылысқа рұқсат алу 
тәртібі 25 рәсімнен тұрып, кемінде 183 күнді талап ететін. Ал 

қазір қолданыстағы заңнама талаптарына енгізілген өзгертулер  
мен толықтыруларға сәйкес бұл тәртіп 7 рәсімнен тұрып, 
құрылысқа рұқсат алу 16 күннің ішінде жүзеге асырылады.

Ресурстық әдіспен құрылыстың сметалық құнын анықтау 
тәртібі 3 кезеңмен жүргізілетін болады. Осы кезеңдер бойын-
ша ресурстық әдіспен құрылыстың сметалық құны анықталып, 
құрылыста баға қалыптастырудың жаңа әдісі енгізіледі. Со-
нымен қатар, жаңа материалдармен, жабдықтармен және тех-
нологиямен сметалық-нормативтік базаны жедел жаңарту 
қамтамасыз етіледі. 

2015 жылдың шілде айынан бастап Қазақстанда Еу-
ро кодтар жүйесіне негізделген жаңа нормативтік база қа-
лыптастырылды. Нормативтік база бойынша, кеңестік кезеңнен 
бері қолданылып келе жатқан құрылыстың ескірген нормала-
ры мен ережелерінің орнына жаңа нормативті базаларды енгізу 
жұмыстарын толықтай 2021 жылға дейін аяқтау жоспарланып 
отыр.

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ.

БЕС ИНСТИТУТТЫҚ РЕФОРМА
қала құрылысы қарқынын ілгерілетеді

Былтыр іргетасы қаланған балалар ауруха-
насы 200 адамға арналған. 6,8 гектар жерді алып 
жатқан нысан заманауи үлгідегі 4 негізгі бөліктен 
тұрмақ. Мамандар ғимараттың инфрақұрылымы 
жүйелі түрде жолға қойылатындығын айтып 
отыр. Ауруханаға жеке подстанция орнатылып, 
табиғи газбен жылытылады деп күтілуде. Қажет 
болса, сұйық отынға ауыстыруға да мүмкіндік 
бар екен.  Сондай-ақ, медициналық орталықтан 
шыққан қалдықтарды залалсыздандыру мәселесі 
де назардан тыс қалмаған. Ол үшін арнайы 
құрылғы қойылады. Онда қалдықтардың көзі 
жойылғанымен, ауаға  зиянды қалдықтар тара-
майтын көрінеді.  

Құрылыс жұмыстары аяқталғаннан кейін же-
дел жәрдем мәселесі де шешілмек. Аурухана ба-
засында 10 көлікке арналған автотұрақ салынып, 
кем-кетіктерін жөндейтін орын да жабдықталмақ. 

Бұл өз кезегінде «103» қызметін жақсартып, же-
дел жәрдемнің науқастарға уақытылы жетуіне 
жол ашпақ. Сонымен қатар, мамандар аурухана 
ішінде де аналар мен балаларға жайлы жағдайды 
қалыптастыруға барын салуда. Ғимарат замана-
уи талаптарға жауап беріп, ақ халаттылар сапалы, 
жүйелі қызмет көрсететін болады. 12 бөлімнен 
құрылатын медициналық нысанда жалпы хирур-
гия бөлімінің, аллерголог, уролог, тіпті күрделі 
жарақаттарды емдейтін нейротравматолог ма-
мандар жұмыс жасайды деп күтілуде. Жасалған 
жобаның бұдан өзге де артықшылықтары 
жетерлік. Онда әр бөлмеге суға түсетін орын 
да қарастырылған. Ал балалардың көңілін ау-
лап, қатарға тез қосу мақсатында арнайы ойын  
бөлмесі қажетті жиһаздармен жабдықталатын бо-
лады. «Спорт – денсаулық кепілі» демекші, ересек 
балаларға ойын және спорт алаңдары жасалмақ.   

Нысан құрылысымен таныса жүріп, жобаның 
жан-жақты талқыланып, елеп-екшеліп жасалған 
дүние екендігін аңғаруға болады. Егер жоспар 
ойдағыдай жүзеге асса, онда Қызылордада кадр 
тапшылығы мәселесі де шешіледі. Себебі мұнда 
балаларды ауруынан айықтырумен қоса, ма-
ман даяр ісі де қолға алынбақ. Аурухана жаны-
нан арнайы клиникалық оқу бөлімі ашылып, 
дәрігерлердің білімін шыңдап, тың дүниелерді 
үйренуге жетелемек. 

Ал мұндай жауапкершілігі мол жұмысты 
«Дәнекер құрылыс компаниясы» ЖШС өз мойын-
дарына алған. 

– Қазіргі таңда жұмыс ойдағыдай жүріп жатыр. 
Жобаның жалпы құны 6,8 миллиард теңге. Бес 
қабатты болатын нысан сызбасын «Промстрой-
проект» ЖШС дайындады. Ғимаратты тұрғызуға 
талапқа сай, қаланың ауа райына төзімді материал-

дар таңдалып алынды. Олардың дені Қазақстанда 
жасалған. Тас, кірпіш, гипс жергілікті жердікі. 
Цемент Шымкент пен Өскеменнен, қызыл қыш 
Көкшетау мен Хромтаудан әкелінуде. Қазір 250 
жұмысшы  60 техниканың көмегімен үш қабатты 
соғып бітірді. Ал шаруашылық бөліктегі жұмыс 
әне-міне дегенше аяқталып қалады, - дейді атал-
мыш мекеменің атқарушы директоры Жоламан 
Спанов. 

Қазіргі таңда нысан басы қоршалып, қарқынды 
құрылыс жүріп жатыр. Әр минуты санаулы 
құрылысшылар да уақытпен санаспай жұмыс 
атқаруда. Онда аспанмен таласқан кран мен түрлі 
техника даусынан құлақ тынады. Ал келесі жылы 
желтоқсаннан бастап бұл маң адам танымастай 
өзгеріп, алғашқы емделушілерін қабылдайды деп 
күтілуде. 

Мөлдір  ҚОЖАХМЕТОВА.

БАЛАЛАРДЫҢ  МЕДИЦИНАЛЫҚ  ҚАЛАШЫҒЫ

Медицина саласы уақыт өткен 
сайын дамып келеді. Бұрын жүрекке 

күрделі ота жасау, адам ағзасын ауыс-
тыру дегенді теледидардан шет елдік 

дәрігерлердің жасап жатқандығын 
көретінбіз. Ал қазір Астана, Алматы 

тұрмақ, қызылордалық дәрігерлер 
де мұндай отаны жасауға  маман-
данып келеді. Дегенмен, балалар 

дәрігері мен балалар ауруханасының 
жайы аймақ медицинасының ең 

жанды жеріне айналды. Аналардың 
барлығы дерлік облыстық балалар 

ауруханасының ахуалын сынға алып 
жатады. Іші тар, науқас саны көп.  
Алайда, бір жылды артқа салсақ, 
күрмеуі қиын түйіннің шешілері 

анық. Оған қаланың Тасбөгет кенті 
аумағынан бой көтеріп келетін 

балаларға арналған медициналық 
қалашық себеп болмақ. 
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ҚОҒАМ

Сонау жетпісінші-сексенінші жыл-
дары даму сатысының шырқау биігіне 
көтерілген “Аралсульфат” аталған кен 
орны нарықтық экономикаға бетбұрыс 
басталған 1993 жылы “Аралтұз” 
акционерлік қоғамы болып қайта 
құрылды. Сол жылы 7 млн 891 мың 
теңгенің тауарлы өнімі шығарылып,  
575 мың тонна тұз өндірілсе, оның 400 
мың тоннадан астамы тұтынушыларға 
жөнелтілген.

Кеңестік кезеңде жылына 650 мың 
тоннаға дейін тұз қазуды қамтамасыз 
етіп, тамақ өнеркәсібі саласы бойынша 
Одақтың ауыспалы «Қызыл туын» елу 
мәртеден астам жеңіп алған комбинатқа 
Одақтың тарауы экономикалық байла-
ныстарда кедергі келтіріп, “Аралтұздың” 
адымын аштырмады. Өнім өндіру 
жүз мың тоннаға дейін азайып кетіп, 
тек ғасырлар тоғысында ғана жағдай 
біршама қалыпқа түскен. Нарықтың 
қатал заңы талай құрылымның тірлігін 
тұралатып жатқанда, “Аралтұз” 
акционерлік қоғамы қиындық құрсауына 
шыдас беріп, тұз өндірушілердің 
еңбекқорлығы мен табандылығы оларды 
атакәсіптерінен тайдыра алмады. Осы-
лайша ауыр жылдарды артта қалдырған 
“Аралтұздың” тынысы ашылып, бүгінде 
аяғына нық тұрған. Тұзшылар қауымы 
өздерінің сапалы тауар шығаратындарын 

мақтан тұтады. 
2012 жылы жаңа инвестор келуіне 

байланысты кен орнында игілікті 
жұмыстар жүзеге асырылды. Әсіресе, 
2013 жылы ауқымды жұмыстар 
атқарылды. “Аралтұз” акционерлік 
қоғамы өз қаражаты есебінен жаңа 
цех салды. Оған испан өндірісінің за-
манауи технологиялары сатып алы-
нып, жаңартылған желі тамыз айын-
да іске қосылды. Бұл өз кезегінде 125 
жұмыс орнының ашылуына мүмкіндік 
туғызды. Сондай-ақ, тұз қалталау цехы 
да барынша жаңартылып, ондағы Санкт-
Петербург қаласынан шығарылған 
бес “Питпак” автоматы өнім көлемін 
арттыруға себін тигізді. Аталған қос 
цехта 300 тоннаға дейін бірінші сортты 
ас тұзы өндіріледі десек, жаз айларын-
да ол 500 тоннаға дейін жетіп жығылады 
екен. Жаңа цехта бір келілік пакеттегі 
ас тұзы, ал ескісінде сонымен бірге он, 
отыз, елу келілік қаптардағы ас және 
техникалық тұздар шығарылуда. Тағы 
бір өнім – бір тонналық техникалық тұз 

өз тұтынушыларына жөнелтілуде.
Өндірісті дамытудың жоспары-

на сәйкес маркетингтік зерттеулер 
нәтижесінде мал азығына қажетті бри-
кеттелген тұз өндіру қолға алынды. 
Жөндеуден өткізілген ескі қоймаға 
қойылған төрт станоктан ауысым 
кестесіне сәйкес тәулігіне қырық тонна, 
ал айына мың тоннаға дейін өнім өндіру 
жоспарланған. Брикет бөлімшесінде 

қырықтан астам адам жұмыс жа-
сайды. Сондай-ақ 100, 200 және 250 
грамм құтыға жоғары сортты өте май-
да тұз қалталайтын құрылым да іске 
қосылыпты. Бұл цехтан да он бес жаңа 
жұмыс орны ашылыпты. Үстіміздегі 
жылы полимер цехының жұмысы да 
толық іске қосылады деп күтілуде.

Кәсіпорын жаңа технология-
мен қайта жарақтандырылғаннан 
кейін өнімнің сапасы айтарлықтай ар-
тып, қазіргі таңда мынадай ассор-
тименттермен шығарылуда. Алды-
мен тағамға арналған (ұнтақтығы №1) 
өнімге тоқталсақ, полиэтилен пакеттер-
ге бір келіден қалталанған йодталған ас 
тұзы. Оның пленкаға отыз келіден, ко-
липропилен қапшықтарға жиырма екі 
келіден оралған түрлері, сондай-ақ по-
лиэтиленнен астары бар полипропи-
лен қаптарға он, отыз және елу келіден 
қапталған түрлері де бар. Ал техникалық 
мақсаттарға арналған (ұнтақтығы №2) 
өнімдер жабық вагонға бос тиелетін, 
алпыс килограмдық қаптармен және 

бір тонналық жұмсақ контейнермен 
жіберілетін тұз болып бөлінеді екен.

Тұз Арал қаласынан шығысқа 
қарай он шақырымнан астам жердегі 
отыз бес шақырымға созылып жатқан 
“Жақсықылыш” қыратының етегіне 
жағалай орын тепкен “Оңтүстік” және 
“Солтүстік” көлдерден өндіріліп кел-
се, бұл іс қазіргі таңда “Оңтүстік” 
кеніште ғана жүргізіліп, 250 мың тон-
на тұз қазылып келген болатын. 
Кәсіпорынның тұз өндіру көлемін 
биыл 350 мың, 2016 жылдан бастап 400 
мың тоннаға дейін ұлғайту жөніндегі 
өтінішіне орай облыстың кең таралған 
пайдалы қазбаларды барлауға немесе 
өндіруге арналған жер қойнауын пайда-
лану мәселелері жөніндегі сарапшылық 
комиссияның рұқсаты беріліпті. Осыған 
орай акционерлік қоғамның келісімімен 
өңірдің әлеуметтік-экономикалық да-
муына және оның инфрақұрылымын 
дамытуға келісім-шартта белгіленген 
жыл сайынғы бес млн теңге, өндіріс 
көлемінің ұлғаюына байланысты биыл 
қырық пайызға немесе жеті млн, ке-
лер жылы алпыс пайызға не сегіз млн 
теңгеге ұлғайтуға келісілген. Сондай-ақ 
кәсіпорынға “Солтүстік” кеніштен ас 
тұзын өндіруге жер қойнауын пайдалану 
құқығы табысталып, келісім-шарт жаса-
лыпты.

Кәсіпорын енді кальцийлендірілген 
сода шығару жобасын іске асыру-
ды жоспарлауда. Еліміздің Инвести-
циялар және даму министрлігінің Жер 
қойнауын пайдалану құқығын та-
быстау туралы комиссия шешіміне 
сәйкес “Аралтұз” акционерлік қоғамы 
“Жақсықылыш”, “Жақсықылыш-2” және 
“Жақсықылыш-3” кен орындарындағы 
сульфат натрий қатты пайдалы қазбаны 
барлауға жер  қойнауын пайдалану 
құқығын табыстау бойынша конкурс 
жеңімпазы болып танылды. Жоба қуаты 

жылына 200 мың тонна болса, инве-
стиция көлемі 220 млн АҚШ долларын 
құрайды.

Жобаны іске асыру үшін Харьков 
қаласындағы НИОХИМ институтын 
жобалаушы ретінде тарту көзделуде. 
Аталған құрылым Кеңес Одағы кезінен 
кальцийлендірілген сода шығару 
өндірісі бойынша жұмыс жасап келе 
жатқан Ресей, Украина, Белоруссия және 
Өзбекстан елдерінде алдыңғы қатарлы 
инжинирингтік компания болып та-
былады. Институтпен өндірісті жоба-
лау үшін алдын ала келісім де алынған. 
Кальцийлендірілген сода химиялық 
өндірісте синтетикалық жуу құралдары 
және майлы қышқылдарды өндіруде, т.б. 
пайдаланылады. Кальцийлендірілген 
содаға шикізат ретінде әктас және 
қосымша пайдаланатын жерасты суы 
қажет. Әктас шикізатымен қамтамасыз 
ету үшін Ақтөбе облысының табиғи 
ресурстар және табиғатты пайдалану-
ды реттеу басқармасынан, ал сумен 
қамтамасыз етуде Оңтүстік Қазақстан 
“Оңқазжерқойнауы” өңіраралық  де пар-
та ментінен мәліметтер алынған.

“Аралтұз” акционерлік қоғамында 
былтырғы 22 желтоқсанда “Техникалық 
және ас тұзын өндіру” өндірісін 
жаңғырту жобасы іске қосылды. Жоба 
құны 1,5 млрд теңге болғанымен, 
қажетті жұмыстарды толық аяқтау 
үшін қосымша 600 млн теңге қаржы 
жұмсалуына орай жалпы инвести-
ция көлемі 2,1 млрд теңгені құрады. 
Кәсіпорынға тұз өндіруге арналған 
құрал-жабдықтар шығарудан дүние 
жүзінде көшбасшы саналатын Испан 
мемлекетінің “Construcciones Mecanicas 
J.SERRA, S.A.” компаниясының замана-
уи құрылғылары алынған.

Атап өту қажет, жаңа зауыт іске 
қосылғанға дейін кәсіпорын жылына 
120 мың тонна тұз өңдеп шығарған де-
сек, оның 80 мың тоннасы ас тұзы да, 
қалғаны техникалық тұз. Қазіргі таңда 
өндіріс қуаттылығы 1,7 есеге ұлғайып, 
өнім көлемі 213 мың тоннаға жеткен 
болса, бұның 147 мың тоннасы ас тұзы, 
66 мың тоннасы техникалық тұз. Жоба 
бойынша 343 жаңа жұмыс орнын құру 
көзделсе, жалпы алғанда акционерлік 
қоғам бойынша барлығы сегіз жүзге 
жуық жұмыс орны құрылып, оның 95 
пайызын жергілікті тұрғындар құрауда.

Тоқсан жылдық тарихы бар 
“Аралтұз” акционерлік қоғамы бір 
сөзбен айтқанда, 5 мыңнан астам халық 
тұратын тұзшылар ауылының тіршілік 
көзі болып қана қоймай, олардың 
әлеуметтік іс-шараларының бірден-бір 
қолдаушысы да. Тұзшылар қауымына 
табиғаттың берген сыйы қазіргі таңда 
Ресей және Қырғызстан мемлекеттері 
мен еліміздің ішкі нарығында сатылуда.

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

Мемлекет басшысы табиғи 
байлықтың өз қалпында сақталуымен 
қатар, әр қала мен елді мекендердің жа-
сыл желекке көмкерілуін қадағалай 
келе, атқарушы орындарға абатанды-
ру мәселесін естен шығармауды тапсы-
рып келеді. Жуырда Астана қаласының 
маңында орналастырылған жасыл 
белдеуді аралаған Елбасы Арқа төрінен 
Астана бой көтерген 17 жыл көлемінде 
70 мың гектар жасыл желек егіліп, оның 
12 мың гектары Астана қаласының 
көше бойлары мен саябақтарында 
орналастырылғандығын тілге тиек етті. 
2020 жылға қарай осы бағыттағы жа-
сыл желек көлемі 100 мың гектарға 
жеткізіледі. Міне, осы жақсы үрдіс әр 
аймақта жалғасын тауып, абаттандыру 
жұмысы жаңа қарқынмен дамыса кәне.  

– Елбасының жасыл желекті 
көбірек егіп, оның күтіміне барынша 
мән беру керектігі жөніндегі айтқаны 
«Мәңгілік ел» идеясының жүзеге 
асырылуының нақты көрінісі деп 
есептеймін. Бұрынғылар айтқан емес 
пе: «атадан мал қалғанша, тал қалсын» 
деп, сол айтпақшы, жасыл желек егу 
табиғатты көркем етуімен бірге, ұрпақ 
алдындағы жауапкершілігімізді артты-
ратын бастама деп есептеймін, – деді 
Жаңақорған аудандық «Жұмыспен 
қамту -2020 орталығының»  директо-
ры Ақылбек Жәнібеков мекеме ауласы-
на кіргенімізде-ақ. Оның мәлімдеуінше, 
биылғы жылы кеңсе маңындағы бос 
жатқан 0,20 гектар жерді арнайы 
қоршап, оған 100 түптен астам жеміс 
ағаштар мен саялы ағаштар егіпті. Оған 
қоса 0,40 шаршы метр жерге әдемі 
гүлдерді орналастырыпты. Мұндай ша-
руаларды бұрында қолға алғанымен су 
тапшылығынан кемдігі байқалатын-ды. 
Ал биыл 15 метрден құдық қаздырып, 
бау-бақшаның шырайын кіргізіп отыр.  

Бұған қарайтын арнайы адам ұстауға 
қаржылық мүмкіндігі жоғы белгілі. 
Сондықтан осында қызмет істейтін 
жігіттер мен қыздардың барлығы түскі, 
кешкі үзіліс кездерінде жасыл желекті 
күтімге алады. Біз барған кезде Серік 
есімді жүргізуші жігіт өз міндетіне 
алған бөлекте кетпен шауып жатты. – 
Арам шөптерді уақытылы шауып, су са-
лып қойса, ағаш жарықтық өсе береді 
ғой, - дейді ол көңілдене тіл қатып. Сол 
секілді бас есепші Люда Адаева, жас ма-
ман Нұргүл Сламбекова және басқалары 
да осы шаруамен тынбай айналысады. 
Мекеме басшысы Ақылбектің өзі де жа-
сыл желек егуге құмар жанның бірі. 

Осы мекемеге көршілес орналасқан 
аудандық экономика және бюджеттік 
жоспарлау бөлімі жасыл желек орналас-

тыруды ертерек қолға алған-ды. Меке-
ме басшысының орынбасары  Жамур 
Мүсілім саялы ағаш пен гүл өсірудің 
шебері десек артық айтқандық емес. 
Олар мекеме қоныс аударған 2013 жыл-
дан бері абаттандыруды белсенді қолға 
алып, оның нәтижесін көріп отыр. 

– Тұратын үйі және еңбек ететін 
мекемесін таза ұстап, айналасын 
гүлдендіру әр азаматтың міндеті бо-
луы тиіс. Осы қасиетті міндетті кейінгі 
ұрпаққа үлгі етіп, үйрете түссек дейміз, 
– дейді Жамур. 

Иә, тұратын мекенімізді әрі саялы, 
әрі аяулы ету, жасыл желекке 

бөлеу өз қолымыздағы қасиетті ша-
руа. 

Нұрмахан ЕЛТАЙ, 
Жаңақорған кенті.

Соғыс жылдарындағы өлеңмен жазылған хаттар... 
Сол бір ел басына күн туған қатерлі шақта еліне деген 
сағынышын баяндайтын, тума-туыс, туған жерге деген 
махабат пен жауды ертерек жеңіп елге оралсақ деген ар-
мандардан сыр шертетін хаттар толастамаған. Майдан-
нан келген хат – бір отбасының жәдігері. Өкініші, сол хат-
тар сақталмаған. Кескілескен шайқастың ортасында жүріп 
ұрыс арасында қолы қалт еткенде жанын шүберекке түйіп 
отырып жазған осы хаттар майдангердің елге деген шексіз 
сағынышын білдірер еді.
Жалағаш ауданы Жаңаталап ауылынан Отанын қорғау үшін 

майданға аттанған жауынгер ағаларымыздың ұрыста жүріп, 
шалғайда қалған туған-туысқандарына жазған хаттары туралы 
айтпақпын. Бұл жырларды мен қазіргі күні домбырамен термелетіп 
айтып отырамын. Бір сәтке көз алдымнан өткен күндер легі өтеді. 
Кешегі сұрапыл соғыс жылдарында менің анам Қоңырша Мұсаева 
(1924-1997 ж.ж.) майдандағы туысқан ағаларымен үнемі хат алы-
сып тұрған. Ол кезде ауылда сауатты адам аз болыпты. Ол май-
даннан келген хаттарды ауылдастарына оқып беріп, ағаларына 
уақытылы жауап қайтарып отырған. «От ішінен келген әрбір хаттың 
жолдарынан соғыстың демі, ұрыс даласындағы қиыншылыққа 
толы күндер, солдаттың Жеңіске деген сенімділігі сезілер еді. Сол 
кездегі адамдар әрбір келген хат-хабарды «қара қағаз» болмаса 
екен деген қорқынышпен ашатын», – деуші еді анам марқұм. Ол 
кісі кешеге дейін сол өлеңмен жазылған хаттарды ыңылдап жатқа 
айтып отыратын. Енді есімде қалған жырларға кезек берейін. Жау-
ынгер ақын Әдис Ахетов ағамыз өлеңмен жазылған хатын ауылда 
тұратын барша туған-туысқа арнапты: 

«...Ал, дұғай жаздым сәлем, өскен елге,
Аңсаған аты қымбат туған жерге.
Тамыры тастан қатты болса-дағы,
Ерімес жүрек бар ма ел дегенде?
Ұлыңа риза бол, Ұлы Отаным,
Қан түгіл, жанды қиям сен дегенде!
Қамқоршы ғаріп ана қарияларға,
Ізәтіл бастас өскен жеңгелерге.
Қатары қариялардың азайыпты,
Болмаса қалғандары шенде-шенде.
Күте біл қолыңдағы күмісіңді,
Басқаның алтынына басыңды име!
Бүркітің бөрі алмасын, қоян алсын,

Өзің біл, сырт дұшпанға сыр білдірме!
Қатары қариялардың азайыпты,
Әшет, Уәли, Жүсіп, Жәли және Жахия – 
Шалдардан соң шығар төрге».
Ал, майдангер Әлібек Құлмышов ағаның хаты былай бастала-

тын:
«Хат жаздым қалам алып, жан Балайым,
Қиялдың кең жеріне қол салайын.
Осындай қиыншылық еске түсіп,
Сөз құрап, жаным, саған хат жазайын!
«Көкемді сағындым» деп хат жазыпсың,
Туысқан бауырласым, айналайын!
Жаным-ау, мен де өзіңдей көкше көз боп,
Алыстан аңсап жүрген мен ағайың.
Алыстан арып-ашып келгенімде,
Алдымнан қайнаушы еді-ау, ыстық шайың!
Жиналып қатар-құрбы, домбыра алып,
О, дәуір, кеттің қайда, бізден тайып?»
Енді Асқар Қожахметов ағаның өлеңмен жазылған хатына 

келейік:
«Атадан тумақ рас, өлмек мирас,
Бұл екеу бұрынғыдан қалған рас.
Бұйрықсыз демің тынбас, шамың сынбас,
Адамзат жазылғанды көрмек рас.
Ер жігіт туған жерін сағынады,
Опасыз айтқан серттен жаңылады.
Сағыну жан біткеннің қасиеті,
Жамандық оңай нәрсе табылады.
Тәуекел кеме суға кетірмейді,
Қайрамай пышақ жүзі жетілмейді».
Бұл қан майданға Жалағаш ауданының Жаңаталап ауылынан 

аттанған жауынгер ағаларымыздың өлеңмен жазған хаттарының 
жадымда қалған бір бөлшегі ғана. Айта кетерлігі, бұл хаттар 
бұрын-соңды баспа бетін көрген емес. Анамның айтуынан есімде 
қалғаны, сол хаттардың көбі: «Жүз көріп жолыққанша есен боп 
тұр, осымен менің сөзім болды тамам!» деп аяқталатын. Жоғарыда 
аталған кісілердің ұрпақтары майдангер аталарының өлеңмен 
жазылған хаттарын оқып, үлкен әсер алады деген ойдамын.

 
 Шайзада ӘШІМОВ.

 Қызылорда қаласы.

ЖЕҢІС ЖЫРЛАРЫ

МАЙДАННАН КЕЛГЕН
ӨЛЕҢ-ХАТТАР

ЖАСЫЛ ЖЕЛЕК

САЯЛЫ МЕКЕН ОРНАТУ
ӨЗ ҚОЛЫҢДА

Тілін сумаңдатып лапылдай жанған отқа, 
бет қаратпас қызыл жалынға қарсы баруға 
кез келген адамның батылы жетпейді. Бұл 
– нағыз ер-азаматтың батылдығын, кәсіби 
шеберлігін шыңдайтын сын. Сондықтан да са-
наулы минутта басын қауіп-қатерге тігіп, от-
пен арпалысып, өзгелердің өмірін қызыл жа-
лыннан арашалап алып жүрген азаматтарды 
да қазіргі заманның қаһарманы, нағыз батыр 
деуге болатындай. Бұлар өздеріне артылған 
сенімге әрқашан жауапкершілікпен қарайды. 
Әрдайым қызметтің ыстығына күйіп, суығына 
тоңуға даяр. Сондай жандардың бірі – өрт 
сөндіруші, құтқарушы, радиобайланысшы 
Асхат Қошқаров. Ол 1988 жылы 31 қазанда 
Қызылорда қаласында дүниеге келген. №187 
Мұстафа Шоқай атындағы орта мектептің 
түлегі. Қазіргі таңда Көкшетау техникалық 
институтында «Өрт сөндіру қауіпсіздігі» 
мамандығы бойынша білім алуда. Өртке 
қарсы қызметте 2006 жылдан бері жұмыс 
істеп келеді. Еңбек жолын Оңтүстік өңірлік 
аэромобилдік жедел құтқару жасағында бас 
маман, бас құтқарушы болып бастаған. 2007-
2008 жылдары ҚР Қарулы Күштері қатарында 
аға сапер болып, кіші сержант әскери шенін 
алып қайтады. Қазіргі таңда Қызылорда об-
лысы ТЖД «ӨС және АҚЖҚ» мемлекеттік 
мекемесінде жұмыс істейді.

«Әке көрген оқ жонар» демекші, оның өрт 
сөндіруші мамандығын таңдауына әкесі мен 
ағалары себеп болыпты. Олар осы саланың 
нағыз майталмандары екен. Асхат қауіп 
пен қатерді қаперіне алмай, ел байлығы мен 
адам өмірін сақтауға бар ғұмырын арнай-
тын құрметті мамандық иесі – өрт сөндіруші 
болғанын мақтан тұтады.

Өрт – тілсіз жау. Кешіксең, кешірмейді. 
Сәл тосылсаң, ол тажал әп-сәтте-ақ айнала-
сын жалмап тынары анық. Сол себепті, ондай 
жаумен күресетін азаматтың да ерік-жігері 
мықты болғаны жөн-ақ. Осы қасиеттер Асхат 
Қошқаровтың бойынан табылады. Ол – апатты 
және өрт жағдайында әрдайым бірінші болып 
әрекет ететін өрт сөндіруші һәм құтқарушы. 

– Өрт сөндіру, қайғылы жағдайларға куә 
болу адамның жүйкесіне әсерін тигізбей 
қоймайды. Сондықтан жүйкесі темірдей 
мықты, шыдамды, білікті болу керек. Қандай 
қауіп-қатер, авариялық құтқару жұмыстары, 
өрт сөндіру болсын «тек қана алға» деген 
ұраннан айнымауы шарт. Біздің жұмыста 
артқа шегінуге еш жол жоқ, артыңа қарауға 
да болмайды. Жұмыс барысында “құтқару ке-
рек” деген ой ғана сені мазалауы шарт, – дейді 
Асхат.

2012 жылдың күз айында түнгі сағат үште 
орталық өрт байланыс бекетіне Қызылорда 
қаласы Жанқожа батыр көшесіндегі №46 
үйдің жанып жатқаны жайлы хабар түседі. 
Оқиға орнына №11 МӨСБ өрт сөндірушілері 

жылдам жетіп барады. Солардың ішінде Асхат 
Қошқаров та бар. Жалын шарпыған тұрғын 
үйде алты адам қалып қойыпты. Қасындағы 
әріптесі Нұрбол Тұяқбаевпен бірге Асхат де-
реу әрекетке көшті. Жауынгерлік киімнің 
белдігін терезенің темір торына орап, бұзып 
ашады. Сөйтіп, үй ішіндегі жалындаған от 
ортасынан алты адамды құтқарады. Бұдан 
бөлек, аулада өрт ошағына жақын тұрған 
жеңіл автокөлікті қауіпсіз жерге шығарады. 
Дер кезінде тапқырлық танытып, ержүректілік 
көрсеткені үшін Асхат Ұзақбайұлы «Ерлігі 
үшін» төсбелгісімен марапатталды. 

Кез кезген сын сәтте сақадай сай 
тұратын құтқарушы А.Қошқаров биыл 
қыста Жезқазған-Қызылорда автожолы бой-
ында көліктер мен елуден астам адам қар 
құрсауында қалып қойғанда да біліктілік пен 
шыдамдылық танытты. Бұдан басқа, ақпан ай-
ында «Құмкөл Сервис» серіктестігіне қарасты 
«Сарыбұлақ» мұнай-кен орнында болған 
апатты жоюға қатысты. Мұнда газ құбырынан 
атқылаған газды тоқтату оңай тиген жоқ. Өз 
ісіне адал мамандар үлкен апаттың алдын 
алып, жарылысты болдырған жоқ. Асхат пен 
оның әріптестерінің еңбегі еленіп, марапатқа 
ие болды. 

– Республика, облыс көлемінде, ұжымда 
еңбегім бағаланып, біраз марапаттауға ие 
болдым. Әрине, мақсатым бұл емес. Адам 
мақтанды өзі іздемеуі керек, адал еңбек етсең, 
мақтан адамды өзі тауып алады. Қазақ «Ерлік 
білекте емес, жүректе» деген. Шын жүректен, 
ержүрекпен халыққа риясыз қызмет етіп, 
қажетіне жарап жатсам, ел алдындағы 
азаматтық борышымды орындап жатқаным 
деп білемін, – дейді Асхат Қошқаров. 

Дәурен ОМАРОВ.

БЕЙБІТ КҮННІҢ 
БАТЫРЫ

ӨҢІРДЕГІ ӨНДІРІС ТЫНЫСЫ

АРАЛДЫҢ
АҚ АЛТЫНЫ

ТІЛЕКТЕСТІК
«Сыр медиа» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарасты аудандық және 

қалалық басылымдарда кадрлық өзгерістер болды. Шиелі аудандық «Өскен өңір» 
газетінің бас редакторлығына қарымды қаламгер, ақын Дүйсенбек Аяшұлы, Қызылорда 
қалалық «Ақмешіт апталығы» газетінің басшылығына белгілі журналист Әділжан 
Үмбет тағайындалды. Әріптестерімізді жаңа қызметтерімен құттықтай отырып, оларға 
шығармашылық табыс тілейміз.

“Сыр медиа” ЖШС ұжымы.
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СЕРПІН – 2050

1.«Серпін-2050»  жобасына қатысу үшін ҰБТ немесе КТ (кешенді тестілеу)-ге  
қатысу міндет пе?  

Иә, ЖОО үшін  бұл тестiлеулерге қатысасыз. Ал колледждер үшін ҰБТ неме-
се КТ нәтижесісіз таңдаған оқу орныңыздың конкурсына қатысу арқылы түсуге бо-
лады.

2. Грант иегерлері жатақханамен қамтамасыз етіле ме?  
Иә. «Серпін-2050»  жобасының грантын иеленгендер жатақханамен толық 

қамтамасыз етіледі.
3. Киіммен қамтамасыз етіледі дегені рас па?  
Иә, рас. Бірақ,  тек  колледж студенттері үшін ғана  қысқы киімге арналған 

қаржы қарастырылған. Бөлінетін қаржы  сомасы  жылына жобамен 62 мың теңге.
4. Грант иелері оқу  бітірген соң оларға  жұмыс  дайын дегені рас  па?
Жоба бойынша  жас мамандарды жұмыспен қамтудың барлық жолдары 

қарастырылған. Жұмыс берушілермен оқу  барысында тығыз қарым-қатынас  ор-
натылады.  Егер білім алған аймақта қалатын болса тұрақты жұмыспен қамтамасыз 
етіледі.

5. Оқу  бітірген соң  сол өңірде  қалу шарт па?  
Жоқ, оқыған өңірлерде қалу міндетті емес. Бірақ,  білім алған мекендерін тас-

тап, қайтып кетер болса онда жұмыспен қамтуға кепілдік бермейміз.

6. Жоба бойынша   оқып жүрген оқу орнынан өзге  оқу орнына ауысу мүмкіндігі 
бар ма? 

Жоқ. Өйткені,  жоба гранттары  белгілі бір оқу  орындарына  бекітіліп берілген. 
Оқу  орнын ауыстырған  жағдайда грантты  жоғалтады.

7. «Серпін»  жобасы  туралы  ақпараттарды қайдан алуға  болады? 
Бұл ақпараттармен   www.serpin-2050.kz  сайтынан танысуға  болады. Ал оқып 

жүрген студенттер жайлы   www.serpin.biz   сайтынан  білуге  болады.  Сондай-ақ,  
сайттарда  жастарды  жіберуші және қабылдаушы өңірлердегі  штабтардың байла-
ныс нөмірлері мен  мекен-жайлары көрсетілген.

8. 9 сыныптан кейін «Серпін» бойынша оқуға түсуге болады ма?
Жоқ.
9. ҰБТ-да алған 50-55 балмен «Серпінге» грантқа оқуға түсе аламын ба?
Конкурсқа қатысуға болады. Барлығын құжат тапсырғаннан кейін конкурс 

арқылы республикалық мемлекеттік комиссия шешеді. 9-10 тамызда республикалық 
газеттерге нәтижелері шығады. Дегенмен, өткен жылы біздің жоба бойынша кон-
курс ондай төмен болған жоқ. 

10. Шет елдегі қандастарымызға арнайы «Серпін» бойынша гранттар бар ма?
Қазіргі кезде арнайы шет елдегі қандастарымызға арналған гранттар жоқ. Бірақ, 

осы бағытта бізге ұсыныстар түсуде. Болашақта көре жатарсыздар.

«СЕРПІН-2050»  ЖОБАСЫ БОЙЫНША 10 СҰРАҚҚА ЖАУАП

Білім беру гранттарының мамандықтары бойынша және бейімдік пәндердің сараптамасы
Шетел тілі пәні бойынша

4-ші таңдау пәні «Шетел тілі» болған жағдайда, сізде көрсетілген  1 мамандық арасынан таңдау жасауыңызға мүмкіндігіңіз бар,
оның ішінде «Білім» бағыт бойынша - 1 мамандық

«Білім» саласы бойынша 1 мамандыққа  115 грант бөлінді

№ Таңдалған 4-ші пәннің атауы Гранттар саны Жалпы мамандықтар 
саны Білім Техниқалық Ауылшаруашылық Ветеринария

1 Физика 2914 27 4 22 1  
2 Биология 1038 15 6 1 6 2
3 Химия 480 6 1 5   
4 Дүниежүзілік тарих 143 2 2    
5 География 130 2 1 1   
6 Қазақ әдебиеті 180 2 2    
7 Шетел тілі 115 1 1    
 ИТОГО 5000 55 17 29 7 2

МАМАНДЫҚТАР БОЙЫНША ПРОФИЛЬДІК ПӘНДЕРДІҢ САРАПТАМАСЫ

№ Бағыттары ЖОО саны Мамандықтар саны Гранттар саны

1 Білім 10 17 1500

2 Техниқалық 15 35 3000

3 Ауылшаруашылық 4 7 300

4 Ветеринария 3 2 200

№ Мамандықтардың шифрі 
және атауы

«Серпін» арнайы гранты бойынша білім беретін Жоғары оқу 
орындарының тізімі 

Берілген 
«Серпін» 

грантының  
саны

1 5В011400 Тарих

Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті 10
К.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік өңірлік университеті 8

Қостанай мемлекеттік  педагогикалық  институты 15
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты 10

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті 10
М.Өтемісов атындағы Батыс-Қазақстан мемлекеттік университеті     10

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 10
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті 10

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты 20
М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік универстиеті 10

2 5В011500
Құқық және 
экономика 
негіздері 

әдістемесі

Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты 15

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты 15

   Барлығы 143

Білім беру гранттарының мамандықтары бойынша және бейімдік пәндердің сараптамасы
Қазақ әдебиеті пәні бойынша

4-ші таңдау пәні «Қазақ әдебиеті» болған жағдайда, сізде көрсетілген  2 мамандық арасынан таңдау жасауыңызға мүмкіндігіңіз бар, 
оның ішінде «Білім» бағыт бойынша - 2 мамандық

«Білім» саласы бойынша 2 мамандыққа  180 грант бөлінді

№ Мамандықтардың 
шифрі және атауы

«Серпін» арнайы гранты бойынша білім беретін Жоғары оқу 
орындарының тізімі 

Берілген 
«Серпін» 

грантының  
саны

1 5В011900
Шетел тілі: 
екі шетел 

тілі

Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті 10
К.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік өңірлік университеті 15

Қостанай мемлекеттік  педагогикалық  институты 15
Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті 5

Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты 5
М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік универстиеті 20

М.Өтемісов атындағы Батыс-Қазақстан мемлекеттік университеті     15
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 10

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты 20
   Барлығы 115

Білім беру гранттарының мамандықтары бойынша және бейімдік пәндердің сараптамасы
География пәні бойынша

4-ші таңдау пәні «География» болған жағдайда, сізде көрсетілген  2 мамандық арасынан таңдау жасауыңызға мүмкіндігіңіз бар, 
оның ішінде «Білім» бағыт бойынша - 1 мамандық, «Техникалық  ғылымдар» бағыт бойынша - 1 мамандық

Білім» саласы бойынша 1 мамандыққа  75 грант бөлінді

Білім беру гранттарының мамандықтары бойынша және бейімдік пәндердің сараптамасы
География пәні бойынша

4-ші таңдау пәні «География» болған жағдайда, сізде көрсетілген  2 мамандық арасынан таңдау жасауыңызға мүмкіндігіңіз бар, 
оның ішінде «Білім» бағыт бойынша - 1 мамандық, «Техникалық  ғылымдар» бағыт бойынша - 1 мамандық

«Техникалық  ғылымдар» саласы бойынша 1 мамандыққа  55 грант бөлінді

№

Мамандықтардың шифрі 
және атауы

«Серпін» арнайы гранты бойынша білім беретін Жоғары оқу 
орындарының тізімі

Берілген 
«Серпін» 

грантының  
саны

1
5В071100 Геодезия және 

картография

Д.Серікбаев атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік техникалық 
университеті 35

Атырау мұнай және газ институты 20

Барлығы 55

Білім беру гранттарының мамандықтары бойынша және бейімдік пәндердің сараптамасы
Тарих пәні бойынша

4-ші таңдау пәні «Тарих» болған жағдайда, сізде көрсетілген  2 мамандық арасынан таңдау жасауыңызға мүмкіндігіңіз бар,
оның ішінде «Білім» бағыт бойынша - 2 мамандық

«Білім» саласы бойынша 2 мамандыққа  143 грант бөлінді

№ Мамандықтардың 
шифрі және атауы

«Серпін» арнайы гранты бойынша білім беретін Жоғары оқу 
орындарының тізімі 

Берілген 
«Серпін» 

грантының  
саны

1 5В011600 География 

Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті 15

К.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік өңірлік университеті 10

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті 5

Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты 5

М.Өтемісов атындағы Батыс-Қазақстан мемлекеттік университеті     5

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 10

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті 10

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты 15

   БАРЛЫҒЫ 75

Білім беру гранттарының мамандықтары бойынша және бейімдік пәндердің сараптамасы
Химия пәні бойынша

4-ші таңдау пәні «Химия» болған жағдайда, сізде көрсетілген  6 мамандық арасынан таңдау жасауыңызға мүмкіндігіңіз бар,
оның ішінде «Білім» саласы бойынша -  1 мамандық, «Техникалық  ғылымдар» - 5 мамандық

«БІЛІМ» саласы  1 мамандыққа бойынша 85 грант бөлінді

№ Мамандықтардың шифрі және 
атауы «Серпін» арнайы гранты бойынша білім беретін Жоғары оқу орындарының тізімі 

Берілген 
«Серпін» 

грантының  
саны

1 5В011200 Химия

Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті 10

К.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік өңірлік университеті 10

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті 10

Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты 5

М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік универстиеті 10

М.Өтемісов атындағы Батыс-Қазақстан мемлекеттік университеті     10

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 10

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті 10

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты 10

   БАРЛЫҒЫ 85

Білім беру гранттарының мамандықтары бойынша және бейімдік пәндердің сараптамасы
Химия пәні бойынша

4-ші таңдау пәні «Химия» болған жағдайда, сізде көрсетілген  6 мамандық арасынан таңдау жасауыңызға мүмкіндігіңіз бар,
оның ішінде «Білім» саласы бойынша -  1 мамандық, «Техникалық  ғылымдар» - 5 мамандық

«Техникалық ғылымдар» саласы  5 мамандыққа бойынша 385 грант бөлінді

№ Мамандықтардың шифрі және 
атауы

«Серпін» арнайы гранты бойынша білім беретін Жоғары 
оқу орындарының тізімі 

Берілген 
«Серпін» 

грантының  саны

1 5В072700 Азық -түлік өнімдерінің 
технологиясы

А.Байтұрсынов атындағы  Қостанай  мемлекеттік 
университеті 25

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 15

М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 
универстиеті 25

Жәңгір хан атындағы Батыс-Қазақстан аграрлық-техникалық 
университеті 15

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік 
университеті 10

2 5В072800
Қайта өңдеу 

өндірістерінің 
технологиясы

А.Байтұрсынов атындағы  Қостанай  мемлекеттік 
университеті 25

Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті 25

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 
университеті 10

Жәңгір хан атындағы Батыс-Қазақстан аграрлық-техникалық 
университеті 15

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік 
университеті 10

3 5В072000
Бейорганикалық 

заттардың химиялық 
технологиясы

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 15

М.Өтемісов атындағы Батыс-Қазақстан мемлекеттік 
университеті     20

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 10

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік 
университеті 10

Жәңгір хан атындағы Батыс-Қазақстан аграрлық-техникалық 
университеті 15

4 5В072100

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 15

М.Өтемісов атындағы Батыс-Қазақстан мемлекеттік 
университеті     15

Атырау мұнай және газ институты 40

Органикалық 
заттардың химиялық 

технологиясы

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік 
университеті 10

Жәңгір хан атындағы Батыс-Қазақстан аграрлық-техникалық 
университеті 15

 Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 20

5 5В073700                  Пайдалы 
қазбаларды байыту Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 25

   БАРЛЫҒЫ 385

№ Мамандықтардың шифрі 
және атауы

«Серпін» арнайы гранты бойынша білім беретін Жоғары оқу 
орындарының тізімі

Берілген 
«Серпін» 

грантының  
саны

1 5В011700 Қазақ тілі мен 
әдебиеті

Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті 10
К.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік өңірлік университеті 15

Қостанай мемлекеттік  педагогикалық  институты 15
Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті 10

Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты 10
М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік универстиеті 20

М.Өтемісов атындағы Батыс-Қазақстан мемлекеттік университеті 15
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 10

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты 20

2

5В012100
Қазақ тілінде 
оқытпайтын 

мектептердегі

Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты 20
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 20

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті 15
БАРЛЫҒЫ 180

Білім беру гранттарының мамандықтары бойынша және бейімдік пәндердің сараптамасы
Физика пәні бойынша

4-ші таңдау пәні «Физика» болған жағдайда, сізде көрсетілген  27 мамандық арасынан таңдау жасауыңызға мүмкіндігіңіз бар, оның 
ішінде «Білім» бағыт бойынша -  4 мамандық, «Техникалық  ғылымдар» - 22 мамандық,

«Ауылшаруашылық ғылымдары» - 1 мамандық
Білім саласы бойынша 4 мамандыққа 384 грант бөлінді

№ Мамандықтардың шифрі 
және атауы

«Серпін» арнайы гранты бойынша білім беретін Жоғары 
оқу орындарының тізімі

Берілген «Серпін» 
грантының  саны

1 5В010900 Математика 

Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті 10

К.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік өңірлік университеті 9

Қостанай мемлекеттік  педагогикалық  институты 15

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 
университеті 10

Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты 10

М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 
универстиеті 10

М.Өтемісов атындағы Батыс-Қазақстан мемлекеттік 
университеті     15

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 15

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық 
институты 20

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті 10

2 5В011000 Физика

Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті 10

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық 
институты 20

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті 10

М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 
универстиеті 10

Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты 10

М.Өтемісов атындағы Батыс-Қазақстан мемлекеттік 
университеті     15

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 10

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 
университеті 10

3 5В011100
  Информатика 

Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті 10

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті 10

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық 
институты 20

К.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік өңірлік университеті 10

Қостанай мемлекеттік  педагогикалық  институты 10

М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 
универстиеті 20

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 
университеті 10

М.Өтемісов атындағы Батыс-Қазақстан мемлекеттік 
университеті     15

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 10

Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты 10

4 5В012900
 Кәсіптік оқыту

Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті 10

Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты 15

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 
университеті 15

    Барлығы 384

Білім беру гранттарының мамандықтары бойынша және бейімдік пәндердің сараптамасы
Физика пәні бойынша

4-ші таңдау пәні «Физика» болған жағдайда, сізде көрсетілген  27 мамандық арасынан таңдау жасауыңызға мүмкіндігіңіз бар, оның 
ішінде «Білім» бағыт бойынша -  4 мамандық, «Техникалық  ғылымдар» - 22 мамандық,

«Ауылшаруашылық ғылымдары» - 1 мамандық
Ауылшаруашылық ғылымдары  ғылымдар саласы бойынша 1 мамандыққа 55 грант бөлінді

№ Мамандықтардың шифрі 
және атауы

«Серпін» арнайы гранты бойынша білім беретін Жоғары оқу 
орындарының тізімі 

Берілген «Серпін» 
грантының  саны

1 5В080600 
Аграрлық 

техника және 
технология

Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті 10

Жәңгір хан атындағы Батыс-Қазақстан аграрлық-техникалық 
университеті 15

А.Байтұрсынов атындағы  Қостанай  мемлекеттік университеті 30

   Барлығы 55

Білім беру гранттарының мамандықтары бойынша және бейімдік пәндердің сараптамасы
Физика пәні бойынша

4-ші таңдау пәні «Физика» болған жағдайда, сізде көрсетілген  27 мамандық арасынан таңдау жасауыңызға мүмкіндігіңіз бар, оның 
ішінде «Білім» бағыт бойынша -  4 мамандық, «Техникалық  ғылымдар» - 22 мамандық,

«Ауылшаруашылық ғылымдары» - 1 мамандық
Техникалық  ғылымдар саласы бойынша 22 мамандыққа 2475 грант бөлінді

№ Мамандықтардың шифрі және атауы «Серпін» арнайы гранты бойынша білім беретін Жоғары оқу орындарының 
тізімі 

Берілген «Серпін» 
грантының  саны

1 5В070400
Есептеу техникасы және 

бағдарламалық 
қамтамасыз ету

Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті 25

А.Байтұрсынов атындағы  Қостанай  мемлекеттік университеті 30

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 15

Д.Серікбаев атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті 35

М.Өтемісов атындағы Батыс-Қазақстан мемлекеттік университеті     15

Атырау мұнай және газ институты 20

2 5В070700 Тау-кен ісі

Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті 25

Д.Серікбаев атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті 25

Рудный индустриалдық институты 20

Ө.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті 20

3 5В071200 Машина жасау

Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті 25

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 20

М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік универстиеті 25

Қарағанды мемлекеттік индустриалдық университеті 35

Жәңгір хан атындағы Батыс-Қазақстан аграрлық-техникалық университеті 15

Д.Серікбаев атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті 35

4 5В071300  Көлік, көліктік техника және 
технологиялар

Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті 25

Ө.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті 25

Рудный индустриалдық институты 20

Жәңгір хан атындағы Батыс-Қазақстан аграрлық-техникалық университеті 10

Атырау мұнай және газ институты 20

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 20

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 25

М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік универстиеті 25

Д.Серікбаев атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті 30

Қарағанды мемлекеттік индустриалдық университеті 35

А.Байтұрсынов атындағы  Қостанай  мемлекеттік университеті 35

5 5В072900 Құрылыс

Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті 25

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 30

М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік универстиеті 25

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 20

Қарағанды мемлекеттік индустриалдық университеті 40

Атырау мұнай және газ институты 20

Жәңгір хан атындағы Батыс-Қазақстан аграрлық-техникалық университеті 15

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті 10

Ө.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті 15

Д.Серікбаев атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті 30

6 5В072100
Қоршаған ортаны қорғау 

және өмір 
тіршілігінің қауіпсіздігі

Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті 25

7 5В070300 Ақпараттық жүйелер

А.Байтұрсынов атындағы  Қостанай  мемлекеттік университеті 25

М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік универстиеті 25

Атырау мұнай және газ институты 20

Рудный индустриалдық институты 20

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті 15

8 5В071800 Электр энергетикасы

А.Байтұрсынов атындағы  Қостанай  мемлекеттік университеті 30

Жәңгір хан атындағы Батыс-Қазақстан аграрлық-техникалық университеті 15

Атырау мұнай және газ институты 30

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 15

Рудный индустриалдық институты 20

Ө.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті 20

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 20

Қарағанды мемлекеттік индустриалдық университеті 35

9 5В073200
Стандарттау, сертификаттау 

және 
метрология

А.Байтұрсынов атындағы  Қостанай  мемлекеттік университеті 25

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті 10

Жәңгір хан атындағы Батыс-Қазақстан аграрлық-техникалық университеті 15

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 30

А.Байтұрсынов атындағы  Қостанай  мемлекеттік университеті 25

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 25

Д.Серікбаев атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті 25

10 5В072400
Технологиялық машиналар 

және 
жабдықтар 

А.Байтұрсынов атындағы  Қостанай  мемлекеттік университеті 30

Ө.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті 20

Рудный индустриалдық институты 20

Атырау мұнай және газ институты 30

Қарағанды мемлекеттік индустриалдық университеті 35

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 20

Жәңгір хан атындағы Батыс-Қазақстан аграрлық-техникалық университеті 15

Д.Серікбаев атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті 30

11  
5В071000-Материал тану және 

жаңа материалдар 
технологиясы

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті 15

Қарағанды мемлекеттік индустриалдық университеті 35

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 20

12 5В073100
Қоршаған ортаны қорғау 

және өмір 
тіршілігінің қауіпсіздігі

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті 10

Жәңгір хан атындағы Батыс-Қазақстан аграрлық-техникалық университеті 15

Атырау мұнай және газ институты 20

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 15

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 20

Ө.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті 15

Д.Серікбаев атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті 25

13 5В070900 Металлургия

Д.Серікбаев атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті 35

Ө.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті 20

Рудный индустриалдық институты 20

Қарағанды мемлекеттік индустриалдық университеті 45

14 5В071600 Аспап жасау

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 20

Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты 10

Жәңгір хан атындағы Батыс-Қазақстан аграрлық-техникалық университеті 10

Д.Серікбаев атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті 30

15 5В071700 Теплоэнегетика

Д.Серікбаев атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті 30

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 15

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 20

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті 15

Рудный индустриалдық институты 30

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 15

16 5В071800 Жылу энергетикасы Д.Серікбаев атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті 30

17 5В072300
Техникалық физика

Д.Серікбаев атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті 30

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті 10

18 5В074500 Көлік құрылысы
Д.Серікбаев атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті 25

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 20

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 20

19  
5В071900-Радиотехника, 

электроника және 
телекоммуникациялар

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 15

Атырау мұнай және газ институты 20

М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік универстиеті 25

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 20

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 10

20  
5В073000-Құрылыс 

материалдарын, бұйымдарын 
және құрастырылымдарын 

өндіру

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 15

Жәңгір хан атындағы Батыс-Қазақстан аграрлық-техникалық университеті 15

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 20

21  5В070800-Мұнай газ ісі

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 25

Жәңгір хан атындағы Батыс-Қазақстан аграрлық-техникалық университеті 15

Атырау мұнай және газ институты 40

22  
5В070600-Геология және 
пайдалы қазбалар кен 

орнын барлау

Атырау мұнай және газ институты 20

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 25

Ө.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті 15
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ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС

1. Жалпы  ережелер
1. Көрсетілетін қызметті берушiнің атауы: «Қызылорда облысының мəдениет, мұрағаттар жəне құжаттама басқармасы» мемлекеттік 

мекемесі, облыстық, қалалық, аудандық мемлекеттік мұрағаттар (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші).
Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «Халыққа қызмет көрсету орталығы» Республикалық мемлекеттік кəсіпорнының Қызылорда облысы бойынша филиалы, оның 

бөлімдері мен бөлімшелері  (бұдан əрі – Орталық);
3) www.e.gov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) жəне (немесе) қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесі – əлеуметтік-құқықтық сипаттағы келесі мəліметтерді: жұмыс өтілін, жалақы мөлшерін, 

жасын, отбасының құрамын, білімін, марапатталғанын, зейнетақы жарнасы мен əлеуметтік төлемдердің аударылуын, ғылыми дəрежелер 
мен атақтардың берілуін, жазатайым оқиғаны, емделуде немесе қоныс аударуда болуын, қуғын-сүргінге ұшырағанын, жаппай саяси 
қуғын-сүргiндер құрбандарын ақтау, Қарулы Күштерде, əскери бөлімдер мен құралымдардағы қызметін, экологиялық апат аймақтарында 
тұрғанын, бас бостандығынан айыру жерлерінде болғанын, азаматтық хал актілері, құқық белгілеуші жəне сəйкестендіру құжаттары 
жөніндегі мəліметтерді растау туралы мұрағат анықтамасы немесе олардың болмауы туралы жауап. (бұдан əрі - анықтама).

4. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде жеке жəне заңды тұлғаларға көрсетіледі (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алушы).
2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 

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

өкілі: уəкілеттілігін растайтын құжат бойынша заңды тұлға; нотариалды куəландырылған сенімхат бойынша жеке тұлға) (бұдан əрі - оның 
өкілі) көрсетілетін қызметті берушіге немесе Орталық арқылы «Мұрағат ісі саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрінің 2015 жылғы 17 сəуірдегі 

№138 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №11086 болып тіркелген) бекітілген  «Мұрағат 
анықтамаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сəйкес нысан бойынша өтініш ұсынуы (бұдан əрі - 
стандарт) немесе портал арқылы электрондық құжат нысанындағы сұраныс жолдауы.  

6. 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 келесі құжаттарды  

ұсынады:
уəкілеттілігін растайтын құжат, немесе өкілдің нотариалды куəландырылған сенімхаты жəне жеке басты куəландыратын құжат (жеке 

басын сəйкестендіру үшін ұсынылады, көрсетілетін қызметті берушінің жұмыскері жеке басын куəландыру үшін құжаттың электрондық 
көшірмесін жасайды, одан кейін оның түпнұсқасын көрсетілетін қызметті алушыға қайтарады);

стандарттың 1-қосымшасына сəйкес нысан бойынша толтырылған өтініш (болған жағдайда сұрау салынған мəліметтерді растайтын 
құжаттардың көшірмелері өтінішке қоса беріледі); 

көрсетілетін қызметтi алушының жеке басын растайтын құжаттардың мəліметтерін көрсетілетін  қызметті беруші «электрондық 
үкімет» шлюзі арқылы тиiстi мемлекеттiк ақпараттық жүйелерден алады;

қызмет беруші, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде ақпараттық 
жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметті алушының келісімін алады;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға құжаттардың қабылданған 
күні мен уақыты, қабылдаған тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) көрсетілген, мөртаңбасы бар өтініштің көшірмесін (бұдан 
əрі – өтініштің көшірмесі) береді жəне құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (отыз минуттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды қарайды жəне орындаушыға жолдайды 
(отыз минуттан аспайды);
4) орындаушы анықтаманы дайындайды жəне көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады 
(он екі күнтізбелік күн ішінде); 
екі немесе одан да көп ұйымдардың, сондай-ақ уақыты 5 (бес) жылдан асқан кезеңнің құжаттарын зерделеу қажет болған жағдайларда, 

мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі аяқталғаннан кейін көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік қызмет көрсету мерзімін күнтізбелік 
25 (жиырма бес) күннен аспайтын мерзімге ұзартады,  бұл туралы қарау мерзімі ұзартылған күннен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде 
өтініште көрсетілген мекенжайға хат жолдау арқылы көрсетілетін қызметті  алушы  хабарландырылады;

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы анықтамаға қол қояды жəне кеңсе қызметкеріне жолдайды (отыз минуттан аспайды);
6) кеңсе қызметкері анықтаманы тіркейді жəне көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне береді (отыз минуттан аспайды).
Келесі рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рəсім (іс-қимыл) 

нəтижесінің (рəсімнің (іс-қимылдың) нəтижесі жəне оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тəртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы осы 
регламенттің 1-қосымшасында келтірілген.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті беруші мен құрылымдық бөлімшелердің (қызметкерлердің) 
өзара іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы

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

1)  көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2)  көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3)  орындаушы;
4)  Орталықтың жинақтау бөлімінің қызметкері;
5)  Орталық қызметкері.
8.  Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, құрылымдық  бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рəсімдер (іс-

қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы регламенттің                              9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде рəсімдердің 
(іс-қимылдардың) реттілігі, көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің)  өзара іс-қимылдарының 
толық сипаттамасы, сондай-ақ  өзге  көрсетілетін қызметті берушілер жəне (немесе) халыққа қызмет көрсету орталығымен өзара іс-қимыл 
тəртібінің жəне мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді қолдану тəртібінің толық сипаттамасы осы регламенттің 
5-қосымшасына сəйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген. 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес процестерінің анықтамалығы «Қызылорда облысының мəдениет, мұрағаттар жəне құжаттама 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің, Қызылорда облысы əкімдігінің  ресми интернет-ресурстарында орналастырылды.

4.  Халыққа қызмет көрсету орталығымен жəне (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен өзара іс-қимыл тəртібінің, 
сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану тəртібінің сипаттамасы

10. Қызметті Орталық арқылы көрсету кезіндегі көрсетілетін қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті алушының  жүгіну тəртібі мен 
рəсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Орталыққа стандарттың 9-тармағына сəйкес келесі құжаттарды ұсынады:
уəкілеттілігін растайтын құжат, немесе өкілдің нотариалды куəландырылған сенімхаты жəне жеке басты куəландыратын құжат (жеке 

басын сəйкестендіру үшін ұсынылады, Орталық жұмыскері жеке басын куəландыру үшін құжаттың электрондық көшірмесін жасайды, одан 
кейін оның түпнұсқасын көрсетілетін қызметті алушыға қайтарады);

стандарттың 1-қосымшасына сəйкес нысан бойынша толтырылған өтініш (болған жағдайда сұрау салынған мəліметтерді растайтын 
құжаттардың көшірмелері өтінішке қоса беріледі);

көрсетілетін қызметтi алушының жеке басын растайтын құжаттардың мəліметтерін Орталықтың қызметкерi «электрондық үкімет» 
шлюзі арқылы тиiстi мемлекеттiк ақпараттық жүйелерден алады;

Орталық қызметкерi, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде 
ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметті алушының 
келісімін алады;

2) Орталық қызметкері құжаттарды тіркейді жəне көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне тиісті құжаттардың қабылданғаны 
туралы немесе көрсетілетін қызметті алушы стандарттың 9-тармағында көзделген тізбеге сəйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбаған 
жағдайда құжаттарды қабылдаудан бас тартады жəне стандарттың 2-қосымшасына сəйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тар-
ту туралы қолхат береді (жиырма минуттан аспайды); 

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

4) құжаттар қабылданғаннан кейін, көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) мемлекеттік 
қызмет көрсету процесіндегі іс-қимылдары осы регламенттің 6-тармағының 

2-5) тармақшаларына сəйкес жүзеге асырылады;
5) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері анықтаманы тіркейді жəне Орталыққа жолдайды (бір жұмыс күні ішінде);
  6) Орталық қызметкері анықтаманы тіркейді жəне көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне береді  (жиырма минуттан аспайды). 
Келесі рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рəсім (іс-қимыл) 

нəтижесінің (рəсімнің (іс-қимылдың) нəтижесі жəне оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тəртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы осы 
регламенттің 2-қосымшасында келтірілген.

11. Қызметті портал арқылы көрсету кезіндегі көрсетілетін қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті алушының  жүгіну тəртібі мен 
рəсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі порталда тіркелуді жүзеге асырады жəне көрсетілетін қызметті алушының электрондық-
цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі - ЭЦҚ) куəландырылған электрондық құжат нысанындағы сұраныс (бұдан əрі – электронды сұраныс) 
жолдайды; 

2) орындаушы электронды сұранысты қабылдайды, көрсетілетін қызметті алушының не оның өкілінің «жеке кабинетіне» электронды 
сұраныстың қабылданғаны жəне мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесін алу күні мен мерзімі көрсетілген хабарлама жолданады (жи-
ырма минуттан аспайды);

3) электронды сұранысты қабылдағаннан кейін мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимылдары осы регламенттің 

5-тармағының 2-5) тармақшаларына сəйкес жүзеге асырылады;
4) орындаушы мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін тіркейді жəне көрсетілетін қызметті алушының не оның өкілінің «жеке 

кабинетіне» жолдайды (жиырма минуттан аспайды).
Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық нысандағы ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара іс-қимыл диаграмма-

сы осы регламенттің 4-қосымшасында келтірілген.
«Мұрағат анықтамаларын беру»                    

 мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне    
 1- қосымша 

Келесі рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рəсім (іс-қимыл) 
нəтижесінің (рəсімнің (іс-қимылдың) нəтижесі жəне оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тəртібі көрсетіле отырып) сипат-

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

«Мұрағат анықтамаларын беру»                    
мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне    

2-қосымша 
Келесі рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рəсім (іс-қимыл) 

нəтижесінің (рəсімнің (іс-қимылдың) нəтижесі жəне оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тəртібі көрсетіле отырып) сипат-
тамасы

 Көрсетілетін қызметті алушы  не оның өкілі Орталыққа жүгінген кезде

«Мұрағат анықтамаларын беру»                    
мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне   

3-қосымша 
Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер)  арасындағы  рəсімдер 

(іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы
Көрсетілетін қызметті алушы  не оның  өкілі көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде

Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер)  арасындағы  рəсімдер 
(іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі  Орталыққа жүгінген кезде

«Мұрағат анықтамаларын беру»
мемлекеттік көрсетілетін  қызмет регламентіне 

4-қосымша 
Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық нысандағы ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара іс-қимыл ди-

аграммасы 
Көрсетілетін қызметті алушы немесе оның өкілі портал арқылы жүгінген кезде

«Мұрағат анықтамаларын беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне

 5-қосымша 
«Мұрағат анықтамаларын беру» мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы 

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

«Мұрағат анықтамаларын беру» мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы 
Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Орталыққа жүгінген кезде: 
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Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде
14.07.2015 жылы № 5054 тіркелген

«МҰРАҒАТ АНЫҚТАМАЛАРЫН БЕРУ» МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТ РЕГЛАМЕНТІН БЕКІТУ 
ТУРАЛЫ 

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы  23 қаңтардағы 
Заңына жəне «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сəуірдегі Заңына сəйкес Қызылорда облысының 
əкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған «Мұрағат анықтамаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті бекітілсін.
2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы əкімінің орынбасары Р. Кенжеханұлына жүктелсін.
3. Осы қаулы  алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі, бірақ «Мұрағат ісі саласындағы мемлекеттік 

көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрінің 2015 жылғы 17 сəуірдегі №138 бұйрығы 
қолданысқа енгізілгеннен бұрын емес.

   Қызылорда облысының əкімі                                              Қ.КӨШЕРБАЕВ.

 Қызылорда облысы  əкімдігінің
2015  жылғы  « 8 » маусымдағы № 28 қаулысымен

бекітілген

 «МҰРАҒАТ АНЫҚТАМАЛАРЫН БЕРУ» МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТ  РЕГЛАМЕНТІ

1 Рəсімнің

 (іс-қимылдың) нөмірі

1 2 3 4 5

2 Құрылымдық бөлімшелердің 
атауы 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсе 

қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы

Орындаушы Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің

кеңсе қызметкері
3 Рəсімінің 

(іс-қимылдың) атауы жəне 
олардың сипаттамасы

құжаттарды тіркейді 
жəне көрсетілетін 

қызметті алушыға немесе 
оның өкіліне өтінішітің 

көшірмесін береді

құжаттарды қарайды анықтама дайындайды анықтамаға қол 
қояды

анықтаманы 
тіркейді

4 Келесі рəсімді  (іс-қимылды) 
орындауды бастау үшін негіз 

болатын мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша рəсімнің                             

(іс-қимылдың) нəтижесі

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына ұсынады

құжаттарды

орындаушыға 
жолдайды

анықтаманы көрсетілетен қызметті 
берушінің басшысына ұсынады

анықтаманы кеңсе 
қызметкеріне 

жолдайды

анықтаманы 
көрсетілетін 

қызметті алушыға 
не оның өкіліне 

береді
5 Орындалу мерзімі 30 минуттан

аспайды
30 минуттан аспайды 12 күнтізбелік күн ішінде, екі немесе 

одан да көп ұйымдардың, сондай-
ақ уақыты 5 жылдан асқан кезеңнің 
құжаттарын зерделеу қажет болған 
жағдайларда, мемлекеттік қызметті 
көрсету мерзімі аяқталғаннан 
кейін көрсетілетін қызметті беруші 
мемлекеттік қызмет көрсету мерзімін 
күнтізбелік 25 күннен аспайтын 
мерзімге ұзартады,  бұл туралы қарау 
мерзімі ұзартылған күннен бастап 
күнтізбелік 3 күн ішінде өтініште 
көрсетілген мекенжайға хат жолдау 
арқылы көрсетілетін қызметті  алушы  
хабарландырылады

30 минуттан
аспайды

30 минуттан 
аспайды

1 Рəсімнің 

(іс-қимылдың) нөмірі

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы 

Орталық қызметкері Орталықтың 
жинақтау 
бөлімінің 

қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
кеңсе 

қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Орындаушы Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
кеңсе 

қызметкері

Орталық 
қызметкері

3 Рəсімінің 

(іс-қимылдың) 
атауы жəне олардың 

сипаттамасы

құжаттарды тіркейді

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушіге қайта 

жолдайды

құжаттарды 
тіркейді

құжаттарды 
қарайды

анықтаманы дайындайды анықтамаға қол 
қояды

анықтаманы 
тіркейді

анықтаманы 
тіркейді

4 Келесі рəсімді   (іс-
қимылды) орындауды 

бастау үшін негіз 
болатын мемлекеттік 

қызметті көрсету 
бойынша рəсімн

ің                             (іс-
қимылдың) нəтижесі

көрсетілетін 
қызметті алушыға 

не оның өкіліне  
құжаттардың 

қабылданғаны 
немесе қабылдаудан 

бас тарту туралы 
қолхат береді

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады

орындаушыға 
жолдайды

анықтаманы көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады

анықтаманы 
кеңсе 

қызметкеріне 
жолдайды

анықтаманы 
Орталыққа 
жолдайды

анықтаманы 
көрсетілетін 

қызметті  
алушыға 
не оның 
өкіліне 
береді

5 Орындалу мерзімі 20 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні 
ішінде

(мемлекеттік 
қызмет көрсету 

мерзіміне 
кірмейді)

20 минуттан 
аспайды

20 минуттан 
аспайды

12 күнтізбелік күн ішінде, екі немесе одан 
да көп ұйымдардың, сондай-ақ уақыты 
5 жылдан асқан кезеңнің құжаттарын 
зерделеу қажет болған жағдайларда, 
мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі 
аяқталғаннан кейін көрсетілетін қызметті 
беруші мемлекеттік қызмет көрсету 
мерзімін күнтізбелік 25 күннен аспайтын 
мерзімге ұзартады,  бұл туралы қарау 
мерзімі ұзартылған күннен бастап 
күнтізбелік 3 күн ішінде өтініште 
көрсетілген мекенжайға хат жолдау 
арқылы көрсетілетін қызметті  алушы  
хабарландырылады

20 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні 
ішінде

20 минуттан 
аспайды

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ƏКІМДІГІНІҢ 2015 ЖЫЛҒЫ 8 МАУСЫМДАҒЫ №29 ҚАУЛЫСЫ

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде
14.07.2015 жылы № 5055 тіркелген

ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖƏНЕ СПОРТ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТIК КӨРСЕТIЛЕТIН ҚЫЗМЕТТЕР 
РЕГЛАМЕНТТЕРIН БЕКIТУ ТУРАЛЫ

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне  өзін-өзі басқару туралы» 
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына жəне «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сəуірдегі Заңына сəйкес Қызылорда 
облысының əкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса берiлiп отырған:
1) «Қазақстан Республикасының спорт шеберлігіне кандидат, 1-разрядты спортшы cпорттық 

разрядтарын жəне біліктiлiгi жоғары деңгейдегi бірiншi санатты жаттықтырушы, біліктiлiгi орта 
деңгейдегi бірiншi санатты жаттықтырушы, біліктiлiгi жоғары деңгейдегi бірiншi санатты əдiскер, 
біліктiлiгi орта деңгейдегi бірiншi санатты əдiскер, біліктiлiгi жоғары деңгейдегi бірiншi санат-
ты нұсқаушы-спортшы, бірiншi санатты спорт төрешiсi біліктілік санаттарын беру» мемлекеттiк 
көрсетiлетiн қызмет регламентi;

2) «2-разрядты спортшы, 3-разрядты спортшы, 1-ші жасөспірімдер разрядындағы спортшы, 
2-ші жасөспірімдер разрядындағы спортшы, 3-ші жасөспірімдер разрядындағы спортшы спорттық 
разрядтарын жəне біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты жаттықтырушы, біліктiлiгi орта 
деңгейдегi екiншi санатты жаттықтырушы, біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты əдiскер, 

біліктiлiгi орта деңгейдегi екiншi санатты əдiскер, біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты 
нұсқаушы-спортшы, спорт төрешiсi біліктілік санаттарын беру»  мемлекеттiк көрсетiлетiн қызмет 
регламентi;

3) «Жергілікті спорт федерацияларына аккредиттеу туралы куəлік беру» мемлекеттiк 
көрсетiлетiн қызмет регламентi бекiтiлсiн.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы əкімінің орынбасары 
Р.Кенжеханұлына жүктелсін.     

3. Осы қаулы  алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі, бірақ, «Дене шынықтыру жəне спорт саласында мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт 
министрінің 2015 жылғы 17 сəуірдегі №139 бұйрығы қолданысқа енгізілгеннен бұрын емес.

  
Қызылорда облысының 
əкімі               Қ.КӨШЕРБАЕВ.

1. Жалпы  ережелер
1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: «Қызылорда облысының дене шынықтыру жəне 

спорт басқармасы»  мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі - көрсетілетін қызметті беруші). 
Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижелерін беру «Халыққа 

қызмет көрсету орталығы» Республикалық мемлекеттік кəсіпорнының Қызылорда облысы бой-
ынша филиалы, оның бөлімдері мен бөлімшелері (бұдан əрі - Орталық) арқылы жүзеге асыры-
лады.

2.  Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесі - спорттық разрядты беру туралы куəлік, 

біліктілік санаттын беру туралы куəлік не спорттық разрядты беру туралы, біліктілік санаттын 
беру туралы бұйрықтың көшірмесі (бұдан əрі – бұйрықтын көшірмесі немесе куəлік).  

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

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде Халлыққа қызмет көрсету орталығымен 
өзара іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рəсімді (іс-қимылды) бастауға негіздеме: 
көрсетілетін қызметті алушының (не уəкілетті өкілінің) (бұдан əрі – оның өкілі) «Дене 
шынықтыру жəне спорт саласында мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрінің 2015 жылғы 17 сəуірдегі № 
139 бұйрығымен (нормативтік құқытық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11276 бо-
лып тіркелген) бекітілген «Қазақстан Республикасының спорт шеберлігіне кандидат, 1-раз-
рядты спортшы cпорттық разрядтарын жəне біліктiлiгi жоғары деңгейдегi бірiншi санатты 
жаттықтырушы, біліктiлiгi орта деңгейдегi бірiншi санатты жаттықтырушы, біліктiлiгi жоғары 
деңгейдегi бірiншi санатты əдiскер, біліктiлiгi орта деңгейдегi бірiншi санатты əдiскер, біліктiлiгi 
жоғары деңгейдегi бірiншi санатты нұсқаушы-спортшы, бірiншi санатты спорт төрешiсi біліктілік 
санаттарын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан əрі – стандарт) 
1-қосымшасына сəйкес Орталыққа өтініш ұсынуы.

   6.  Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) 
мазмұны, оларды орындаудың ұзақтығы:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Орталыққа стандарттың 9-тармағына сəйкес 
келесі құжаттарды  ұсынады:

«Спорт шеберлігіне кандидат» спорттық разрядын беру туралы мемлекеттік көрсетілетін 
қызметін алу үшін:

көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжат, жəне (неме-
се) көрсетілетін қызметті алушының өкілі жүгінген кезде – жеке тұлғаның нотариалды 
куəландырылған сенімхаты (жеке басты сəйкестендіру үшін талап етіледі);

стандарттың 1-қосымшасына сəйкес нысан бойынша ұсыныс;  
спорт түрі бойынша аккредиттелген жергілікті спорт федерациясының мөрімен 

куəландырылған жарыстар жəне (немесе) спорт түрі бойынша аккредиттелген жергілікті спорт 
федерациясының мөрімен куəландырылған, спорт түрі бойынша аккредиттелген жергілікті спорт 
федерациясы болмаған жағдайда, облыстық, қалалық, аудандық дене шынықтыру жəне спорт 
жөніндегі атқарушы органның мөрімен куəландырылған облыстық, қалалық, аудандық маңызы 
бар жарыстар хаттамаларының көшірмелері; 

3х4 көлеміндегі түрлі-түсті бір фотосурет;
 «1-разрядты спортшы» спорттық разрядын беру (жəне/немесе растау) туралы мемлекеттік 

көрсетілетін қызметін алу үшін:    
көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжат, жəне (неме-

се) көрсетілетін қызметті алушының өкілі жүгінген кезде – жеке тұлғаның нотариалды 
куəландырылған сенімхаты (жеке басты сəйкестендіру үшін талап етіледі);

стандарттың 1-қосымшасына сəйкес нысан бойынша ұсыныс;  
спорт түрі бойынша аккредиттелген жергілікті спорт федерациясының мөрімен 

куəландырылған, спорт түрі бойынша аккредиттелген жергілікті спорт федерациясы болмаған 
жағдайда, аудандық, қалалық дене шынықтыру жəне спорт жөніндегі атқарушы органның 
мөрімен куəландырылған жарыстар хаттамаларының көшірмелері; 

3х4 көлеміндегі түрлі-түсті бір фотосурет;
«біліктiлiгi жоғары деңгейдегi бірiншi санатты жаттықтырушы», «біліктiлiгi орта деңгейдегi 

бірiншi санатты жаттықтырушы» біліктілік санаттарын беру (жəне/немесе растау) туралы 
мемлекеттік көрсетілетін қызметін алу үшін:    

көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжат, жəне (неме-
се) көрсетілетін қызметті алушының өкілі жүгінген кезде – жеке тұлғаның нотариалды 
куəландырылған сенімхаты (жеке басты сəйкестендіру үшін талап етіледі);

стандарттың 2-қосымшасына сəйкес нысан бойынша өтініш;  
кəсіптік білімі туралы дипломның көшірмесі;
жұмыс берушінің оны тоқтату күні мен негіздемесі туралы белгісі бар еңбек 

кітапшасының немесе еңбек шартының, немесе еңбек шартын жасау жəне тоқтату негізінде 
еңбек қатынастарының туындауын жəне тоқтатылуын растайтын жұмыс берушінің актісінен 
үзінді көшірме, немесе қызметкердің еңбек қызметі туралы мəліметтер қамтылған мұрағаттық 
анықтама;

алдыңғы санатты беру куəлігінің көшірмесі немесе ол туралы бұйрықтан үзінді көшірме;
стандарттың 3-қосымшасына сəйкес нысан бойынша жаттықтырушы-оқытушының спорт-

шыларды дайындауы туралы анықтама;
спорт түрі бойынша аккредиттелген республикалық жəне (немесе) өңірлік спорт 

федерациясының мөрімен куəландырылған республикалық жарыстар жəне (немесе) спорт түрі 
бойынша аккредиттелген жергілікті спорт федерациясы мөрімен куəландырылған, спорт түрі 
бойынша жергілікті спорт федерациясы болмаған жағдайда, облыстық, қалалық, аудандық дене 
шынықтыру жəне спорт жөніндегі атқарушы органның мөрімен куəландырылған облыстық, 
қалалық, аудандық маңызы бар жарыстар хаттамаларының көшірмелері;

 «біліктiлiгi жоғары деңгейдегi бірiншi санатты əдіскер», «біліктiлiгi орта деңгейдегi 
бірiншi санатты əдіскер» біліктілік санаттарын беру (жəне/немесе растау) туралы мемлекеттік 
көрсетілетін қызметін алу үшін:    

көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжат, жəне (неме-
се) көрсетілетін қызметті алушының өкілі жүгінген кезде – жеке тұлғаның нотариалды 
куəландырылған сенімхаты (жеке басты сəйкестендіру үшін талап етіледі);

стандарттың 2-қосымшасына сəйкес нысан бойынша өтініш;  
кəсіптік білімі туралы дипломның көшірмесі;
жұмыс берушінің оны тоқтату күні мен негіздемесі туралы белгісі бар еңбек 

кітапшасының немесе еңбек шартының, немесе еңбек шартын жасау жəне тоқтату негізінде 
еңбек қатынастарының туындауын жəне тоқтатылуын растайтын жұмыс берушінің актісінен 
үзінді көшірме, немесе қызметкердің еңбек қызметі туралы мəліметтер қамтылған мұрағаттық 
анықтама;

алдыңғы санатты беру куəлігінің көшірмесі немесе ол туралы бұйрықтан үзінді көшірме;

«біліктiлiгi жоғары деңгейдегi бірiншi санатты нұсқаушы-спортшы» біліктілік санатын беру 
(жəне/немесе растау) туралы мемлекеттік көрсетілетін қызметін алу үшін:    

көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжат, жəне (неме-
се) көрсетілетін қызметті алушының өкілі жүгінген кезде – жеке тұлғаның нотариалды 
куəландырылған сенімхаты (жеке басты сəйкестендіру үшін талап етіледі);

стандарттың 2-қосымшасына сəйкес нысан бойынша өтініш;  
білімі туралы димпломның көшірмесі;
жұмыс берушінің оны тоқтату күні мен негіздемесі туралы белгісі бар еңбек 

кітапшасының немесе еңбек шартының, немесе еңбек шартын жасау жəне тоқтату негізінде 
еңбек қатынастарының туындауын жəне тоқтатылуын растайтын жұмыс берушінің актісінен 
үзінді көшірме, немесе қызметкердің еңбек қызметі туралы мəліметтер қамтылған мұрағаттық 
анықтама;

алдыңғы санатты беру куəлігінің көшірмесі немесе ол туралы бұйрықтан үзінді көшірме;
спорт түрі бойынша аккредиттелген жергілікті спорт федерациясының мөрімен 

куəландырылған, аккредиттелген жергілікті спорт федерациясы болмаған жағдайда, нұсқаушы-
спортшы құрамына кіретін ұйымның мөрімен куəландырылған санат беру туралы қолдаухат; 

«бірінші санатты спорт төрешісі» біліктілік санатын беру туралы мемлекеттік көрсетілетін 
қызметін алу үшін:

көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжат, жəне (неме-
се) көрсетілетін қызметті алушының өкілі жүгінген кезде – жеке тұлғаның нотариалды 
куəландырылған сенімхаты (жеке басты сəйкестендіру үшін талап етіледі);

стандарттың 2-қосымшасына сəйкес нысан бойынша өтініш;  
стандарттың 1-қосымшасына сəйкес нысан бойынша ұсыныс;  
спорт түрі бойынша аккредиттелген жергілікті спорт федерациясы өткізетін төрешілердің се-

минарынан өткені туралы анықтама;
көрсетілетін қызметті алушының төрешілігін растайтын жарыс хаттамасының көшірмесі не-

месе төрешілік туралы анықтама;
3х4 көлеміндегі түрлі-түсті екі фотосурет;
көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжаттардың мемлекеттік 

ақпараттық жүйелерде қамтылған мəліметтерін көрсетілетін қызметті беруші жəне Орталық 
қызметкері тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден «электрондық үкімет» шлюзы арқылы 
алады; 

2) Орталық қызметкері құжаттарды тіркейді жəне көрсетілетін қызметті алушыға не оның 
өкіліне тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат береді, көрсетілетін қызметті алушы не 
оның өкілі осы стандарттың 9-тармағында көзделген тізбеге сəйкес құжаттар топтамасын толық 
ұсынбаған жағдайда өтінішті қабылдаудан бас тартады жəне стандарттың 4-қосымшасына сəйкес 
нысан бойынша қолхат береді (он бес минуттан аспайды, мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне 
кірмейді);

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

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

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

  6) орындаушы құжаттарды қарайды жəне комиссияның қарауына ұсынады (он күнтізбелік 
күні ішінде);

 7) комиссия құжаттарды қарайды жəне комиссия отырысының хаттамасын (бұдан əрі – хат-
тама) орындаушыға жолдайды (он бес күнтізбелік күні ішінде);

 8) орындаушы хаттама негізінде бұйрық жобасын немесе куəлікті дайындайды жəне 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (бір жұмыс күні ішінде);

 9) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы бұйрыққа немесе куəлікке қол кояды жəне 
кеңсе қызметкеріне жолдайды (он бес минуттан аспайды);

10) кеңсе қызметкері бұйрық көшірмесін немесе куəлікті тіркейді жəне Орталыққа жолдай-
ды (бір жұмыс күні ішінде);

 11) Орталық қызметкері бұйрық көшірмесін немесе куəлікті тіркейді жəне  көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның өкіліне береді (он бес минуттан аспайды).

 Келесі рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша рəсім (іс-қимыл) нəтижесінің (рəсімнің (іс-қимылдың) нəтижесі жəне оның 
басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тəртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы осы регламенттің 
1-қосымшасында келтірілген.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті беруші мен 
құрылымдық бөлімшелердің (қызметкерлердің) іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы

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

1)  Орталық қызметкері;
2)  Орталықтың жинақтау бөлімінің қызметкері;
3)  көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
4)  көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
5)  орындаушы;
6)  комиссия.
8. Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, құрылымдық бөлімшелер 

(қызметкерлер) арасындағы рəсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы регламенттің                  
2-қосымшасында келтірілген.

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде рəсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігі, 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-
қимылдарының  жəне мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді қолдану 
тəртібінің толық сипаттамасы осы регламенттің 3-қосымшасына сəйкес мемлекеттік қызмет 
көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы «Қызылорда 
облысының дене шынықтыру жəне спорт басқармасы»  мемлекеттік мекемесінің  жəне 
Қызылорда облыстық əкімдігінің ресми интернет-ресурстарында орналастырылады.

 «Қазақстан Республикасының спорт шеберлігіне кандидат, 1-разрядты спортшы
 cпорттық разрядтарын жəне біліктiлiгi жоғары деңгейдегi бірiншi санатты жаттықтырушы,

 біліктiлiгi орта деңгейдегi бірiншi санатты жаттықтырушы, біліктiлiгi жоғары
 деңгейдегi бірiншi санатты əдiскер, біліктiлiгi орта деңгейдегi бірiншi санатты əдiскер,

 біліктiлiгi жоғары деңгейдегi бірiншi санатты нұсқаушы-спортшы, бірiншi санатты
 спорт төрешiсi біліктілік санаттарын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 

1-қосымша
Келесі рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті 

көрсету бойынша рəсім (іс-қимыл) нəтижесінің (рəсімнің (іс-қимылдың) нəтижесі жəне 
оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тəртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы

Келесі рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік 
қызметті көрсету бойынша рəсім (іс-қимыл) нəтижесінің (рəсімнің (іс-қимылдың) нəтижесі 
жəне оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тəртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы

«Қазақстан Республикасының спорт шеберлігіне кандидат, 
1-разрядты спортшы cпорттық разрядтар жəне біліктiлiгi

 жоғары деңгейдегi бірiншi санатты жаттықтырушы,
 біліктiлiгi орта деңгейдегi бірiншi санатты жаттықтырушы, 

біліктiлiгi жоғары деңгейдегi бірiншi санатты əдiскер,
 біліктiлiгi орта деңгейдегi бірiншi санатты əдiскер, 

біліктiлiгi жоғары деңгейдегi бірiншi санатты нұсқаушы-спортшы,
бірiншi санатты спорт төрешiсi біліктілік санаттарын беру» 

мемлекеттік қызмет көрсету регламентіне 
2-қосымша

Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, құрылымдық бөлімшелер 
(қызметкерлер) арасындағы рəсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы

«Қазақстан Республикасының спорт шеберлігіне кандидат, 1-разрядты спортшы
 cпорттық разрядтарын жəне біліктiлiгi жоғары деңгейдегi бірiншi санатты жаттықтырушы,

 біліктiлiгi орта деңгейдегi бірiншi санатты жаттықтырушы, біліктiлiгi жоғары деңгейдегi 
бірiншi санатты əдiскер, біліктiлiгi орта деңгейдегi бірiншi санатты əдiскер,біліктiлiгi 

жоғары деңгейдегi бірiншi санатты нұсқаушы-спортшы, бірiншi санатты спорт төрешiсi 
біліктілік санаттарын беру»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне

                         3-қосымша
«Қазақстан Республикасының спорт шеберлігіне кандидат, 1-разрядты 

спортшы cпорттық разрядтарын жəне біліктiлiгi жоғары деңгейдегi бірiншi санатты 
жаттықтырушы, біліктiлiгi орта деңгейдегi бірiншi санатты жаттықтырушы, біліктiлiгi 
жоғары деңгейдегi бірiншi санатты əдiскер, біліктiлiгi орта деңгейдегi бірiншi санатты 

əдiскер, біліктiлiгi жоғары деңгейдегi бірiншi санатты нұсқаушы-спортшы, бірiншi 
санатты спорт төрешiсi біліктілік санаттарын беру» мемлекеттік қызмет көрсетудің 

бизнес-процестерінің анықтамалығы

«Қазақстан Республикасының спорт шеберлігіне кандидат, 1-разрядты спортшы cпорттық 
разрядтарын жəне біліктiлiгi жоғары деңгейдегi бірiншi санатты жаттықтырушы, 

біліктiлiгi орта деңгейдегi бірiншi санатты жаттықтырушы, біліктiлiгi жоғары деңгейдегi 
бірiншi санатты əдiскер, біліктiлiгi орта деңгейдегi бірiншi санатты əдiскер, біліктiлiгi 

жоғары деңгейдегi бірiншi санатты нұсқаушы-спортшы, бірiншi санатты спорт төрешiсi 
біліктілік санаттарын беру» мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 

анықтамалығы

Қызылорда облысы əкімдігінің
2015  жылғы  « 8 » маусымдағы № 29  қаулысымен

бекітілген
«Қазақстан Республикасының спорт шеберлігіне кандидат, 1-разрядты спортшы cпорттық разрядтарын жəне біліктiлiгi жоғары деңгейдегi бірiншi санатты жаттықтырушы, біліктiлiгi орта деңгейдегi бірiншi санатты жаттықтырушы, біліктiлiгi жоғары деңгейдегi бірiншi санатты 

əдiскер, біліктiлiгi орта деңгейдегi бірiншi санатты əдiскер, біліктiлiгi жоғары деңгейдегi бірiншi санатты нұсқаушы-спортшы, бірiншi санатты спорт төрешiсi біліктілік санаттарын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1 Рəсімнің (іс-қимылдың) 
нөмірі

1 2 3 4 5

2 Құрылымдық бөлімшелердің 
атауы

Орталық
қызметкері

Орталықтың жинақтау 
бөлімінің қызметкері

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Орындаушы

3 Рəсімнің 
(іс-қимылдың) атауы жəне 

олардың сипаттамасы

құжаттарды тіркейді
құжаттарды көрсетілетін 

қызметті берушіге 
жолдайды

құжаттарды тіркейді құжаттарды 
қарайды

құжаттарды
қарайды

4 Келесі рəсімді 
(іс-қимылды) орындауды 
бастау үшін негіз болатын 

мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша рəсімнің 

(іс-қимылдың нəтижесі

көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның өкіліне 

құжаттардың қабылданғаны 
немесе құжаттарды 

қабылдаудан бас тарту 
туралы қолхат береді

құжаттарды 
көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады

құжаттарды 
орындаушыға 

жолдайды

құжаттарды 
комиссияның 

карауына 
ұсынады

5 Орындалу мерзімі 15 минуттан аспайды 1 жұмыс күні ішінде
(мемлекеттік қызмет 

көрсету мерзіміне 
кірмейді)

15 минуттан аспайды 15 минуттан 
аспайды

10 күнтізбелік күні 
ішінде

1 Рəсімнің (іс-
қимылдың) нөмірі

6 7 8 9 10

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Комиссия Орындаушы Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

кеңсе қызметкері

Орталық
қызметкері

3 Рəсімнің (іс-
қимылдың) атауы 

жəне олардың 
сипаттамасы

құжаттарды
қарайды

хаттама негізінде 
бұйрық жобасын 
немесе куəлікті 

дайындайды

бұйрыққа немесе 
куəлікке қол 

қояды

бұйрық көшірмесін 
немесе куəлікті 

тіркейді

бұйрық көшірмесін 
немесе куəлікті 

тіркейді

4 Келесі рəсімді 
(іс-қимылды) 

орындауды бастау 
үшін негіз болатын 

мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша 

рəсімнің (іс-қимылдың 
нəтижесі

хаттаманы 
орындаушыға 

жолдайды

көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады

кеңсе 
қызметкеріне 

жолдайды

Орталыққа 
жолдайды

бұйрық көшірмесін 
немесе куəлікті 

көрсетілетін 
қызметті алушыға 

не оның өкіліне 
береді

5 Орындалу мерзімі 15 күнтізбелік
күні ішінде

1 жұмыс
күні ішінде

15 минуттан 
аспайды

1 жұмыс
күні ішінде

15 минуттан 
аспайды

1. Жалпы  ережелер
1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: аудандар мен облыстық маңызы бар қаланың дене 

шынықтыру жəне спорт бөлімдері (бұдан əрі - көрсетілетін қызметті беруші). 
Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижелерін беру «Халыққа 

қызмет көрсету орталығы» Республикалық мемлекеттік кəсіпорнының Қызылорда облысы бой-
ынша филиалы, оның бөлімдері мен бөлімшелері (бұдан əрі - Орталық) арқылы жүзеге асыры-
лады.

2.  Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесі - спорттық разрядты беру туралы куəлік, 

біліктілік санатын беру туралы куəлік не спорттық разрядты беру туралы, біліктілік санатын беру 
туралы бұйрықтың көшірмесі (бұдан əрі – бұйрықтын көшірмесі немесе куəлік).  

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

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде Халлыққа қызмет көрсету орталығымен 
өзара іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рəсімді (іс-қимылды) бастауға негіздеме: 
көрсетілетін қызметті алушының (не уəкілетті өкілінің) (бұдан əрі – не оның өкілі) «Дене 
шынықтыру жəне спорт саласында мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрінің 2015 жылғы 17 сəуірдегі 
№ 139 бұйрығымен (нормативтік құқытық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11276 
болып тіркелген) бекітілген «2-разрядты спортшы, 3-разрядты спортшы, 1-ші жасөспірімдер 
разрядындағы спортшы, 2-ші жасөспірімдер разрядындағы спортшы, 3-ші жасөспірімдер 
разрядындағы спортшы спорттық разрядтарын жəне біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санат-
ты жаттықтырушы, біліктiлiгi орта деңгейдегi екiншi санатты жаттықтырушы, біліктiлiгi жоғары 
деңгейдегi екiншi санатты əдiскер, біліктiлiгi орта деңгейдегi екiншi санатты əдiскер, біліктiлiгi 
жоғары деңгейдегi екiншi санатты нұсқаушы-спортшы, спорт төрешiсi біліктілік санаттарын 
беру»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан əрі – стандарт) 1-қосымшасына 
сəйкес Орталыққа өтініш ұсынуы.

6.  Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) 
мазмұны, оларды орындаудың ұзақтығы:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Орталыққа стандарттың 9-тармағына сəйкес 
келесі құжаттарды  ұсынады:

«2 разряд спортшысы», «3 разряд спортшысы», «1 жасөспірімдік разряд спортшысы», «2 
жасөспірімдік разряд спортшысы», «3 жасөспірімдік разряд спортшысы» спорттық разрядтарын 
беру туралы мемлекеттік көрсетілетін қызметін алу үшін:

көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжат, жəне (неме-
се) көрсетілетін қызметті алушының өкілі жүгінген кезде – жеке тұлғаның нотариалды 
куəландырылған сенімхаты (жеке басты сəйкестендіру үшін талап етіледі);

бастапқы спорттық ұйымның мөрімен жəне қолымен куəландырылған қолдаухаты;
спорт түрі бойынша жергілікті спорт федерациясының мөрімен куəландырылған облыстық 

жəне (немесе) қалалық жарыстар, спорт түрі бойынша аккредиттелген жергілікті спорт федераци-
ясы болмаған жағдайда, облыстық дене шынықтыру жəне спорт жөніндегі атқарушы органның 
мөрімен куəландырылған жарыстар немесе аудандық, қалалық дене шынықтыру жəне спорт 
жөніндегі атқарушы органның мөрімен куəландырылған аудандық жарыстар хаттамаларының 
көшірмелері;

«біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екінші санатты жаттықтырушы», «біліктiлiгi орта деңгейдегi 
екінші санатты жаттықтырушы» біліктілік санаттарын беру (жəне/немесе растау) туралы 
мемлекеттік көрсетілетін қызметін алу үшін:

көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжат, жəне (неме-
се) көрсетілетін қызметті алушының өкілі жүгінген кезде – жеке тұлғаның нотариалды 
куəландырылған сенімхаты (жеке басты сəйкестендіру үшін талап етіледі);

стандарттың 1-қосымшасына сəйкес нысан бойынша өтініш; 
кəсіптік білімі туралы дипломның көшірмесі;
жұмыс берушінің оны тоқтату күні мен негіздемесі туралы белгісі бар еңбек 

кітапшасының немесе еңбек шартының, немесе еңбек шартын жасау жəне тоқтату негізінде 
еңбек қатынастарының туындауын жəне тоқтатылуын растайтын жұмыс берушінің актісінен 
үзінді көшірме, немесе қызметкердің еңбек қызметі туралы мəліметтер қамтылған мұрағаттық 
анықтама;

стандарттың 2-қосымшасына сəйкес нысан бойынша жаттықтырушы-оқытушының спорт-
шыларды дайындауы туралы анықтамасы;

спорт түрі бойынша аккредиттелген жергілікті спорт федерациясының мөрімен 
куəландырылған, спорт түрі бойынша аккредиттелген жергілікті спорт федерациясы болмаған 
жағдайда, облыстық дене шынықтыру жəне спорт жөніндегі облыстық атқарушы органның 
мөрімен куəландырылған жарыстар хаттамаларының көшірмелері;

«біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екінші санатты əдіскер», «біліктiлiгi орта деңгейдегi 
екінші санатты əдіскер» біліктілік санаттарын беру (жəне/немесе растау) туралы мемлекеттік 
көрсетілетін қызметін алу үшін:    

көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжат, жəне (неме-
се) көрсетілетін қызметті алушының өкілі жүгінген кезде – жеке тұлғаның нотариалды 
куəландырылған сенімхаты (жеке басты сəйкестендіру үшін талап етіледі);

стандарттың 1-қосымшасына сəйкес нысан бойынша өтініш;  
кəсіптік білімі туралы дипломның көшірмесі;
жұмыс берушінің оны тоқтату күні мен негіздемесі туралы белгісі бар еңбек 

кітапшасының немесе еңбек шартының, немесе еңбек шартын жасау жəне тоқтату негізінде 
еңбек қатынастарының туындауын жəне тоқтатылуын растайтын жұмыс берушінің актісінен 
үзінді көшірме, немесе қызметкердің еңбек қызметі туралы мəліметтер қамтылған мұрағаттық 
анықтама;

«біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екінші санатты нұсқаушы-спортшы» біліктілік санатын беру 
(жəне/немесе растау) туралы мемлекеттік көрсетілетін қызметін алу үшін:    

көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжат, жəне (неме-
се) көрсетілетін қызметті алушының өкілі жүгінген кезде – жеке тұлғаның нотариалды 
куəландырылған сенімхаты (жеке басты сəйкестендіру үшін талап етіледі);

стандарттың 1-қосымшасына сəйкес нысан бойынша өтініш;  
білімі туралы дипломның көшірмесі;
жұмыс берушінің оны тоқтату күні мен негіздемесі туралы белгісі бар еңбек 

кітапшасының немесе еңбек шартының, немесе еңбек шартын жасау жəне тоқтату негізінде 
еңбек қатынастарының туындауын жəне тоқтатылуын растайтын жұмыс берушінің актісінен 
үзінді көшірме, немесе қызметкердің еңбек қызметі туралы мəліметтер қамтылған мұрағаттық 
анықтама;

спорт түрі бойынша аккредиттелген жергілікті спорт федерациясының мөрімен 
куəландырылған, спорт түрі бойынша аккредиттелген жергілікті спорт федерациясы болмаған 
жағдайда нұсқаушы-спортшы құрамына кіретін ұйымның мөрімен куəландырылған қолдаухат; 

«спорт төрешісі» біліктілік санатын беру туралы мемлекеттік көрсетілетін қызметін алу 
үшін: 

көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжат, жəне (неме-
се) көрсетілетін қызметті алушының өкілі жүгінген кезде – жеке тұлғаның нотариалды 
куəландырылған сенімхаты (жеке басты сəйкестендіру үшін талап етіледі);

стандарттың 1-қосымшасына сəйкес нысан бойынша өтініш;  
көрсетілетін қызметті алушының төрешілігін растайтын жарыс хаттамасының көшірмесі не-

месе төрешілік туралы анықтама;
көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжаттардың мемлекеттік 

ақпараттық жүйелерде қамтылған мəліметтерін көрсетілетін қызметті беруші жəне Орталық 
қызметкері тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден «электрондық үкімет» шлюзы арқылы 
алады;

2) Орталық қызметкері құжаттарды тіркейді жəне көрсетілетін қызметті алушыға не оның 
өкіліне тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат береді, көрсетілетін қызметті алушы не 
оның өкілі осы стандарттың 9-тармағында көзделген тізбеге сəйкес құжаттар топтамасын толық 
ұсынбаған жағдайда өтінішті қабылдаудан бас тартады жəне стандарттың 3-қосымшасына сəйкес 
нысан бойынша қолхат береді;

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

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

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

  6) орындаушы құжаттарды қарайды жəне комиссияның қарауына ұсынады (он күнтізбелік 
күні ішінде);

  7) комиссия құжаттарды қарайды жəне комиссия отырысының хаттамасын (бұдан əрі – хат-
тама) орындаушыға жолдайды (он бес күнтізбелік күні ішінде);

  8) орындаушы хаттама негізінде бұйрық жобасын немесе куəлікті дайындайды жəне 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (бір жұмыс күні ішінде);

  9) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы бұйрыққа немесе куəлікке қол кояды жəне 
кеңсе қызметкеріне жолдайды (он бес минуттан аспайды);

10) кеңсе қызметкері бұйрық көшірмесін немесе куəлікті тіркейді жəне Орталыққа жолдай-
ды (бір жұмыс күні ішінде);

11) Орталық қызметкері бұйрық көшірмесін немесе куəлікті тіркейді жəне  көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның өкіліне береді (он бес минуттан аспайды).

Келесі рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша рəсім (іс-қимыл) нəтижесінің (рəсімнің (іс-қимылдың) нəтижесі жəне оның 
басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тəртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы осы регламенттің 
1-қосымшасында келтірілген.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті беруші мен 
құрылымдық бөлімшелердің (қызметкерлердің) іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы

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

1)  Орталық қызметкері;
2)  Орталықтың жинақтау бөлімінің қызметкері;
3)  көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
4)  көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
5)  орындаушы;
6)  комиссия.
8. Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, құрылымдық бөлімшелер 

(қызметкерлер) арасындағы рəсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы регламенттің 
2-қосымшасында келтірілген.

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде рəсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігі, 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-
қимылдарының  жəне мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді қолдану 
тəртібінің толық сипаттамасы осы регламенттің 3-қосымшасына сəйкес мемлекеттік қызмет 
көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы «Қызылорда 
облысының дене шынықтыру жəне спорт басқармасы»  мемлекеттік мекемесінің  жəне 
Қызылорда облыстық əкімдігінің ресми интернет-ресурстарында орналастырылады.

«2-разрядты спортшы, 3-разрядты спортшы, 1-ші жасөспірімдер разрядындағы спортшы,
 2-ші жасөспірімдер разрядындағы спортшы, 3-ші жасөспірімдер разрядындағы спортшы 

спорттық разрядтарын жəне біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты жаттықтырушы,
 біліктiлiгi орта деңгейдегi екiншi санатты жаттықтырушы, біліктiлiгi жоғары деңгейдегi

 екiншi санатты əдiскер, біліктiлiгi орта деңгейдегi екiншi санатты əдiскер,
 біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты нұсқаушы-спортшы, спорт төрешiсi 

біліктілік санаттарын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 
1-қосымша

Келесі рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша рəсім (іс-қимыл) нəтижесінің (рəсімнің (іс-қимылдың) нəтижесі жəне 

оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тəртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы

Келесі рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша рəсім (іс-қимыл) нəтижесінің (рəсімнің (іс-қимылдың) нəтижесі жəне 

оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тəртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы

«2-разрядты спортшы, 3-разрядты спортшы, 1-ші жасөспірімдер 
разрядындағы спортшы,2-ші жасөспірімдер разрядындағы спортшы, 

3-ші жасөспірімдер разрядындағы спортшы спорттық разрядтарын жəне
 біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты жаттықтырушы,біліктiлiгi 

орта деңгейдегi екiншi санатты жаттықтырушы, біліктiлiгi жоғары деңгейдегi
екiншi санатты əдiскер, біліктiлiгi орта деңгейдегi екiншi санатты əдiскер, 

біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты нұсқаушы-спортшы, спорт төрешiсi 
біліктілік санаттарын беру» мемлекеттік қызмет көрсету регламентіне 

2-қосымша
Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, құрылымдық бөлімшелер 

(қызметкерлер) арасындағы рəсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы

«2-разрядты спортшы, 3-разрядты спортшы, 1-ші жасөспірімдер разрядындағы спортшы, 
2-ші жасөспірімдер разрядындағы спортшы, 3-ші жасөспірімдер разрядындағы 

спортшы спорттық разрядтарын жəне біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты 
жаттықтырушы, біліктiлiгi орта деңгейдегi екiншi санатты жаттықтырушы,біліктiлiгi жоғары 

деңгейдегi екiншi санатты əдiскер, біліктiлiгi орта деңгейдегi екiншi санатты əдiскер, біліктiлiгi 
жоғары деңгейдегi екiншi санатты нұсқаушы-спортшы, спорт төрешiсi

 біліктілік санаттарын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
                         3-қосымша

«2-разрядты спортшы, 3-разрядты спортшы, 1-ші жасөспірімдер разрядындағы спорт-
шы, 2-ші жасөспірімдер разрядындағы спортшы, 3-ші жасөспірімдер разрядындағы 
спортшы спорттық разрядтарын жəне біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты 

жаттықтырушы, біліктiлiгi орта деңгейдегi екiншi санатты жаттықтырушы, біліктiлiгi 
жоғары деңгейдегi екiншi санатты əдiскер, біліктiлiгi орта деңгейдегi екiншi санат-

ты əдiскер, біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты нұсқаушы-спортшы, спорт 
төрешiсi біліктілік санаттарын беру» мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 

анықтамалығы

«2-разрядты спортшы, 3-разрядты спортшы, 1-ші жасөспірімдер разрядындағы спорт-
шы, 2-ші жасөспірімдер разрядындағы спортшы, 3-ші жасөспірімдер разрядындағы 
спортшы спорттық разрядтарын жəне біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты 

жаттықтырушы, біліктiлiгi орта деңгейдегi екiншi санатты жаттықтырушы, біліктiлiгi 
жоғары деңгейдегi екiншi санатты əдiскер, біліктiлiгi орта деңгейдегi екiншi санат-

ты əдiскер, біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты нұсқаушы-спортшы, спорт 
төрешiсi біліктілік санаттарын беру» мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 

анықтамалығы

Қызылорда облысы əкімдігінің
2015  жылғы  « 8» маусымдағы № 29  қаулысымен

бекітілген
«2-разрядты спортшы, 3-разрядты спортшы, 1-ші жасөспірімдер разрядындағы спортшы, 2-ші жасөспірімдер разрядындағы спортшы, 3-ші жасөспірімдер разрядындағы спортшы спорттық разрядтарын жəне біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты жаттықтырушы, біліктiлiгi орта 

деңгейдегi екiншi санатты жаттықтырушы, біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты əдiскер, біліктiлiгi орта деңгейдегi екiншi санатты əдiскер, біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты нұсқаушы-спортшы, спорт төрешiсi біліктілік санаттарын беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет регламенті

1 Рəсімнің (іс-қимылдың) 
нөмірі

1 2 3 4 5

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Орталық
қызметкері

Орталықтың 
жинақтау 
бөлімінің 

қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Орындаушы

3 Рəсімнің 
(іс-қимылдың) 

атауы жəне олардың 
сипаттамасы

құжаттарды 
тіркейді

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушіге 

жолдайды

құжаттарды 
тіркейді

құжаттарды 
қарайды

құжаттарды
қарайды

4 Келесі рəсімді 
(іс-қимылды) 

орындауды бастау 
үшін негіз болатын 

мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша 

рəсімнің (іс-қимылдың 
нəтижесі

көрсетілетін 
қызметті алушыға 

не оның өкіліне 
құжаттардың 

қабылданғаны 
немесе құжаттарды 

қабылдаудан бас 
тарту туралы 
қолхат береді

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады

құжаттарды 
орындаушыға 

жолдайды

құжаттарды 
комиссияның 

карауына 
ұсынады

5 Орындалу мерзімі 15 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні 
ішінде

(мемлекеттік 
қызмет көрсету 

мерзіміне 
кірмейді)

15 минуттан 
аспайды

15 минуттан 
аспайды

10 күнтізбелік 
күні ішінде

1 Рəсімнің (іс-қимылдың) 
нөмірі

6 7
 8

9
10

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Комиссия Орындаушы Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

Орталық
қызметкері

3 Рəсімнің 
(іс-қимылдың) 

атауы жəне олардың 
сипаттамасы

құжаттарды
қарайды

хаттама 
негізінде 
бұйрық 

жобасын 
немесе 
куəлікті 

дайындайды

бұйрыққа немесе 
куəлікке қол 

қояды

бұйрық 
көшірмесін 

немесе куəлікті 
тіркейді

бұйрық 
көшірмесін 

немесе куəлікті 
тіркейді 

4 Келесі рəсімді 
(іс-қимылды) 

орындауды бастау 
үшін негіз болатын 

мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша 

рəсімнің (іс-қимылдың 
нəтижесі

хаттаманы 
орындаушыға 

жолдайды

көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысына 

ұсынады

кеңсе 
қызметкеріне 

жолдайды

Орталыққа 
жолдайды бұйрық 

көшірмесін 
немесе куəлікті 

көрсетілетін 
қызметті 

алушыға не оның 
өкіліне береді

5 Орындалу мерзімі 15
күнтізбелік күні 

ішінде

1 жұмыс
күні ішінде 15 минуттан 

аспайды
1 жұмыс

күні ішінде
15 минуттан 

аспайды

«Қызылорда облысының дене шынықтыру жəне спорт 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 120008, Қызылорда қаласы, 
Ғ.Мұратбаев көшесі, 1, анықтама алу телефондары: 8(7242) 23-05-64, 
факс: 8(7242) 23-01-38, е-mail: oblsport66@mail.ru, «Б» корпусының 
бос мемлекеттік əкімшілік лауазымына орналасуға конкурс жари-
ялайды:

«Қызылорда облысының дене шынықтыру жəне спорт 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің құқықтық жұмыстар жəне 
мемлекеттік сатып алу бөлімінің басшысы (D-О-3).

Қызмет атқарған жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы 84 
563 теңгеден 109 932 теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті есеп-
ке алмағанда).

Қызметтік міндеттері: Бөлімді басқару. Басқарманың мемлекеттік 
органдарда құқықтық қамтамасыз ету тиімділігі бағалауға мониторинг 
жүргізеді. Басқарманың нормативтік құқықтық актілерінің қолданыстағы 
заңнамаларға сəйкес ресімделуіне жауапты болады. Басқарманың жеке 
жəне заңды тұлғалардың өтініштерімен, қызмет этикасы журналындағы 
жазулармен, сенім телефонына келіп түскен мəліметтермен жұмыс 
жүргізеді. Бұйрықтарды, ережелерді, жарғыларды, шарттарды, 
келісімдерді, құқықтық тəртіптегі өзге де құжаттарды дайындауға 
қатысады. «Мемлекеттік сатып алу туралы» ҚР Заңына сəйкес 
мемлекеттік сатып алу жұмыстарын (жылдық жоспар, есептерін тапсы-
ру) ұйымдастырады жəне өткізеді, тиісті орындаушылармен мемлекеттік 
сатып алу шарттарын əзірлейді. Басқарма қарамағындағы ұйымдарына 
құқықтық жəне мемлекеттік сатып алу мəселелері бойынша əдістемелік 
жəне консультациялық көмек көрсетеді. Сотта жəне өзге де органдар-
да белгіленген тəртіп бойынша басқарманың мүддесін білдіреді. Құқық 
бұзушылық жасауға итермелейтiн себептер мен жағдайларды жою 
жəне азаматтардың құқықтық тəрбиесiн жетілдіру жөніндегі шаралар-
ды ұйымдастыруды қамтамасыз етеді. Өз құзыреті шеңберінде басқарма 
қарамағындағы ұйымдардың жəне ведомстволардың қызметтерін 
үйлестіреді.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: 
Жоғары заңгер білім. 
Жұмыс тəжірибесі келесі талаптардың біріне сəйкес болуы тиіс:
1)  мемлекеттік қызмет өтілі екі жылдан кем емес;
2)   мемлекеттік органдарда басшылық немесе өзге лауазымдарда 

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

сəйкес облыстарда жұмыс өтілі үш жылдан кем емес, оның ішінде 
басшылық лауазымдарда бір жылдан кем емес;

4)  жоғары оқу орынынан кейінгі білім бағдарламалары бойын-
ша Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы білім беру 
ұйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе шетелдің жоғары 
оқу орындарында Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық 
комиссия бекітетін  басым мамандықтар бойынша оқуды аяқтауы;

5)  ғылыми дəрежесінің болуы.
Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан 

Республикасының «Қазақстан Республикасының Президенті туралы», 
Қазақстан РеспубликасыныңПарламенті жəне оның депутаттарының 
мəртебесі туралы», Қазақстан Республикасының Үкіметі  туралы» 
Конституциялық заңдарын, Қазақстан Республикасының  «Мемлекеттік 
қызмет туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», 
«Əкімшілік рəсімдер туралы», «Нормативтік құқықтық актілер тура-
лы», «Жеке жəне заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тəртiбi тура-
лы» Заңдарын, осы санаттағы нақты лауазымның мамандануына сəйкес 
облыстардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерін, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: 

қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» стратегиясын білуі.
Осы санаттағы лауазымдар бойынша функционалдық үшін қажетті 

басқа да міндетті білімдер.
Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) Өкілетті орган белгілеген нысандағы өтініш;
2) 3х4 үлгідегі 1 фотосурет пен өкілетті орган белгілеген нысанда 

толтырылған анкета;
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық 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 нотариалды 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 болып табылады.

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

Азаматтар біліміне, жұмыс тəжірибесіне, кəсіби шеберлігіне жəне 
беделіне қатысты (біліктілігін арттыру, ғылыми дəрежелер мен атақтар 
берілуі туралы құжаттардың көшірмелері, мінездемелер, 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 мерзімінде бере алады.

Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды хабарламада көрсетілген 
электрондық почта мекен-жайына электронды түрде бере алады. 
Конкурсқа қатысу үшін жоғарыда көрсетілген құжаттарды электрондық 
почта арқылы берген азаматтар құжаттардың түпнұсқасын 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-да («Кызы-
лординские вести» жəне «Сыр бойы» газеттерде) соңғы жарияланған 
күннен бастап он жұмыс күні ішінде «Қызылорда облысының дене 
шынықтыру жəне спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесінде, мекен-
жайы: Қызылорда қаласы, Ғ. Мұратбаев көшесі № 1 үй, 2-қабат, № 4 ка-
бинетте қабылданады.

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

Үміткерлермен əңгімелесу «Қызылорда облысының дене 
шынықтыру жəне спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесінде, мекен-

жайы: Қызылорда қаласы, Ғ. Мұратбаев көшесі № 1 үй, 2-қабат, № 1 ка-
бинетте əңгімелесуге шақырған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде 
өтеді.

Конкурс комиссиясының қорытынды мəжілісі əңгімелесу 
өткізілгеннен кейін екі жұмыс күні ішінде өткізіледі.

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

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар ретінде 
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 партиялық 
өкілдері, уəкілеттіорганның 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 мемлекеттік органның басшысымен конкурс 
комиссиясының отырысына сарапшылардың қатыстырылуына жол 
беріледі. Сарапшы ретінде конкурс жариялаған мемлекеттік органның 
қызметкері болып табылмайтын, бос лауазымның функционалдық 
бағыттарына сəйкес облыстарда жұмыс тəжірибесі бар тұлғалар, сондай-
ақ персоналды іріктеу жəне жоғарылату бойынша мамандар, басқа 
мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызметшілері, Қазақстан Респу-
бликасы Парламентінің жəне мəслихат депутаттары қатыса алады.

«Б» корпусының бос мемлекеттік əкімшілік лауазымына үміткерлер 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 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 Шым-
кент қалаларындағы аймақтық тестілеу орталықтарында белгіленген 
тəртіппен өтеді.

D-О-3 санаты үшін тестілеу бағдарламасы: мемлекеттік 
тілді білуге арналған тест (20 тапсырма), логикалық тест (10 тап-
сырма), Қазақстан Республикасының Конституциясы (15 сұрақ), 
«Қазақстан Республикасының Президенті туралы» (15 сұрақ), 
«Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» (15 сұрақ), Қазақстан 
Республикасының «Мемлекеттік қызмет туралы» (15 сұрақ), Қазақстан 
Республикасының  «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (15 
сұрақ), Қазақстан Республикасының  «Əкімшілік рəсімдер туралы»                          
(15 сұрақ), Қазақстан Республикасының «Нормативтік құқықтық актілер 
туралы» (15 сұрақ), Қазақстан Республикасының «Жеке жəне заңды 
тұлғалардың өтініштерін қарау тəртібі туралы» (15 сұрақ), Қазақстан 
Республикасының «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 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.

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

1. Жалпы  ережелер
1. Көрсетілетін қызметті берушiнің атауы: «Қызылорда облысының дене шынықтыру жəне 

спорт басқармасы»  мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі - көрсетілетін қызметті беруші).  
Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижелерін беру:
1)  көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2)  www.e.gov.kz «электрондық үкiмет» веб-порталы (бұдан əрi – портал) арқылы жүзеге асы-

рылады.
2.  Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (жартылай автоматтандырылған) 

жəне (немесе) қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесі – аккредиттеу туралы куəлік, аккредиттеу ту-

ралы қайта ресімделген куəлік, аккредиттеу туралы куəліктің телнұсқасы (бұдан əрі - куəлік).
Порталда мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесін алу үшін уəкілетті лауазымды адамның 

электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған мемлекеттік қызметті 
көрсету нəтижесінің əзірлігі туралы хабардар ету.

4. Мемлекеттік қызмет заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алушы) тегін 
көрсетіледі.

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

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рəсімді (іс-қимылды) бастауға негіздеме: 
көрсетілетін қызметті алушының (не уəкілетті өкілінің) (бұдан əрі – оның өкілі) «Дене 
шынықтыру жəне спорт саласында мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрінің 2015 жылғы 17 сəуірдегі № 
139 бұйрығымен (нормативтік құқытық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11276 бо-

лып тіркелген) бекітілген «Жергілікті спорт федерацияларына аккредиттеу туралы куəлік беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан əрі – стандарт) 1-қосымшасына сəйкес 
көрсетілетін қызметті берушіге өтініш ұсынуы немесе портал арқылы электрондық құжат 
нысанындағы сұраныс жолдау.

  6.  Мемлекеттік қызмет көрсету процессінің құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) 
мазмұны, оларды орындаудың ұзақтығы:

 1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін қызметті берушіге стандарттың  
9-тармағына сəйкес келесі құжаттарды  ұсынады:

 көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжат, жəне (немесе) 
көрсетілетін қызметті алушының өкілі жүгінген кезде – заңды тұлғаның сенім хаты (жеке басты 
сəйкестендіру үшін талап етіледі);

стандарттың 1-қосымшасына сəйкес нысан бойынша аккредиттеуді өткізуге өтініш;
басшы органның жеке құрамы туралы мəлімет;
спорт федерациясы жарғысының көшірмесі;
спорт түрі (түрлері) бойынша кешенді нысаналы бағдарлама;
спорт түрі (түрлері) бойынша қағидалар жобасы;
аккредиттеу туралы куəлікті қайта ресімдеу үшін  стандарттың 2-қосымшасына сəйкес нысан 

бойынша аккредиттеу туралы куəлікті қайта ресімдеу туралы өтініш;
аккредиттеу туралы куəліктің телнұсқасын алу үшін стандарттың 2-қосымшасына сəйкес ны-

сан бойынша аккредиттеу туралы куəліктің телнұсқасын алу туралы өтініш;
көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландырылатын, заңды тұлғаны мемлекеттiк 

тiркеу (қайта тiркеу) туралы құжаттардың мəліметтерін көрсетілетін қызметті беруші тиісті 
мемлекеттік ақпараттық жүйелерден «электрондық үкімет» шлюзы арқылы алады;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжаттарды тіркейді, көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның өкіліне құжаттардың топтамасын қабылдаудың күні мен уақытын 
көрсете отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу туралы белгісі бар өтініштің 
көшірмесін береді (бұдан əрі – өтініш көшірмесі) жəне құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады (он бес минуттан аспайды);

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

4) орындаушы құжаттарды қарайды жəне комиссияның қарауына ұсынады (бір жұмыс күні 
ішінде); 

5) комиссия құжаттарды қарайды жəне комиссия отырысының хаттамасын (бұдан əрі – хатта-
ма) орындаушыға жолдайды (екі күнтізбелік күн ішінде);

6) орындаушы хаттама негізінде қаулы жобасын дайындайды, оның бекітілуін қамтамасыз 
етеді, бекітілген қаулының негізінде куəлікті дайындайды жəне көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады (жеті жұмыс күні ішінде);

7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы куəлікке қол қояды жəне кеңсе қызметкеріне 
жолдайды (он бес минуттан аспайды);

8) кеңсе қызметкері куəлікті тіркейді жəне көрсетілетін қызметті алушыға 
не оның өкіліне береді (отыз минуттан аспайды).

Келесі рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын 
мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рəсім (іс-қимыл) нəтижесінің (рəсімнің 
(іс-қимылдың) нəтижесі жəне оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тəртібі 
көрсетіле отырып) сипаттамасы осы регламенттің 1-қосымшасында келтірілген.

Қызылорда облысы əкімдігінің
2015  жылғы  « __» _____________№ ___ қаулысымен

бекітілген
«Жергілікті спорт федерацияларына аккредиттеу туралы куəлік беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті



3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 
іс-қимыл тəртібінің 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)  комиссия.
8. Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рəсімдер (іс-

қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы регламенттің 2-қосымшасында келтірілген.
9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде рəсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігі, көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 

бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимылдарының  жəне мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді 
қолдану тəртібінің толық сипаттамасы осы регламенттің 4-қосымшасына сəйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 
анықтамалығында көрсетілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы «Қызылорда облысының дене шынықтыру жəне спорт басқармасы»  
мемлекеттік мекемесінің  жəне Қызылорда облыстық əкімдігінің ресми интернет-ресурстарында орналастырылады.

 4. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану тəртібінің сипаттамасы
10.  Қызметті портал арқылы көрсету кезіндегі көрсетілетін қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті алушы рəсімдерінің (іс – 

қимылдарының) кезектілігі мен жүгіну тəртібінің сипаттамасы:
1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі порталда тіркеледі жəне көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куəландырылған элек-

тронды құжат нысанындағы сұраныс (бұдан əрі - электрондық сұраныс) пен стандарттың 9-тармағына сəйкес келесі құжаттарды жолдайды:
құжаттың электрондық көшірмесі нысанындағы басшы органның жеке құрамы туралы мəлімет;
құжаттың электрондық көшірмесі нысанындағы спорт федерациясының жарғысы;
құжаттың электрондық көшірмесі нысанындағы спорт түрі (түрлері) бойынша кешенді нысаналы бағдарлама;
құжаттың электрондық көшірмесі нысанындағы спорт түрі (түрлері) бойынша қағидаларының жобасы;
аккредиттеу туралы куəлікті қайта ресімдеу үшін көрсетілетін қызметті алушының ЭЦК-мен электрондық сұраныс салуы;
аккредиттеу туралы куəліктің телнұсқасын алу үшін көрсетілетін қызметті алушының ЭЦК-мен электрондық сұраныс салуы;
көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын, заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы құжаттардың 

мəліметтерін көрсетілетін қызметті беруші тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден «электрондық үкімет» шлюзы арқылы алады;
2) орындаушы электрондық сұраныс пен құжаттарды қабылдайды жəне көрсетілетін қызметті алушының не оның өкілінің «жеке 

кабинетіне» құжаттардың қабылданғаны жəне мемлекеттік қызмет нəтижесін алу күні көрсетілген хабарлама жолданады (он бес минуттан 
аспайды);

3) электрондық өтініш пен құжаттарды қабылдағаннан кейін мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің)  іс-қимылдары осы регламенттің 6-тармағының 2-7) тармақшаларына сəйкес жүзеге асы-
рылады;

4) орындаушы мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін тіркейді жəне көрсетілетін қызметті алушының не оның өкілінің «жеке 
кабинетіне» жолдайды (он бес минуттан аспайды).

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

 
«Жергілікті спорт федерацияларына аккредиттеу туралы куəлік беру»                                                                                                                                            

                                                             мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
              1-қосымша
Келесі рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рəсім (іс-қимыл) 

нəтижесінің (рəсімнің (іс-қимылдың) нəтижесі жəне оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тəртібі көрсетіле отырып) 
сипаттамасы

«Жергілікті спорт федерацияларына 
аккредиттеу туралы куəлік беру»    

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне                                                                                                                                                         
2-қосымша

Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) аарсындағы рəсімдер (іс-
қимылдар) реттілігінің сипаттамасы

«Жергілікті спорт федерацияларына
аккредиттеу туралы куəлік беру»    

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
3-қосымша

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

«Жергілікті спорт федерацияларына 
аккредиттеу туралы куəлік беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
                       4-қосымша

«Жергілікті спорт федерацияларына аккредиттеу туралы куəлік беру» мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 
анықтамалығы
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ҚҰЖАТ 5
Сейсенбі, 21 шiлде, 2015 жыл

Қызылорда облысы əкімдігінің
2015  жылғы  « __» _____________№ ___ қаулысымен

бекітілген
«Жергілікті спорт федерацияларына аккредиттеу туралы куəлік беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1 Рəсімнің (іс-
қимылдың) нөмірі

1 2 3 4 5 6 9

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 

атауы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Орындаушы Комиссия Орындаушы Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

3 Рəсімнің 
(іс-қимылдың) 

атауы жəне олардың 
сипаттамасы

құжаттарды тіркейді 
жəне көрсетілетін 

қызметті алушыға не 
оның өкіліне өтініш 
көшірмесін береді

құжаттарды 
қарайды

құжаттарды 
қарайды

құжаттарды қарайды хаттама негізінде қаулы 
жобасын дайындайды, 

оның бекітілуін 
қамтамасыз етеді жəне 
бекітілген қаулының 

негізінде куəлікті 
дайындайды

куəлікке қол қояды куəлікті 
тіркейді

4 Келесі рəсімді 
(іс-қимылды) 

орындауды бастау 
үшін негіз болатын 

мемлекеттік 
қызметті көрсету 

бойынша рəсімнің 
(іс-қимылдың 

нəтижесі

құжаттарды 
көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады

құжаттарды 
орындаушыға 

жолдайды

кұжаттарды 
комиссияның 

қарауына 
ұсынады

хаттаманы 
орындаушыға 

жолдайды

куəлікті көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына ұсынады

куəлікті кеңсе 
қызметкеріне 

жолдайды

куəлікті 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға не 

оның өкіліне 
береді

5 Орындалу мерзімі 15 минуттан аспайды 15 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні 
ішінде

2 жұмыс күні ішінде 7 жұмыс күні ішінде 15 минуттан 
аспайды

30 минуттан 
аспайды

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-
өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы 
Заңына жəне «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан 
Республикасының 2013 жылғы 15 сəуірдегі Заңына сəйкес Қызылорда облысының 
əкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған:
«Халықаралық техникалық байқау сертификатын беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет регламенті;
«Жолаушыларды облысаралық қалааралық, ауданаралық (облысішiлiк 

қалааралық) жəне халықаралық қатынастарда автобустармен, шағын автобустар-
мен тұрақты емес тасымалдау, сондай-ақ жолаушыларды халықаралық қатынаста 

автобустармен, шағын автобустармен тұрақты тасымалдау жөніндегі қызметпен 
айналысу үшін лицензия беру, қайта ресімдеу, лицензияның телнұсқаларын беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті бекітілсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы əкімінің орын-
басары Н.Н.Əлібаевқа жүктелсін.

3. Осы қаулы  алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік 
он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі, бірақ «Автомобиль көлігі саласында 
мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері туралы» Қазақстан Республикасы Ин-
вестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 30 маусымдағы №__ қаулысы 
қолданысқа енгізілгеннен бұрын емес. 

Қызылорда облысының əкімі                                                              Қ.КӨШЕРБАЕВ.

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы

23 қаңтардағы Заңына жəне «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы»  Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 
15 сəуірдегі Заңына сəйкес Қызылорда облысының əкімдігі 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған «Өздігінен жүретін шағын 
көлемді жүргізу құқығына күəліктер беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламенті бекітілсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облы-
сы əкімінің орынбасары Н.Н. Əлібаевқа жүктелсін.

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

Қызылорда облысының
əкімі                                                               Қ.КӨШЕРБАЕВ.

1. Жалпы ережелер
1. Қызмет берушінің атауы: облыстың жергілікті атқарушы органы («Қызылорда облысының жола-

ушылар көлігі жəне автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі) (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті беруші)).

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға өтініштерді қабылдау:  
1) «Халыққа қызмет көрсету орталығы» Республикалық мемлекеттік кəсіпорнының Қызылорда облысы 

бойынша филиалы, оның бөлімдері мен бөлімшелері  (бұдан əрі – Орталық);
2)  «электрондық үкіметтің» www.e.gov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижелерін беру Орталық арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны – электрондық (ішінара автоматтандырылған) жəне (не-

месе) қағаз жүзінде.
3. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі – қағаз түрінде өздігінен жүретін шағын көлемді кемені 

басқару құқығына куəлік, өздігінен жүретін шағын көлемді кемені басқару құқығына куəліктің телнұсқасы. 
(бұдан əрі – куəлік) не мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беруден бас тарту туралы жазбаша дəлелді жа-
уап қағаз жəне (немесе)  электрондық түрде (бұдан əрі – бас тарту).

4. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі.
2. Көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкердің) мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет процесіндегі іс-қимылдар тəртібін сипаттау
4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет бойынша рəсімдердің (іс-қимылдың) басталуы үшін негіздеме 

көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік көрсетілетін қызметі үшін қажетті көрсетілетін қызметті 
алушының өтінішін жəне құжаттарын алуы болып табылады.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, 
оны орындаудың ұзақтығы:

1) көрсетілетін қызмет беруші кеңсесінің қызметкері «Халыққа қызмет көрсету орталығы» 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнынан (бұдан əрi – ХҚО) құжаттар келіп түскен сəттен бастап бір 
сағат ішінде көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті өтінішін жəне 
құжаттарын кіріс хат-хабарларды тіркеу журналында тіркеуді жүргізеді жəне оларды көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына, ал ол болмаған жағдайда оның орынбасарына қарауға береді;

2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы, ал ол болмаған жағдайда оның орынбасары үш сағат 
ішінде мемлекеттік көрсетілетін қызмет үшін қажетті өтінішті жəне құжаттарды қарап, қызметті берушінің 
су көлігінде бақылау бөлімінің басшысына (теміржол жəне су көлігіндегі бақылау бөлімінің басшысына) 
береді;

3) көрсетілетін қызметті берушінің су көлігінде бақылау бөлімінің басшысы (теміржол жəне су 
көлігіндегі бақылау бөлімінің басшысы) екі сағат ішінде мемлекеттік көрсетілетін қызмет үшін қажетті 
өтінішті жəне құжаттарды қарап, қызметті берушінің су көлігінде бақылау бөлімінің маманына (теміржол 
жəне су көлігіндегі бақылау бөлімінің маманына) береді;

4) көрсетілетін қызметті берушінің су көлігінде бақылау бөлімінің маманы (теміржол жəне су 
көлігіндегі бақылау бөлімінің маманы) бес күн ішінде мемлекеттік көрсетілетін қызмет үшін қажетті 
өтінішті жəне құжаттарды қарап, өздігімен жүретін шағын көлемді кемені басқару құқығына куəлігін не-
месе куəліктің телнұсқасын көрсетілетін қызметті берушінің басшысына, ал ол болмаған жағдайда оның 
орынбасарына қол қоюға жібереді;

бұрын берілген куəліктің қолдану мерзімі аяқталған жағдайда, өзі жүретін шағын кеме жүргізуге құқық 
беретін куəлікті алуға қызмет алушының өтініші келіп түскенде су көлігінде бақылау бөлімінің маманы 
(теміржол жəне су көлігіндегі бақылау бөлімінің маманы) қызмет беруші мемлекеттік қызметті көрсетуге 
қажет өтінішті жəне құжаттарды қызмет берушіге келіп түскен күннен бастап бір жұмыс күні ішінде 
қарастырады, куəлікті дайындайды жəне қызмет берушінің басшысына, ал ол болмаған жағдайда оның 
орынбасарына қол қоюға жібереді;

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы, ал ол болмаған жағдайда оның орынбасары үш сағаттың 
ішінде өздігімен жүретін шағын көлемді кемені басқару құқығына куəлігін немесе куəліктің телнұсқасына 
қол қояды да оларды көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне жібереді;

 6) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері төрт сағаттың ішінде куəлікті немесе куəліктің 
телқұжатын курьер арқылы ХҚО береді.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету жөніндегі рəсімдердің (іс-қимылдардың) нəтижесі мынадай рəсімді 
(іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болады:

1) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті өтінішті жəне 
құжаттарды қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу жəне оларды көрсетілетін қызметті берушінің басшысы-
на, ал ол болмаған жағдайда оның орынбасарына беру;

2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы, ал ол болмаған жағдайда оның орынбасарының 
көрсетілетін қызметті берушінің су көлігін бақылау бөліміне (теміржол жəне су көлігін бақылау бөліміне) 
қарау үшін берген бұрыштамасы;

3) көрсетілетін қызметті берушінің су көлігін бақылау бөлімі басшысының (теміржол жəне су көлігін 
бақылау бөлімі басшысының) көрсетілетін қызметті берушінің су көлігін бақылау бөлімінің маманына 
(теміржол жəне су көлігін бақылау бөлімінің маманына) берген қарау үшін бұрыштамасы;

4) өздігімен жүретін шағын көлемді кемені басқару құқығына куəлігін немесе куəліктің телнұсқасын 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына, ал ол болмаған жағдайда оның орынбасарына қол қоюға беру;

5) қол қойылған қағаз түріндегі өздігімен жүретін шағын көлемді кемені басқару құқығына куəлігін не-
месе куəліктің телнұсқасын көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне беру;

6) қағаз түріндегі өздігімен жүретін шағын көлемді кемені басқару құқығына куəлігін немесе куəліктің 
телнұсқасын курьер арқылы ХҚО-ға беру.

3. Көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлердің) мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет процесіндегі өзара іс-қимылдар тəртібін сипаттау

7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет процессіне қатысатын қызметті берушінің (қызметкерлердің) 
құрылымдық бөлімшелерінің тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті беруші кеңесінің қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы немесе орынбасары;
3) көрсетілетін қызметті берушінің су көлігін бақылау бөлімінің басшысы (теміржол жəне су көлігін 

бақылау бөлімінің басшысы);
4) көрсетілетін қызметті берушінің су көлігін бақылау бөлімінің маманы (теміржол жəне су көлігін 

бақылау бөлімінің маманы).
8. Құрылымдық бөлімшелердің (қызметкерлердің) арасындағы рəсімдер (іс-қимылдар) дəйектілігінің 

сипаттамасы:
1) көрсетілетін қызмет беруші кеңсесінің қызметкері ХҚО-дан құжаттар келіп түскен сəттен бастап 

бір сағат ішінде көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті өтінішті жəне 
құжаттарды қабылдау жəне кіріс хат-хабарлар журналында тіркеуді жүргізеді де, көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына, ал ол болмаған жағдайда оның орынбасарына қарауға береді;

2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы, ал ол болмаған жағдайда оның орынбасары үш сағат 
ішінде мемлекеттік көрсетілетін қызмет үшін қажетті өтінішті жəне құжаттарды қарап, қызметті берушінің 
су көлігінде бақылау бөлімінің басшысына (теміржол жəне су көлігіндегі бақылау бөлімінің басшысына) 
береді;

3) көрсетілетін қызметті берушінің су көлігінде бақылау бөлімінің басшысы (теміржол жəне су 
көлігіндегі бақылау бөлімінің басшысы) екі сағат ішінде талап етілген ұсынысқа сəйкес, мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет үшін қажетті өтінішті жəне құжаттарды қарап, қызметті берушінің су көлігінде бақылау 
бөлімінің маманына (теміржол жəне су көлігіндегі бақылау бөлімінің маманына) береді;

4) көрсетілетін қызметті берушінің су көлігінде бақылау бөлімінің маманы (теміржол жəне су 
көлігіндегі бақылау бөлімінің маманы) бес күн ішінде талап етілген ұсынысқа сəйкес, мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет үшін қажетті өтінішті жəне құжаттарды қарап, өздігімен жүретін шағын көлемді кемені 
басқару құқығына куəлігін немесе куəліктің телнұсқасын көрсетілетін қызметті берушінің басшысына, ал ол 
болмаған жағдайда оның орынбасарына қол қоюға жібереді;

бұрын берілген куəліктің қолдану мерзімі аяқталған жағдайда, өзі жүретін шағын кеме жүргізуге құқық 
беретін куəлікті алуға қызмет алушының өтініші келіп түскенде қызмет беруші өтінішті келіп түскен күннен 
бастап бір жұмыс күні ішінде қарастырады, куəлікті дайындайды жəне қызмет берушінің басшысына, ал ол 
болмаған жағдайда оның орынбасарына қол қоюға жібереді;

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы, ал ол болмаған жағдайда оның орынбасары үш сағаттың 
ішінде өздігімен жүретін шағын көлемді кемені басқару құқығына куəлігін немесе куəліктің телнұсқасына 
қол қояды да оларды көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне жібереді;

6) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері төрт сағаттың ішінде көрсетілген қызметтің 
қорытындысын курьер арқылы ХҚО береді.

9. Көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) арасындағы 
рəсімдер (іс-қимылдар) кезеңділігінің сипаттамасы осы «Өздігінен жүретін шағын көлемді кемелерді 
жүргізу құқығына куəлік жəне куəліктің телнұсқасын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 
1-қосымшаға сəйкес көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара 
іс-қимылдарының блок-схемасында келтірілген.

4. ХҚО-мен өзара іс-қимыл тəртібін, сондай-ақ мемлекеттік қызметті көрсету процесінде 
ақпараттық жүйені пайдалану тəртібін сипаттау

10. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін мемлекеттік көрсетілетін алушы ХҚО-ға мемлекеттік 
қызметті көрсету үшін өтінішті жəне құжаттарды ұсынады.

11. Көрсетілетін мемлекеттік қызметті алушы (немесе сенімхат бойынша оның өкілі) жүгінген кезде 
мемлекеттік қызмет көрсетілуі үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) өздігімен жүретін шағын көлемді кемені басқару құқығына куəлігін алу үшін:
ХҚО-ға:
өтiнiш;
шағын көлемді кеме жүргізуші бойынша курстарын бітіргені туралы куəлік (анықтама);
№ 083/У нысандағы медициналық анықтама;
2,5х3,5 сантиметр мөлшеріндегі екі фотосурет;
жеке куəліктің немесе паспорттың көшірмесі;
«электрондық үкіметтің» веб-порталына (бұдан əрі - Порталға):

қызмет алушының ЭЦҚ-мен куəландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрауы;
шағын көлемді кеме жүргізуші бойынша курстарын бітіргені туралы куəліктің (анықтаманың) 

электрондық көшірмесі;
№ 083/У нысандағы медициналық анықтаманың электрондық көшірмесі;
2,5х3,5 сантиметр мөлшеріндегі екі фотосурет (көрсетілетін мемлекеттік қызмет нəтижелерін берген 

кезде ХҚО-қа ұсынылады);
жеке куəліктің немесе паспорттың электрондық көшірмесі;
2) өздігімен жүретін шағын көлемдi кеменi басқару құқығына куəлігінің телнұсқасын алу үшін:
ХҚО-ға:
өтiнiш;
2,5х3,5 сантиметр мөлшеріндегі бір фотосурет;
жеке куəліктің немесе паспорттың көшірмесі;
Порталға:
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куəландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрауы;
2,5х3,5 сантиметр мөлшеріндегі бір фотосурет (көрсетілетін мемлекеттік қызмет нəтижелерін берген 

кезде ХҚО-қа ұсынылады);
жеке куəліктің немесе паспорттың электрондық көшірмесі;
3) өздігінен жүретін шағын көлемдi кемелердi жүргізу құқығына бұрын берілген куəліктің пайдалану 

мерзiмiнің өтуі жағдайында жаңа куəлікті алу үшін:
ХҚО-ға:
өтiнiш;
бұрын берілген өздігінен жүретін шағын көлемді кемелерді жүргізу құқығына куəлік;
№ 083/У нысандағы медициналық анықтама;
2,5х3,5 сантиметр мөлшеріндегі екі фотосурет;
жеке куəліктің немесе паспорттың көшірмесі;
Порталға:
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куəландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрауы;
бұрын берілген өздігінен жүретін шағын көлемді кемелерді жүргізу құқығына куəлік (мемлекеттік 

қызмет нəтижелерін берген кезде ХҚО-на ұсынылады);
№ 083/У нысандағы медициналық анықтаманың электрондық көшірмесі;
2,5х3,5 сантиметр мөлшеріндегі екі фотосурет (көрсетілетін мемлекеттік қызмет нəтижелерін берген 

кезде ХҚО-қа ұсынылады);
жеке куəліктің немесе паспорттың электрондық көшірмесі.
12. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету өздігімен жүретін шағын көлемді 

кемені басқару құқығына куəлігін алу үшін қажетті өтінішті жəне құжаттарды тапсырып, ХҚО көрсетілетін 
қызметті алушыға қағаз түрінде, ал Порталға сұрау салынған кезде көрсетілетін қызметті алушының «жеке 
кабинетіне» емтихан өткізудің орны мен уақыты туралы хабарламаны береді.

13. ХҚО-ға құжаттарды тапсыру кезінде көрсетілетін қызметті алушыға мыналарды:
      өтініштің нөмірін жəне қабылдау күнін;
      сұрау салынатын мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауын;
      қоса берілген құжаттардың санын жəне атауларын;
      құжаттарды беру күнін (уақытын) жəне орнын;
      құжаттарды ресімдеуге өтінішті қабылдаған ХҚО қызметкерінің тегі, аты жəне əкесінің атын көрсете 

отырып, тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі.
      14. Мемлекеттік қызметті көрсету кезінде ХҚО рəсімдерінің (іс-қимылдарының) кезеңділігі жəне 

ұзақтығы:
      1) көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсету үшін ХҚО немесе Порталға өтінішті 

жəне құжаттарды ұсынады;
      2) ХҚО қызметкері 20 минут ішінде мемлекеттік қызмет көрсетуге қажет өтінішті жəне құжаттарды 

тіркейді, қажет болған жағдайда өздігімен жүретін шағын көлемді кемені басқару құқығына кеме 
жүргізушілерін аттестаттау бойынша емтиханның уақытын белгілейді жəне көрсетілетін қызметті алушыға 
қағаз түрінде, ал Порталға сұрау салынған кезде көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» емти-
хан өткізудің орны мен уақыты туралы хабарламаны береді;

      3) ХҚО өтініш түскеннен кейін бір сағат ішінде емтихан қабылданады немесе ХҚО-да арнайы 
жабдықталған классына компьютерлік тестілеу арқылы портал бойынша; 

      4) емтихан тапсырып болған соң, ХҚО-ның қызметкері бір сағат ішінде қызмет алушыға көрсетілген 
қызметтің нəтижесін алатын күні туралы қағаз жүзінде хабарлама қағаз береді, сонымен қатар емтихан 
нəтижесі мен құжаттардың толық тізбесін (екі суреттен басқасын) қызмет берушіге электрондық цифрлық 
қолтаңбамен куəланған ақпараттық жүйе арқылы құжаттар көшірмелерінің электронды нұсқасын жібереді;

      5) суреттің ХҚО-нан қызмет берушіге жіберілгені туралы штрих-код сканерінің көмегімен, яғни 
мемлекеттік қызмет көрсету барысында құжаттардың қозғалысын бақылау арқылы жүзеге асырылады; 

      6) ХҚО-ның жинақтаушы бөлімінің қызметкері бір сағат ішінде өлшемі 2,5х3,5 екі суретті курьер 
арқылы қызмет берушіге береді.

      15. ХҚО арқылы электронды қызмет көрсетуде функционалды өзара əрекеттесу диаграммасы осы 
«Өздігінен жүретін шағын көлемді кемелерді жүргізу құқығына куəлік жəне куəліктің телнұсқасын беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінің 2 қосымшасында көрсетілген.

      16. ХҚО-ға құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқсат етілетін ең ұзақ уақыты – 15 (он 
бес) минут.

      Көрсетілетін қызметті алушыға ХҚО-да қызмет көрсетуге рұқсат етілетін ең ұзақ уақыт – 20 (жи-
ырма) минут.

      17. ХҚО-да құжаттарды қабылдау «электрондық» кезек тəртібімен жеделдетілген қызмет көрсетусіз 
операциялық залда жүзеге асырылады, электрондық кезекті «электрондық үкіметтің» веб-порталы арқылы 
броньдалуы мүмкін.

      18. Қызмет алушыға мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін беру ХҚО қызметкері «кедергісіз» 
қызмет көрсету арқылы қолхат негізінде, онда көрсетілген мерзімде жеке өзі келген кезде, қол қойғызып 
жəне жеке басын куəландыратын құжатты жəне сенімхатты (қызмет алушының өкілі үшін) ұсынуымен 
жүзеге асырылады.

      19. Портал арқылы электронды сұрау салған кезінде қызмет алушының Порталдағы «жеке 
кабинетінде» мемлекеттік қызмет нəтижесін алу күні жөнінде мəліметі бар қабылданған мемлекеттік қызмет 
көрсетуге сұрау туралы статусы көрсетіледі.

      20. Портал арқылы мемлекеттік қызмет көрсетуде функционалды өзара əрекеттесу диаграммасы осы 
«Өздігінен жүретін шағын көлемді кемелерді жүргізу құқығына куəлік жəне куəліктің телнұсқасын беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінің 3 қосымшасында келтірілген.

 «Өздігінен жүретін шағын көлемді кемелерді
жүргізу құқығына куəлік жəне куəліктің
телнұсқасын беру» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет регламентіне
1-қосымша

Көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-
қимылдарының блок-схемасы.

«Өздігінен жүретін шағын көлемді кемелерді
жүргізу құқығына куəлік жəне куəліктің   

телнұсқасын беру» мемлекеттік       
көрсетілетін қызмет регламентіне      

2-қосымша                
ХҚО арқылы электронды қызмет көрсетуде функционалды өзара əрекеттесу диаграммасы

Қызылорда облысы  əкімдігінің
2015 жылғы « »  № __ қаулысымен

бекітілген
«Өздігінен жүретін шағын көлемді кемелерді жүргізу құқығына куəліктер беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламенті

1. Жалпы ережелер
1. Қызмет берушінің атауы: облыстың жергілікті атқарушы органы («Қызылорда облысының 

жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі) (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызметті беруші)).

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға өтініштерді қабылдау:  
1) «Халыққа қызмет көрсету орталығы» Республикалық мемлекеттік кəсіпорнының Қызылорда об-

лысы бойынша филиалы, оның бөлімдері мен бөлімшелері  (бұдан əрі – Орталық);
2)  «электрондық үкіметтің» www.e.gov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге асы-

рылады.
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижелерін беру Орталық арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны – электрондық (ішінара автоматтандырылған) жəне (не-

месе) қағаз жүзінде.
3. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі – жолаушыларды облысаралық қалааралық, ауданаралық 

(облысішілік қалааралық) жəне халықаралық қатынастарда автобустармен, шағын автобустармен 
тұрақты емес тасымалдау, сондай-ақ жолаушыларды халықаралық қатынаста автобустармен, шағын 
автобустармен тұрақты тасымалдау жөніндегі қызметпен айналысу үшін лицензия, лицензияны қайта 
ресімдеу, лицензияның телнұсқалары (бұдан əрі – лицензия) не мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін 
беруден бас тарту туралы жазбаша дəлелді жауап қағаз жəне (немесе)  электрондық түрде (бұдан əрі 
– бас тарту).

4. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі.
2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 

бөлімшелері   (қызметкерлері) мен халыққа қызмет көрсету орталығының  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) Орталыққа немесе 
портал арқылы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 26 наурыздағы №265 қаулысымен 
бекітілген «Жолаушыларды облысаралық қалааралық, ауданаралық (облысішілік қалааралық) жəне 
халықаралық қатынастарда автобустармен, шағын автобустармен тұрақты емес тасымалдау, сондай-
ақ жолаушыларды халықаралық қатынаста автобустармен, шағын автобустармен тұрақты тасымал-
дау жөніндегі қызметпен айналысу үшін лицензия беру, қайта ресімдеу, лицензияның телнұсқаларын 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан əрі - стандарт) 1-қосымшасына сəйкес 
өтініш ұсынуы.

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

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Орталыққа стандарттың 9-тармағына сəйкес 
құжаттарды  ұсынады; 

2) Орталық қызметкері құжаттарды тіркейді жəне барлық қажетті құжаттар ұсынылған кезде 
көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне: 

құжаттың нөмірі жəне қабылданған күні;
сұрау салынған мемлекеттiк көрсетілетін қызметтiң атауы;
қоса берілген құжаттардың атауы мен саны;
мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу күні (уақыты) жəне құжаттарды беру орны;
құжаттарды қабылдаған жауапты адамның тегі, аты, əкесінің аты;
көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, əкесінің аты (жеке тұлғалар үшін) немесе атауы 

(заңды тұлғалар үшін), байланыс деректері көрсетіле отырып, тиісті құжаттарды қабылдау туралы 
қолхат береді немесе көрсетілетін қызметті алушы стандарттың 9-тармағында көзделген тізбеге сəйкес 
құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жағдайда стандарттың 3-қосымшасына сəйкес нысан бойынша 
құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді (он бес минуттан аспайды); 

Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, Орталық қызметкері 
мемлекеттік қызметті көрсету кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны 
құрайтын мəліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметті алушының жазбаша келісімін алады;

           3) Орталықтың жинақтау бөлімінің қызметкері құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге 
қайта жолдайды (бір жұмыс күні ішінде);

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

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

           6) орындаушы лицензияны немесе бас тартуды дайындайды жəне көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады: 

лицензияны беру кезінде – он екі жұмыс күні ішінде;
қайта рəсімдеу кезінде – жеті жұмыс күні ішінде;
телнұсқаны беру кезінде – бір жұмыс күні ішінде;
7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы лицензияға немесе бас тартуға қол қояды жəне кеңсе 

қызметкеріне жолдайды (он бес минуттан аспайды);
8) кеңсе қызметкері лицензияны немесе бас тартуды тіркейді жəне Орталыққа жолдайды (бір 

жұмыс күні ішінде);
9) Орталық қызметкері лицензияны немесе бас тартуды тіркейді жəне көрсетілетін қызметті 

алушыға не оның өкіліне береді (он бес минуттан аспайды).
Келесі рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті 

көрсету бойынша рəсім (іс-қимыл) нəтижесінің (рəсімнің (іс-қимылдың) нəтижесі жəне оның 
басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тəртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы осы регламенттің 
1-қосымшасында келтірілген

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті беруші мен құрылымдық 
бөлімшелердің (қызметкерлердің) өзара іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы

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

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) орындаушы;
4) Орталық қызметкері;
5) Орталықтың жинақтау бөлімінің қызметкері.
 8. Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) реттілігі 

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

 9. Əрбір іс-қимылдың (рəсімдердің) өтуіндегі əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле 
отырып, рəсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігі сипаттамасының блок-схемасы осы регламенттің 
2-қосымшасында келтірілген.

4. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану тəртібінің си-
паттамасы

10. Қызметті портал арқылы көрсету кезіндегі көрсетілетін қызметті беруші мен көрсетілетін 
қызметті алушы  əрекеттерінің (іс-қимылдарының) кезектілігі мен жүгіну тəртібінің сипаттамасы:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі порталда тіркелуді жүзеге асырады жəне 
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куəландырылған өтініш пен стандарттың 9-тармағына 
сəйкес құжаттарды жолдайды;

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

 3) орындаушы лицензияны немесе бас тартуды дайындайды жəне көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады:

лицензияны беру кезінде – төрт жұмыс күні ішінде;
қайта ресімдеу,  телнұсқаны беру кезінде – бір жұмыс күні ішінде;
 4) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы лицензияға немесе бас тартуға қол қояды жəне кеңсе 

қызметкеріне жолдайды (он бес минуттан аспайды);
  5) кеңсе қызметкері лицензияны немесе бас тартуды тіркейді жəне Орталыққа жолдайды (бір 

жұмыс күні ішінде);  
  6) Орталық қызметкері лицензияны немесе бас тартуды тіркейді жəне көрсетілетін қызметті 

алушыға не оның өкіліне береді (он бес минуттан аспайды). 
Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық нысандағы ақпараттық жүйелердің 

функционалдық өзара іс-қимыл диаграммасы осы регламенттің 3-қосымшасында келтірілген.   
5. Мемлекеттік қызмет көрсететін лауазымды тұлғалардың жауапкершілігі
11. Көрсетілетін қызметті беруші мен Орталықтың басшылары (бұдан əрі – лауазымды тұлғалар) 

мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсетуге жауапты тұлғалар болып табылады.
Лауазымды тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес белгіленген мерзімде 

мемлекеттік қызметті көрсетуге жауапкершілікте болады.
12. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша əрекеттерге (əрекетсіздікке) шағымдану 

стандарттың 3-бөліміне сəйкес жүргізіледі.
13.  Қызмет көрсету жөнінде ақпарат алуға, сондай-ақ, оның сапасын бағалау (оның ішінде 

шағымдану) қажет болған жағдайда ақпарат алу үшін байланыс телефонының нөмірі: 8(7242) 60-54-77,  
бірыңғай байланыс орталығы (1414).

«Жолаушыларды облысаралық қалааралық, ауданаралық 
(облысішілік қалааралық) жəне халықаралық қатынастарда автобустармен, 

шағын автобустармен тұрақты емес тасымалдау, сондай-ақ 
жолаушыларды халықаралық қатынаста автобустармен, шағын 

автобустармен тұрақты тасымалдау жөніндегі қызметпен айналысу үшін 
лицензия беру, қайта ресімдеу, лицензияның телнұсқаларын беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне
1-қосымша

Келесі рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша рəсім (іс-қимыл) нəтижесінің (рəсімнің (іс-қимылдың) нəтижесі жəне оның 

басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тəртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы

«Жолаушыларды облысаралық қалааралық, ауданаралық 
(облысішілік қалааралық) жəне халықаралық қатынастарда автобустармен, 

шағын автобустармен тұрақты емес тасымалдау, сондай-ақ 
жолаушыларды халықаралық қатынаста автобустармен, шағын 

автобустармен тұрақты тасымалдау жөніндегі қызметпен айналысу үшін 
лицензия беру, қайта ресімдеу, лицензияның телнұсқаларын 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

«Жолаушыларды облысаралық қалааралық, ауданаралық
 (облысішілік қалааралық) жəне халықаралық қатынастарда автобустармен, 

шағын автобустармен тұрақты емес тасымалдау, сондай-ақ 
жолаушыларды халықаралық қатынаста автобустармен, шағын 

автобустармен тұрақты тасымалдау жөніндегі қызметпен айналысу үшін 
лицензия беру, қайта ресімдеу, лицензияның телнұсқаларын беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 
3-қосымша

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

Қызылорда облысы  əкімдігінің
201_  жылғы  « __» мамырдағы № __ қаулысымен

бекітілген
«Жолаушыларды облысаралық қалааралық, ауданаралық (облысішілік қалааралық) жəне халықаралық қатынастарда автобустармен, шағын автобустармен тұрақты емес тасымалдау, сондай-ақ 

жолаушыларды халықаралық қатынаста автобустармен, шағын автобустармен тұрақты тасымалдау жөніндегі қызметпен айналысу үшін лицензия беру, қайта ресімдеу, лицензияның телнұсқаларын 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламенті

1 Іс-əрекеттің 
(барысы, 
жұмыстар 

ағымы)

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 

атауы

Орталық
қызметкері

Орталықтың 
жинақтау 
бөлімінің 

қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Орындаушы Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

Орталық
қызметкері

3 Іс-əрекеттердің 
(үдерістің, 
рəсімінің, 
операция) 

атауы жəне 
олардың 

сипаттамасы

құжаттарды 
тіркейді

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушіге қайта 

жолдайды

құжаттарды 
тіркейді

құжаттарды 
қарайды

лицензияны 
немесе бас 

тартуды 
дайындайды

лицензияға 
немесе бас 

тартуға  қол 
қояды

лицензияны 
немесе бас 

тартуды  тіркейді

лицензияны 
немесе бас 

тартуды  
тіркейді

4 Аяқталу 
нысаны 

(деректер, 
құжат, 

ұйымдастыру-
өкімдік 
шешім)

көрсетілетін 
қызметті алушыға 

не оның өкіліне 
құжаттардың 

қабылданғаны 
не құжаттарды 

қабылдаудан бас 
тарту туралы 
қолхат береді

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

 басшысына 
ұсынады

құжаттарды 
орындаушыға 

жолдайды

лицензияны 
немесе бас 

тартуды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады

лицензияны 
немесе бас 

тартуды 
кеңсе 

қызметкеріне  
жолдайды

лицензияны 
немесе бас 

тартуды 
Орталыққа 
жолдайды

лицензияны 
немесе бас 

тартуды 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға 

не оның өкіліне 
береді

5 Орындалу 
мерзімі

15 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні 
ішінде

15 минуттан 
аспайды

15 минуттан 
аспайды

лицензия беру  
кезінде – 12 
жұмыс күні 

ішінде;
қайта ресімдеу 

кезінде –7 
жұмыс күні 

ішінде;
телнұсқа беру 

кезінде – 1 
жұмыс күні 

ішінде

15 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні 
ішінде

15 минуттан 
аспайды

1. Жалпы ережелер
1. Қызмет берушінің атауы: облыстың жергілікті атқарушы органы («Қызылорда облысының жолаушы-

лар көлігі жəне автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі) (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
беруші)).

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға өтініштерді қабылдау:  
1) «Халыққа қызмет көрсету орталығы» Республикалық мемлекеттік кəсіпорнының Қызылорда облысы 

бойынша филиалы, оның бөлімдері мен бөлімшелері  (бұдан əрі – Орталық);
2)  «электрондық үкіметтің» www.e.gov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижелерін беру Орталық арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны – электрондық (ішінара автоматтандырылған) жəне (немесе) қағаз 

түрінде.
3. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі – халықаралық техникалық байқау сертификаты (бұдан əрі - сер-

тификат) қағаз түрінде не  мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беруден бас тарту туралы жазбаша дəлелді 
жауап қағаз жəне (немесе)  электрондық түрде (бұдан əрі – бас тарту).

4. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі.
2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызмет берушінің құрылымдық бөлімшелері  

(қызметкерлері) мен халыққа қызмет көрсету орталығының  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) Орталыққа немесе портал арқылы 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 26 наурыздағы №265 қаулысымен бекітілген «Халықаралық 
техникалық байқау сертификатын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан əрі - стандарт) 
1-қосымшасына  сəйкес өтініш ұсынуы.

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

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Орталыққа стандарттың 9-тармағына сəйкес құжаттарды  
ұсынады; 

2) Орталық қызметкері құжаттарды тіркейді жəне барлық қажетті құжаттар ұсынылған кезде көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның өкіліне: 

құжаттың нөмірі жəне қабылданған күні;
сұрау салынған мемлекеттiк көрсетілетін қызметтiң атауы;
қоса берілген құжаттардың атауы мен саны;
мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу күні (уақыты) жəне құжаттарды беру орны;
құжаттарды қабылдаған жауапты адамның тегі, аты, əкесінің аты;
көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, əкесінің аты (жеке тұлғалар үшін) немесе атауы (заңды 

тұлғалар үшін), байланыс деректері көрсетіле отырып, тиісті құжаттарды қабылдау туралы қолхат береді не-
месе көрсетілетін қызметті алушы стандарттың 9-тармағында көзделген тізбеге сəйкес құжаттар топтамасын 
толық ұсынбаған жағдайда, стандарттың 2-қосымшасына сəйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас 
тарту туралы қолхат береді (он бес минуттан аспайды); 

егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, Орталық қызметкері ақпараттық 
жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді мемлекеттік қызметті көрсету 
кезінде пайдалануға көрсетілетін қызметті алушының жазбаша келісімін алады;

3) Орталықтың жинақтау бөлімінің қызметкері құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге қайта жолдай-
ды (бір жұмыс күні ішінде);

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

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы  құжаттарды қарайды жəне орындаушыға  жолдайды        (он 
бес минуттан аспайды);

6) орындаушы сертификатты немесе бас тартуды дайындайды жəне көрсетілетін қызметті берушінің бас-
шысына ұсынады: 

сертификатты беру кезінде – екі жұмыс күні ішінде;
бас тарту кезінде – бір жұмыс күні ішінде;
7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы сертификатқа немесе бас тартуға қол қояды жəне кеңсе 

қызметкеріне жолдайды (он бес минуттан аспайды);
8) кеңсе қызметкері сертификатты немесе бас тартуды тіркейді жəне Орталыққа жолдайды (бір жұмыс 

күні ішінде);
9) Орталық қызметкері сертификатты немесе бас тартуды тіркейді жəне көрсетілетін қызметті алушыға не 

оның өкіліне береді (он бес минуттан аспайды).
3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті беруші мен құрылымдық 

бөлімшелердің (қызметкерлердің) өзара іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы
7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын құрылымдық бөлімшелердің (қызметкерлердің), 

көрсетілетін қызметті берушінің тізбесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) орындаушы;
4) Орталық қызметкері;
5) Орталықтың жинақтау бөлімінің қызметкері.
8. Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) реттілігі мен 

ұзақтығы  көрсетілген рəсімдер (іс-қимылдар) сипаттамасы  осы регламенттің 1-қосымшасында келтірілген.
9. Əрбір іс-қимылдың (рəсімдердің) өтуіндегі əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, 

рəсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігі сипаттамасының блок-схемасы осы регламенттің 2-қосымшасында 
келтірілген.

4. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану тəртібінің сипаттамасы
10. Қызметті портал арқылы көрсету кезіндегі көрсетілетін қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті алу-

шы əрекеттерінің (іс-қимылдарының) кезектілігі мен жүгіну тəртібінің сипаттамасы:
1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі порталда тіркелуді жүзеге асырады жəне көрсетілетін 

қызметті алушының ЭЦҚ-мен куəландырылған өтініш пен стандарттың 9-тармағына сəйкес құжаттарды жол-
дайды;

2) орындаушы электрондық өтініш пен құжаттарды қабылдайды, көрсетілетін қызметті алушының не оның 
өкілінің «жеке кабинетіне» құжаттардың қабылданғаны  туралы жəне мемлекеттік қызмет нəтижесін алу күні 
көрсетілген хабарлама-есепті жолданады (он бес минуттан аспайды);

3) орындаушы сертификатты немесе бас тартуды дайындайды жəне көрсетілетін қызметті берушінің бас-
шысына ұсынады:

(сертификатты беру кезінде – екі жұмыс күні ішінде;
бас тарту кезінде – бір жұмыс күні ішінде);
4) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы сертификатқа немесе бас тартуға қол қояды жəне кеңсе 

қызметкеріне жолдайды (он бес минуттан аспайды);
5) кеңсе қызметкері сертификатты немесе бас тартуды тіркейді жəне Орталыққа жолдайды (бір жұмыс 

күні ішінде);
6) Орталық қызметкері сертификатты немесе бас тартуды тіркейді жəне көрсетілетін қызметті алушыға не 

оның өкіліне береді (он бес минуттан аспайды).
Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық нысандағы ақпараттық жүйелердің функционалдық 

өзара іс-қимыл диаграммасы осы регламенттің 3-қосымшасында келтірілген.   
5. Мемлекеттік қызмет көрсететін лауазымды тұлғалардың жауапкершілігі
11. Көрсетілетін қызметті беруші мен Орталықтың басшылары (бұдан əрі – лауазымды тұлғалар) 

мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсетуге жауапты тұлғалар болып табылады.
Лауазымды тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес белгіленген мерзімде мемлекеттік 

қызметті көрсетуге жауапкершілікте болады.
12. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша əрекеттерге (əрекетсіздікке) шағымдану стандарттың 

3-бөліміне сəйкес жүргізіледі.
13. Қызмет көрсету жөнінде ақпарат алуға, сондай-ақ, оның сапасын бағалау (оның ішінде шағымдану) 

қажет болған жағдайда ақпарат алу үшін байланыс телефонының нөмірі: 8(7242) 60-54-77,  бірыңғай байла-
ныс орталығы (1414).

«Халықаралық техникалық байқау сертификатын беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 

1-қосымша
Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) реттілігі мен 

ұзақтығы  көрсетілген рəсімдер (іс-қимылдар) сипаттамасы

«Халықаралық техникалық байқау сертификатын 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 

«Халықаралық техникалық байқау сертификатын беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 

3-қосымша
Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық нысандағы ақпараттық жүйелердің 

функционалдық өзара іс-қимыл диаграммасы

Қызылорда облысы  əкімдігінің
201__ жылғы  «__» мамырдағы № ___ қаулысымен

бекітілген
«Халықаралық техникалық байқау сертификатын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламенті

1 Іс-əрекеттің 
(барысы, жұмыстар 

ағымы)

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 

атауы

Орталық
қызметкері

Орталықтың 
жинақтау 
бөлімінің 

қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
кеңсе 

қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Орындаушы Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

Орталық
қызметкері

3 Іс-əрекеттердің 
(үдерістің, 

рəсімінің, операция) 
атауы жəне олардың 

сипаттамасы

құжаттарды 
тіркейді

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушіге қайта 

жолдайды

құжаттарды 
тіркейді

құжаттарды 
қарайды

сертификатты 
немесе бас тартуды 

дайындайды

сертификатқа 
немесе бас тартуға  

қол қояды

сертификат
ты немесе 

бас тартуды  
тіркейді

сертификатты 
немесе бас 

тартуды  
тіркейді

4 Аяқталу нысаны 
(деректер, құжат, 

ұйымдастыру-
өкімдік шешім)

көрсетілетін 
қызметті алушыға 
не оның өкіліне 

құжаттардың 
қабылданғаны 
не құжаттарды 

қабылдаудан бас 
тарту туралы 
қолхат береді

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

 басшысына 
ұсынады

құжаттарды 
орындаушыға 

жолдайды

сертификатты 
немесе бас тартуды 

көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына 
ұсынады

сертификат
ты немесе бас 
тартуды кеңсе 
қызметкеріне  

жолдайды

сертификат
ты немесе 

бас тартуды 
Орталыққа 
жолдайды

сертификатты 
немесе бас 

тартуды 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға 

не оның өкіліне 
береді

5 Орындалу мерзімі 15 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні 
ішінде

15 минуттан 
аспайды

15 минуттан 
аспайды

сертификатты беру  
кезінде – 2 жұмыс 

күні ішінде;
бас тарту кезінде 
– 1 жұмыс күні 

ішінде

15 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні 
ішінде

15 минуттан 
аспайды

ЖОБА

АВТОМОБИЛЬ КӨЛІГІ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ РЕГЛАМЕНТТЕРІН БЕКІТУ ТУРАЛЫ

ЖОБА

МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТ РЕГЛАМЕНТІН БЕКІТУ ТУРАЛЫ

Сыр  сүлейі Қуаныш Баймағам-
бетовтің, Рахмет жырау Мəзхожаевтың 
туған жері қашанда талантарымен та-
нымал ауыл. Елдің арын арлап, намы-
сын жоқтайтын адал перзенттер легі еш 
толастаған емес. Кешегі кеңес үкіметі 
кезінде Аманкелді ауылы шаруашылығы 
өрге басқан, төрт түлігін мыңғыртқан, 
алтын сүрмен аты Одаққа мəлім болған 
ауыл еді. Барлық жағынан көркейіп, та-
бысы тасыған, тек биіктерден ғана 
көрінетін ауылда сол жылдары өнерде 
қаулап өсті. Балабақша бүлдіршіндері 

«Əнші балапан» аймақтық байқауында 
бас жүлде алса, мектептің «Бал дəурен» 
ансамблі бапкерлерімен қоса жоғары 
марапаттарға ие болды. Сол сияқты 
«əкелер ансамблі», «əжелер ансамблі» 
құрылып, Амангелді ауылы көкжиегі 
ешқандай өлшеммен өлшенбейтін 
өнердің айбынды алқабына айналды. Осы 
алқапта əн шаңырағын құрып, асыл өнері-
əнімен аспан қақпаларын қоңыраулатып 
өткен азаматтың бірі Иманжаппаров 
Мəден болатын. Мəден дауысы зор, 
əнді құйқылжыта салатын, репертуа-
рынада əн таңдай білетін айтулы əнші 
еді. Егер Мəденнің əн салып тұрғанын 

көзімен көрмей сахна сыртынан үнін 
естіген адам болса, онда «халқымыздың 
біртуар ұлы Ермек Серкебаев бізге 
келіп қалған ба»,- деп ойлайтын. Əннің 
құдіретін халыққа жеткізе алатын əншіні 
ел-жұрт өте қадірлейтін. Бір жолы ауылға 
ақын-жазушылар қонаққа келді. Сыр-
бай Мəуленов, Рза Қунақова, Қастек Ба-
янбаев тағы бірталай зиялы қауым Жеңіс 
мерекесі қарсаңында халықпен кездесу 
өткізді. 

Ақындардың сөзіне жазылған əндер 
орындалды. Сырбай Мəуленовтың 
«Соғыстан қайтқан солдаттар» əнін Мəден 
Иманжаппаров орындаған кезде зал демін 

ішіне тартып тыныштық орнады. «Көрдің 
бе оның көкесін соғыстан қайтқан сол-
даттар» – деген қайырмасы айтылған кез-
де орнымнан тұрып кеткенімді білмей 
қалдым. Байқасам, бір мен емес əр жер-
ден көкесі соғыстан оралмағандар орын-
дарынан тұрып майдангер ақын Сырбай 
Мəуленовке қарап қол соғып тұр екен. 
Бұған себеп, біріншіден, Сырбай ағаның 
өлеңінің əсерлі сөзіне, соғыс өртінен аман 
келген өзіне құрмет болса, екіншіден, əнді 
жүрекке жеткізе орындаған Мəденнің 
жігерлі үні еді. Мəден Иманжаппаров 
əнді бала кезінен орындай бастаған. Əнге 
құмарлығы сонша барлық əн жинақтарын 
сатып алып, жаттап, құм арасындағы 
кішкентай ауылға концерт қойып беретін. 
Бар дауысымен шырқап ауылдың бəрі 
естіп «бəрекелдісін» айтқанша тыным 
таппайтын. Мектеп бітіретін жылы сту-
денттер мен жастардың бүкіл одақтық 
фестивалі өтіп жатты. Мəден аймақтық 
іріктеуден өтіп, «Сыр сұлуы» ансамблі 
құрамына мүше болды. Даусына таң-
данып өнерді бағалай білетін азаматтар 
Мəденді астанаға шақырды. Жоғары білім 
алуға кеңес берді, көмектесетіндерін айт-
ты. Бірақ Мəден жалғыз анасын қалдырып 
ешқайда кете алмады. Азаматы май-

даннан оралмаған, жалғызының жолы-
на қарап отырған анасының жағдайын 
түсінді. Ауылда қалып еңбекке арала-
сты. Қысқа курсты механизатор даяр-
лайтын оқу орнын бітіріп, үлгілі тракто-
рист атанды. «Сыр сұлуы» ансамблінде 
жүріп Мəден республикалық, одақтық 
байқауларға қатысып, бірнеше рет лауре-
ат атағын алды. 1967 жылы «Сыр сұлуы» 
ансамблімен көркем өнерпаздардың 
республикалық бай қауына қатысты, ол 
жолы ансамбль бірінші орынға ие болды. 
Сол жылы Москвада өткен «Қазақстанның 
мəдениеті мен өнер апталығына» қатысып 
лауреат атанды. 1968 жылы Болгария-
да өткен өткен жастардың Дүниежүзілік  
Х фестиваліне, 1969 жылы Кишинев 
қаласында өткен ІІ бүкілодақтық əн-би 
ансамблдерінің фестиваліне қатысып ла-
уреат атағын алды. Кеңшардың өндіріс 
бригадирі, кейіннен кəсіподақ ұйымының 
төрағасы қызметтерінде болды. 1972 
жылы елге еткен еңбегі бағаланып «Еңбек 
қызыл ту» орденімен марапатталды.

«Ер жігіттің бойында адалдық пен 
азаматтық болмаса ол жігіт емес», - деп 
халқымыздың талантты ұлы Нұрғиса 
Тілендиев ағамыз айтқандай, Мəден 
өнерімен де еңбегімен де халыққа 
адал қызмет етті. Ауылдың əлеуметтік 
жағдайының өсіп, еңбек адамдарының 
тыныс-тіршілігінің жақсаруына, еңбек-
тері бағаланып мəдени демалуларына 
ықпал етіп көп көмегін тигізді. Ол əдемі 

əнімен, орындау шеберлігімен  кейінгі 
ұрпақтың ой-өрісіне ұшқын беріп сезімін 
тəрбиелейтін, алдына биік мақсат қойған 
нағыз өнер иесі болды. Мəден əн салғанда 
алдына түсер жан болмайтын. Осының 
дауысы  «тасқорғанды» да бұза алатын 
шығар, бұның үнінен жел ғана оза алатын 
шығар дейтін халық. Мəден еңбегімен 
өз тұлғасын биіктеткен, өнерімен өр 
тұлғасын сүйікті еткен азамат бола білді. 
Бірақ əн салып шалқып жүргенде ажал 
тырнағана ерте ілікті. Мəңгі жас əнімен, 
бар болмысымен жас көрініп жүрген 
Мəден 1993 жылы елуден енді асқанда 
дүниеден озды. Өкініш лебі жүректерді 
жаншып, жанарларды жанап өтті. Ар-
тында өнегелі ісі, жастай қосылған жары, 
ұл-қыздары мен немерелері – болашаққа 
мұра болып жеміс баулары қалды.  Өнерді 
ел мұрасына айналдыру, оны қастарлеу 
өнер иесінің творчествосын өз дəрежесіне 
көтеру- тірі ұрпақтың парызы. Осыған 
орай Иманжаппаровтар əулеті соңғы он 
жылда жыл сайын «Мəден салған əндер-
ай» байқауын өткізіп келеді. Бұл байқауға 
бір шеті Арал, бір шеті Жаңақорған 
аудандарының əншілері келіп қатысады. 
Ағайын туыстары, дос-жолдастары, құда-
жекжаттары іс-шараның дұрыс өтуіне ат-
салысады. Жүлделі орындарға бағалы 
сыйлықтар берілсе, жалпы қатысушылар 
ынталандыру сыйлықтарын алып 
қайтады. Мəденнің өз дауысы облыстық 
радио комитетте сақталған екен «Япу-

рай», «Шалқар теңіз» жəне бір қырғыз 
əні жазылған дискіні тыңдап халық бір 
дүрлігіп қалды. Сол сияқты Мəденге 
арналған кештерде жергілікті ақындар 
оған жазған  арнауларын оқиды. Оның 
бірі: 

Қайран дауысың кернеген тұла 
бойыңды

Қара жерге өзіңмен бірге қойылды – 
деп өкініш білдірсе, екіншісі

Тұрғандай əлі аспанда əні қалықтап
Нанбасаң өзің тыңдап көрші анықтап 

– деп əнінің өміршеңдігін айтады. Қалай 
болғанда да Мəденнің əн салған дауы-
сын естіген адам еске түсіретіні анық. 
Оның өзіне ұқсап өсіп келе жатқан өнерлі 
ұрпақтары бар. Немересі Айдос Алма-
ты консерваториясында оқиды. Атасы 
армандаған оқу орнын бітіріп əйгілі əнші 
болмақшы. Мəденмен жұмыстас болған, 
көзін көргендер ауылда баршылық. 

Сахнасында шырқата əнін салып 
өнер ордасына айналуына жетекшілік ет-
кен ауылдық мəдениет үйіне Мəден есімі 
берілсе екен – деген ұсыныс тілектерін ба-
лалары тиісті орындарға жіберген бола-
тын. Бұл ұсынысқа Сырдария аудандық 
ономастикалық комиссия назар аударса 
дұрыс болар еді. 

Патыма РАХМАНҚҰЛОВА, 
зейнеткер. 

Аманкелді ауылы,
Сырдария ауданы. 

АУЫЛЫ ӘНІН ҰМЫТПАҒАН ӘНШІ
Бірде ауыл орталығындағы мәдениет үйінде «Серілер салған саз-

ды әуен» атты үлкен концерт берілді. Аты айтып тұрғандай, концертте 
жігіттер ғана өнер көрсетті. Мектеп директоры Асылхан Дүйсебековтың 
орындауындағы Шәмшінің әсем әндері, мәдениет үйінің директоры 
Жұмағазы Оразовтың орындауындағы дәстүрлі әндер, әуез мектебінің 
директоры Мейрамбек Абдуллаевтың орындауындағы жыр-термелер 
халықты бір серпілтіп тастады. Концертте тек басшылар ғана емес, олар-
мен қызметтес жігіттер және мәдениет үйі жанынан құрылған ансамбль-
дер мен көркемөнерпаздар үйірмесінің мүшелері де ән салып, күй тарт-
ты. Аядай ауылдан осынша өнерлі азаматтардың шығуы көңілге қуаныш, 
ерекше мақтаныш сезімін сыйлайды екен.



Сейсенбі, 21 шілде, 2015 жыл

НАЗАР6 ÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁ
www.syrboyi.kz

24773

Электронды оқылым 28000.
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«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

ОЙТҮРТКІ

ХАБАРЛАМА
ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 жылғы 28 маусымдағы 

№204-ө бұйрығымен бекітілген «Жоспарлау алдындағы, жоспарлау, жобалау 
алдындағы жəне жобалау құжаттамасын əзірлеу кезінде көзделіп отырған 
шаруашылық жəне өзге де қызметтің қоршаған ортаға əсеріне бағалау 
жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 53-тармағына сəйкес «ПетроҚазақстан 
Құмкөл Ресорсиз» АҚ-ның «Шығыс Құмкөл кенішіндегі су айдамалау 
жүйесін жаңарту. СТБ-1 су тарату бекетінен №241 ұңғымаға дейін 4» айда-
малау құбырын тарту» жəне «Құмкөл кенішінің оңтүстік-шығыс бөлігіндегі 
су айдамалау жүйесін жаңарту. СТБ-8 су тарату бекетінен №2047 ұңғымаға, 
СТБ-13 су тарату бекетінен №2016, №2021 ұңғымаларға дейін 4» айдамалау 
құбырларын тарту» жұмыс жобалары бойынша қоғамдық пікірді тіркеу үшін 
жазбаша ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қаласы, Қазыбек би к., 
13 мекенжайында жəне Azhimurat.Orazbayev@petrokazakhstan.com электрон-
ды поштасы арқылы қабылданады.

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

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ 2007 жылғы 9 қаңтардағы №212-
ІІІ Қазақстан Республикасының Экология кодексінің 57-бабының талаптары-
на сəйкес «Шығыс Құмкөл кенішіндегі су айдамалау жүйесін жаңарту. СТБ-
1 су тарату бекетінен №241 ұңғымаға дейін 4» айдамалау құбырын тарту» 
жəне «Құмкөл кенішінің оңтүстік-шығыс бөлігіндегі су айдамалау жүйесін 
жаңарту. СТБ-8 су тарату бекетінен №2047 ұңғымаға, СТБ-13 су тарату 
бекетінен №2016, №2021 ұңғымаларға дейін 4» айдамалау құбырларын тар-
ту» жұмыс жобалары жөніндегі құжаттаманың Қазақстан Республикасының 
Энергетика министрлігі Экологиялық реттеу, бақылау жəне мұнай-газ 
кешеніндегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қызылорда облысы бой-
ынша экология департаментіне мемлекеттік экологиялық сараптамаға 
жолданғандығы жайлы хабарлайды. 

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

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

ҚҰРМЕТТІ ЖАМБЫЛ, ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН, 
ҚЫЗЫЛОРДА, АЛМАТЫ, МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСТАРЫНЫҢ 

ТҮЛЕКТЕРІ!
Сіздерді Сарыарқаның жүрегінде орналасқан, аймақтағы білім мен 

ғылымның, мəдениеттің орталығы – Ө.А.Байқоңыров атындағы Жез қаз-
ған университетінің күндізгі оқу бөлімінде «Серпін -2050»  - «Мəңгілік 
ел жастары - индустрияға» бағдарламасы бойынша  оқуға шақырамыз.

ҰБТ немесе ТКТ сертификатында өту балы – 50 ұпайдан бастал-
са, онда сіздер техникалық мамандықтарға бөлінген орындар бойынша 
біздің университетті 014 кодымен таңдап, грантта оқу мүмкіндіктеріңізді 
жібермеңіздер. Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университетінің 
күндізгі оқу бөлімінде төмендегі мамандықтар бойынша грантқа түсу 
мүмкіндіктеріңіз бар:

5В070600 – Геология жəне пайдалы қазба орындарын барлау
5В070700 –Тау-кен ісі
5В070900 – Металлургия
5В071300 – Көлік, көлік техникасы жəне технологиялары
5В071800 – Электроэнергетика
5В072400 –Технологиялық машиналар жəне жабдықтар
5В072900 – Құрылыс
5В073100 – Тіршілік қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау
Егер Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университетінің студенті 

болсаңыз, Сіздерді қаламыздың инфрақұрылымы қарқынды дамып келе 
жатқан ауданында орналасқан студенттер жатақханасымен міндетті түрде 
қамтамасыз етеді.

Байланыс телефондары: 8(7102)733143; 8-705-999-91-73.
www.zhezu.kz

Қазіргі уақытта өмір та-
лабына сай бір мамандықпен 
тіршілік ету жеткіліксіз. 
Сіздің болашақта қызмет жо-
лында  өсуіңізге, бизнес 
кəсіпкерді дамытуда қосымша 
мамандық алудың маңызы зор. 
Арақашықтан оқыту сіздің 
уақытыңызды  алмай, осы 
жерде Қызылорда қаласында 
оқып, білім аласыз. Бұл бір 
жағы істеп жатқан жұмысыңыз 

тоқтамайды, екінші жағы қосымша білім аласыз. Бұл университеттің тағы бір 
ерекшелігі рейтингісі жоғары. Республикадағы  14 экономикалық оқу орнында  
екінші орын алады. Бірінші КИМЭП университеті, екінші Қарағанды экономикалық 
Университеті, Қазақстандағы бүкіл жоғары оқу орындары бойынша жетінші орын 
алады. Бұл университеттің  ерекшелігі  біздің  ректорымыз  Ерқара Балқараевич  
Аймағанбетов  жаңалыққа  кұмар басшы болды.   Соның  арқасында шетелге шығып 
іздену нəтижесінде ең озат оқу əдісі арақашықтан оқытуды тауып, елімізге бірінші бо-
лып енгізді. 2007 жылдың  30 қаңтарында Қарағанды экономикалық университетіне 
келген Республиканың  Премьер Министрі Кəрім Мəсімов  жаңадан  қолданып жатқан  
шет елден алып келген арақашықтан оқыту əдісімен танысып, оны ұнатып, 2007 
жылдың 11-12 мамыр күндері еліміздегі  барлық  ректорларды қатыстырып, оқуға 
арақашықтан оқыту жөнінде республикалық семинар болды. Сонымен қатар универ-

ситет оқудың сапасына көңіл бөліп, шетелдің озат əдістерін зерттеп қолданады. Соның 
нəтижесінде Университет дүние жүзіндегі озат университетпен байланыс жасай-
ды. Атап айтқанда, США, Британия, Италия, Швейцария, Россия. Қорытындысында 
университеттің мұғалімдері осы оқу орнында тəжірибеден өтті. 1994 жылдан бері 
универститет ТАИС программасы бойынша Великобританияның университетімен 
байланыс жасайды. Үстіміздегі жылы университет ұжымының  дамыл  таппай ізденіп, 
нəтижелі еңбек етудің арқасында университетіміз Қазақстанда  8 университеттің  бірі 
болып Евростандартқа ие болды. Сондықтан осындай Қазақстандағы рейтингісі 
жоғары, Евростандарт алған жақсы университетке  арақашықтан оқуға шақырамыз.

Университет келесі мамандықтар бойынша оқуға қабылдайды:   Экономика, 
Қаржы, Менеджмент, Құқықтану, Кеден ісі, Мемлекеттік жəне жергілікті басқару, 
Маркетинг, Есеп жəне аудит, Əлем экономикасы, Халықаралық  қатынастар, 
Құқық жəне экономика негіздері, Ақпараттық  жүйелер, Есептеу техникасы жəне 
бағдарламалық қамтамассыз ету, Стандарттау, сертификаттау жəне метрология, 
Азық-түлік өнімдері технологиясы, Мейрамхана ісі жəне қонақ үй бизнесі, Əлеуметтік 
жұмыс, Бағалау, Логистика, Экология, Туризм.  

Оқу ақысы республикадағы ең арзан  бір жылға -142000 теңге. Оқу мерзімі – 
жоғары  білім негізінде – екі жыл.  Орта  кəсіби  білім негізінде - үш жыл. Оқуға түсу 
жөніндегі арыз 2015 жылдың 20 маусымынан 20 тамызға  дейін қабылдайды.

Келіңіздер,  арақашықтан оқыту орталығы оқуға шақырады.
Мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Абай даңғылы 64, «Ұлағат-Қызылорда» 

колледжі ғимараты, тел.: 235011, 87054484250.
Қарағанды экономикалық университетінің
Қызылордадағы өкілдігінің директоры, э.ғ.д.:                      Ж.О.САРБАЛАҚОВ.  

Қызылорда облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру жəне 
əлеуметтік бағдарламалар басқармасының ұжымы əлеуметтік сала 
ардагері, зейнеткер 

Əшірова Сара Əбсұлтанқызының
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-
туыстарына қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

***
Облыстық балалар мен жасөспірімдерге арналған туберкулезге 

қарсы санатория ұжымы осы мекеменің бөлім меңгерушісі
Өтегенов Кеңарал Əбжəмиұлының

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

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН
Тойшиев Рүстембек Исламұлының атына Қызылорда облы-

сы, Жаңақорған ауданындағы №169 орта мектепті 1995 жылы 
бітіргені жөнінде берілген ОАП №0133491 аттестаты жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Баймағанбетова Гауһар Зулыпқарқызының атына Қызылорда 

облысы, Сырдария ауданы, С.Сейфуллин ауылындағы №137 орта 
мектепті 1994 жылы бітіргені жөнінде берілген ОА-ІІ 0130459 ат-
тестаты жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Коразова Света Дуйсенбиевнаның атына Қызылорда облысы, 

Қазалы ауданы,  Ғ.Мұратбаев ауылындағы Ғ.Мұратбаев атындағы 
№91 орта мектепті 2004 жылы бітіргені жөнінде берілген ОБ 
№0691734 аттестаты жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

ХАБАРЛАНДЫРУ
Қызылорда облысы, Қармақшы ауданында «Ер Сейтбембет» 

қоғамдық қоры ашылғанын хабарлаймыз. Сіздерге қордың Банк 
реквизиттерін ұсынамыз:

ИИК: KZ146010201000231084
БИК Банка: HSBKKZKX
АО «Народный Банк Казахстан»
Байланыс телефондары: 8 702 871 88 50, 8 705 163 97 52 

(Əбдиев Мейрамбек).

ҚАРАҒАНДЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ҚЫЗЫЛОРДАДАҒЫ 
АРАҚАШЫҚТАН ОҚЫТУ ОРТАЛЫҒЫ

КЕЛІСІМ-ШАРТТЫ  ЖАРИЯЛАУ

Ауыз су мен кəріз су жүйелерін пайдалануға 
(ҚР Үкіметінің №1194  28 қараша 2003  жылғы қаулысымен бекітілген)
«Қызмет көрсетуші»    «Қызылорда Сыр суы» ЖШС  директоры Утепов Н.К.  

кəсіпорын  Жарғысын  басшылыққа алып,  осы келісім-шартты ресми түрде жа-
риялау арқылы  Қараөзек,  Айнакөл,  Талсуат,   Абай, Досан, Қарауылтөбе, 
Белкөл, Бірқазан,  Иіркөл, Ақжарма, Ақсуат, Наурыз  елді мекенінде тұратын  
жеке   тұлғалармен,  бұдан былай  «Тұтынушы» мен осы төмендегідей  келісім- 
шарт жасасты:

1. Келісім-шартты жариялау мазмұны 
1.1. Келісім-шарт бойынша  «Қызмет көрсетуші»  ауыз су мен кəріз су желісі 

құбырын пайдалануды қамтамасыз етеді.  «Тұтынушы» көрсетілген қызметтің 
төлемақысын төлеуге міндеттенеді.

1.2. Берілген ауыз судың сапасы мен қызмет түрі ҚР заңдылықтарына сай 
санитарлық-тазалық нормаларына жəне мемлекеттік стандартқа сəйкесті.

1.3. Келісім-шарт «Тұтынушы» ауыз су жəне кəріз су  құбырларымен 
қосылған жағдайда жасалады.

2. Қызмет көрсетудің жағдайы
- Қызмет көрсету мына жағдайларда тоқтылады:
- Апаттық жағдай туындап азаматтардың өміріне қауіп-қатер төнгенде;
- Рұқсатсыз су құбырына қосып алғанда;
- Екі айдан астам уақыт төлем төленбегенде;
- «Қызмет көрсетуші»  өкілдерін бірнеше рет су есептегіш құралдарын тексе-

руге жібермеген жағдайда;
- Құбырларды залалсыздандыру қажеттігі  туындағанда;
- Тараптар арасындағы келісім т.б себептер бойынша;
2.1. «Қызмет көрсетуші»   ауыз су құбырлары,  кəріз су жүйелері   

тартылған, келісім-шартқа отырған жəне техникалық рұқсат құжаттары  бар 
«Тұтынушыларға» қызмет етеді.

3. Төлем төлеу тəртібі жəне тараптардың міндеттері.
3.1. «Тұтынушы»  «Қызмет көрсетушіге» көрсетілген қызметке төлемақыны  

əр айдың 25-не дейін төлеуге міндетті.  
3.2. «Тұтынушы»  рұқсатсыз ауыз су құбырына қосылса немесе су есептегіш 

құралының көрсеткішін бұрмалаған жағдайда, т. б. заң бұзушылық жасалынса  
айыппұл салуға құқылы. 

3.3. «Тұтынушы»  ауыз су құбыр желісін,  су есептегіш құралдарын  «Қызмет 
көрсетуші»  өкілдері  тексеру барысында кедергісіз кіргізуге, берілген жазбаша 
немесе ауызша ескертулерді белгіленген мерзім ішінде орындауға міндетті.   

4. Ерекше жағдайлар
4.1. «Қызмет көрсетуші» судың сапасын тексеру жəне залалсыздандыру 

жұмыстарын «тұтынушыларға»  теледидар жəне хабарландыру  арқылы санэпид-
станса қызметкерлерімен бірігіп жұмыс жүргізеді.

5. Дауларды шешу тəртібі 
5.1. Барлық туындаған даулар мен арыздар «Қызмет көрсетуші» мен 

«Тұтынушы» арасында бейбіт жолмен шешілуге жатады. Тараптар бейбіт жол-
мен келісімге келе алмаған жағдайда, сотқа шағымдану арқылы шешіледі.

«Қызмет көрсетуші» 
 «Қызылорда Сыр суы» ЖШС 
Қызылорда қаласы, Маханбетов көшесі, н/ж
КБЕ 17,       КФ АО «БанкЦентрКредит»,  
Р/С KZ428560000005855903
БИК:   KGJBKZKX,     БИН:  130440026162

Бронхы демікпесі тыныс 
жолдарының созылмалы ауруына жа-
тады. Ол қабыну үдерісі түрінде өтеді 
жəне ұстамалы жөтелмен сипатталады. 
Оның бірнеше түрлері бар: аллергиялық 
басымдылық, аллергиялық емес жəне 
аралас түрі. Бронхы демікпесінің 
ағымы жеңіл, орташа жəне ауыр түрде 
өтеді. Жəне ең ауыр  түрде өтетіні  
демікпе статусының болуы. Ол  тары-
лу, қабыну, шырышты қабаттың ісіну, 
без аппаратының жоғары секрециясы   
нəтижесінде сипатталады. 

Бронхы демікпесі жағдайына кү-
дік туғанда дəрігерге қаралу қажет. 
Сонымен қатар тексеру əдістерін: 
қанның жалпы сараптамасын, кеу -
де клеткасының рентгенография-
сын, ЭКГ, сыртқы тыныс қызметінің 
тексерілуінен өткен жөн. Мұнан басқа 
тыныс алу жаттығуларын, физиоем 
немесе ингалияциялық ем қабылдау 
қажет. Бұндай емнің түріне небу-

лайзер арқылы емдеу жатады. Атал-
мыш емнің артықшылығына кез кел-
ген жас шамасында жəне компрессор 
көмегімен дəріні үздіксіз жіберу жа-
тады.  Бұл əдəстің көмегімен созылма-
лы ренит, бронхит, ларингит, ринит, 
фарингит ауруларын емдеуге болады. 
Бұл əдісті үй жағдайында: суық тию,  
қиын бөлінетін қақырықты кешенді 
емдеу, стенозды емдеу мақсатында 
қолданады. Небулайзер емін жүргізу 
барысында бастың айналуы, жөтел 
пайда болуы мүмкін, бұндай кезде емді 
бірнеше минутқа тоқтату керек.  Емді 
жүргізерден бұрын қақырық түсіретін 
дəрілерді қабылдауға болмайды жəне 
антисептикалық ауыз қуысын шаюға 
болмайды. Бір ингалияцияны емдеу 
курсы 6-8 ден 15 ретке жетеді.

                
Іңкəр ҚАЛМЫРЗАҚЫЗЫ, 

Қызылорда қалалық 
ауруханасының дəрігер-терапевті 

Заман ауысқан сайын адамдардың өмір сүру  
қажеттіліктері де, талаптары да жоғарылай беретіні белгілі. 
Заманымен ілесе келген кəсіптің бірі – бала күтушісі. 
Бүгінгі қоғамымызда бұл кəсіп иелеріне сұраныс көп. Жас 
балаға қарайтын кəсіп иелерін тек ауқаттылар емес, со-
нымен бірге қарапайым жұрт та іздей бастаған бұл күнде. 
Яғни, ғаламтор,  таныс-тамыр, дос-жаран, туған-туыс кейде 
тіпті бейтаныс адамдар арқылы да бала күтуші іздеп, əуреге 
түсіп жүрген ата-аналар қатары артпаса кемімей отыр.   

Əрине, бауыр еті баласын өзгенің қарауына беру қай 
ата-анаға да оңай соқпаса, керісінше, өзгенің баласы үшін 
жауапкершілік жүктеу қай жалдамалы бала күтуші үшін 
де жеңіл болмасы анық. Алайда, онсыз тағы жол жоқ. 
Өйткені, бұрын қазақ отбасында жалдамалы бала күтуші 
деген ұғым болған емес. «Балаңды өскенше, немереңді 
өлгенше бағасың» дейтін қазекемнің шаңырағында ұрпақ 
тəрбиесін мойнына алған əжелеріміз болған. Баласының 
тұңғыш перзентін бауырына басқанымен қоймай, қалған 
немерелерінің де бар қызығы мен шыжығын өздері 
арқалайтын ақ жаулықты аналарымыз мұны парызындай 
санаған. Келінге болысып, үй шаруасына араласып, оған 
қоса немере күтімін де ынта-ықыласпен атқаратын сол 
əжелеріміз қазір қайда деп ойлайсың кейде. 

Кезінде өзімізді де əжеміз бақты. Етегіне жабысып алып 
той-томалаққа «біз де барамыз» деп қиғылықты салатын-
быз.  Сол себепті əжем күнде болмаса да, күнара не аптасы-
на бір ауылдың не көрші ауылдың бір шалын «өлтіретін».  
Өйткені, өлген жерге балалар бармайды. Жаз шыға 
қаладағы, даладағы немере біткеннің бəрі сол əжеміздің 
үйіне жиналушы едік. Бұл жағдай тек біздің отбасымызға 
қатысты емес, сол кездегі кез келген ата-əжесі бар үйдің 
басындағы жайт еді. Əжесі тəрбиелеген баланың бауыр-

мал, көпшіл əрі ақылды болатынын зерттеушілер дəлелдеп 
бергені қашан. Отбасындағы мейірімділік пен сыйластық 
та ақ жаулықты ананың өнегесімен даритыны сөзсіз. Олай 
болса, неге күтуші тəрбиесіне зəру болып қалдық?   Бүгінде 
няня іздеп жүрген жас отбасылар неге көп? 

Əрине, əжелер қазір де бар. Қазіргі əжелер немерелерін 
жақсы көрмейді, олардың болашағына алаңдамайды 
деп айта алмаймыз. Десек те, бүгінде əжелердің көбі 
жұмысбасты. Онан қалды, жасыратыны жоқ, бала бағып 
үйде отырғаннан гөрі «өз баламды өсіргенім аз емес, өз 
балаларыңды өздерің өсіріңдер» деп жан тыныштықтарын 
күйттейтін, емін-еркін қыдырғанды қалайтын, сəн са-
лондарына барып өздеріне  күтім жасауды ғана ойлай-
тын  əжелер қатары да баршылық. Оған қоса ата-əженің 
тəрбиесінен күтушінің тəрбиесін артық көретін ата-аналар 
да жетерлік арамызда. Осыдан кейін бұл кəсіп иелеріне де-
ген сұраныстың артуы да заңдылық емес пе?! 

Мамандар бала бағушыны терең зерттеп, сырына əбден 
қаныққан соң ғана қабылдаған дұрыс дейді. Себебі, бұл 
кəсіпті тек ақша табудың арзан жолына айналдырып алған 
алаяқтар жетеді. Оған бұқаралық ақпарат құралдарынан 
көптеп беріліп жатқан бала күтушілердің қылмыстары ту-
ралы хабарлар дəлел. Бірі қожайынының үйін тонаса, енді 
бірі қарауындағы баласын ұрып-соққан. 

Нянялардың жалақысы да олардың атқаратын қызметі, 
біліктілігіне қарай жəне əр қалада əртүрлі болып келеді. 
Көбіне бұл жұмысқа келетіндер мектеп бітірген, жоғары 
білімі жоқ жас қыздар.  Егер тек балаңызға қарап отырса 
үлкен қалаларда 40-50 мың теңгеден басталады. Ал оқу-
сызуды  үйретіп, оған қоса үйдің анау-мынау тіршілігін 
істейтін болса жалақысы да арта түспек. 

Жоғарыда айтып өткеніміздей, қазір бала күтушіні тек 

ауқаттылар ғана іздемейді, сонымен бірге қарапайым от-
басылар да ұстауға мəжбүр. Бұған басты себеп, меніңше, 
сəбилерді қарайтын арнайы орындардың болмауынан. Бала 
күтіміне байланысты демалыс алған аналардың басым 
бөлігі ертерек жұмысына қосылғысы келеді. Алайда балаға 
қарайтын адам тағы жоқ. Осындайда амалсыз күтушінің 
қызметіне жүгінеді. 

Елімізде балабақша саны жыл сайын артып келеді. 
Əсіресе, «Балапан» бағдарламасы қабылданып, жүзеге 
асырылғаннан бері мемлекеттік жəне жеке балабақшалар 
қатары анағұрлым артты. Десек те,  кезекте тұрған ба-
лалар саны əлі де болса азаймай отыр. Əсіресе, екі жасқа 
дейінгі сəбидің болашағы  бала күтушінің қолында. 
Бұрын кеңестік кезеңде балабақшаларда арнайы 
ясли, яғни, бөбектер тобы болған. Өкінішке орай сол 
бөбекжайлар жойылды. Балабақшаға тек үш жастан бас-
тап қабылдайтын жүйе қалыптасты. Ал бұл ерте кезден 
жұмысына қосылғысы келетін аналар үшін тиімсіз, əрине. 
Қазіргі кезде де мемлекеттік мектепке дейінгі тəрбие 
орындары сол қалыптан өзгерген жоқ. Яғни, үш жастан 
бас тап қабылдайды. Тек бірен-саран жеке балабақшалар 
ғана бір жарым-екі жастан қабылдап жатыр. Бірақ ондай 
балабақшалар саны тым аз, олардағы орын да жеткіліксіз. 
Сондықтан баласын бөгде біреудің қолына тапсырып, опық 
жеп жатпас үшін ата-ана таныс-тамырға сұрау салып, жақсы 
күтуші іздеп əуре. Біздің елімізде бала күтушісін əзірлейтін 
курстар мүлдем жоқ. Ол мамандық ретінде қалыптаспаған. 
Яғни, «дипломсыз» кəсіп. Бірақ осыған қарамастан 
«няняларға» сұраныс жоғары. Осы орайда бала күтушілерді 
даярлайтын арнайы оқу орны немесе курстардың болуы ке-
рек секілді. Немесе мемлекеттік балабақшаларда бұрынғы 
кеңес заманындағыдай бөбекжайларды ашуды қолға алған 
абзал. Сонда ата-ана баласының тағдырына алаңдамас еді. 

Айнұр БАТТАЛОВА.

КҮТУШІ ІЗДЕП ЖҮРСІЗ БЕ?

ҚОЛҚА (БРОНХЫ) ДЕМІКПЕСІ ЖЕЛ  БОЛАДЫ

«Қазгидромет» республикалық мемлекеттік кəсіпорны 
Қызылорда гидрометеорология орталығы хабарлауынша, 20-
22 шілдеде  Қызылорда облысының кей жерлерінде солтүстік, 
солтүстік-батыстан соққан жел  15-20 м/с дейін күшейіп, шаңды 
дауыл  күтіледі.

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

Қызылорда облысы Төтенше жағдайлар 
департаментінің Мемлекеттік тіл жəне ақпарат тобы.

Жуырда Қызылорда 
об лыстық корей, татар 
этно мəдени бірлестіктері 
мен  «Қазақстандағы орыс 
қауымдастығы» қоғам дық 
бірлестігі облыстық филиа-
лының ұйтқы болуымен 
қарттар мен мүгедектерге 
арналған интернат үйінде 
қайырымдылық шарасы бо-
лып өтті. 

Акцияның негізгі мақ-
саты – мүмкіндігі шектеулі 
жандар мен қарттарға қам-
қорлық көрсету, рухани де-
меу білдіріп жəне уа қыт-
тарын тиімді өткізуге атса-
лысу болып табылды.

Қайырымдылық шарасы 
барысында бірлестік өкілдері интернат тұрғынының жа  нында болып, олармен 
əңгімелесіп, сыр бө ліс ті. Корей этномəдени бір лес тігінің өнерпаздары қыз мет 
алушыларға арнап концерттік бағдарлама ұсын ды.

Жиын соңында жүрегі мейірімге толы жандарға арнайы дастарқан жай-
ылды. 

С.АДАЙБАЕВА.

“МЕЙІРІМДІ ЖҮРЕК” 
ҚУАНЫШҚА БӨЛЕДІ


