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Оқу жылының басталуына бір ай  ғана уақыт қалды. Ата-аналар бала-
ларын «қа та рын ан кем қылмай, мектепке даярлаймын» деп, барын салуда. 
Сауданың көркін қыздыратын саудагерлер де ұрымтал сәтті қалт жібермеуге 
тырысып-ақ жатыр. Киім-ке шек түгенделер, ең бастысы мектептердің ахуа-
лы қандай? Жылда жағадан алып, ата-ана ның қалтасын қағатын оқулық 
жеткілікті ме?
Осы мәселені білмекке өңірге министрліктегі Білім және ғылым саласындағы 

бақылау комитеті төрағасының орынбасары Әлтаир Ахметовтың өзі келді. Арнайы бас 
қосқан жиынға сала мамандарымен қоса ата-аналар да қатысты. Алғаш болып сөз алған 
облыс әкімінің орынбасары Наталья Годунова мектептерді оқулықпен қамтамасыз ету-
ге мемлекет тарапынан тиісті қаржы бөлінгендігін айтты. Сонымен қатар, 10 тамызға 
дейін жұмыс 100 пайыз атқарылу керектігін тілге тиек етті. Жиынды одан әрі жалғаған 
облыстық білім басқармасының бастығы Бақытжан Сайлыбаев  сөзін биылғы жылдың 
жаңалығына айналған Байқоңырдағы 6 қазақ мектебі туралы  бастады. 

– Осыған дейін өңірімізде 292 мектеп болса, биыл оның қатары алтауға толықты. 
Енді Байқоңырдағы қазақ балалары қазақ тілінде еліміз бен Ресей тарапы біріге, салы-
стырмалы түрде жасаған жаңа әдіспен, қазақстандық білім стандарты негізінде оқитын 
болады. Бұл білім ошақтарын оқулықтармен, оқу-әдістемелік кешендермен  қамтамасыз 
ету үшін 40,3 млн теңге қаралған. Оған 53 614 дана оқулық алынуда,- деді Бақытжан 
Сайлыбаев.

Басқарма бастығының айтуынша, өкінішке орай, әзірге Арал, Қазалы, Қармақшы 
аудандарында бұл мәселе кенже қалып отыр. Алайда, жұмыс межеленген уақытында  
толық аяқталатындығын жеткізді. Ал  келер жылы оқушыларға бірыңғай киім үлгісін 
енгізу жоспарланып отыр екен. Сондай-ақ, биыл 20 апатты мектептің 12-сі тұрғызылып, 
білім ошағына зәру аймақтарға 3 білім ордасы салынған. Бұл оқу нысандары тамыз 
мәслихаты қарсаңында бір күнде пайдалануға берілмек.

Мөлдір ҚОЖАХМЕТОВА.

Қадірлі оқырман!
Бүгін облыстық “Сыр бойы” газетінің 19 мыңыншы нөмірі 

өздеріңізге жол тартты. Өткен ғасырдың еншісіндегі сонау отызын-
шы жылдардан бері қилы замандарды басынан өткерген елімен бірге 
тыныстап, халқымен бірге қауышқан, абыз жастағы ата басылым 
шаңырақтарыңыздың табалдырығынан аттады.

Ғасырға жуық аймақ тарихын түгендеп, сарғайған парақтарында 
шынайы шежіре қаттаған облыстың ұлттық танымдық-саяси басы-
лымы – “Сыр бойы” газетінің алғашқы саны 1929 жылы 1 шілдеде 
жарық көрді. Араға жылдар салып басылым аты “Ленин жолы” ата-
лып, аймақтың ақпарат тынысына айналды. Ал еліміз тәуелсіздік 
алып, тарихи атаулар қайта қалпына келе бастаған шақта, яғни 1991 
жылдың 24 қыркүйегінде газет ежелгі атауы “Сыр бойымен” қайта 
қауышты.

1979 жылы газет өзінің елу жылдық мерейтойына байланыс-
ты КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының Жарлығымен “Құрмет 
белгісі” орденімен, 1972 жылы басылымның 10 мыңыншы санының 
жарыққа шығуына орай Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі Президиумының 
Құрмет грамотасымен марапатталды.

Жетпіс жыл бойы кеңестік идеологияның саясатына қызмет ет-
кен басылым, енді міне, ширек ғасырдан бері тәуелсіз Қазақ елінің 
мемлекеттілігін нығайтуға атсалысып келеді. Еркін елдің экономи-
касы дамып, саясаты сараланып, мәдениеті өсіп, әдебиеті мен өнері 
өркендеп, руханияты нығаюы үшін газет қаламгерлері бар қажыр-
қайратын жұмсауда. Оқырман алдындағы сол қалтқысыз қызметтің 
бір парасы бүгінгі 19 мыңыншы  нөмір, ардақты ағайын!

“Тарих – тасқа басылған сөзден басталады” дегендей, соның 
жарқын көрінісі – өздеріңіз күнделікті нөмірін асыға күтетін осы 
“Сыр бойы” газеті. Алғашқы нөміріне Жиенғали Тілепбергенов қол 
қойған басылымға осы күнге дейін 17 редактор басшылық жасаған 
екен. Қай кезде де бұқараның бейнеті мен зейнетін жазып, қоғамның 
өзекті тұстарын қамтуда түрлі тақырыпқа қалам тартып келе жатқан 
журналистер қауымы қатары қалың ормандай оқырмандарынан бір 
сәт те ажыраған емес.

Уақыт көшіне ілескен газет өмірінде елеулі өзгерістер орын алуда. 
1998 жылдан бастап басылым жаңа заман талабы саналатын офсеттік 
тәсілге көшті. Тәуелсіздіктің елең-алаңында тарихи атауын қайта 
алған “Сыр бойы” басылымы еркіндіктің ескен желіндей жаңғырып, 
түрлене түсті. Қазіргі таңда апталық таралымы 100 мың данадан аса-
тын газетті электрондық нұсқа арқылы оқитын оқырмандар қатары 
күн санап арта түсуде.

Бүгінде мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарының жұмысын 
жүйелеу үшін құрылған “Сыр медиа” жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі құрамына 2 облыстық, 7 аудандық, қала мен жастар 
басылымын біріктірген үлкен құрылым. 2010 жылы өз жұмысын 
бастаған кәсіпорын соңғы жылдары облыс әкімдігінің қолдауымен 
жаңа ғимаратқа көшіп, өз баспаханасынан барлық полиграфиялық 
өнімдерді шығару мүмкіндігіне ие қуатты медиахолдингке айналды. 
Былтыр Үкімет қаулысымен серіктестік орналасқан Шығармашылық 
үйіне Алаш ардақтысы, қазақтың рухани көшін түзеген тұлға 
Темірбек Жүргеновтің есімі берілді.

“Газет – өмір айнасы” десек, Сыр бойындағы тұнып жатқан тарих 
пен ұлттық құндылықтар, алты Алашқа ана атанған аймақтағы соны 
жаңалықтардың бәрі де алдағы уақытта да басылым бетінен орын 
тау  ып отыратын болады.

Аймақ аттас басылымның бүгінгі қуанышы – бүкіл Сыр 
жұртшылығына ортақ қуаныш. Өткен жылы ғана 85 жылдық мерей-
тойын салтанатпен атап өткен Сыр абызы – “Сыр бойы” газеті өзінің 
қадірлі оқырмандарымен бірге жасай бермек.

2013 жылдың қыркүйек айында «Бизнестің 
жол картасы – 2020» Бағдарламасының 
«Кәсіпкерлік әлеуетті күшейту» атты төртінші 
бағытын іске асыру аясында «Іскерлік байла-
ныстар» жобасын іске асыру бойынша эконо-
мика саласындағы басқарушы қызметкерлер 
мен менеджерлердің біліктілігін арттыру» 
бағдарламасы бойынша  біліктілігін Алматы 
қаласына барып, арттырып қайтты. Оқудың 
екінші кезеңін ағымдағы жылы Германия мен 
АҚШ-тағы профильді кәсіпорындарда бір 
айлық бизнес машықтанудан өтуді жоспарлап 
отыр.  

– Негізгі мақсатымыз инкубациялау 
арқылы жылына 400 мың балық шабақтарын 
шығарып, көлге жіберу еді, оны орындаған 
секілдіміз, – дейді қашанда елгезек, қарапайым 
қалпынан танбайтын Сүйекең. – Нақты кезеңде 
500 мыңдай шабақты өсіріп, өзімізге қарасты 
көлдерге жіберіп үлгердік. Бұл жұмыс барын-
ша нәзік және де оның өзіндік құпиялары, 
тәсілдері де жетерлік болады екен, оған «Қазақ 
балық шаруашылығы ғылыми-зерттеу инсти-
тутынан» келген мамандар өзімізбен екі апта-
дай бірге болып, жөн көрсетті. Нәтижесінде  
балық шаруашылығының кластерін дамы-
тып, жұмыс жүргіземіз деген мақсатымызға 
жақындай түстік деп ойлаймыз, – дейді ол.  

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назар-
баев кәсіпкерлікті дамыту мақсатындағы 

түрлі бағдарламаларды тиімді жүзеге асыру-
ды жергілікті орындардан талап етіп отыр. 
Ол бағдарламалардың тиімділігін қазіргі 
таңда көптеген кәсіпкерлер өз игілігіне пай-
даланып келе жатқандығы да белгілі. Адам-
ды алға жетелейтін, белгілеген жоспарларын 
жүзеге асыруға мүмкіндік беретін осындай 
жағдайлармен Сүйіндік үнемі ізденiп жүріп 
танысады. Солардың бірі ретінде, «Бизнестің 
жол картасы – 2020» бағдарламасы аясын-
да «Даму» кәсіпкерлікті қолдау  орталығы 
арқылы  3 миллион теңге қайтарымсыз не-
сие  алды. 2014 жылдың мамыр айынан бастап 
сол қаражатқа инкубациялық аппарат, Вейс, 
тірі балық тасымалдайтын автокөлік, контей-
нерлер алды. Жоғарыда атап айтқанымыздай,  
Алматыдағы  «Қазақ балық шаруашылығы 
ғылыми-зерттеу орталығы» ЖШС директоры 
мен  орталықтың ғалымдарымен  іс жүзінде  
тәжірибе алмасулары арқылы уылдырықтан  
шабақ шығару  технологиясын іске асырды. 
Бұл ғылыми жұмысқа, «ҚазАгроИнновация» 
акционерлік  қоғамының мамандары да 
атсалысқандығын айтқан жөн. Ізденген жетер 
мұратқа демекші, қарапайым ауыл адамының 
өзі қызығатын көптеген ғылыми еңбек пен 
терминдерге жетік екендігін әңгімелесу бары-
сында көзіңіз жетеді. 

Көргенін тәжірибемен ұштастырған ол 
2007 жылы облыстық  жергілікті резервтегі 

су айдындарының конкурстарына қатысып, 
«Қарақұм», «Домалақ»  көлдерін тен-
дер арқылы жеңіп алған шаруа қожалығы 
күріштіктердегі балықтарды  аман алып 
қалу мақсатында көлдерге  жіберіп, сақтап 
алып отырады.  Балық өсірумен айналысу-
ды  осылай бастаған отбасы  кәсібін бірте-
бірте  ұлғайта, дамыта берді. «Тек балықты 
ұстауды  ғана емес, өсіруді де қолға алу  ке-
рек» деген талапты басшылыққа алып, өзі өмір 
сүріп келе жатқан мекеннің табиғат тазалығын 
сақтау, экологиялық ахуалын жақсарту, ау-
дан тұрғындарын азық-түлікпен  қамтамасыз 
ету барысында  алған білімін  іске асыруда 
жаңа технологияны  тиімді пайдаланды де-
сек, асыра мақтағанымыз емес. Балық өсімін 
молайту  үшін Тұқы (Карп) балығын  өсіру 
мақсатындағы  бизнес жобасы осылай іске 

асырылып келеді. 
Отағасының көздеген мақсатына жетуіне  

зайыбы Күлпаш Төрениязова, ұлдары Сабыр, 
қызы Ақерке, келіні Үміт үнемі көмектесіп, 
идеяларын жүзеге асырысуда. Ол балық 
өсірумен ғана шектеліп қалмай, үйрек 
өсіруді де жоспарлап, бұл салада да алғашқы 
қадамдарын жасады. Отбасылық бизнесті да-
мытып келе жатқан біздің бүгінгі кейіпкеріміз 
Сүйіндік Аманжоловтың көкейіндегі түпкі 
ойы – суды үнемдеу, экологиялық жағдайды 
жақсартуға атсалысу. Және де балық өсіруге 
деген ынталы деген жастар болса, білгенімді 
үйретуден жалықпаймын деп отыр. 

Нұрмахан ЕЛТАЙ, 
Шиелі ауданы.

Керделі ауылдық округі.

Бейсенбі күні «Сыр медиа» ЖШС 
жанындағы облыстық коммуника-
циялар орталығында «100 нақты 
қадам» Ұлт жос пары бойынша ауыл 
шаруашылығына жүктелген міндеттер 
мен атқарылған жұмыстар жайын-
да облыстық ауыл шаруашылығы бас-
қармасының басшысы Бақыт Жақанов 
брифинг өткізді.

Бүгінде облыс бойынша жыл басынан бері 
айналымға 33,4 мың га болатын 239 жер учаскесі 
енгізіліп, өткен жылмен салыстырғанда 2,4 есе-
ге артқан. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы 
жерлерді Ұлттық экономика министрлігімен 
жеке меншікке 50 пайызға жеңілдетілген 
бағамен және 10 жылға бөліп төлеу арқылы 
беру механизмі қаралуда. Баяндама барысын-
да басқарма басшысы «100 нақты қадам» Ұлт 
жоспары аясында 35, 36, 60, 61 қадамдар бой-
ынша облыс көлемінде сүт және сүт өнімдері 
өндірісін дамыту, ет өндірісі мен өңдеуді да-
мыту, «Сыбаға», «Құлан», «Алтын асық» 
бағдарламалары бойынша атқарылып жатқан 
және жоспарланған жұмыстармен таныстырды.  

Дүниежүзілік сауда ұйымына енген 
елімізде енді еттің экспорттық әлеуетін арт-
тыру бағытында облыста ауқымды шаралар 
ұйымдастырылып жатыр. Бүгінгі күні Сыр-
дария, Жалағаш аудандарында әрқайсысы 3 
мың бас МІҚ-ға арналған 2 мал бордақылау 
алаңының құрылысы салынып жатыр. 
Сондай-ақ, биыл қуаттылығы 5280 тоннаны 
құрайтын ет өңдеу орталығы іске қосылатын 
болады. Осы орталыққа етті қабылдау үшін 
жергілікті фермерлермен, оның ішінде 
«Сыбаға» бағдарламасы аясында мал өсіріп 

отырған шаруалармен келісімдер жасалған. 
Орталықта дайындалған етті экспорттау үшін 
«ҚазАгроӨнім» АҚ алдын ала жүргізілген 
келіссөздер бойынша Иран және Пәкістан 
елдерінің сұраныстарына орай экспорттау 
мәселелері пысықталуда. Сонымен қатар, 50 
мың бас қой бордақылау, 7 мың тонна қозы 
етін өндіретін комбинат жобасын іске асыру 
жоспарлануда.

«Мал шаруашылығын дамытуға тұрақты 
түрде қаржылай қолдау көрсетілудің 
нәтижесінде төрт түлік малдың басы біршама 
өсіп, өнім өндіру тұрақтанып келеді. Бұл өз 
кезегінде сүт, ет өнімдерін  экспортқа  шығаруға 
септігін тигізеді», - деді басқарма басшысы. 

Бүгінгі таңда диқандар күріш күтімін қолға 
алып, одан мол өнім алу жолында тынымсыз 
тер төгуде.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

СЫРДЫҢ СЫРЛЫ ШЕЖІРЕСІОқырманмен

жүздесу

ОТБАСЫЛЫҚ БИЗНЕС

КӨЛ ЖАҒАСЫНДАҒЫ КӨРІКТІ ТІРЛІК
Нарықтық қатынас өмірімізге кіріккелі ізденіс үстіндегі азаматтың бірі – Сүйіндік 

Аманжолов. Шиелі кентінің іргесіндегі Керделі ауылында тұратын ол соңғы оншақты 
жылдың көлемінде балық шаруашылығымен шұғылданып келеді. Әрине, әуелгі кезде 
бұрын таныс емес шаруаның қыр-сырын меңгеріп кете қою қиын болғаны рас. Деген-
де, мақсатшыл адам тырбанып әрекет ете берсе, бір нәтижеге қол жеткізері анық. Бұл 
күндері Сүйекең отбасылық бизнестің жаңа парағын ашып, замана талабына сай еңбек 
етуді жалғастыра бастады. Екімыңыншы жылдары  « Сүйіндік» шаруа қожалығын 
құрған ол нақты кезеңде балық өсірумен, оны көбейтумен шындап шұғылдануда. Бұл 
шаруаға жеке өзі ғана емес, отбасымен бірге ден қойды.

БРИФИНГ

“СЫБАҒА” МЕН “ҚҰЛАНДА”
СЕРПІНДІ ЖОБАЛАР ҚОЛҒА АЛЫНБАҚ

БІЛІМ

ОҚУЛЫҚПЕН ҚАМТУДА ОЛҚЫЛЫҚ БОЛМАЙДЫ

Кеше облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың 
төрағалық етуімен мемлекеттік сатып алу конкурста-
рына жүргізілген бақылаудың қорытындыларына 
арналған облыс әкімдігі жанындағы сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі ведомствоаралық 
комиссия мен облыстық прокуратура алқасының 
бірлескен мәжілісі өтті. 
Мәжілісті ашқан облыс басшысы мемлекеттік сатып алу 

өте өзекті мәселе екеніне назар аударды. Елбасының өзі осы 
салада жемқорлық фактілерінің көп орын алатынын атап 
өткен. Сондықтан да әкімдік тарапынан мемлекеттік сатып 
алу конкурстарының барынша сапалы өтуі үшін барлық нақты 
шаралар жасалып жатыр. Конкурстар өткізуде электрондық 
жүйе енгізілуде. Аймақ басшысы мемлекеттік сатып алуда 
қаржылық тәртіптер қатаң сақталып, конкурстар объективті 
түрде жүргізілсе, қоғамда, әсіресе кәсіпкерлер арасында 
мемлекеттік органдар туралы жақсы пікір қалыптасатынын 
жеткізді. Қырымбек Елеуұлы өткен жылы 21 қарашада 

өткізілген бірлескен алқа мәжілісінде сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес шараларын күшейту, жылына екі рет мониторинг 
жүргізіп отыру туралы өкім шыққанын жеткізді. Жұмыстар 
жүргізіліп жатыр, әйтсе де заң бұзушылықтар орын алуда. 

Әкім сонымен қатар, қызмет көрсету саласында конкурста 
жеңімпаз болғандар тарапынан жіберілген өрескелдіктерден 
де мысал келтірді. Мысалы, офистік қағаздар алу кезінде 
қазақстандық кәсіпкерлер шығарып, 400-450 теңгеден  сатып 
жатқан өнімдерді пайдаланбай, көрші елдің дәл сондай тауар-
ларын 800-900 теңгеден алған. Сонда олар қымбатынан сатып 
алып бюджет қаржысын негізсіз шығындаса, екіншіден отандық 
өнім өндірушілерге қолдау көрсетпей отыр. Бұл мемлекеттің 
экономикалық саясатын түсінбеу, түсінсе де орындамау ма 
сонда?! Немесе көшені жарықтандыру жұмыстарын отбасылық 
бизнес мүшелеріне берген. Жұмыстың  бір бөлігін күйеуінің 
атындағы компания жүргізсе, екінші бөлігін әйелінің атындағы 
компания жүргізген. Сол секілді, атқарылмаған жұмыстар үшін 
қомақты қаржы аударып жіберу фактілері орын алған.

Аймақ басшысы бүгінгі жағдайда ысырапшылдыққа жол 
бермеу, бюджет қаражатын тиімді жұмсау басты назарда болу 
керектігін қатаң тапсырды. 

Облыс прокуроры Сапарбек Нұрсейітов мемлекеттік са-
тып алу саласында әлі де болса заңсыздықтар орын алуы төзуге 
болмайтын жағдай екенін жеткізді.  Елбасы елімізде бизнес 
жүргізудің ашықтығы жайлы барша әлемге жариялап, соны-
мен қатар, Қазақстан ДСҰ-ға мүше болып отырған уақытта заң 
бұзушылықтарды болдыртпау, алдын алу, жолын кесу бірінші 
міндет екенін қадап айтты. Өйтпеген жағдайда Мемлекет 
басшысының «Қазақстан-2050» стратегиялық жоспарын орын-
дау қиынға соғатын болады.

Мұнан кейін облыстық мемлекеттік сатып алу 
басқармасының басшысы Ғалымжан Ниязов салада заң 
бұзушылықтарды болдыртпау бағытында басқарма тарапынан 
атқарылып жатқан жұмыстар жайын баяндады. 

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

МӘЖІЛІС

БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТЫН ТИІМДІ ЖҰМСАУ ҚАДАҒАЛАНАДЫ

Соңғы уақытта Сыр елінің ғалымдары өнімі 
мол дақылдардың жаңа сұрыптарымен қуантуда. 
Естеріңізде болса, аймақтың топырақ-климаты 
мен агроэкологиялық жағдайына бейімделген, 
жаздық арпаның “Сыр аруы”, “Іңкәр”, “Шахри-
стан”, “Қайсар” атты сұрыптары мен күріштің 
«Ару» сортын өндіріске енгізіп жатқан маман-
дар енді қауын сортының сапасын арттыру 
тұрғысында ізденуде. Соңғы он жыл бедерінде 
қауынның жаңадан 5 түрлі сорты қолданысқа ен-
ген екен. Ғалымдар биыл да будандастыру жолы-
мен жоғары сұрыпты тұқым алуға ниеттенген.
Соңғы жылдары бақша дақылдарына «қауын шыбы-

ны» атанып кеткен дерт пайда болды. Көктемей жатып 
түйнегінен солдыратын немесе пәлегінен қайыратын бұл 
ауруға қарсы диқаншы қауымның қылар айласы қалмаған 
еді. Төрт-бес қайыра пәлегінен улап барып қайтаратын 
аурудан соң піскен дақылдың дәмі бұрынғыдай бал таты-
майтын. Енді Қазақ күріш ғылыми-зерттеу институтының 
ғалымдары қабығы қалың, оңайшылықпен шыбын-
шіркейге «жем» болмайтын қауын түрлерін қолданысқа 

енгізбекші. 
– Бізде қауындардың 60 түрлі үлгілері бар. Олар 

әртүрлі елден әкелінген. Оның ішінде Ресей, Украи-
на, Түркіменстан, Қарақалпақстан, Өзбекстан және тағы 
басқа елдерден әкелінген сорт үлгілері бар. Солардың 

бәрін сеуіп болғаннан кейін 10 күн сайын суарып отыра-
мыз. Осы тұқымдарды бір-бірімен будандастыру арқылы 
табиғаты өзгеше континентальды аймаққа қолайлы әрі 
ерте пісетін, дәмі тіл үйірер, қабығы қалыңдау тұқым 
түрін шығарамыз, - дейді ғылыми-зерттеу институтының 
қызметкері К.Бөгенбаева. 

– Біз жаңа сорттарды дүниеге әкеліп қана қоймай, 
бұрынғы жергілікті сұрыптардың да сапасын жақсартуды 
қолға алдық. Биыл «Қаракүләбі» және «Сырдария» 
сұрыптарын жоғары дәрежелі элита сортына дейін 
жеткізіп, шаруашылықтарға тегін таратуды көздеп от-
ырмыз. Орта Азия елдерінен әкелінген 400-ден астам 
қауын тұқымы институт қорында сақтаулы. Олардың 
60-тан астамы биылғы маусымда алақандай ғана алқапқа 
егіліп, будандастырылып жатыр, - дейді ғылыми-зерттеу 
институтының бөлім меңгерушісі В.Тянь. 

Көп ұзамай Сыр елінің жаңа брэнді де дүниеге 
келуі ғажап емес. Ең бастысы – бал татыған Сыр 
қауынының бұрынғы даңқын қайта оралту қызылордалық 
ғалымдардың басты арманы. 

Нұрбек САҒАТҰЛЫ.

ІЗДЕНІС

ҚАУЫННЫҢ ДАҢҚЫ ҚАЙТА ОРАЛА МА?
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ҚОҒАМ

Өткен жылы мамыр айында қызметі қайта құрылымдалған №2 Қызылорда 
қалалық сотының өндірісіне биылғы алты айда 316 қылмыстық іс келіп түскен. 
Бұған бұрынғы отыз қалдықты қосқанда, оның 311-і қаралып, аяқталған. Үкім 
шыққан екі жүз бес қылмыстық істің қырық жетісі әйелдерге қатысты бол-
са, 228 адам сотталған. Есепті кезеңде сексен төрт қылмыстық іс өндірістен 
қысқартылса, осынша істе жәбірленушімен татуласуына байланысты 
келтірілген залалдың орны толтырылған, ал отыз жеті қылмыстық іс медиация 
тәртібімен аяқталған.

Сот төрағасы Бақытжан Қалымбеттің айтуынша, алаяқтық істер азаймай 
отырған көрінеді. Қылмыстың бұл түрі, әсіресе әйелдерге тән екен. Сондай-
ақ есірткінің заңсыз айналымына қатысты кінәлі деп танылып, үкіммен 
сотталған отыз төрт адамның он біріне бас бостандығынан айыру, ал жиырма 
үш қылмыстық іс бойынша айыппұл жазасы тағайындалған.

Айталық, сотталушы Айнаш Имашева аса ірі мөлшердегі кептірілген мари-
хуананы заңсыз сақтап, тасымалдағаны үшін үш жылға бас бостандығынан ай-
ырылып, жазасын түзеу колониясының жалпы режимінде өтеуге кесілсе, сот-
талушылар А.К. мен Л.А. 2014-2015 жылдар аралығында бөтен мүлікті адам-
дар тобының алдына ала сөз байласуы бойынша бірнеше рет сенімді теріс 
пайдалану жолымен алдап, облыс орталығында орналасқан банкілерден ірі 
көлемде несие және жер телімдерін алып беремін, жұмысқа орналастырамын 
деп 43 жәбірленушіден 50 мың теңгеден 1,5 млн теңгеге дейін ақшаларын ал-
дап алып отырған. Ақырында екі сотталушыға да екі жылдан бас бостандығын 
шектеу жазасы тағайындалыпты. Бірақ үкім заңды күшіне енбеген.

Сотталушылардың арасында Сырдария аудандық ішкі істер бөлімі учаскелік 
полиция инспекторының көмекшісі Н.Көшербаев, Қызылорда қалалық ішкі 
істер басқармасының патрульдік полицейі С.Ашентаев, Қызылорда ҚІІБ-ның 
кәмелетке толмағандар істері жөніндегі аға тергеушісі Б.Көшенова, облыс әкімі 
аппаратының жұмылдыру дайындығы және аумақтық қорғаныс бөлімінің бас 
маманы К.Есенбаевтың есімдері мен мұндалап, істеген қылмыстық істеріне 
сай лайықты жазаларын алыпты.

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

ҰЛЫ МҰРАТТЫҢ 
ҰЙЫТҚЫСЫ

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев бес институционалдық ре-
форма және оны  іске асыру үшін 100 нақты қадамды белгіледі.
Реформа Ұлт жоспары  деп аталды. Себебі реформа тек Үкіметтің неме-

се мемлекеттік органдардың күшімен ғана емес, қоғам және қоғамдық күштердің 
бірігуімен жүзеге асырылады. Ол еліміздің әрбір азаматының атсалысуын талап 
етеді. 100 нақты қадам – жаһандық және ішкі сын-қатерлер дағдарысынан шығудың 
жолы ғана емес, сонымен қатар елді жаңа кезеңге бағыттайтын, елді дамудың жаңа 
кезеңіне шығаратын нақты іс-қимыл жоспары, қоғам мен мемлекеттегі түбірлі 
өзгерістердің жоспары  болып табылады. Жоспардың негізін Елбасының бес ин-
ституционалды реформасы қалады: кәсіби мемлекеттік аппаратты қалыптастыру, 
заңның үстемдігін қамтамасыз ету, индустрияландыру мен экономикалық өсу, 
«болашағы бір ұлтты» қалыптастыру, транспарентті және есеп беруші мемлекет 
құру.

Елбасының кәсіби мемлекеттік аппаратты қалыптастыру жөніндегі реформа-
сымен азамат құқықтарын құрметтейтін және  олардың  мүдделеріне адал қызмет 
ететін, білімді мемлекеттік қызметкерлер корпусы қалыптасады. Елімізді әлемдегі 
дамыған 30 елдің қатарына қосу және «Мәңгілік ел» идеясын жүзеге асыру 
мақсатында бес институттық реформаның әрқайсысының өзіндік атқаратын ерек-
ше міндеттері мен жүгі бар. 

Еліміздің әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан дамуын одан әрі жетілдіру 
реформасы қазақстандықтардың тұрмыс  жағдайын жақсартуға бағытталған. 
Ауылшаруашылық салаларына стратегиялық инвесторларды тарту, әлеуметтік  
көмекті оңтайландыру, кеңестік кезеңнен бері қолданылып келе жатқан құрылыстың 
ескірген нормалары мен ережелерінің орнына еурокодтар жүйесін енгізу, электр 
энергетикасы саласын қайтадан құру тәрізді өзекті міндеттер бүгінгі күн талабы-
мен орайлас келіп отыр. 

«100 нақты қадам» елімізде «2050 – Стратегиясын» жүзеге асыру мен Қазақстан 
мемлекеттілігін нығайтуға, күрделі кезеңнен сенімді өтуге жағдай  жасайды. Осы 
арқылы біз мамандары қабілетті, экономикасы өркендеген, соты әділ, идеологиясы 
берік мемлекет қалыптастырмақпыз.

Сағат БИСЕН,
Қызылорда облысы бойынша қаржылық

бақылау инспекциясының бас маманы, 
бас бақылаушы – меңгерушісі.

 Теміржол – ел экономикасының күретамыры. Осынау 
қанатты пікірге қалайша тәнті қалмассың. Алысты жақын 
қылатын, ел мен елді ұштастыратын аталмыш саланың 
маңыздылығы қашанда жоғары.

Мемлекет басшысы Н.Назарбаев «Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күресті Қазақстан 
Республикасындағы мемлекеттік саясаттың ба-
сым бағыттарының бірі» деп көрсетті. Сондықтан 
да барлық мемлекеттік органдар мен лауазым-
ды тұлғалар өз құзыреттері шегінде сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес жүргізуге міндетті.

Осы орайда Қызылорда облысының мемлекеттік 
сатып алу басқармасы 2015 жылдың 2-тоқсанында 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бағытында 
бірқатар нәтижелі жұмыстар атқарды. Басқармада 
сыбайлас жемқорлық әрекеттердің және түрлі құқық 
бұзушылықтардың алдын алу мақсатында әрбір 
қызметшіге мемлекеттік қызметке қабылданған 
күннен бастап құқықтары мен негізгі міндеттері, 
мемлекеттік қызметте болуға байланысты шектеу-
лер, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңы мен Мемлекеттік 
қызметшілердің ар-намыс кодексінің талаптары 
түсіндірілді. Қызметшілердің жұмыс уақытындағы 
бөгде адамдармен ретсіз қарым-қатынаста болмау 
үшін келушілердің басқармаға кіріп-шығу тәртібі 
белгіленіп,  қауіпсіздік шаралары күшейтілді. 
Басқарма басшылығының азаматтар мен заңды 
тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдау кестесі және 
«Сенім телефоны» облыс аумағында таралатын «Сыр 
бойы», «Кызылординские вести» газеттеріне жария-
ланып, облыс әкімдігінің ресми веб-порталындағы 
басқарманың сайтына орналастырылды.

Сыбайлас жемқорлық сипатындағы құқық 
бұзушылықтар мемлекеттік сатып алу саласында 
жиі орын алатынын ескеріп,  қызметкерлердің бұл 
бағыттағы құқықтық біліктілігін арттыру мақсатында 
басқарманың ұйымдастыруымен «Global Тraining 
Center» ЖШС-мен бірге Қаржы министрлігінің 

мамандарының қатысуымен мемлекеттік сатып алу 
тақырыбында облыстық білім, денсаулық сақтау 
басқармаларына бағынысты ме кемелердің  және 
ҚР Ішкі істер министрлігінің Қызылорда облы-
сы бойынша қылмыстық-атқару департаментінің 
мемлекеттік сатып алу саласына жауапты 
қызметкерлерінің қатысуларымен семинар-кеңестер 
өткізіліп, қорытындысымен 45 қызметкерге серти-
фикат табыс етілді. Бұған қоса, облыстық жұмыс пен 
қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасымен бірлесіп 2015 жылы «Мемлекеттік 
сатып алу туралы» ҚР-ның Заңын және ҚР 
Үкіметінің № 64 ҚР мүгедектерінің қоғамдық бір-
лестіктерінен және ҚР мүгедектерінің қоғамдық 
бірлестіктері құрған ұйымдардан мемлекеттік са-
тып алуды жүзеге асырудың кейбір мәселелері тура-
лы» қаулысын түсіндіру мақсатында үкіметтік емес 
және мүгедектер қоғамы өкілдерінің қатысуымен 
«Мемлекеттік сатып алу туралы» тақырыбында 
басқосулар болды. Сонымен қатар, басқар ма 
қызметкерлерінің қатысуымен Шиелі ауданы әкім-
дігінің ұйымдастыруымен «Мемлекеттік сатып алу 
туралы» ҚР-ның Заңына енгізілген өзгерістер мен 
толықтырулар» тақырыбында семинар-кеңестер 
өткізілді. 

Басқарма құрылған уақыттан бастап облыс 
төңірегінде мемлекеттік сатып алу заңнамаларын 
насихаттау, оның нормаларын қолдану тәртібін 
тү сіндіру және тәжірибелік көмек көрсету 
бағытындағы жұмыстарды үнемі жүргізіп келеді. Об-
лыс әкімі аппаратының «Мемлекеттік қызметшілерді 
және бюджеттік сала қызметкерлерін қайта даяр-
лау және біліктілігін арттыру өңірлік орталығының» 
ұйымдастыруымен басқарма қызметкерлерінің 
қатысуымен барлық аудандар мен Қызылорда 

қаласында семинар өткізіліп, мемлекеттік са-
тып алу заңнамаларына енгізілген өзгерістер мен 
толықтырулар бойынша түсіндірмелер берілді.

Облыстық кәсіпкерлер Палатасының 
ұйымдастыруымен және мемлекеттік сәулет-құрылыс 
бақылауы басқармасы, облыстық мемлекеттік са-
тып алу басқармасы мен облыстық құрылысшылар 
қауымдастығы өкілдерінің қатысуларымен осын-
дай іс-шаралар болып өтті. Бұған қоса, 2015 жылдың 
29 мамырында облыс әкімдігінің мәжіліс залын-
да облыс әкімінің орынбасары Н.Н.Годунованың 
және Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігінің Қызылорда облысы бойын-
ша департаментінің бастығы М.С.Қарымсақовтың 
төрағалықтарымен «Бюджетті бекіту және оларға 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу, бюджеттік 
қаржылардың негізді бөлінуі, тауарлар мен 
қызметтердің нарықтық бағадан жоғары сомаға алын-
бау, тиімді жұмсалуы жағдайы және мемлекеттік са-
тып алу саласы» тақырыбы бойынша кеңейтілген 
семинар-кеңес өткізілді. 

Қолданылған алдын алу шараларының нәти-
жесінде басқармада сыбайлас жемқорлық сипа тын-
дағы құқық бұзушылық әрекеттерге жол берілмеді 
және басқарма қызметкерлері арасында мемлекеттік 
қызмет этикасын бұзу және сыбайлас жемқорлық 
сипатындағы құқық бұзушылық әрекеттер орын 
алған жоқ. Алдағы уақытта осы бағытта тиісті 
жұмыстар атқарылатын болады.

Әйгерім САРМОЛДАЕВА,
облыстық мемлекеттік сатып алу 

басқармасы, әкімшілік бөлімінің бас маманы.

Соғыс салған жара 
арада қаншама жыл 

өтсе де жазылар емес. Сол сұрапыл шақта елім 
деп еміренген, Отан үшін жанын берген арыстар 
аз болған жоқ. Бүгін сондай арманда боздақтың 
бірінің сарғайған хатын оқырманмен бөліспекпін.
Еліміздің Батыс өңірінің Нарын құмдарынан бастау 

алып, «Ағатай-Беріш ұраным» деп атой салған бабалар-
дан тарап, қазақ халқының басынан өткен қилы замандағы 
тарихи көшінің бірімен біздің ұлы бабамыз Өтеш ХҮІІІ 
ғасырдың аяғында әулетімен Сыр бойына қоныс аударады. 
Оның екі тілге бірдей сауатты ұлы Мұсаны кейін халық 
шежірелі қарт атаған. Он жасынан бастап болыстардың хат-
шысы болып, рулас ағайын мен ауыл-аймаққа көшбасшы 
болады. Ә.Марғұланның еңбектерінде оның ауызынан жа-
зып алынған тарихи дүниелер кездеседі. Осы Мұсадан 
туған 4 бірдей  ұл Ұлы Отан соғысына аттанып, екеуінің 
денесі жат жұртта қалды. Соғыста  қолынан жараланған 
Махмұт пен Жәуітбек Мұсаевтар елге аман-есен оралып, 
жоғары  білім алып, ауыл шаруашылығы саласында ұзақ 
жылдар басшылық қызмет атқарып, зейнетке шығып, ұл-
қыз өсіріп дүниеден өткен. Ал, Мұсаев Аманғали мен Ма-
натбек соғыста ерлікпен қаза тапқан. Біздің қолымыздағы 
73 жыл сақталған хат осы Аманғали ағамыздікі. Мұсаев 
Аманғали гвардия  – аға лейтенанты, бұрынғы  «Кеңтүп» 
колхозында 1912 жылы туған, білімі орта, қызметкер, БКП 
(б) мүшесі, Қазалы АӘК арқылы 1941 жылы майданға ат-
танып, 8-«Ленин» орденді Гв АД, 19 Гв АП құрамында 
рота командирінің саяси жұмыстар жөніндегі орынбаса-
ры шенінде соғысқа қатысқан. 1943 жылы 25 ақпанда қаза 
тауып, Калинин облысы, Холм ауданы, Южные Новички 
деревнясының шығысында тоғай арасында жерленген. 

Енді ұзақ жыл сақталған хатқа келейік. Оны майдангер 
1942 жылдың 29 желтоқсаны күні жары Қожақова Әсемге 
жолдаған. «Әсем! Сенің хатыңды алып, амандықтарыңды 
естіп қуанып қалдым. Мен бұрын бір хатыммен мен ту-
ралы мақала шыққан газетін жібергенмін, оны алған 

көрінесіздер. Оның ішінде ерлік көрсетілмеген, тек-
ке менің жұмысымды жақсылап айтқан, саған істеп 
жүрген жұмысымнан абыройсыз емес екендігімді білсін 
деп жібергенмін. Қармақшыдан сенің хатыңмен бірге 
жақынымыз Ералидың інісінен хат алдым. Менің бұл 
жақта әзір денім сау. Қысы өте қатты суық болатын 
көрінеді, бірақ майдандағы жауынгерлердің қандай қыс 
болса да ойына кіріп шықпайтындай.Қожекеңнің үй ішіне, 
Бибіханға, Гүлжанға тегіс сәлем. Махмут, Манатбек, 
Нығыметтерден хабар болса айтып жазарсың. Жәуітбектің 
әскерге кеткенін Бекеттің баласы Мүсілімнен естідім. Ол 
маған хат жазып жіберіпті, оны үйге шақырып жақындық 
көрсетуге тиістісің. Ранай не істеп жүр, үйінің адресі 
қандай. Жеңешемнің ауылдағы шаруашылығы қандай, 
Зина жеңешем қолында ма? Сен ауылға қатынап тұрсың 
ба? Ауылдағы бала-шағаның дендері сау ма екен? Басқа 
айтар сөз жоқ, барлық айтылуға тиісті сөздер осының 
алдындағы хатымда жазылып айтылған.Тез, тез хат жазып 
тұр. Қош, сау бол, тілектес Аманғали. 29 декабрь, 1942 
жыл».

Хат мазмұнына зер салсақ ол туралы газетке жақсы 
мақала шыққандығы,  майданда да адал қызмет атқарып 
абыройлы жүргендігін және Ресей жерінің қатал қысына 
қарамастан жауынгерлеріміздің Отанын қорғауға  деген 
ыстық ықыластары көрінеді. Ұстаз ағамыз соғысқа 29 жа-
сында 1941 жылы алынған. Ол Ш.Уәлиханов атындағы 
№26 мектепте 1935 жылдан соғысқа дейін мектеп дирек-
торы қызметін атқарған. 

Ұлы Отан соғысының ардагері Жарманов Қалмырза 
ақсақал: «Аманғали нағыз азамат еді, тәртіптің 
қаталдығына қарамастан бір күні  өзінің жерлесі Есхо-
жаев Әлмахан мен ұлты түрікпен  солдаттан «үштіктің» 
жауап алып жатпастан, тергеусіз атпақшы болып 
жатқандығының үстінен шығады. Әлгілердің орысшаға 
тілі жетпей қиналып тұрғандарын көреді. Әлмаханның 
қандай адам екенін білетін ол арашаға түседі. Анықтай 
келсе оқиға былай болған екен: Түрікпен мен Әлмахан 

қару-жарақтарын тазалап 
отырғанда түрікпеннің 
қаруы абайсызда атылып 
кетіп қолын жаралап ала-
ды. Ол кездегі саясатпен 
бұл соғыстан қашудың бір 
амалы болатын. Орысшаға 
жетік, сауатты, өзі са-
яси жетекші Аманғали 
мән-жайды түсіндіріп, екеуін де ажал аузынан аман алып 
қалады. Әлмаханды әскери тапсырмамен басқа жұмысқа 
ауыстырып жіберді», - дейді. Көзі қарақты, өмірден 
түйгені мол, ауыл халқы Сарқожа атап кеткен Әлмахан 
атамыз соғыстан аман келіп, осы оқиғаны өзі де Мұсаның 
кенже інісі, менің әкем Әлмағанбетке ризашылықпен жыр 
етіп айтып жүріпті.

Досқа адал жүректі асыл ағаның біздің қолымызда 
қанды көйлек майдандас досы Асылхан Тұрғановтың 
жазған хаты сақталған. Онда  А.Мұсаевтың 1943 
жылдың 25 ақпаны күні ерлікпен қаза тапқаны айтылған. 
Жауынгердің қазасынан кейін бір ай өткенде жары Әсем 
де дүниеден озады. Соңында екі-үш жастағы Құрманғали 
мен Зина қалады. Құрманғали ержетіп, Кеңес Армиясы 
қатарында жүргенде алған ауыр жарақаттан қайтыс бо-
лады. Ал, қызы Зина тұрмыс құрып, ұрпақ өрбітті. Қазір 
Байқоңыр қаласында тұрады. Ол жұбайы Әбдірахманмен 
2010 жылы Новечкидегі бауырластар зиратына барып, 
туған жер топырағын салып, ол жақтан топырақ әкеліп, 
оны ата-бабасы жерленген топыраққа қосып, майдангер 
әкеге белгі орнатты. 

Соғыс сызаты санадан әлі өшкен жоқ. Отан үшін жа-
нын беріп, Жеңісті жақындатқан ер жүрек аталарымызды 
есімізде сақтап, рухтарына тағзым етеміз.

 
Майгүл ӨТЕШОВА, 

№9 мектеп-гимназия директорының 
тәрбие ісі жөніндегі орынбасары.

ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕС – 
МЕМЛЕКЕТТІК САЯСАТТЫҢ БАСЫМ БАҒЫТЫ

ТЕМІРЖОЛДЫҢ 
ТАРЛАНЫ

Бір ерекшелігі,  
қызығы мен 
қ и ы н ш ы л ы ғ ы 
қатар жүретін осы-
нау мамандықты 

атадан балаға дейін таңдаған  теміржолшылар  
шойынжол маңында жиі кездеседі. Ондай 
әулетті көргенде «Кәсібіне берілген әке ізін 
жалғастырған ұл өзгелерге үлгі қылатындай 
өнеге. Ұрпақтар сабақтастығы дегеніміздің 
шынайы көрінісі» деп еріксіз сүйсінесің. 
Татулықты ту қылған мұндай отбасылардың  
тірлігін көргенде Елбасымыздың «Жанұяның 
жарасымдылығы жинаған жүгінде емес, өзара 
сыйластығында, береке-бірлігінде» деген лебізі 
еріксіз жадыңа оралады.

Бүгінгі әңгімеміздің кейіпкері Құдайберген 
Есіркепов нақ осындай әке жолын қуған ұл.  
Қарапайым  мінезі, кәсібіне адалдығымен 
қатардағы жұмысшыдан мәртебелі лауазымға  
көтерілген азамат. Соған орай біз де  
Теміржолшылар күні қарсаңында «Жақсының 
жақсылығын айт» қағидасын тұтындық.

Құдайбергеннің әкесі – Ізтілеу байырғы 
теміржолшы болатын. Ұзақ жылдар бойы 
Қазалы вагон депосында талмай еңбек етті. 
Темірден түйін түйген шебер   ретінде абыройға 
бөленді. Ел ішінде жиі айтылатын «Кез кел-
ген кәсіптің киесі бар. Ұсталық – қасиетті 
өнер. Ұсталықтың пірі Дәуіт пайғамбар сана-
лады» дегенді естуіңіз бар шығар.  Қалай де-
сек те, сом темірді саз балшықша илеу екінің 

бірінің қолынан келмейтіні анық.  Теміржолда 
салғырттық деген ұғым мүлде кездеспейді. 
Ізтілеу көкеміз де ісіне мығым жан болатын. 
Өзіне жүктелген тапсырманы жедел әрі мұқият  
орындауға күш салатын. Ал ұқыптылық –  та-
быс кепілі. Осындай дағдыны перзентінің бой-
ына дарытуға тырысты. Ол еңбегі жеміссіз 
болған жоқ. 

Құдайберген небәрі он жеті жасында ло-
комотив депосының жұмысшысы атанды. 
Бұла күші тасыған бозбала қай жұмыс болма-
сын тартынбады. Елгезектігімен көзге ілікті. 
Жылдар өте тепловоз жөндеушілігіне ауысты. 
Бұл жерде  де биіктен көрінді. Аса жауапты 
мамандықты тез игеріп алды. Еңбегі еш кеткен 
жоқ. Құрмет тақтасына суреті ілінді. Әлденеше 
мәрте облыс, республика сала басшыларының 
құрмет грамотасын иеленді. Тура қырық 
жылға таяу депода қызмет жасады. Ауысым 
бригадирі, ауысым шебері ретінде көпшілік 
алғысын арқалады. Халық – құдайдың бір аты. 
Қабырғалы қауымның ықыласы Құдайбергенді 
алқалады. Нақты кезеңде Ізтілеудің ұлы 
Қазалы теміржол вокзалының  білікті бастығы  
ретінде баршаға танымал. Өмірлік жолдасы 
Клара  Жанқожа батыр атындағы №70  мектеп-
те мұғалім. Мейрамбегі – Кентауда имам. Өзге 
перзенттері де түрлі қызметте.  Иә,ынтымақты 
елге бақ қонары рас.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Қазалы ауданы.

ЖЕТПІС ҮШ ЖЫЛ 
САҚТАЛҒАН ХАТ

БРИФИНГ

ҚЫЛМЫС ЖАСАСАҢ,
ЖАЗАДАН
ҚҰТЫЛМАЙСЫҢ

Тәуелсіз мемлекетімізді әлемдегі 
дамыған 30 елдің қатарына қосу және 
«Мәңгілік ел» идеясын жүзеге асы-
ру мақсатында ұсынылған Елбасының  
100 нақты қадамнан тұратын «Ұлт 
Жоспарындағы» бес институттық 
реформаның әрқайсысының өзіндік 
атқаратын біршама міндеттері мен 
мақсаты бар. 

Бес реформаның ішіндегі екінші 
институттық реформа «Заң үстемдігін 
қамтамасыз етуге» арналған.

Тарқатып айтар болсақ, Ұлт 
Жоспарының 16-қадамында азамат-
тардың сот төрелігіне қолжетімділігін 
жеңілдету үшін сот жүйесі инстанция-
ларын оңтайландыру, 17-қадамында су-
дья лауазымына кандидаттарды іріктеу 
тетіктерін көбейту және біліктілік та-
лаптарын қатайту, 18-қадамында 
«Оқуды және сот тәжірибесі арасындағы 
өзара байланысты күшейту үшін сот 
төрелігі институты мемлекеттік басқару 
академиясының құрылымынан бөлінуі 
керек» деген тың міндеттер қойылған. 

Қазіргі күні елімізде сот саласының 
ашықтығы мен қолжетімділігін 
жетілдіруге байланысты көптеген іс-
шаралардың атқарылып жатқандығы 
аян. Осы орайда, судьялардың есеп 
беру тәртібін күшейту, судьялардың 
жаңа этикалық Кодексін жасау және 
тағы басқа мәселелер Ұлт Жоспарының 
19-қадамында көрсетіліп отыр.

Құжаттың 20, 21, 22-қадамдарында 
«барлық сот процестеріне бейне және 
таспаға жазу шараларын міндетті 
түрде енгізу. Судьяның бейне жазуды 
тоқтатуға немесе аудио жазу материал-
дарын редакциялауға мүмкіндігі болма-
уы тиіс деп айтылған. Бұл өз кезегінде 

сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға 
бағытталған. Жемқорлыққа қарсы 
күрес – Елбасы саясатының басым 
бағыттарының бірі. Ұлт Жоспарының 
13-қадамында – жемқорлыққа қарсы 
күресті күшейту көрініс тапқан. 

 Ал, 21-қадамда алқа билер сотының 
қолданатын салаларының кеңейетіні, 
қылмыстық істерге қатысатыны 
көрсетілген. Бұл қылмыстың 
ауырлық дәрежесіне қарайды. Өте, 
аса ауыр қылмыстар алқа билердің 
қатыстырылуымен қарастырылады. 

Сондай-ақ, Дубай тәжірибесі 
бойынша Астана қаласында «aifc» 
халықаралық арбитраждық орталығын 
құру, шетелдік және халықаралық 
соттардың үздік стандарттары бойын-
ша сот істерін жүргізуді қамтамасыз 
ету үшін Жоғарғы сот жанынан беделді 
шетелдік судьялар мен заңгерлер 
қатысатын халықаралық кеңес құру, 
сот ресімдерін оңайлату және сот 
процестерін жеделдету үшін азаматтық-
құқықтық даулар жөніндегі соттарға 
прокурордың қатысуын қысқарту 
және тағы басқа маңызды мәселелер 
Ұлт Жоспарының 23, 24, 25, 26, 27, 
28-қадамдарында көрсетілген. 

Елбасы айқындаған Заң үстемдігін 
қамтамасыз етуге арналған қадамдарды, 
жалпы ұлттың болашағы айқындалған 
бұл жоспардың жүзеге асырылуы-
на белсенділігіміз бен үлесімізді қосу 
біздің міндетіміз.

Айбек ӘБУ,
Қызылорда облысының 

кәмелетке толмағандардың істері 
жөніндегі мамандандырылған 

ауданаралық сотының төрағасы. 

ЕКІНШІ РЕФОРМА  ЗАҢ 
ҮСТЕМДІГІН АРТТЫРАДЫ

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

жүйесі арқылы күнделікті негізгі азық-түлік өнімдерінің бағаларына мониторинг 
жүргізіліп отыр. 

Жүргізілген мониторингтің нәтижесінде бүгінгі күні ең арзан өнімдерді облыс 
аудандары мен Қызылорда қаласының төмендегі сауда үйлері мен базарларынан 
алуға болатындығын хабарлаймыз.
Қызылорда қаласы бойынша «Дәмді» әлеуметтік дүкендерінде  күріш – 165,  

жұмыртқа – 10, бөлке нан – 35, картоп – 60, жуа – 70,   1 сортты ұн 57 теңгеден  сатылуда. 
«Мирас» сауда үйінің ауласында орналасқан қоймада картоп – 60, жуа – 75, сәбіз – 125, 

қызылша  80 теңгеден сатылуда. 
Арал ауданы бойынша  Арал қаласының жеке кәсіпкері С.Саяновтың «Қуантқан», 

«Саян ата» дүкендерінде қант – 160-170, картоп – 55-65, жуа – 80-90, сәбіз-150-160 теңгеден,  
жеке кәсіпкер Н.Сапарбаевтың дүкенінде қант – 160, картоп – 60, жуа – 80,  сәбіз – 150-160, 
жұмыртқа –  12-13,  күріш – 190, қарақұмық жармасы 180-200 теңгеден сатылуда. Сонымен 
бірге, кәсіпкер А.Жақыпбаевтың «Бірлік» дүкенінде қант – 148, жұмыртқа – 11, тауықтың 
сан еті  400 теңгеден сатылуда. 

Қазалы ауданы бойынша «Әлеуметтік сауда дүкені»   күріш –140, қарақұмық жар-
масы – 180, қант – 140, жұмыртқа – 12, картоп – 65, сәбіз – 100, жуа – 70, қызылша – 100, 
қырыққабат 90 теңгеден  сатылуда. 

Қармақшы  ауданы бойынша  «Бибінұр» базары мен «Жандос» дүкенінде  картоп 
– 70, сәбіз – 130, жуа – 80, қырыққабат – 80-100, жұмыртқа – 11, қант – 140, күріш – 150, 
қарақұмық жармасы  170 теңгеден. ЖК «Өмірзақов», ЖК «Қармақшы» СТК дүкендерінде І 
сортты бидай ұнын 57 теңгеден   алуға болады.

Жалағаш ауданы бойынша «Бәйтерек», «Жібек» базарларында картоп – 60,   сәбіз 
– 100, жуа – 70, қырыққабат – 100, жұмыртқа – 11, «Ақниет», «Айдана» және «Қаракөз» 
дүкендерінен  І сортты бидай ұны – 56-76, нан – 40 , жұмыртқа – 11, өсімдік майы – 200-250, 
жуа – 70, сәбіз –100, картоп  – 60, қырыққабат – 100, тауық еті – 370-420 теңге аралығында 
сатылуда. 

Сырдария ауданы бойынша «Өркен» және  «Серікбол» дүкендерінде 1 сортты ұн – 74-
76, нан – 45, өсімдік майы – 260, картоп –55, сәбіз – 120-140, басты пияз – 80, қырыққабат 
– 55, қант – 150, тауық еті – 420-440, жұмыртқа   –10 теңге, «Бақытжан»,»Нұр» дүкендерінде  
жұмыртқа – 13, өсімдік майы – 260, қырыққабат 70 теңгеден сатылуда. «Коммуналдық» ба-
зарында  нан бағасы – 45, өсімдік майы – 250, қырыққабат – 90, тауық еті – 450,  қант –150 
теңге. 

Шиелі ауданы бойынша «Ә.Шорабаев» базарында картоп – 50, жуа – 70-80, сәбіз – 120, 
қырыққабат – 50, өсімдік майы – 230, қант – 150, жұмыртқаның  10 данасы – 100, тауық еті 
– 420, ет –1100, тұз – 30, нан 45 теңгеден. Сонымен қатар, І сортты бидай ұны  – 57-76 теңге.

Жаңақорған ауданы бойынша «Мағжан», «Заңғар», «Сырдария», және «Нұрасыл» 
дүкендерінде 1 сортты ұн – 66-78, нан – 40-50, өсімдік майы – 200-250, картоп  – 60, жуа – 
70, қырыққабат –100, сәбіз – 120-125, тауық еті – 400-450, жұмыртқаның 10 данасы  80-90 
теңге болса,  «Нұр» базарында  ет – 1000-1100, жұмыртқаның 10 данасы – 90-100, жуа – 75, 
сәбіз – 125, картоп – 65, қырыққабат 105 теңгеден  сатылуда.
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СЫРДЫҢ СЫРЛЫ ШЕЖІРЕСІ

ҚАҒАЗДА ҚАТТАЛҒАН ТАРИХ
“Жылымық кезең” атанған 60-жылдары елдің өмірінде елеулі өзгерістер болды. Әсіресе, 

мәдени, рухани салада жаңалықтар көп болатын. Уақыт – тарих демекші, ол кезең қазір шы-
нымен тарихқа айналды. Адамдар жаңалыққа құштар, өмірге құмар болатын.

Сол жылдары «Ленин жолы» болып аталатын облыстық газетке 1965 жылдың бірінші 
наурызында Арал, Қазалы аудандары бойынша меншікті тілшілікке шақырылдым. Оған 
дейін Қазалы және Арал аудандық «Ленин туы» мен «Социалистік Арал» газеттерінде 
редактордың орынбасары қызметтерін атқарған едім. Содан табан аудармастан 26 жыл 
жұмыс істеп, 1991 жылдың 1 мамырында заңды зейнеткерлік демалысқа шықтым. Бірақ, 
сол газетке әлі күнге дейін жазып тұрамын. 

«Ленин жолына» шақырған Ұзақ Бағаев болатын-ды. Одан кейін Қалқабай Әбенов, 
Нұрділда Уәлиев, Әскербек Рахымбекұлы редакторлық етті. Осы меншікті тілші кезімде, 
1979 жылдың 31 шілдедегі Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі Президиумының Жарлығымен 
«Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген мәдениет қызметкері» атағын иелендім. Одан 
басқа да марапаттарым баршылық. 

Арал, Қазалы аудандары бойынша меншікті тілші бола жүріп, Жаңақорған, Шиелі, 
Қармақшы аудандарында да арнайы тапсырмамен іссапарларда болдым. Бір есімде қалғаны, 
1972 жылдың наурыз айында Шиелі ауданындағы «Казсельхозтехниканың» (бастығы 
К.Ысмайлов) іс-тәжірибесін жазуға тапсырма алдым. Шынында да, бұлар облыс бой-
ынша алдыңғы қатарда екен. Бір аптадан астам уақыт кәсіпорында жүрдім. Сөйтіп, «Ле-
нин жолының» 1972 жылғы 17 наурыздағы санында «Техника. Маман. Прогресс» деген 
тақырыппен бір беттік мақала жарияланды. Бұл очеркім облыстық партия комитеті тара-
пынан да мақұлданып, аудан-ауданға таратуға тәртіп беріліп, мен өзім арнайы бұйрықпен 
ақшалай сыйлыққа ие болдым. 

Меншікті тілші төртеу едік. Үсен Әбшенов, Шайзада Рахметбеков, Әбілахат Жанәділов 
және мен. Ой-й, несін айтасың, бәрі де талантты, мақала дегеніңіздің ащы-тұщысын 
бұрқыратып тұратын-ды. Әсіресе, ол кезде сын мақалаға басымдық берілетін-ді. Ауыл 
шаруашылығы мен өндіріс бөлімдерінің меңгерушілері Құрманғали Ажаров пен Мырқы 
Исаев телефон арқылы тапсырманы төпеп жататын. «Сын, сын бер!» дейді. Мәдениет 
бөліміндегі Қомшабай Сүйенішов пен Жақсылық Түменбаевтар «келесі нөмірге бір мақала 
керек болып тұрғаны» деп сыбырлағандай болып, майдалап қана ойларын жеткізетін-ді. 
Олар да кейде сын-сықақ сұрайтын. 

Қазір солардың бәрі жоқ. Жандары жаннатта болғырлар-ай! 
Бүгін өзім ширек ғасырдан астам уақыт қызмет еткен ұжымға шығармашылық табыс, 

дендеріне саулық тілеймін!

Шәкірат ДӘРМАҒАМБЕТОВ,
Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген мәдениет қызметкері, «Ленин жолы» 

(қазіргі «Сыр бойы») газетінің Арал-Қазалы аудандары бойынша
бұрынғы меншікті тілшісі.

ҚАЙТА ҚҰРУДЫҢ ҚАДАМДАРЫН КӨРДІК
80-жылдары газеттің таралымы көбейіп, елдің мәдениеті артты. “Тоқырау” деп аталатын 

кезеңді өткеріп, қайта құру қадамдары жүргізілді. Міне, осы уақыт тынысымен газет те бірге 
тыныстағаны ақиқат.

«Сыр бойы» кешегі кеңес кезеңінен бергі талай-талай тарихи уақыттарды бастан өткеріп 
келеді. Газет халық пен билік арасындағы алтын көпір деп тегін айтылмаса керек.

 Газетке алғаш әдеби қызметкер болып қабылдандым. Нағыз тіршілігі қайнаған орта. 
Аймақтың тынысы саналған басылымда жұмыс жасау мен үшін мақтаныш болды. Алдыңғы 
буын ағалардан үлгі алып, қатарға қосылдық. Ол тұста редактор Қалқабай Әбенов еді. 
Редактордың бірінші орынбасары Нұрғали Оспанов 20 жылға жуық осында қызмет жасады. 
Ал тілшілер Рысты Бекбергенова, Жақсылық Түменбаев, Қайырбек Мырзахметов, Нұрпейіс 
Байғараев, Әділхан Байменов болды. Сол кездері газеттің беделі артып, тираж саны 60 мыңға 
жеткен. Сын мақалалар көптеп жазылатын, оған тиісті саладан  міндетті түрде жауап келетін. 
Еңбекшілердің хаттары да тұрақты жарияланып отыратын. Арнаулы беттер, рубрикаларға 
әдеби жанрдағы көлемді мақалалар берілетін.  Журналистке қойылатын талап та қатаң. Ауыл, 
аудандарды аралап, өндіріс пен шаруашылықтардың басы-қасында жүріп, жұмысымен таны-
сып барып жазатын едік. Газет нөмірі алдын ала жоспарланып, бөлім басшылары мақалалар 
ұсынады. Аптаның әрбір бірінші күні өндірістік жиналыс болып, газетке шыққан мақалаларды 
талқылайтын. Екі әдеби қызметкер мен басшылар кезекшілікке қалатын. Басылымның мерей-
тойларын да жоғары деңгейде атап өтуді дәстүрге айналдыру басты міндеттердің бірі саналды.

Жалпы, «Сыр бойы» газетінің тарихпен бірге жасасып, әр уақыттың бейнесін бейнелеген 
құжат екені белгілі. Бұл одан әрі жалғасып, өміршеңдігін көрсетеді. Басылым – халықтың ай-
насы.   Ол – егіз ұғым. 

Әскербек РАХЫМБЕКҰЛЫ, 
 облыстық «Сыр бойы» газетінің 

1989-1995  жылдардағы  бас редакторы.

ЕЛ ЕҢСЕСІН КӨТЕРГЕН КЕЗЕҢ
Елуінші жылдарда ел еңсесін тіктей бастады. Газет те осы мақсатқа үлкен 

үлес қосты. Өткенге көз жүргіртсем, ата басылымда ұзақ еңбек еткендердің 
бірі екенмін. Тоғыз редактормен бірге қызмет етіппін. Жиырма жылдай әдеби 
қызметкер, тіпті редактордың секретаршысы қызметін де атқардым. Қызығы 
мен қиындығы мол мамандықтың талай оқиғасына да куә болдым. Бірде кешкі 
кезекшілік. Түнде газет беттері оқылып, қол қою керек. Алдымен тынығып 
алайық деген оймен типография маңындағы жақын досымның үйіне барған 
едім. Ұйықтап қалыппын. Тұрсам таң атып кеткен. Жұмысқа келсем редак-
тор Ұ.Бағаев түнде барып қол қойып кетіпті. Іштей қысылып жүрмін. Деген-
мен, редактор қарбаласқан жұмыстың жайын түсініп, үндеген жоқ. Тағы бірде 
«Желдің басы қай жақтан» атты ысқақ мақалам шыққан. Біраз уақыттан соң 
белгілі бір ауданнан бір топ адам келіпті. Астарлап бізді көрсетіп тұрсыз деп 
ренжиді. Содан айналайын-ау, бұл сықақ әңгіме ғой деп шығарып салғанмын. 
Ол кезде «Бетің қисық болса, айнаға өкпелеме» деген айдармен сықақ пен 
мысқыл жайында әжуа  мақалалар апта сайын жарық көретін. Сол арқылы 
қоғамның келеңсіз тұстарын астарлап жеткізетінбіз. Сонымен қатар редакцияға 
келетін әрбір хаттың жайына ерекше мән берілетін.  Тағы бір айта кетерлігі, ол 
кезде ауыл мәдениетін көтеру, елді мекендердің тыныс-тіршілігін насихаттау, 
еңбекшілерді жазу, өндірістік саланы меңгергендерді басылымда бірінші кезек-
те жариялайтын. Сын, сықақ, яғни, сатиралық материалдар  да үздіксіз берілді. 
Сондай-ақ, «Сыр бойы» мектебінен шыққан А.Сәдібеков, Ж.Түменбаев, 
Н.Рахмет,  Б.Әбдіразақов  және өзге де қарымды қаламгерлер болды.  

Міне, сол аға буын журналистердің ізін жалғап келе жатқан  бүгінгі жас тар 
бар. 

Қайырбек МЫРЗАХМЕТОВ,
ардагер, Қазақстанның құрметті журналисі.

Өткен ғасырдың жетпісінші жылдары еді. Жаңа жыл 
қарсаңында мені облыстық «Ленин жолы» газетінің редак-
циясына шақырған. Барғанымда редактор Әбенов Қалқабай 
ағамыздың кабинетінде редактордың орынбасарлары Нұрғали 
Оспанов пен Нұрділда Уәлиев, жауапты хатшы Шора Ерали-
ев отыр екен. Қалекең неге шақыртқанын айтты. Хат бөлімінің 
меңгерушісі Қ.Бөршеев инсульт алып жатыр. Бөлімнің 
жұмысы тоқтап тұр. Осы жігітті хат бөліміне алсақ, қалай 
көресіздер? – деп, мәселені ортаға салды. Үлкен Нұрекең де, 
кіші Нұрекең де: – Бұл жігіттің қаламын білеміз... – деп бірден 
қолдады. 

Сонымен облыстық газеттің ұжымына мен 1971 жылы 
қосылдым. Ешқандай қобалжу болған жоқ. Бұған дейін 
аудандық газеттерде қаламым төселген мені СССР Жур-
налистер одағының мүшелігіне жасым отызға жетпей-ақ 
тым ерте қабылдаған. «Отыз – ойдың басы» дейтін бе еді. 
Жаңа қызметіме сол ой толғайтын кезде кіріскенімнен бо-
лар, бөлімнің жұмысын дөңгелентіп әкеттім. Жалғыз өзім. 
Қасымда ырғын хаттарды тіркеп отыратын Дәмен апам. Редак-
торым шақырып алып: «Бөршеев ағаң енді біздің адам емес. 
Отбасына көмегіміз болсын. Бөлім меңгерушілері айына екі 
рет бас мақала жазады. Қаламақысы отыз-отыз сомнан 60 сом. 
Бұл аз көмек емес. Бөршеевтің орнына енді сен жазып тұратын 
бол. Жассың ғой...» деп тапсырды. Содан жылжарымдай уақыт 
айына екі бас мақала жазу менің мойнымда болды. Ағамыз көз 

жұмғанша. Алла ол кісіні иманнан жарылқағай. 
Екі жылдан кейін редакторым мені партия тұрмысы 

бөліміне ауыстырды. Іштей қаламасам да, амал жоқ, бардым. 
Бөлім меңгерушісі қарт майдангер, соғыста айыпты батальон-
да болған Тасекеев Досмағанбет ағамыз. Біз, жастар, ол кісіні 
Дос-аға дейтінбіз. Жарықтық, «менің өмірім олжа өмір ғой» 
деп отыратын. Өте кірпияз. Бұл бөлім құдай атқан бөлім екен. 
Материалдарды қазақтың құнарлы тілімен жаза алмайсыз. 
Коммунистік партияның қасаң тілімен жазуың керек. Мате-
риалдарды дайындағанда іштей қынжылып отырып жазатын-
мын. Анау әдебиет, мәдениет бөліміне қызығамын. 

Бұл бөлімде екі жыл еңбек еттім. Партияда жоқ мені 
редакторымның осы бөлімге тағайындағанына іштей таңырқап 
жүргенімде, совет құрылысы деген бөлімге ауыстырды. Бұл 
екі бөлім бірінен бірі өткен екен. Келетін хаттар ылғи үкімет 
пен партияның ресми материалдары. Және орыс тілінде. Ре-
дакцияда жұмысы өте ауыр екі бөлім болды. Бірі – ауыл 
шаруашылығы, екіншісі – осы совет құрылысы бөлімі. Ауыл 
шаруашылығы бөлімінде үш адам. Оның екеуі соғыс мүгедегі 
әрі жасы ұлғайған. Ауыртпалық сол жетпісінші жылдардағы 
жас журналист Ержанов Ақбергеннің мойнында болды. 

Бізге дейін бұл редакцияда небір қаламы қарымды, ойы 
шалымды азаматтар істеген. Редакцияны бір он жылдай 
редакторлардың редакторы болған Ұзақ Бағаев басқарған. 
Тыңнан қопарып жазатын Байжігіт Әбдіразақов, көсілтіп жа-

затын Зұлқарнай Сақиев ағаларымыз, жастардан ақын Базар-
бай Исаев, жазушы Жақсылық Түменбаев істеген. Зұлқаң екі 
тілде (орыс, қазақ) бірдей жазатын. Өзбек, қарақалпақ, татар, 
башқұрт тілдерін еркін білетін. Облыста ҚазТАГ-тың тілшісі 
болды. Ұ.Бағаевтың кезінде Сырдария өзенін басынан аяғына 
дейін жүріп өтіп, сапар барысы туралы бір нөмірді бір өзі 
шығарған еді.

Біз сол жылдардағы жастар Нұрпейіс Байғараев,  Әділхан 
Бәйменов, Әбдіхан Айдаров, Шайзада Рахметбеков, Әскербек 
Рахымбеков, Әбдібай Уәлиев бір-бірімізбен ынтымақтас дос 
болдық. Жұмысымызды жандырып істедік. Облыс бойынша 
біз жазбаған тақырып, проблема қалмаған да шығар. 

Біз істеген жылдары «Ленин жолы» республикада Алматы 
облыстық «Жетісу» газетімен бірдей мақтаулы басылым бол-
ды. Сондай болғанын бұрынғы көзкөргендер – бүгінгі ардагер-
лер ұмытпаған болар. 

Әлбетте, өткен жылдар сағымға айналды. Бүгінде біз де 
еңбек ардагеріміз. «Сыр бойының» тілеулесіміз. Газеттің 
барлық оқырманын, редакция журналистерін 19 мыңыншы 
нөмірінің жарыққа шығуымен құттықтаймын!

Айжарық СӘДІБЕКҰЛЫ,
Жазушылар одағының мүшесі, Қазақстанның 

құрметті журналисі, мәдениет қайраткері, 
Арал ауданының құрметті азаматы. 
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Газетке басшылық жасаған үлкен жүректі азамат 
Нұрділда Уәлиев уақыттың бағыт-бағдарын топшылап, 
аңғара білетін зерек кісі еді. Компартия тарасымен бас 
редактордың басшылығымен облыстық “Ленин жолы” 
газеті 1929 жылғы “Сыр бойы” атауын қайта иемденді. 
Өтпелі, ауыр сын сағаттарында газет редакторлығына 
Әскербек Рахымбеков тағайындалды. Көп ұзамай кеңестік 
жүйенің шаңырағы шайқалып, іргесі сөгіле бастады. Әлі 
есімде, 1991 жылғы тамыз бүлігінен кейін орталық «Из-
вестия» газетінде алдағы жаңа жылдан бастап Ресей 
Федерациясының нарықтық қатынастарға көшетіні туралы 
шағын ғана хабар жарияланды. Шындығында төбеден жай 
түскендей болды. Қалайша? 1991 жылдың күз айларын-
да Кеңес Одағы формальды түрде болса да, әлі өкілеттігін 
жоғалта қоймаған еді. Бірақ Ресей Федерациясындағы сол 
дәуірдегі таңғажайыптарға таңданудың қажеті болмай 
қалды. Себебі бұл кезде Горбачев пен Ельциннің текетіресі 
кульминациялық шарықтау шегіне жеткен болатын. 

Ал енді нарық қатынасын кім, қалай енгізбекші? 
70 жыл бойы жоспарлы экономиканың әмірімен өмір 
сүрген, «Үкімет асырайды» деген үмітпен социализмнің 
теңгермешілік идеологиясын басшы лыққа алған кеңес 
халқы нарыққа қалай бейімделеді? Мыңдаған адамдардың  
асыраушысына айналған зауыт-фабрикалардың тағдыры 
не болады? Қысқасы, сұрақ көп, оларға тұшымды жауап 
таппайсыз.

Арада біршама уақыт өткенде газетте нарық 
қатынастары төңірегінде мақалалар жариялай бастадық. 
Себебі, жоғарыдан келетін ауызша нұсқаулар осыған 
меңзейтін еді. Халыққа көп нәрсені түсіндіру қажет бол-
ды. Бұл тұрғыда біз қазаққа нарық қатынастарының 
табиғаты бөтен еместігін айтып, орта ғасырларда ата-
бабаларымыздың Ұлы Жібек жолымен  керуен тартқанын 
мысалға келтірдік. Себебі 70 жыл бойы социализмнің 
жос парлы экономикасымен тіршілік еткен қазақта бұрын 
нарық қатынастары болған деген ойды жеткізгіміз келді.

Пединститут проректоры Бақберген Досманбе-
товке нарық тақырыбында сұхбат беруін өтініп,  теле-
фон шалдым. Келісті. Екі күннен кейін қолымен орысша 
жазылған мақала сарынды жазбаларын ұсынды. Бірқатар 
мәселелерге талдау жасапты. Кеңестік жүйеде 60- 
жылдардың өзінде нарықтық қатынастардың белгілерін 

енгізіп, халық шаруашылығына өзін-өзі қаржыландыру 
принциптерін жүзеге асыруды ұсынған Кеңес Одағы ми-
нистрлер кеңесінің төрағасы Алексей Косыгин екенін 
Досманбетовтың жазбаларын оқып қанықтым. Бақберген 
аға қанша дегенмен Ресейде білім алып, зиялы ортамен 
сыйластық қарым-қатынаста болған ғой, ойы жүйелі, айта-
тын дәйектемелері көңілге қонымды еді.

Газетке мақала жарияланды. Ертеңіне Досманбетов: 
«Орысшадан сауатты аударыпсың», – деп бір желпінтіп 
қойды. Қатардағы оқытушы емес, проректордан, белгілі 
ғалымнан мақтау естігеннен кейін жалпы қазақ журналис-
тикасына таңсық экономика тақырыбына батыл қалам 
сілтей бастадым.

Облыстық газеттің бөлім меңгерушісі ретінде об-
лыс әкімі Сейілбек Шаухаманов және пединститут рек-
торы Бақберген Досманбетовпен, көптеген басқарма бас-
шыларымен бірге бірнеше рет сапарлас та болдық. Зауыт, 
фабрика директорларымен сұхбат құрып, тақырып аясы 
кеңи түсті. Газеттің белді журналистері Итен Қарымсақов, 
Ақберген Ержан, жас қаламгер Айғали Қарабалаев нарық 
қатынастарын жазуға өзіндік үлестерін қосты.

Ә.Рахымбекұлының тікелей басшылығымен облыс 
әкімінің орынбасары Қалқазбек Әжібековпен, облыстық 
қаржы бөлімінің бастығы Камал Шөкеновпен, ардагер 
қаржыгер Бименді Баймахановпен, тағы да көптеген сала 
басшыларымен тығыз байланыс орнатылды. Облыс әкімі 
С.Шаухамановтың газетке көзқарасы ерекше болды. Ол 
кісінің ықпалы болса керек, қиналсақ та тарықпадық. Га-
зетте Президенттің нарық қатынастары төңірегінде айтқан 
пікірлері ұдайы көрініс тауып қана қоймай, оларға талдау 
жасалды, түсініктемелер берілді. Жақсы үлгілі істер де, 
келеңсіз құбылыстар да газет назарынан тыс  қалмады.

Нарық қатынастары бізді шыңдады, жазудың 
тәсілі, әдісі өзгерді. Жекешелендіру, тұрғын үй жүйесін 
жекешелендіру, Қазақстанның төл теңгесінің енгізілуі – 
барлығы газет бетінен жан-жақты көрініс тапты. Сөйтіп 
90-жылдары “Сыр бойы” газеті өзіне уақыт талабы 
жүктеген міндетті абыроймен атқарып шықты.

Жолдасбек АҚСАҚАЛҰЛЫ,
облыстық “Сыр бойы” газетінің 

2010-2012 жылдардағы бас редакторы.

ҚАЛАМЫ ҚАРЫМДЫ, ОЙЫ ШАЛЫМДЫ

   ОТЫЗЫНШЫ ЖЫЛДАРДЫҢ ОТТЫ ЛЕБІ
Газеттің сарғайған парағын ақтара отырып, өткеннің бейнесі көз алдымызға елестеді. 30-шы жылдары 

тарихта қиын кезең болғаны белгілі. Елдегі 1930-1932 жылдардағы ашаршылық, қазақ зиялыларының қуғын-
сүргінге ұшырауы, колхоздарды біріктіру жұмыстары жүрді. Ашаршылық тұсындағы ауыртпашылық жайын-
да газет көптеген түйткілді мәселелерді жазды. Сол кездегі Сыр елінен шыққан халық қалаулылары  да көп 
қысым көріп, түрлі жалалармен қудаланды. Мұны сол кезеңдегі басылым беттерінен білуге болады. 

1932 жылы ақпанда «Сыр бойы» газетінің атауы «Ленин туы» деп өзгертілді.  Газет беттерінде бесжылдық 
кезіндегі халықтың еңбектегі ерліктері туралы әңгімелер қозғалды. «Ленин туы” облыста күріш егіншілігінің 
жаңадан еніп жатқан тұсында «Күріш егу техникасын үйреніңдер!», «Күріш қайткенде бітік болады?» атты 
егіншілерге әдістемелік көмек нышанындағы мақалалар, колхоз тұрмысына байланысты «Бірлестік шарт жаса-
лып бітті», «Комсомол колхозы дайын емес», «Үкімет көмегі», «Бригаділер қосқа шықты» деген айдарлармен 
сол уақыттағы ауыл шаруашылығы өмірінен хабарлар берілді. Сол сияқты, Асқар Тоқмағанбетовтың «Түлкі 
жеңгей», «Өз аға, шын созыл» фельетондары, «Берлін көшесінде» атты поэмасынан үзінділер жарияланды.

Қызылорда облысының әлеуметтік-саяси өмірі кезінде күшпен енгізілген ұжымдастыру зардабымен 
айқындалып, қуғын-сүргін дәуірімен жалғасты. Оның құрбандарының бірі «Ленин туы» газетінің редакто-
ры Қ.Қауымбаев еді. Талантты журналист, білікті ұйымдастырушы 1937 жылы 28 қыркүйекте «халық жауы» 
ретінде партия қатарынан шығарылып, 31 қазан күні атылды. 1938 жылы Қызылорда өз алдына облыс болуы-
на байланысты 22 наурыздан «Ленин туы» «Ленин  жолы» деген жаңа атаумен шыға бастады. 

1939 жылдары газет жаңа сапалық деңгейге көтерілді. Басылымға жоғары білімді мамандар жұмысқа тұра 
бастады. З.Жарқынбаев, Б.Әлменов, Ж.Құлымбетов, т.б. қаламы жүйрік журналистер қызметке келіп, шабыт-
тарын шындай бастаған кезі осы тұс болатын.

ЖЕҢІСТІ ЖАҚЫНДАТҚАН ГАЗЕТ
40-шы жылдардағы газеттің нөмірлерін ақтара отырып, өткенге оралғандай бір 

сәт әсер алдық. Мәселен, газеттің 1941 жылғы 2 шілдедегі №153 санында «Соғыс эпи-
зодтары» атты айдармен майдандағы ұрыс қимылдары жайында арнайы бет шыққан. 
Онда майдандағы жауынгерлердің ерліктері жайында берілген. «Теңіз үстінде болған 
ауа соғысы», «Барлаушы Беляков», «Бомба соққысы», «Герман фашистері қиратылды» 
секілді мақалалар соғыс жайынан хабардар етіп отырды.  «Ер жүрек Қызыл армияға, 
даңқты Қызыл флотымызға көмектесуге барлық күшімізді жұмсайық» деген ұранды ай-
дарлар шығып, Советтік информбюросынан хабарлар, Сталиннің сөзі беріліпті. Майдан 
даласындағы суреттерде тұрақты суреттелді. Ол кезде газетте жұмыс жасаған Әбдікәрім 
Оңалбаев, Қадыр Алдоңғаров, Жарылқасын Шөкенов сынды қаламгерлер майданға ат-
танды. Соғысты көзбен көрді. Атсалысты. Қалам тербеді. Қалам мен мылтық қаруын 
қатар ұстады.      

1941-1945 жылдар бедерінде газет жұртшылықты «Барлығы да майдан үшін, 
барлығы да жеңіс үшін» деген жалпыхалықтық ұранға сай  жұмылдыра білді. Майдангер-
лер туралы мақалалар үздіксіз, кең көлемде жарияланды. Төрт жылға созылған Ұлы Отан 
соғысы жылдарында өлім мен өмір арпалысы кезінде газет облыс экономикасын жеңіс 
мүддесі үшін қайта құруға партия ұйымына көмекші – қолқанат бола білді. Соғыстағы 
жерлес жауынгерлердің ерлігімен елді таныстырып отырды. Сөйтіп майдан мен тыл-
ды жалғастырумен болды. Соғыс кезінде тыл еңбеккерлерінің де ерліктері де басылым 
бетінен көрініс тауып отырды. Облыс колхозшылары Қызыл Армия қорына өздерінің 
жиған-тергендерін берді. Бұл қозғалыстың басында тұрған атақты күрішшілер мен кол-
хоз басшылары Ким Ман Сам, Ыбырай Жақаев, Досан Елеусінов, Қашақбай Пірімов, 
Шоқатай Қоянов, Керейтбай Дүйсенбаев, Қонысбай Ділімбетовтер әрқайсысы 100 бен 
325 мың сом аралығында «Қызылорда колхозшысы» атты танк колоннасын жасақтауға 
қаржы салғаны туралы мақалалар жарияланды. Ал соғыстан кейін шаруашылықтарды 
көтеру ісі басылымның негізгі тақырыптарының біріне айналды. Мәселен, 1948-1949 
жылдары облыстың 33 еңбеккеріне «Социалистік Еңбек Ері» атағы берілсе, оқырмандар 
олардың еңбектегі ерлігі туралы «Ленин жолынан» молынан ақпарат ала алды. Сөйтіп 
халқына рух берген газет те Жеңісті жақындата түсті.

ЖАҢА ҒАСЫРДЫҢ
ЖАҢА СИПАТЫ

2000-жылдар ел тарихында қалыптасу кезеңі болып табылатыны 
белгілі. Тәуелсіздік алғанына аз ғана уақыт болған Қазақстан жас мем-
лекет ретінде өзінің әрі қарайғы даму жолдарын бағдарлады. Осыған 
орай түрлі бағдарламалар қабылданып,  жекелеген салалар бойын-
ша арнайы шараларды жүзеге асыру көзделді. Ел болып  өлгенімізді 
тірілтіп, өшкенімізді қайта жанғыртуды қолға алдық. Осы тұста әр 
жыл белгілі бір саланы қолдауға, көтеруге арналды. Мәселен, 2003-
2005 жылдар «Ауыл жылы» болып белгіленсе, онан кейін «Мәдениет 
жылы» аталып, қаншама ауқымды жұмыстар атқарылды.

 «Ауыл жылы» еліміздің барлық өңірлерінде ауылдарды көтеруге, 
ауылдық жерлердің ахуалын жақсартуға байланысты түрлі шешімдер 
қабылданып, бірқатар шаруалар қолға алынса, «Мәдениет жылында» 
кезінде түрлі себептермен жабылып қалған мәдени ошақтар қайта 
ашылып, әсіресе, ауылдық жерлердегі клубтар мен кітапханаларға 
жөндеу жұмыстары жүргізіліп, олардың материалдық-техникалық 
базасы жақсартылды. 

 Елбасының бастамасымен республика бойынша «Мәдени мұра» 
бағдарламасы қабылданған мезгілі де осы кезге дөп келеді. Бағдарлама 
көптеген құнды, рухани байлығымызды қайта жаңғыртып, халыққа 
насихаттауда маңызды рөл атқарды. 

Осы орайда «Сыр бойы» газеті де елде атқарылып жатқан 
жұмыстарды жаңа леппен уақытылы көрсетіп, тұрғындарды 
ақпараттандырып отыруда аянып қалмады. Басылым өзгеше фор-
матта оқырмандарға ұсынылып, ұжым болып компьютердің зор 
мүмкіндігін көре бастадық. Сол кезде аға буыннан құралған га-
зет редакциясы құрамын жасарту саясаты жүріп, редакцияның 
шығармашылық ортасына бірқатар жас мамандар тартылды. 
2000-жылдардан былайғы кездері газет бетінде ұлттық салт-дәстүрді, 
рухани құндылықтарды насихаттауға, ана тіліміздің мәртебесін 
көтеруге барынша көңіл бөлінді.  Басылым аптасына бес рет шыққан 
кезді де бастан өткердік. Ел өмірінде, қоғамда уақыт талабына сай 
көптеген өзгерістер орын алып жатты. Соған сай газет те тақырып 
жағынан жаңарып отырды. Қазір де солай. Тек өзгермегені басылым 
бетінде оқырман хаттарына орын беріледі. «Халықтың көзі, құлағы 
һәм тілі» болып табылатын ата басылым әлі де сырбойылықтардың 
айнымас серігі. 

Айнұр БАТТАЛОВА,
журналист,

ҚМУ-дың 2001 жылғы түлегі.

НАРЫҚ ҚАТЫНАСТАРЫ ЖҮЙЕЛІ ЖАЗЫЛДЫ ҰРПАҚТАР САБАҚТАСТЫҒЫ – 
ҰЛЫ МҰРАТЫМЫЗ
Өткен ғасырдың 29-жылдарынан бастап шығып келе жатқан 

облыстың ата басылымы – “Сыр бойы” газетінде ұрпақтар 
сабақтастығы еш үзілген емес. Бұл газетте небір марқасқа зия-
лылардың еңбек еткені белгілі. Газеттің Сыр елінің шежіресі ата-
нуына лайықты үлес қосқан сөз зергерлерінің әрқайсысы да “Сыр 
бойы” мектебін қалыптастырғаны, талантты журналистердің 
бірнеше буынын тәрбиелеп шығарғаны сөзсіз.

Басылым бастауында тұрған алыптарымыздың ақ жолын 
жалғастырған қаламгерлердің бірнеше буыны мен газеттің қазіргі 
қаламы ұшқыр, ойы зерек ұжымы дәстүр сабақтастығына әркез 
адал.

Өткен жылы басылымның 85 жылдық мерейтойы аталып 
өтілді. Сол тойда газетте жұмыс істеген ардагерлер мен орта буын 
өкілдері және кейінгі жастар шоғыры бас қосқанына куә болдық.

Басылым аймақта Президент саясатының қалай жүзеге асып 
жатқанын, облыс басшылығының жүргізіп жатқан жұмыстарын, 
жергілікті биліктің күнделікті іс-қимылы мен сан түрлі қызметіне 
жүйелі түрде назар аударып, халыққа жеткізіп отыр. Соны-
мен бірге жас ұрпақты ата салт пен дәстүр рухына тәрбиелеуге, 
ұлтжанды азаматтарды қалыптастыруға еңбек сіңіруде.

Сондай-ақ, проблемалық мәселелерді атқарушы билікке 
жеткізіп, билік пен халықтың арасын жалғастырушы «алтын 
көпір» міндетін атқарып келеді.

Біз кешегі қоғамда газет шығару ісі қандай қиын болғанын 
естіп, біліп жүрміз. Олар қорғасын әріптерді қолдан теріп, 
түнімен жүретін болса, қазіргі күні компьютер мен интернеттің 
дәуірі жүріп тұрған заман.

Бүгінгі таңда облыстың қара шаңырағына айналған ата ба-
сылым – «Сыр бойы» газетінде  алдыңғы буын аға-әпкелеріміз 
Жолдасбек Ақсақалов, Ыдырыс Тәжіұлы, Бақтыбай Бердібаев, 
Дәуіржан Елубаев және  Жұмагүл Оралбаева, Гүлжазира 
Жалғасова, Айнұр Батталова еңбек етуде. Олардың қатары жа-
стармен  толығып, ізбасарларын журналистка саласының қыры 
мен сырына қанықтырып келеді. 

Міне, ұрпақтар сабақтастығы  деген осы болар. 

Сара ҚОРҒАНБАЙҚЫЗЫ,
жас журналист.

Қарашаңырақтың саңлақтары
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Еліміздегі көптеген компаниялар 
мемлекеттің осынау ауқымды міндеттерін 
орындауға кірісіп кетті. Бұл орайда 
алғашқы түрен салған компаниялардың 
қатарында мұнай саласындағы ірі ұжымдар 
бар. Біз бұл тұрғыда Қызылорда өңірі 
ғана емес, Қазақстанда белгілі компания 
“ҚазГерМұнай” ЖШС біріккен кәсіпорнын 
атар едік. Ол алғашқы күннен бастап үздіктер 
қатарына ұмтылуға талпынды. Ол әлбетте 
нәтижесіз болған жоқ. Тіпті, компанияның 
сайтында жазылған міндеттердің ішінде 
оның амбициялық көзқарастары барынша 
айшықты көрсетіліп отыр. “ҚазГерМұнай” 
ТМД елдерінің қатарындағы мұнай-газ 
өндіретін тиімді өндіріс ошақтарының 

ішінде алғашқы жиырманың қатарына енеді. 
Бұл Халықаралық аналитикалық агенттіктің 
талдау жүргізген жұмысы нәтижесінде 
айқындалып отыр. Рейтинг жұмыстары 
әдетте халықаралық стандарттар жүргізетін 
талаптарға сүйенеді. Олар нақты жоспарға, 
алдағы уақыттың ұзақмерзімді тұрақты 
жетістіктеріне негізделген.

Президенттің “100 нақты қадам” жос-
пары өмірдің өзінен алынған бағдарлама. 
Бұл бағдарлама жемісті жұмыс істейтін 
“ҚазГерМұнай” секілді компанияның 
күнделікті тыныс-тіршілігіне негіз ала оты-
рып, қабылданды. Көптеген үлкен шаралар 
осы кәсіпорынның жұмыс тәжірибесінде 
сыннан өткізіліп, жақсы нәтижеге 

жеткізді. Әңгімеміздің басындағы Пре-
зидент бағдарламасына келетін болсақ, 
қазіргі таңда ескі технологиядан арылып, 
жаңа жүйеге көшу табысқа бастаудың бас-
ты кепілі болып отыр. Айналып келгенде, 
бұл елдің келешегі, оның табыс көлемінің 
өсуінің кепілі болып табылады.

Көптеген кәсіпорындарда құрылыс 
жүргізудің кеңес жүйесінен келе жатқан 
ескі нормалары мен ережелері пайдаланы-
лады. Президенттің жоспары бойынша енді 
біз жаңа еуропалық әдістемелерге көшуіміз 
керек. Бұл жаңалықтарды өндіріске енгізіп 
қоймай, инновациялық технологиялар мен 
материалдарды пайдалануды талап етеді. 
Осының негізінде құрылыс қызмет көрсету 
рыногында қазақстандық мамандардың 
бәсекеге қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік 
береді. Бұл әлбетте “ҚазГерМұнайдың” 
қолынан келетін шаруа, себебі мұнда 
тәжірибе жинақтаған білікті кадрлар бар.

Компания өзінің алғашқы құрылған 
кезеңнен бастап “Ақшабұлақ” кенішін өн-
дірістің дамып өркендеуіне, оларда адам-
дарға қажетті жағдайдың жасалуына ба-
рынша мән берді. Қазірдің өзінде өндірісте 
инновациялық технологиялар мен ма-
териалдар пайдаланылады. Ал құрылыс 
негізінен германиялық стандарттар бойын-
ша жүргізіліп келеді. Осы жерде атап өту 
маңызды, Германия негізінен халықаралық 
еврокодтарды пайдалану бойынша 
алғашқы бастамашылардың қатарында 
болған еді. Сондықтан олар үшін құрылыс 
жүргізудің еуропалық жүйесі таңсық емес.  
“ҚазГерМұнайдың” көптеген мердігерлері 
еуропалық стандарттарға көше отырып, 

өздерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыр-
ды. Құрылыс саласында олар шын мәнінде 
абырой биігіне көтерілді. Осының барлығы 
компания жобаларын жүзеге асырудағы 
тынымсыз еңбектің жемісі болып табыла-
ды. Бір таңғаларлығы, “ҚазГерМұнайдың” 
мердігерлері қазақстандық әріптестерімен 
ғана емес, шетелдік әріптестерімен 
қазақстандық құрылыс қызметі нарығында 
бәсекеге түсуге қабілетті болып отыр. Де-
мек, олар сөз жоқ халықаралық нарыққа 
шығуға қабілетті мердігерлердің қатарына 
қосылады. 

Мемлекеттік жоспардың 48-ші қада-
мына келейік. Жоспардың бұл сатысында 
құрылыстың сметалық құнының ресурстық 
әдісін енгізу жөнінде айтылады. Бұл шын 
мәніне келгенде құрылыс нысандарының 
сметалық құнын анықтағанда материал-
дардың, жабдықтардың, бұйым дардың 
және жалақы қорының нақты нарықтық 
құнына байланыс ты баға белгілеу 
мақсатын көздейді. Бұл шын мәнінде 
компанияның тәжірибелік іс барысында 
тексеріліп айқындалған идея, сондықтан  
егер бұл нақты қадамды Қазақстанның 
күллі аймағында жүзеге асыратын болсақ, 
құрылыс саласының қарқынды өсімін 
қамтамасыз етуге болады. Айналып кел-
генде, құрылыс қарқынының өсімі елдің 
әлеуметтік-экономикалық дамуының кепілі 
болып табылады. 

“100 нақты қадам” жоспарында қазіргі 
заманғы мемлекетті дамыту жөніндегі 
қағидаларға мұнай-газ саласы туралы іс 
жүзінде ештеңе айтылмайды.  Бірақ келісім- 
шарттарды жасаудың оңайтылған әдісін  

халықаралық жүйелерге және стандарттарға 
сүйене отырып жасау, пайдалы қазба 
байлықтардың қорлары жөніндегі есеп-
тер, айналып келгенде, ел дамуының  басты 
бағыттарымен ұштасып жатқанын  айқын 
байқауға болады. Ал осының бәрі іс жүзінде 
Қазақстандағы игі істермен, сонымен бірге 
“ҚазГерМұнай” компаниясы қолға алған  
игі мақсаттармен жүзеге асырылатын бола-
ды. Сабақтастықтың тағы бір дәйекті бай-
ланысы бар. “ҚазГерМұнай” сияқты ком-
паниялар өзінің өмірге келген уақытынан 
бастап әртүрлі елдегі әріптестермен тығыз 
ынтымақтастықпен жұмыс істеуде. Бұл 
орайда ұзақ жылдар бойы бағалы тәжірибе 
жинақталған, ал бұның өзі өндірістік 
қажеттіліктен туындап отырғанын бас-
ты мәселе ретінде атап өткіміз келеді. 
Әрине, барлық жұмыстарда бір ғана 
мұнай және газ өндіру, өңдеу тіршілігімен 
байланыстыруға болмайды. Әлемдегі осы 
тектес кәсіпорындар үшін пайдаланатын 
басқа да ізгі бастамалар және тәжірибелер 
бар. 

Мысалы, мына қарапайым мәселені 
алайық. Кәсіпшілікте кәсіпкерлердің 
тамақтануы қалай ұйымдастырылған? Ерте 
кезеңнен бері жалпы алғанда кәсіпшілікте 
мұнайшыларды тамақтандыру жақсы жолға 
қойылғанын атап өткіміз келеді. Біз бұның 
жақсы, көрнекті, үлгілі көрінісін жұмыс ба-
рысында талай байқадық. «Ақшабұлақ» 
кенішіне сапар барысымен келген сай-
ын үлгілі істердің үстінен түсетін болдық. 
Осыдан 10 жыл бұрын кенішке келген 
біз тамақтанудың сервистік, тіпті қазіргі 
үлгімен салыстырғанда мейрамханалық 
үлгісін көргенде аса таңданушы едік. 
Тамақтардың сапасын, оның әртүрлілігін,  
қызмет көрсету мәдениетін айтыңызшы 
бәрінен де. Кәдуілгі қаладағы мейрамха-
на секілді. Ал бұл сайып келгенде, үлкен 
ізденістің жемісі,  компания қажет десеңіз, 
тиісті шығындарға да барды. Кей кездері 
шетелден, анығын айтқанда, Франция-
дан бас аспазшыны алдырғанын білеміз. 
Сыр өңірінің дала қосына ол вахталық 
әдіспен Франциядан ұшып келіп қызмет 
көрсеткені де шындық. Естуімізше, фран-
цуз әлдеқашан еліне оралған көрінеді. Бірақ 
ол соңынан сервистік қызмет көрсетудің ке-
ремет үлгісін қалдырды. Жергілікті маман-
дар шетелдіктердің тәжірибесін үйренді, 
меңгерді.  Қазірдің өзінде жинақталған мол 
тәжірибе көрсетіп отырғанындай жергілікті 
мамандардың  аспаздық қызметі шетелдік 
әріптестерден ешқандай кем түспейді. 
Демек, өндірістік жұмыстың қарқынын 
өрістету, жаңа биіктерге көтерілу үшін 
жұмсалған қаржы қайтарымын берді деген 
сөз. 

Озық тәжірибенің үлгілі істері жан-
жаққа таратылды. Басты компанияның 
тамақтандыру тәжірибесін мердігерлер де 
жақсы пайдаланды. Олардың барлығында 
швед асханалары пайда болды. Кез кел-
ген тағамның түрлері кең ассортимент-
пен, сапалы, дәмді жасалады. Осының 
барлығы айналып келгенде, кәсіпшілікте 
тамақтандырудың халықаралық стандартта-
рын енгізудің озық тәжірибесі болып табы-
лады. 

2012 жылы компания тағы да 
бір әлеуметтік жобаны іске қосты. 
Серіктестіктің қаржылық қолдауымен 

Көпшілікке мәлім, Қазақстан 
Республикасының Президенті Нұрсұлтан 

Назарбаев “100 нақты қадам” атты 
Ұлттық жоспарда еліміздегі қол жет-
кен табыстарды баянды ету үшін бес 

институционалдық реформаны жүзеге 
асыру қажеттігін атап көрсеткен бо-
латын. Іс жүзінде осы 100 қадамның 

тең жарымы елімізде жүргізіліп 
жатқан индустрияландыру және 

экономикалық өсімді қамтамасыз ету 
бағдарламаларымен сабақтас болып та-
былады. Әрине, көптеген өндірістердің 

өсімін қамтамасыз ету, медицина, 
білім беру, қаржы саласын, күрделі 

құрылыстың қарқынын жаңа тұрпатта 
қалыптастыру айтуға оңай шаралардың 
қатарына жатады. Көптеген мәселелерді 

тыңнан бастауға тура келеді. Өткеннің 
қателіктерінен сабақ алу мәселенің 

негізгі түйіні болып табылады.

ТАБЫСТАР МЕН МАРАПАТТАР

“ҚазГерМұнай” компаниясы ұзақ жылдар бойы өңірде жемісті қызмет жасағаны үшін көптеген марапаттарға ие болды. 
Ол уақыттың шақыруларына жауап бере отырып, күн сайын өздерінің кәсіби шеберліктерін жаңа деңгейге көтере түсуде. 
Соңғы жылдары компания қауіпсіздік,  еңбек қорғау және қоршаған ортаны қорғау саласында көптеген жетістіктерге 
жетіп, республикалық беделді сыйлықтардың лауреаты атанды. 

2011 жылы компания ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Бақылау және әлеуметтік қорғау 
комитетінің “Жылдың ең қауіпсіз үздік кәсіпорны” атағын жеңіп алды. Сөйтіп республикалық конкурстың еңбек қорғау 
жөніндегі “Сенім” конкурсының құрметті дипломымен марапатталды. 

2012 жылы республикалық “Парыз” конкурсының “Экологияға үлесі үшін” номинациясы бойынша жеңімпаз атанды. Бұл 
марапат Қызылорда кәсіпорындарының бүкіл тарихтағы тұңғыш  жетістігі еді.  Бұл жетістікке компания экологиялық жо-
баларды –  өндірістің кезінде сыртқа шығарылатын лас заттардың көлемін азайтқаны үшін қол жеткізді. 

Компания 2010 және 2011 жылдары “Ең үздік әлеуметтік жауапкершілігі бар кәсіпорын”, “Ең үздік ұжымдық шарт” но-
минациялары бойынша жеңімпаз атанды. Сонымен бірге 2013 жылы компания THE BIZZ-2013 бизнес марапатына ие болды. 

2014 жылы да “ҚазГерМұнай” едәуір табыстарға жетті. Осының нәтижесінде бірқатар марапаттармен аталып өтілді. 
Ол ең үздік әлеуметтік жауапкершілігі бар кәсіпорын ретінде Мемлекет басшысының тағайындаған “Парыз”  сыйлығының 
гран-приін жеңіп алды. Бұл конкурстың мақсаты  жеке кәсіпкерлік нысандарды әлеуметтік мәселелер бойынша  ынталанды-
ру болатын. Сөйтіп Медет Кәрім Мемлекет басшысының қолынан көптеген сүбелі сыйлықтарды алды. Бұл Сыр өңіріндегі 
үлкен жетістіктерге жетіп жүрген компанияның тынымсыз еңбегіне берілген лайықты баға болатын.

“ҚАЗГЕРМҰНАЙ”: ТЫНЫМСЫЗ

ӨРЛЕУ
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ЕҢБЕКТІҢ ЛАЙЫҚТЫ БАҒАСЫ
“Ардагер-мұнайшы” деп аталатын қоғамдық 
қор құрылды. Бұл “ҚазГерМұнайдың” 
ардагерлер ұйымының қоры болып та-
былады. Әзірге оның құрамында 50-ге 
жуық адам бар. Кәсіпорынның көмегі 
арқасында олардың барлығы медициналық 
сақтандырумен, мемлекеттік мерекелер 
кезінде, мерейтой күндерінде сыйақымен, 
санаториялық-курорттық емдермен қам-
тамасыз етілген. Бұған қосымша айтары-

мыз, ардагерлер жыл сайын Алматы, Аста-
на қаласына, тіпті шалғай өңірлерге де 
қызғылықты сапарларға шығады. Қоғамдық 
қордан компания қаржы жөнінен сараңдық 
жасамайды. Ұзақ жыл “ҚазГерМұнай” ком-
паниясында бөлім бастығы болып жемісті 
қызмет істеген Рәзия Қалжанова қазір осы 
қорға басшылық жасайды. Оның айтуынша, 
осы қордың арқасында ардагерлер қазірдің 
өзінде өздерін ұжыммен бірге жүргендей 
сезінеді. Өңірдегі мұнай өндіруші бір-
қатар компаниялар “ҚазГерМұнайдың” 
тә жірибесін пайдалану ниетін білдірген 
көрінеді. Бұл әлбетте жақсылықтың ныша-
ны. 

Компания өзінің әлеуметтік инновацияға 
толы ізгілікті істерімен мақтана алады. 
Ал мұндай жобалар салыстырмалы түрде 
алғанда Қазақстанда көп жағдайда тұңғыш 
рет жүзеге асырылып отыр. Айталық компа-
ния қайсыбір жылдары “Нұралы” кенішінде 
мұнай дайындайтын қондырғыны іске 
қосты. Бұл қондырғының техникалық 
жағынан артықшылығын байқаған  көптеген 
осы саладағы өндіріс ошақтары өздерінде 
енгізе бастады. Себебі, бұл қондырғыдан 
мұнайдың ілеспе газын алуға болатын еді.

Жалпы өндірістегі жаңашылдық 
бастамалардың кереметтігін сезіну үшін оны 
жан-тәніңмен түсіне білуің қажет. Бұл орай-
да әлбетте біздің өңірдегі жаңа кеніштерде 
игеру барысындағы жұмыстарды атап өтуге 
болады. Қалыптасқан дәстүр бойынша алды-
мен барлау жүргізіледі, одан кейін уақытша 
схема бойынша  пайдалану кезеңі баста-
лады. Қысқасы, мұнай әрбір ұңғымадан 
автомашина арқылы дайындау орнына 
жеткізіледі. Ал ілеспе газ тәжірибелік пайда-
лану кезінде әдетте алау болып жанады не-
месе мұнайды жылыту үшін арнайы пештер-
де пайдаланылады. Нақ осы уақытта мұнай 
кәсіпшілігі қоршаған ортаға едәуір қысым 
жасайды. Алау болып жанған ілеспе газ-
дан меңіреу далада көптеген уақытша жол-
дар, сулар пайда болады. Мұндай келеңсіз 
факторлардың тізімін көптеп келтіруге бо-
лады. Екінші кезекте кәсіпшілікаралық 
мұнай құбырларының құрылысы бастала-
ды. Бірнеше ұңғымалар бірігіп бір құбырға 
құйылады, осыдан кейін мұнайды өңдеу 
қондырғысына жөнелтіледі. Осылай-
ша технологиялық процестер тізбектеліп 
кете береді, кете береді... Егер жай тілмен 
айтсақ, осыншама ауқымды экологиялық 
жағынан барынша таза мұнайды құбырларда 
жылытудың тәсілі бұрын Қазақстанда 
өндіріске енгізілген емес. Кәсіпшілікте 
қолданылып жатқан инновациялық әдістер 
елімізде тұңғыш рет жүзеге асты.  Нұралы 
кеніші бойынша мердігерлік жұмыстардың 
көлемі 10 млрд теңгенің шамасын құрайды. 
Мұнай дайындау қондырғысының жобалық 
қуаты жылына 640 мың тонна мұнай және 
91 млн текше метр газ өңдеуге жетеді. 

Мұнайдан бөлініп алынған ілеспе газ 
құбыр арқылы «Ақшабұлақ» кенішіндегі 
газ өңдеу қондырғысына жеткізіледі. Кеніш 

арасындағы газ құбырының ұзындығы 32 
шақырым. Кеніште мұнаймен және газбен 
бірге су өндіріледі, дұрысы жер қыртысынан 
мұнаймен бірге шығады. Жылына осы 
тәсілмен өндіру көлемі артты. Мұнай дай-
ындау қондырғысында мұнай мен газ екі 
сатылы сепараторлар арқылы өтеді. Олар-
да су көмір сутегінен ажыратылып арнайы 
ыдыстарға құйылады, артынша алынған 
жеріне қайта айдалады. 

Өткен жылы  «Ақшабұлақ» кеніші 
іске қосылғанда біз бірқатар мәселелердің 
өмірге келуіне журналистік  пайымдаула-
рымызбен “Тұңғыш рет” деген анықтама 
берген едік. Бәлкім, оқушы қауым мұны 
аңғармауы мүмкін, ал шындығында  тап 
осылай болғанын бүгін атап өтуімізге тура 
келеді. Кеніштерде ұңғымалардың сулануы 
2012 жылдан басталған еді. Алаңдатарлық 
хабарлар түскен соң «ҚазГерМұнайдың» 
биологиялық қызметі геофизикалық, 
гидродинамикалық және басқа да зерт-
теу  лер жүргізді. Қалыптасқан жағдайдың 
себебін айқындады. Қалыптасқан пробле-
маларды анықтау және оларды шешу үшін  
“ҚазГерМұнайдың” геологиялық қызметі 
шетел компанияларының технологиялары 
мен тәжірибелерін пайдаланды. Бұл про-
блемаларды шешу мақсатында “Алстрон” 
компаниясының француздың СНФ компа-
ниясымен бірлескен көп жылғы тәжірибесі  
пайдаланылды. Екі компанияның тә-
жірибесін пайдалану нәтижесінде ең жоғары 
деңгейде ғылыми жұмыстарды пайдалану 
мүмкіндігі туды. 

Бүгінде  “ҚазГерМұнай” компаниясының 
бас директоры, басқарма төрағасы  
Жэнь Лисинь, оның бірінші орынбаса-
ры, басқарма мүшесі қызылордалықтарға 
жақсы таныс Медет Кәрім мырза Сыр елінің 
әлеуметтік мақсаттағы бағдарламаларына 
ұдайы қолдау көрсетіп, жанашырлық таны-
тып келеді. Мұз айдыны  салынып, кәдімгі 
үлкен сарайға айналған ғимарат бүгінде 
біздің қала емес қонақтардың мақтанышына 
айналды.  Бұл жерде конькимен мәнерлеп 
сырғанаушылар жаттығу өткізеді, хоккей 
секциясы ашылды,  кешкілік барлық тілек 
білдірушілер конькимен серуендейді. Бұл 
жобаны жүзеге асыруға депутат ретінде 
Медет Кәрім сүбелі үлес қосты. Тікелей 
оның басшылығымен компания нысаны 
құрылысына 440 млн теңгені Қызылорда 
облысының “Игілік” қорындағы аймақтың 
дамуы үшін кәсіпкерлердің әлеуметтік 
жауапкершілігін арттыру қоры арқылы ау-
дарды. Жалпы алғанда, М.Кәрім мырза бұл 

орайда біршама байсалдылық танытады.  Ол 
мұны қазгермұнайлықтардың жалпы Сыр 
өңірі халқының өркендеуіне қосқан үлесі 
деп бағалайды. Ол облыстық мәслихат депу-
таты болғанға дейін көптеген игі шаралар-
ды жүзеге асырып келген еді. Депутат болу 
үлкен жауапкершілік, бұл міндетті атқару 
үшін әріптестермен ақылдасты. Соның 
нәтижесінде басқа да көптеген әлеуметтік 
жобалар жүзеге асырылды. Мысал үшін, 

Қызылорда әуежайындағы VІР зал күрделі 
жөндеуден өткізілді. Бұл түсінікті де еді. 
Соңғы уақытта біздің аймаққа ұшып келетін 
кәсіпкерлер саны ұдайы өсе түсуде. Ал 
оларды лайықты қарсы алып, шығарып салу 
мәдениеттіліктің, өркениеттің үлгісі болып 
табылады. Қазір Қызылорданың Қорқыт 
ата әуежайы осындай талаптарға жау-
ап береді. Сондықтан мұнайшылар мұнда 
өздерінің үлесі бар екенін мақтанышпен ай-
тады. Депутаттың ықпал етуімен бөлінген 
30 млн теңгенің нәтижесінде әуежайдың 
қызмет көрсету сервисі әлемдік талаптарға 
сәйкестендірілді. 

Көпшілікке мәлім,  Қызылорда қала-
сының 195 жылдық мерекесі атап өтілу 
кезінде  жоғары үлгіде өткізілген ретро-
фестиваль мыңдаған қызылордалықтардың 
көңілінен шықты.  Фестивальді ұйым-
дастырушылар өз идеяларын Медет Кәрімге 
айтқанда ол оларды толығымен қолдады. 
“Игілік” корпоративтік қоры арқылы ретро-
фестивальді өткізуге 22 млн теңге бөлінді. 

Қаладағы “Шұғыла” шағын ауданы 
депутаттың сайлау округі болып санала-
ды.  Көп жылдардан бері осы аудандағы ак-
вапарк жұмыс істемей тұрған еді. Сайлау-
шылар депутатына өтініш білдірді. Өтініш 
қанағаттандырылды. Бұл өңір балалардың 
сүйікті мекеніне айналды. Спорт жарыста-
рын өткізетін алаңдар пайда болды. 

“ҚазГерМұнайдың” өзінің тұрғылықты 
мекенін  көгалдандыру  мақсатына ұдайы 
көңіл бөлетінін сырт көз жақсы біледі.  
Мұны осында келгенде көздің жауын ала-
тын гүлзарлардан, су бұрқақтарынан, тағы 
басқа әсем көріністерден байқауға бола-
ды. Дәл осындай қолайлы жағдай вахталық 
қоныста да қолға алынған. 

“ҚазгГерМұнай” бүгінде осындай 
жетістіктерге жетіп отыр. Алдағы уақытта 
да жаңа асулардың алынатынына біз де 
сенімдіміз.

Дайындаған
Ж.ӘЛМАХАНҰЛЫ.

ӨРЛЕУ



«Техникалық жəне кəсіптік білім туралы 
құжаттардың телнұсқаларын беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 
4- қосымша

«Техникалық жəне кəсіптік білім туралы құжаттардың телнұсқаларын беру» мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 
анықтамалығы

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде:

«Техникалық жəне кəсіптік білім туралы құжаттардың телнұсқаларын беру» мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 
анықтамалығы

Көрсетілетін қызметті алушы Орталыққа жүгінген кезде:

Қызылорда облысы əкімдігінің
2015 жылғы «22» маусымдағы № 52 қаулысымен

бекітілген
«Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

регламенті
1. Жалпы ережелер
1.  Көрсетілетін қызметі берушінің атауы: техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары (бұдан əрі – көрсетілетін 

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

рылады.
2.  Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нысаны: қағаз түрінде. 
3. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі – «Техникалық жəне кəсіптік білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стан-

дарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2015 жылғы 14 сəуірдегі № 200 бұйрығымен (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №11220 болып тіркелген) бекітілген «Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім 
беру ұйымдарына құжаттар қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан əрі - стандарт)                      1-қосымшасына 
сəйкес техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беретін оқу орнына құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат (бұдан əрі - қолхат).

4. Мемлекеттік қызмет жеке 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 көрсетілетін қызметті 

берушіге еркін нысанда өтініш ұсынуы.
6.  Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оны орындаудың ұзақтығы:
1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге стандарттың 9-тармағына сəйкес келесі құжаттарды ұсынады:
қабылдау туралы еркін нысандағы өтініш;
білімі туралы құжаттың түпнұсқасы;
3x4 см көлеміндегі 4 дана фотосурет;
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы                          23 қарашадағы №907 

бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №6697 болып тіркелген) флюросуреті қоса берілген 086-
У нысанындағы медициналық анықтама (І жəне ІІ топтағы мүгедектер мен бала жасынан мүгедектер үшін медициналық-əлеуметтік сараптаманың 
қорытындысы);

ұлттық бірыңғай тестілеудің немесе кешенді тестілеудің сертификаты (бар болса);
жеке басын куəландыратын құжат (тұлғаны салыстыру үшін);
2) орындаушы құжаттарды қарайды жəне тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға қолхат береді, онда тапсырылған құжаттардың тізбесі; 
құжаттарды қабылдап алған қызметкердің тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), лауазымы, сондай-ақ байланыс деректері көрсетіледі (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 берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара 
іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы

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

1)  орындаушы.
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 толық сипаттамасы осы регламенттің 3-қосымшасына сəйкес мемлекеттік қызмет 
көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы «Қызылорда облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің, 
Қызылорда облысы əкімдігінің, Қызылорда қаласы жəне аудан əкімдіктерінің ресми интернет-ресурстарында орналастырылады.

«Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім
 беру ұйымдарына құжаттар қабылдау»

 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

«Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім
 беру ұйымдарына құжаттар қабылдау»

 мемлекеттік көрсетілетін  қызмет регламентіне 
2 -қосымша

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

  

«Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім
 беру ұйымдарына құжаттар қабылдау»

 мемлекеттік көрсетілетін  қызмет регламентіне
3 -қосымша

«Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау» мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-
процестерінің анықтамалығы
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Сенбі, 1 тамыз, 2015 жыл

ҚҰЖАТ
Қызылорда облысы əкімдігінің

2015 жылғы «12»  маусымдағы  №37 қаулысымен
бекітілген

«Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі салаларында сарапшылық жұмыстарды жəне инжинирингтiк көрсетілетін 
қызметтерді жүзеге асыратын сарапшыларды аттестаттау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер
1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: «Қызылорда облысының мемлекеттік сəулет-құрылыс бақылауы басқармасы» мемлекетік мекемесі 

(бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші).
Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижелерін беру:
1) көрсетілетін қызметті беруші;
2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге асырылады. 
2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) жəне (немесе) қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі – «Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартта-

рын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрі міндетін атқарушының 2015 жылғы 27 наурыздағы №276 бұйрығымен 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №11133 болып тіркелген) бекітілген «Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс 
қызметі салаларында сарапшылық жұмыстарды жəне инжинирингтiк көрсетілетін қызметтерді жүзеге асыратын сарапшыларды аттестаттау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан əрі – стандарт)     1-қосымшасына сəйкес нысан бойынша сəулет, қала құрылысы жəне 
құрылыс қызметі саласында сараптамалық жұмыстар мен инжинирингтiк көрсетілетін қызметтерді жүзеге асыратын сарапшыларға аттестат беру 
(бұдан əрі – аттестат), не стандарттың 10-тармағында көзделген жағдайлар жəне негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту ту-
ралы дəлелді жауап беру (бұдан əрі – бас тарту).

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алушы аттестат алуға қағаз жеткізгіште өтініш берген жағдайда аттестат электрондық форматта ресімделеді, 
басып шығарылады жəне көрсетілетін қызметті берушінің мөрімен жəне уəкілетті тұлғаның қолымен расталады.

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет жеке тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алушы) тегінкөрсетіледі.
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 стандарттың 

3-қосымшасына сəйкес нысан бойынша көрсетілетін қызметті берушіге өтініш ұсынуы немесе портал арқылы электрондық сұраныс жолдауы.
6. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оларды орындаудың ұзақтығы:
1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге стандарттың 9-тармағына сəйкес келесі құжаттарды ұсынады:
стандартқа 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтініш;
жеке басын куəландыратын құжат – көрсетілетін қызметті алушының жеке басын сəйкестендіру үшін ұсынылады;
кəсіптік жоғары білімі туралы дипломның көшірмесі (ғылыми дəрежесі немесе ғылыми атағы болған жағдайда, тиісті құжаттардың 

көшірмелері);
еңбек кітапшасының көшірмесі;
көрсетілетін қызметті алушы еңбек кітапшасын дəйекті себептер бойынша ұсынбаған жағдайда, ол еңбек қызметін растайтын мынадай 

құжаттардың бірін тапсырады: 
жұмыс берушінің жұмысқа қабылдау жəне оны тоқтату негіздері туралы белгісі бар еңбекшарты;
жұмыс берушінің еңбек шартын жасау жəне тоқтату негізінде еңбек қатынастарының туындауын жəне тоқтатылуын растайтын актілерінен 

үзінді;
жұмыс беруші қол қойған, ұйымның мөрімен немесе нотариалды расталған қызметтік тізім (жұмыс, қызметкердің еңбек қызметі туралы 

мəліметтердің тізбесі);
қызметкердің еңбек қызметі туралы мəліметтер қамтылған мұрағаттық анықтама;
көшірмелерін ұсынған жағдайда, салыстырып тексеру үшін құжаттардың түпнұсқалары ұсынылады немесе болмаған жағдайда құжаттарды но-

тариалды куəландырылған көшірмелері ұсынылады;
2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға тиісті құжаттардың қабылданғаны 

туралы қолхат береді жəне құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (жиырма минуттан аспайды);
3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды қарайды жəне орындаушыға жолдайды (жиырма минуттан аспайды);
4) орындаушы құжаттарды қарайды, аттестаттаудан өтуге көрсетілетін қызметті алушылардың тізімін дайындайды жəне аттестаттау 

комиссиясының қарауына ұсынады (он жұмыс күні ішінде);
5) аттестаттау комиссиясы құжаттардың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 27 қарашадағы №114 

бұйрығымен бекітіліген «Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі саласында сараптамалық жұмыстар мен инжинирингтiк көрсетілетін 
қызметтерді жүзеге асыратын сарапшыларды аттестаттау қағидаларының» (бұдан əрі – Қағидалар) талаптарына сəйкестігін қарайды жəне комиссия 
отырысының хаттамасын орындаушыға жолдайды (бес жұмыс күні ішінде);

6) орындаушы аттестаттау комиссиясының хаттамасы негізінде хаттаманы бекіту туралы бұйрықтың жобасын, тестілеу жүргізу кестесімен 
тестілеуге жіберуден бас тарту туралы хабарлама-хатты (бұдан əрі – хабарлама) дайындайды жəне көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады (бес жұмыс күні ішінде);

7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы бұйрыққа, тестілеу жүргізу кестесі мен хабарламаға қол қояды жəне орындаушыға жолдайды 
(бір жұмыс күні ішінде);

8) орындаушы тестілеу жүргізу кестесін немесе хабарламаны тіркейді жəне көрсетілетін қызметті алушыға жолдайды (үш жұмыс күні ішінде);
9) орындаушы тестілеуді өткізеді жəне тестілеу қорытындыларын аттестаттау комиссиясының қарауына ұсынады (бес жұмыс күні ішінде);
10) аттестаттау комиссиясы тестілеу қорытындыларын қарайды жəне комиссия отырысының хаттамасын орындаушыға жолдайды (бес жұмыс 

күні ішінде);
11) орындаушы аттестаттау комиссиясының хаттамасы негізінде хаттаманы бекіту туралы бұйрықтың жобасын, аттестатты немесе тестілеуден 

өтпегендігі туралы хабарлама-хатты дайындайды жəне көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (бес жұмыс күні ішінде);
12) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы бұйрыққа, аттестатқа немесе тестілеуден өтпегендігі туралы хабарлама-хатқа қол қояды жəне 

орындаушыға жолдайды (бір жұмыс күні ішінде);
13) орындаушы аттестатты немесе тестілеуден өтпегендігі туралы хабарлама-хатты тіркейді жəне көрсетілетін қызметті алушыға береді (бес 

жұмыс күні ішінде).
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 берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара 
іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2) орындаушы;
3) көрсетілетін қызметті берушінің аттестаттау комиссиясы;
4) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы.
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 толық сипаттамасы, сондай-ақ өзге көрсетілетін қызметті берушілер жəне (немесе) 
Орталықпен өзара іс-қимыл тəртібінің жəне мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді қолдану тəртібінің сипаттамасы осы 
регламенттің 4-қосымшасына сəйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы «Қызылорда облысының мемлекеттік сəулет-құрылыс бақылауы 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің, Қызылорда облысы əкімдігінің, Қызылорда қаласы жəне аудан əкімдіктерінің ресми интернет-ресурстарында 
орналастырылады.

4. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді қолдану 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 порталда тіркеледі жəне көрсетілетін қызметті алушының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – 

ЭЦҚ) куəландырылған стандартқа  3-қосымшаға сəйкес электронды құжат нысандағы өтініш (бұдан əрі – электрондық сұраныс) пен стандарттың  
9-тармағына сəйкес келесі құжаттарды жолдайды:

кəсіптік жоғары білімі туралы дипломның электрондық көшірмесі (ғылыми дəрежесі немесе ғылыми атағы болған жағдайда, тиісті 
құжаттардың электрондық көшірмелері);

еңбек кітапшасының электрондық көшірмесі;
көрсетілетін қызметті алушы еңбек кітапшасын дəйекті себептер бойынша ұсынбаған жағдайда, ол еңбек қызметін растайтын мынадай 

құжаттардың бірін тапсырады: 
жұмыс берушінің  жұмысқа қабылдау жəне оны тоқтату негіздері туралы белгісі бар еңбек шартының электрондық көшірмесі;
жұмыс берушінің еңбек шартын жасау жəне тоқтату негізінде еңбек қатынастарының туындауын жəне тоқтатылуын растайтын актілер 

үзінділерден электрондық көшірмесі;
жұмыс беруші қол қойған, ұйымның мөрімен немесе нотариалды расталған қызметтік тізімінің (жұмыс, қызметкердің еңбек қызметі туралы 

мəліметтердің тізбесі) электрондық көшірмесі;
қызметкердің еңбек қызметі туралы мəліметтер қамтылған мұрағаттық анықтаманың электрондық көшірмесі;
2) орындаушы электрондық сұраныс пен құжаттарды қабылдайды жəне көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» сұраныстың 

қабылданғаны жəне мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесін алу күні мен уақыты көрсетілген хабарлама жолданады (жиырма минуттан аспай-
ды);

3) электрондық өтініш пен құжаттарды қабылданғаннан кейін мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимылдары осы регламенттің 6-тармағының 2-12) тармақшаларына сəйкес жүзеге асырылады;

4) орындаушы мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін тіркейді жəне көрсетілген қызметті алушының «жеке кабинетіне» жолдайды (жи-
ырма минуттан аспайды).

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

«Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі салаларында сарапшылық жұмыстарды жəне инжинирингтiк көрсетілетін 
қызметтерді жүзеге асыратын сарапшыларды аттестаттау» 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

«Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі салаларында 
сарапшылық жұмыстарды жəне инжинирингтiк көрсетілетін 

қызметтерді жүзеге асыратын сарапшыларды аттестаттау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне

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

қимылдар) реттілігінің сипаттамасы

«Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі салаларында 
сарапшылық жұмыстарды жəне инжинирингтiк көрсетілетін 

қызметтерді жүзеге асыратын сарапшыларды аттестаттау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне

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

«Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі салаларында 
сарапшылық жұмыстарды жəне инжинирингтiк көрсетілетін 

қызметтерді жүзеге асыратын сарапшыларды аттестаттау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне

4-қосымша
 «Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі салаларында сарапшылық жұмыстарды жəне инжинирингтiк қызметтерді жүзеге 

асыратын сарапшыларды аттестаттау» мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

«Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі салаларында сарапшылық жұмыстарды жəне инжинирингтiк қызметтерді жүзеге 
асыратын сарапшыларды аттестаттау» мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

ЖОБА

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару ту-
ралы» 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:
1) «Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарындағы білім алушыларға жатақхана 

беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;

2) «Техникалық жəне кəсіптік білім туралы құжаттардың телнұсқаларын беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламенті;

3) «Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына құжаттар 
қабылдау» 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 «Техникалық жəне кəсіптік білім беру саласында көрсетілетін 
мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне 
ғылым Министрінің 2015 жылғы 14 сəуірдегі № 200 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11220 болып тіркелген) қолданысқа енгізілгеннен бұрын емес.

Қызылорда облысының əкімі                                                            Қ.КӨШЕРБАЕВ.

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ƏКІМДІГІНІҢ 2015 ЖЫЛҒЫ 22 МАУСЫМДАҒЫ №52 ҚАУЛЫСЫ
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 22.07.2015 жылы № 5067 тіркелген

МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ РЕГЛАМЕНТТЕРІН БЕКІТУ ТУРАЛЫ 

Қызылорда облысы əкімдігінің
2015  жылғы  «22»   маусымдағы  №52

қаулысымен бекітілген
«Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарындағы білім алушыларға жатақхана беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер
1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: жатақханасы бар техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдары (бұдан əрі - көрсетілетін қызметті 

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

рылады.
2.  Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нысаны: қағаз түрінде. 
3. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі - техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарында білім алушыларға «Техникалық жəне кəсіптік 

білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2015 жылғы 14 сəуірдегі № 200 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №11220  болып тіркелген) бекітілген 
«Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарындағы білім алушыларға жатақхана беру»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан 
əрі - стандарт) 1-қосымшасына сəйкес нысан бойынша жатақхана беру туралы жолдама (бұдан əрі - жолдама).

4. Мемлекеттік қызмет 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 көрсетілетін қызметті 

берушіге стандарттың 2-қосымшасына сəйкес нысан бойынша өтініш ұсынуы.
6.  Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оны орындаудың ұзақтығы:
1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге стандарттың 9-тармағына сəйкес келесі құжаттарды ұсынады:
стандарттың 2-қосымшасына сəйкес нысан бойынша ұйым басшысының атына жатақханадан орын беру туралы өтініш;
отбасы болған жағдайда, отбасының құрамы туралы анықтама;
ата-анасының (ата-аналарының) қайтыс болуы туралы куəліктің көшірмесі (жетім балалар үшін);
отбасында 4 немесе одан да көп баланың болуы туралы анықтама (көпбалалы отбасылардан шыққан балалар үшін);
Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрінің 2014 жылғы 1 сəуірдегі №142-ө бұйрығымен (нормативтік 

құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №9377 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша мүгедектігін растау туралы анықтама;
мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек алу үшін құқықты растау туралы анықтама немесе жан басына шаққандағы  орташа табысы күнкөріс 

деңгейінен төмен отбасылардан шыққан балалар үшін атаулы əлеуметтік көмек көрсетудің жоқтығы туралы анықтама; 
жеке басын куəландыратын құжат (салыстыру үшін);
2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдаған тұлғаның 

тегі мен аты-жөні көрсетілген, сондай-ақ, мөртаңба, кіріс нөмірі жəне күні қойылған қолхат (бұдан əрі - қолхат) 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 құжаттарды қарайды, жолдаманы дайындайды жəне көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (тоғыз жұмыс күні 

ішінде);
5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы жолдамаға қол қояды жəне көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкеріне жолдайды (отыз 

минуттан аспайды);
6) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері жолдаманы тіркейді жəне көрсетілетін қызметті алушыға 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 берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара 
іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы

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

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) орындаушы. 
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 толық сипаттамасы осы регламенттің 3-қосымшасына сəйкес мемлекеттік қызмет 
көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы «Қызылорда облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің, 
Қызылорда облысы əкімдігінің, Қызылорда қаласы жəне аудан əкімдіктерінің ресми интернет-ресурстарында орналастырылады.

«Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарындағы
 білім алушыларға жатақхана 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

«Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарындағы
 білім алушыларға жатақхана беру»

 мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 
2 -қосымша

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

«Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарындағы
 білім алушыларға жатақхана беру»

 мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 
3 -қосымша

«Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарында білім алушыларға жатақхана беру» мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-
процестерінің анықтамалығы

Қызылорда облысы əкімдігінің
2015 жылғы  «22»  маусымдағы  № 52 қаулысымен

бекітілген
«Техникалық жəне кəсіптік білім туралы құжаттардың телнұсқаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы  ережелер
1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдары (бұдан əрі - көрсетілетін қызметті беруші).
Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызмет 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) арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны:  қағаз жүзінде. 
3. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі - техникалық жəне кəсіптік білім туралы құжаттардың телнұсқасы (бұдан əрі - телнұсқа).
4. Мемлекеттік қызмет жеке 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 көрсетілетін қызметті 

берушіге «Техникалық жəне кəсіптік білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы»  Қазақстан Республи-
касы Білім жəне ғылым министрінің 2015 жылғы 14 сəуірдегі № 200 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 
№11220 болып тіркелген) бекітілген «Техникалық жəне кəсіптік білім туралы құжаттардың телнұсқаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының (бұдан əрі - стандарт) 1-қосымшасына сəйкес нысан бойынша өтініш ұсынуы.

6. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оны  орындаудың ұзақтығы:
1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге стандарттың  9-тармағына сəйкес келесі құжаттарды ұсынады:
стандарттың 1-қосымшасына сəйкес нысан бойынша білім туралы құжаттың жоғалу  мəн-жайлары  немесе басқа да себептері (тегінің, атының, 

əкесі атының (бар болса) өзгеруі, жарамсыздығы немесе оны толтыру кезіндегі қателер) баяндалған өтініш;
жеке басын куəландыратын құжат (тұлғаны салыстыру үшін);
құжаттың нөмірі жəне берілгенін тіркеу күні көрсетілген, азамат құжатының жоғалғаны жөніндегі ақпаратты орналастырған күннен бастап 

жарияланған мерзімі күнтізбелік 10 күннен аспаған мерзімді баспа басылымынан үзінді немесе бүлінген құжаттың түпнұсқасын ұсыну;
2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдап алған 

тұлғаның тегі мен аты-жөні көрсетілген, сондай-ақ мөртаңба, кіріс нөмірі жəне күні қойылған қолхат (бұдан əрі - қолхат) береді жəне құжаттарды 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (отыз минуттан аспайды);

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

1 Рəсімнің
(іс-қимылдың) 

нөмірі

1 2 3 4 5 6 7

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 

атауы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
кеңсе 

қызметкері

Көрсетілетін
қызметті

берушінің
басшысы

Орындаушы Аттестаттау 
комиссиясы

Орындаушы Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Орындаушы

3 Рəсімнің
(іс-қимылдың) 

атауы жəне 
олардың 

сипаттамасы

құжаттарды 
тіркейді жəне 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға 
қолхат 
береді

құжаттарды 
қарайды

құжаттарды 
қарайды жəне
аттестаттаудан 

өтуге 
көрсетілетін 

қызметті 
алушылардың 

тізімін 
дайындайды

құжаттардың 
Қағидалар 

талаптарына 
сəйкестігін 

қарайды

аттестаттау 
комиссиясының 

хаттамасы негізінде 
хаттаманы бекіту 

туралы бұйрықтың 
жобасын, тестілеу 

жүргізу кестесі 
мен хабарламаны 

дайындайды

бұйрыққа, 
тестілеу 
жүргізу 

кестесі мен 
хабарламаға 
қол қояды

бұйрықты, 
тестілеу 
жүргізу 

кестесі мен 
хабарламаны 

тіркейді

4 Келесі рəсімді
(іс-қимылды) 
орындауды
бастау үшін

негіз болатын
мемлекеттік

қызметті көрсету
бойынша

рəсім (іс-қимыл) 
нəтижесі

құжаттарды
көрсетілетін

қызметті
берушінің

басшысына
ұсынады

орындаушыға 
жолдайды

құжаттарды
аттестаттау

комиссиясының
қарауына
ұсынады

аттестаттау
комиссиясы
отырысының
хаттамасын

орындаушыға
жолдайды

көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына 
ұсынады

орындаушыға 
жолдайды

тестілеу 
жүргізу 

кестесі немесе 
хабарламаны 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға 

жолдайды

5 Орындалу 
мерзiмi

20 минуттан
аспайды

20 минуттан
аспайды

10 жұмыс
күні ішінде

5 жұмыс
күні ішінде

5 жұмыс күні 
ішінде

1 жұмыс күні 
ішінде

3 жұмыс күні 
ішінде

1 Рəсімнің
(іс-қимылдың) нөмірі

8 9 10 11 12

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Орындаушы Аттестаттау 
комиссиясы

Орындаушы Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Орындаушы

3 Рəсімнің 
(іс-қимылдың) 

атауы жəне олардың 
сипаттамасы

тестілеуді өткізеді тестілеу 
қорытындыларын 

қарайды

аттестаттау комиссиясының 
хаттамасы негізінде 

хаттаманы бекіту туралы 
бұйрықтың жобасын, 

аттестатты немесе 
тестілеуден өтпегендігі 

туралы хабарлама-хатты 
дайындайды 

бұйрыққа, 
аттестатқа немесе 

тестілеуден 
өтпегендігі туралы 

хабарлама-хатқа 
қол қояды

аттестатты немесе 
тестілеуден өтпегендігі 

туралы 
хабарлама-хатты 

тіркейді

4 Келесі рəсімді (іс-
қимылды) орындауды 

бастау үшін негіз 
болатын мемлекеттік 

қызметті көрсету 
бойынша рəсім (іс-
қимыл) нəтижесі

тестілеу 
қорытындыларын 

аттестаттау 
комиссиясының 

қарауына 
ұсынады

комиссия 
отырысының 
хаттамасын 

орындаушыға 
жолдайды

көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады

орындаушыға 
жолдайды

көрсетілетін қызметті 
алушыға береді

5 Орындалу мерзiмi 5 жұмыс күні 
ішінде

5 жұмыс күні 
ішінде

5 жұмыс күні ішінде 1 жұмыс күні 
ішінде

5 жұмыс күні ішінде

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 Рəсімнің (іс-қимылдың) 
атауы жəне олардың 

сипаттамасы

құжаттарды тіркейді, 
көрсетілетін қызметті 
алушыға қолхат береді

құжаттарды 
қарайды

құжаттарды қарайды 
жəне жолдаманы 

дайындайды

жолдамаға қол 
қояды

жолдаманы тіркейді

4 Келесі рəсімді (іс-қимылды) 
орындауды бастау үшін 

негіз болатын мемлекеттік 
қызметті көрсету бойынша 
рəсім (іс-қимыл) нəтижесі

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына ұсынады

құжаттарды 
орындаушыға 

жолдайды

жолдаманы 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
басшысына  ұсынады

жолдаманы 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкеріне 
жолдайды

жолдаманы 
көрсетілетін 

қызметті алушыға 
береді

5 Орындалу мерзімі 30 минуттан аспайды 30 минуттан 
аспайды

9  жұмыс күні ішінде 30 минуттан 
аспайды

30 минуттан 
аспайды

4) орындаушы құжаттарды қарайды, телнұсқаны дайындайды жəне көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (жиырма жеті 
күнтізбелік күн ішінде);

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

6) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері телнұсқаны тіркейді жəне көрсетілетін қызметті алушыға 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 көрсетілетін қызмет процесіне қатысатын көрсетілетін қызметті беруші мен құрылымдық бөлімшелердің (қызметкерлердің) 
тізбесі:

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

реттілігінің сипаттамасы осы регламенттің 3-қосымшасында келтірілген. 
9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде рəсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігі, көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 

бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимылдарының, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету процесінде өзге көрсетілетін қызметті 
берушілер жəне (немесе) Орталықпен өзара іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы осы регламенттің 4-қосымшасына сəйкес мемлекеттік қызмет 
көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген. 

 Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы «Қызылорда облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің, 
Қызылорда облысы əкімдігінің, Қызылорда қаласы жəне аудан əкімдіктерінің ресми интернет-ресурстарында орналастырылады.

4. Орталықпен жəне (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен өзара  іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы
11. Қызметті Орталық арқылы көрсету кезіндегі көрсетілетін қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті алушы рəсімдерінің (іс-

қимылдарының) кезектілігі мен жүгіну тəртібінің сипаттамасы:
1) көрсетілетін қызметті алушы Орталыққа стандарттың 9-тармағына сəйкес келесі құжаттарды ұсынады:
стандарттың 1-қосымшасына сəйкес нысан бойынша техникалық жəне кəсіптік оқу орны басшысының атына өтініш, онда білім туралы 

құжаттың жоғалу  мəн-жайлары  немесе басқа да себептері (тегінің, атының, əкесі атының (бар болса) өзгеруі, жарамсыздығы немесе оны толты-
ру кезіндегі қателер) баяндалады;

жеке басын куəландыратын құжат (тұлғаны салыстыру үшін); 
құжаттың нөмірі жəне берілгенін тіркеу күні көрсетілген, азамат құжатының жоғалғаны жөніндегі ақпаратты орналастырған күннен бастап 

жарияланған мерзімі күнтізбелік 10 күннен аспаған мерзімді баспа басылымынан үзінді немесе бүлінген құжаттың түпнұсқасын ұсыну;
техникалық жəне кəсіптік білім беретін оқу орны таратылған жағдайда көрсетілетін қызметті алушы техникалық жəне кəсіптік білім беретін 

оқу орнының орналасқан жеріндегі мұрағатқа жүгінеді;
2)  Орталық қызметкері құжаттарды тіркейді жəне көрсетілетін қызметті алушыға тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат береді, 

көрсетілетін қызметті алушы стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттар тізбесін толық ұсынбаған жағдайда, Орталық қызметкері құжаттарды 
қабылдаудан бас тартады жəне стандарттың  2-қосымшасына сəйкес құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы  қолхат береді (жиырма минут-
тан аспайды);

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

4) құжаттар қабылданғаннан кейін мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 
(қызметкерлерінің) іс-қимылдары осы регламенттің                               6-тармағының  2-5) тармақшаларына сəйкес жүзеге асырылады;

5) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері телнұсқаны тіркейді жəне Орталыққа жолдайды (бір жұмыс күні ішінде);
6) Орталық қызметкері телнұсқаны тіркейді жəне көрсетілетін қызметті алушыға 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.

«Техникалық жəне кəсіптік білім туралы
 құжаттардың 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

 Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде:

«Техникалық жəне кəсіптік білім туралы
 құжаттардың телнұсқаларын 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) сипаттамасы

«Техникалық жəне кəсіптік білім туралы 
құжаттардың телнұсқаларын 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 көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде:

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

Көрсетілетін қызметті алушы Орталыққа жүгінген кезде:

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 Рəсімнің 
(іс-қимылдың) 

атауы жəне олардың 
сипаттамасы

құжаттарды тіркейді, 
көрсетілетін қызметті 
алушыға қолхат береді

құжаттарды
 қарайды

құжаттарды 
қарайды жəне 
телнұсқаны 
дайындайды

 телнұсқаға қол қояды телнұсқаны 
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

телнұсқаны 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
басшысына 

ұсынады  

 телнұсқаны кеңсе                        
қызметкеріне жолдайды

телнұсқаны 
көрсетілетін 

қызметті алушыға 
береді

5 Орындалу мерзiмi 30 минуттан                 
аспайды

30 минуттан                 
аспайды

27 күнтізбелік                                    
күн  ішінде

  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 Рəсімнің
 (іс-қимылдың) 

атауы жəне 
олардың 

сипаттамасы

құжаттарды           
тіркейді

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушіге 

жолдайды

құжаттарды 
тіркейді

құжаттарды 
қарайды

құжаттарды 
қарайды жəне  
телнұсқаны 
дайындайды

телнұсқаға қол 
қояды 

телнұсқаны 
тіркейді

телнұсқаны 
тіркейді

4 Келесі рəсімді
 (іс-қимылды) 

орындауды 
бастау үшін 

негіз болатын 
мемлекеттік 

қызметті көрсету 
бойынша 
рəсімнің

(іс-қимылдың) 
нəтижесі

 көрсетілетін 
қызметті 
алушыға 

құжаттардың 
қабылданғаны 

немесе 
құжаттарды 

қабылдаудан бас 
тарту туралы  
қолхат береді 

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады

құжаттарды 
орындаушыға 

жолдайды

телнұсқаны 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады

телнұсқаны 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің кеңсе                        

қызметкеріне 
жолдайды

телнұсқаны 
Орталыққа 
жолдайды

телнұсқаны 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға  

береді

5 Орындалу мерзiмi 20 минуттан                         
аспайды

1 жұмыс 
күні ішінде, 
мемлекеттік 

қызмет көрсету 
мерзіміне 
кірмейді

30 минуттан 
аспайды

30 минуттан 
аспайды

27 күнтізбелік 
күн ішінде

30 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні 
ішінде

20 минуттан 
аспайды

1 Рəсімнің (іс-қимылдың) нөмірі 1

2
Құрылымдық бөлімшелердің атауы Орындаушы

3 Рəсімнің (іс-қимылдың) атауы жəне олардың сипаттамасы құжаттарды қарайды жəне тіркейді 
4 Келесі рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын 

мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рəсім (іс-қимыл) нəтижесі
көрсетілетін қызметті алушыға қолхат береді

5 Орындалу мерзімі 15 минуттан аспайды

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару ту-
ралы» 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:
1) «Медициналық қызметке лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;
2) «Фармацевтикалық қызметке лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

регламенті;
3) «Денсаулық сақтау саласында есiрткi құралдарының, психотроптық заттар мен 

прекурсорлардың айналымына байланысты қызметтерге лицензия 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 «Медициналық қызмет саласындағы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 жылдың 28 сəуірдегі №294 бұйрығы жəне 
«Фармацевтикалық қызмет саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің   
2015 жылдың 28 сəуірдегі №293бұйрығы қолданысқа енгізілгеннен бұрын емес. 

Қызылорда облысының əкімі                                                            Қ.КӨШЕРБАЕВ.

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ РЕГЛАМЕНТТЕРІН БЕКІТУ ТУРАЛЫ 

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

бекітілген
«Медициналық қызметке лицензия беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер
1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: «Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі – 

көрсетілетін қызметті беруші).
Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі; 
2) Қызылорда облысы бойынша «Халыққа қызмет көрсету орталығы» Республикалық мемлекеттік кəсіпорнының филиалы, оның бөлімдері 

мен бөлімшелері  (бұдан əрі – Орталық); 
3)  www.elicense.kz, www.e.gov.kz «электрондық үкіметтің» веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) жəне (немесе) қағаз жүзінде.
3. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі – медициналық қызметке лицензия жəне (немесе) лицензияға қосымша, лицензияны жəне (немесе) 

лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу, лицензияның жəне (немесе) лицензияға қосымшаның телнұсқасы (бұдан əрі - лицензия) не «Медициналық 
қызмет саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік 
даму министрінің   2015 жылдың 28 сəуірдегі №294 бұйрығымен бекітілген «Медициналық қызметке лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының (бұдан əрі - стандарт) 10-тармағында көзделген жағдайларда жəне негіздемелер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден 
бас тарту туралы дəлелді  жауап.

Көрсетілетін қызметті алушы лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қағаз жеткізгіште алу үшін жүгінген  жағдайда, лицензия 
жəне (немесе) лицензияға қосымша электрондық форматта ресімделеді, басып шығарылады жəне көрсетілетін қызметті берушінің мөрімен жəне 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысының қолымен расталады. 

Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесі көрсетілетін қызметті алушының 
«жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті тұлғасының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған 
электрондық құжат нысанында жіберіледі.

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

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

оның өкілінің) (бұдан əрі – оның өкілі) көрсетілетін қызметті берушіге, Орталыққа стандарттың 1, 2, 3, 4, 6, 7–қосымшаларына сəйкес белгіленген 
нысандар бойынша тиісті өтініш ұсынуы 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:
лицензияны алу үшін:
стандарттың 1 немесе 2-қосымшаларына сəйкес белгіленген нысандағы өтініш; 
жеке тұлға үшін – жеке басын куəландыратын құжат (жеке басын сəйкестендіру үшін талап етіледі);
қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;
стандарттың 5-қосымшасына сəйкес біліктілік талаптарына сəйкестігі туралы мəліметтер нысаны; 
үй-жайға немесе ғимаратқа меншік не жалдау не мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару құқығын куəландыратын құжат (салыстырып тексе-

ру үшін түпнұсқасы ұсынылмаған жағдайда нотариат куəландырған);
жоғары немесе орта медициналық білімі туралы дипломның көшірмесі (салыстырып тексеру үшін түпнұсқасы ұсынылмаған жағдайда нота-

риалды куəландырылған);
қайта даярлаудан өту туралы куəліктің немесе біліктілікті арттырудан өту туралы куəліктің көшірмесі (салыстырып тексеру үшін түпнұсқасы 

ұсынылмаған жағдайда нотариат куəландырған);
Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 34-бабына сəйкес қызметтің кіші түріне сəйкес қызметкердің еңбек қызметін растайтын құжаттың 

көшірмесі (салыстырып тексеру үшін түпнұсқасы ұсынылмаған жағдайда нотариат куəландырған); 
лицензияға қосымшаны алу үшін:
стандарттың 1 немесе 2- қосымшаларына сəйкес белгіленген нысандағы өтініш;
стандарттың 5-қосымшасына сəйкес біліктілік талаптарына сəйкестігі туралы мəліметтер нысаны; 
үй-жайға немесе ғимаратқа меншік немесе жалға алу немесе мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару құқығын куəландыратын құжаттың 

көшірмесі (салыстырып тексеру ушін түпнусқа ұсынылмаған жағдайда нотариат куəландырған); 
жоғары немесе орта медициналық білімі туралы дипломның көшірмесі (салыстырып тексеру ушін түпнусқа ұсынылмаған жағдайда нотари-

ат куəландырған);
қайта даярлаудан өту туралы куəліктің немесе біліктілікті арттырудан өту туралы куəліктің көшірмесі (салыстырып тексеру үшін түпнұсқасы 

ұсынылмаған жағдайда нотариат куəландырған); 
Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 34-бабына сəйкес мəлімделген қызметтің кіші түрлеріне сəйкес қызметкердің еңбек қызметін растай-

тын құжаттың көшірмесі (салыстырып тексеру ушін түпнусқа ұсынылмаған жағдайда нотариат ку əландырған); 
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу үшін:
стандарттың 3 немесе 4-қосымшаларына   сəйкес белгіленген нысандағы өтініш;
лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алымның бюджетке төлегенін растайтын құжаттың көшірмесі;
көрсетілетін қызметті алушы қайта ресімделген лицензияны алу кезінде бұрын қағаз тасығышта берілген лицензияны жəне (немесе) лицензияға 

қосымшаны көрсетілетін қызметті берушіге қайтарады;
лицензияның жəне (немесе) лицензияға қосымшаның телнұсқасын алу үшін:
стандарттың 6 немесе 7-  қосымшаларына сəйкес белгіленген нысандағы өтініш;
қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның бюджетке төлегенін растайтын құжаттың көшірмесі;
мемлекеттік ақпараттық ресурстар болып табылатын, жеке басын куəландыратын құжаттар, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу), 

көрсетілетін қызметті алушыны дара кəсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеу, лицензия, лицензиялық алым сомасын төлеу (ЭҮТШ арқылы төленген 
жағдайда), жылжымайтын мүлік объектісін тіркеу туралы мəліметтерді көрсетілетін қызметті беруші «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті 
мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады

көрсетілетін қызметті алушы егер Қазақстан Республикасының заңдарымен өзге көзделмесе, ақпараттық жүйелерде қамтылатын, заңмен 
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға жазбаша келісім береді;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне құжаттар пакетінің 
қабылданған күні мен уақыты көрсетілген, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркелгені туралы белгі қойылған өтініш көшірмесін (бұдан 
əрі – өтініш көшірмесі) береді жəне құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (жиырма минуттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы  құжаттарды қарайды жəне көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына  жолдайды (жи-
ырма минуттан аспайды);

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді, құжаттардың толық ұсынылмау фактісі 
анықталған жағдайда өтінішті қарауды тоқтату туралы жазбаша уəжделген жауап (бұдан əрі – тоқтату туралы жауап) əзірлейді, құжаттар толық 
ұсынылған жағдайда лицензияны дайындайды немесе көрсетілетін қызметті алушымен не оның өкілімен ұсынылған құжаттар стандарттың 
10-тармағында көзделген негіздерге сəйкес келген жағдайда мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап (бұдан əрі - дəлелді 

бас тарту) дайындайды жəне тоқтату туралы жауапты, лицензияны немесе дəлелді бас тартуды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады: 

тоқтату туралы жауапты беру кезінде – бір жұмыс күні ішінде; 
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде – он үш жұмыс күні ішінде;
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу кезінде – екі жұмыс күні ішінде;
лицензияның жəне (немесе) лицензияға қосымшаның телнұсқасын беру кезінде – бір жұмыс күні ішінде;
дəлелді бас тартуды беру кезінде - тиісінше 1,2 немесе 13 жұмыс күні ішінде.
5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы тоқтату туралы жауапқа, лицензияға немесе дəлелді бас тартуға қол қояды жəне көрсетілетін 

қызметті берушінің кеңсе қызметкеріне жолдайды (жиырма минуттан аспайды);
6) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері тоқтату туралы жауапты, лицензияны немесе дəлелді бас тартуды тіркейді жəне 

көрсетілген 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 берушінің құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) мен өзге де 
ұйымдардың өзара іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызметі көрсету процесіне қатысатын көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) мен өзге 
де ұйымдардың тізбесі:

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

реттілігінің сипаттамасы осы регламенттің 3-қосымшасында келтірілген. 
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 (неме-
се) 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 денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінің, Қызылорда облысы əкімдігінің, Қызылорда қаласы жəне аудан əкімдіктерінің ресми интернет-ресурстарында орналастырылады.

4. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде Орталықпен өзара іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы
10. Қызметті Орталық 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 Орталыққа стандарттың 9-тармағына сəйкес келесі  құжаттарды  ұсынады:
  лицензияны алу үшін:
  стандарттың 1 немесе 2- қосымшаларына сəйкес нысан бойынша өтініш;
  жеке тұлға үшін – жеке басын куəландыратын құжат (жеке басын сəйкестендіру үшін талап етіледі);
  қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжат;
  стандарттың 5-қосымшасына сəйкес біліктілік талаптарына сəйкестігі туралы мəліметтер нысаны;
  үй-жайға немесе ғимаратқа меншік не жалға алу не мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару құқығын куəландыратын құжат (салыстырып тек-

серу үшін түпнұсқасы ұсынылмаған жағдайда нотариалдық куəландырған);
  жоғары немесе орта медициналық білімі туралы диплом (салыстырып тексеру үшін түпнұсқасы ұсынылмаған жағдайда нотариат 

куəландырған);
  қайта даярлаудан өту туралы куəлік немесе біліктілікті арттырудан өту туралы куəлік (салыстырып тексеру үшін түпнұсқасы ұсынылмаған 

жағдайда нотариалдық куəландырған);
  Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 34-бабына сəйкес,мəлімделген қызметтің кіші түрлеріне сəйкес түпнұсқасы қызметкердің еңбек 

қызметін растайтын құжат (салыстырып тексеру үшін түпнұсқасы ұсынылмаған жағдайда нотариат куəландырған);
  лицензияға қосымшаны алу үшін:
  стандарттың 1 немесе  2- қосымшаларына сəйкес нысан бойынша өтініш;
  стандарттың 5-қосымшасына сəйкес біліктілік талаптарына сəйкестігі туралы мəліметтер нысаны;
  үй-жайға немесе ғимаратқа меншік немесе жалға алу немесе мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару құқығын куəландыратын құжат (салы-

стырып тексеру үшін түпнұсқасы ұсынылмаған жағдайда нотариат куəландырған);
  жоғары немесе орта медициналық білімі туралы диплом (салыстырып тексеру үшін түпнұсқасы ұсынылмаған жағдайда нотариат 

куəландырған);
  қайта даярлаудан өту туралы куəлік немесе біліктілікті жоғарылатудан өту туралы куəлік көшірмесі (салыстырып тексеру үшін түпнұсқасы 

ұсынылмаған жағдайда нотариат куəландырған);
  Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 34-бабына сəйкес мəлімделген қызметтің кіші түрлеріне сəйкес қызметкердің еңбек қызметін рас-

тайтын құжат  (салыстырып тексеру үшін түпнұсқасы ұсынылмаған жағдайда нотариалды куəландырған);
  лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу кезінде:
 стандарттың 3 немесе 4-қосымшаларына сəйкес белгіленген нысандағы өтініш;
  лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу жағдайларын қоспағанда, лицензияларды қайта ресімдеу кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен ай-

налысу құқығы үшін лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжат;
көрсетілетін қызметті алушы қайта ресімделген лицензияны алу кезінде бұрын қағаз тасығышта берілген лицензияны жəне (немесе) лицензияға 

қосымшаны көрсетілетін қызметті берушіге қайтарады;
  лицензияның жəне (немесе) лицензияға қосымшаның телнұсқасын алу үшін:
  стандарттың 6 немесе 7-қосымшаларына сəйкес белгіленген нысандағы өтініш;
  қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжат;
 мемлекеттік ақпараттық ресурстар болып табылатын, жеке басын куəландыратын құжаттар, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу), 

көрсетілетін қызметті алушыны дара кəсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеу, лицензия, лицензиялық алым сомасын төлеу (ЭҮТШ арқылы төленген 
жағдайда), жылжымайтын мүлік объектісін тіркеу туралы мəліметтерді көрсетілетін қызметті беруші «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті 
мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады;

көрсетілетін қызметті алушы егер Қазақстан Республикасының заңдарымен өзге көзделмесе, ақпараттық жүйелерде қамтылатын, заңмен 
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға жазбаша келісім береді;

2) Орталық қызметкері құжаттарды тіркейді жəне көрсетілетін қызметті алушыға не өкіліне тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы 
қолхат береді немесе көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі стандарттың 9-тармағында көзделген тізбеге сəйкес құжаттар топтамасын толық 
ұсынбаған жағдайда стандарттың 8-қосымшасына сəйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді; 

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

4) құжаттар қабылданғаннан кейін мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 
(қызметкерлерінің) іс-қимылдары осы регламенттің 6-тармағының      2-5) тармақшаларына сəйкес жүзеге асырылады; 

5) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері тоқтату туралы жауапты, лицензияны немесе дəлелді бас тартуды тіркейді жəне 
Орталыққа жолдайды (бір жұмыс күні ішінде);

6) Орталық қызметкері тоқтату туралы жауапты, лицензияны немесе дəлелді 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 
2-қосымшасында келтірілген.

11. 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 
электрондық құжат нысанындағы сұраныс (бұдан əрі – электрондық сұраныс) пен стандарттың  9-тармағына сəйкес келесі құжаттарды жолдайды:

лицензияны алу үшін:
«электрондық үкімет» төлем шлюзі арқылы төлеуді қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжаттың 

электрондық көшірмесі;
стандарттың 5-қосымшасына сəйкес біліктілік талаптарына сəйкестік туралы мəліметтер нысаны; 
үй-жайға немесе ғимаратқа меншік немесе жалдға алу немесе мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару құқығын куəландыратын құжаттың 

электрондық көшірмесі;
жоғары немесе орта медициналық білімі туралы дипломның электрондық көшірмесі;
қайта даярлаудан өту туралы куəліктің немесе біліктілікті жоғарылатудан өту туралы куəліктің электрондық көшірмесі; 
Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 34-бабына сəйкес мəлімделген қызметтің кіші түрлеріне сəйкес қызметкердің еңбек қызметін рас-

тайтын құжаттың электрондық көшірмесі;
лицензияға қосымшаны алу үшін:
стандарттың 5-қосымшасына сəйкес біліктілік талаптарына сəйкестік туралы мəліметтер нысаны; 
үй-жайға немесе ғимаратқа меншік немесе жалға алу немесе мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару құқығын куəландыратын құжаттың 

электрондық көшірмесі;
жоғары немесе орта медициналық білімі туралы дипломның электрондық көшірмесі;
қайта даярлаудан өту туралы куəліктің немесе біліктілікті арттырудан өту туралы куəліктің электрондық көшірмесі; 
Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 34-бабына сəйкес мəлімделген қызметтің кіші түрлеріне сəйкес, қызметкердің еңбек қызметін рас-

тайтын құжаттың электрондық көшірмесі;
лицензияны қайта ресімдеу үшін:
«электрондық үкімет» төлем шлюзі арқылы төлеуді қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу кезінде лицензиялық алымның бюджетке 

төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі;
көрсетілетін қызметті алушы қайта ресімделген лицензияны алу кезінде бұрын қағаз тасығышта берілген лицензияны жəне (немесе) 

лицензияға қосымшаны көрсетілетін қызметті берушіге қайтарады;
лицензияның жəне (немесе) лицензияға қосымшаның телнұсқасын алу үшін: 
қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжат;
мемлекеттік ақпараттық ресурстар болып табылатын, жеке басын куəландыратын құжаттар, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу), 

көрсетілетін қызметті алушыны дара кəсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеу, лицензия, лицензиялық алым сомасын төлеу (ЭҮТШ арқылы төленген 
жағдайда), жылжымайтын мүлік объектісін тіркеу туралы мəліметтерді көрсетілетін қызметті беруші «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті 
мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады;

көрсетілетін қызметті алушы егер Қазақстан Республикасының заңдарымен өзге көзделмесе, ақпараттық жүйелерде қамтылатын, заңмен 
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға жазбаша келісім береді;

2) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы электрондық сұраныс пен құжаттарды қабылдайды, көрсетілетін қызметті алушыны не 
оның өкілінің жеке «кабинетінде» электрондық сұраныс пен құжаттардың қабылданғандығы жəне мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесін алу 
күні мен уақыты көрсетілген хабарлама жолданады (он бес минуттан аспайды);

3) электрондық сұраныс пен құжаттарды қабылданғаннан кейін мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимылдары  осы регламенттің 6-тармағының 2-5) тармақшаларына сəйкес жүзеге асырылады;

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін тіркейді жəне көрсетілетін қызметті алушы 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.   

           
«Медициналық қызметке лицензия 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
Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде:

1 Рəсімнің 
(іс-қимылдың) 

нөмірі

1 2 3 4 1

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 

атауы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін қызметті орындаушысы     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 жəне тоқтату 
туралы жауапты, лицензияны немесе 

дəлелді бас тартуды дайындайды

тоқтату туралы 
жауапқа, лицензияға 
немесе дəлелді бас 
тартуға қол қояды

тоқтату туралы 
жауапты, 

лицензияны 
немесе дəлелді 

бас тартуды 
тіркейді

4 Келесі рəсімді 
(іс-қимылды) 
орындауды 
бастау үшін 

негіз болатын 
мемлекеттік 

қызметті көрсету 
бойынша рəсім 

(іс-қимыл) 
нəтижесі

құжаттарды 
көрсетілетін қызметті 

берушінің 
 басшысына ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

орындаушысына 
жолдайды

тоқтату туралы жауапты, лицензия 
немесе дəлелді бас тартуды 

көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады

тоқтату туралы 
жауапты, 

лицензияны немесе 
дəлелді бас тартуды 

көрсетілетін 
қызметті берушінің 
кеңсе қызметкеріне  

жолдайды

тоқтату туралы 
жауапты, 

лицензияны 
немесе дəлелді 

бас тартуды 
көрсетілетін 

қызметті алушыға 
не оның өкіліне 

береді

5 Орындалу 
мерзiмi

20 минуттан аспайды 20 минуттан 
аспайды

тоқтату туралы жауапты беру кезінде 
–1 жұмыс күні ішінде; 

лицензия беру кезінде – 13 жұмыс 
күні ішінде;

қайта рəсімдеу кезінде –  2 жұмыс 
күні ішінде;

телнұсқа беру  кезінде – 1 жұмыс 
күні ішінде;

дəлелді бас тартуды беру кезінде 
- тиісінше 1,2 немесе 13 жұмыс 

күні ішінде.

20 минуттан 
аспайды

15 минуттан 
аспайды

(Соңы. Басы өткен санда)



«Медициналық қызметке лицензия беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне

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

«Медициналық қызметке лицензия беру»
 мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне

5-қосымша
«Медициналық қызметке лицензия беру» мемлекеттік қызмет көрсетудің  бизнес-процестерінің анықтамалығы

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде

«Медициналық қызметке лицензия беру» мемлекеттік қызмет көрсетудің  бизнес-процестерінің анықтамалығы
Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Орталыққа  жүгінген кезде

ÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁ
www.syrboyi.kz

ҚҰЖАТ 7
Сенбі, 1 тамыз, 2015 жыл

«СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ»
Қызылорда облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің 21-52-09 нөмірлі  «сенім теле-

фоны» тəулік бойы тұрақты жұмыс жасап тұрғанын еске саламыз.
Департаменттің Экономикалық тергеу қызметінің мекен жайы:  Қызылорда қаласы, Тасбөгет 

қыстағы, Ш.Есенов көшесі, 16,  кезекшілік бөлім телефоны 21-54-65.
Қызылорда облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті.

2015 жылдың 2-жартыжылдығына арналған Қызылорда облысы бойынша Мемлекеттік 
кірістер департаменті басшылығымен жеке тұлғаларды жəне заңды тұлғалар өкілдерін 

қабылдаудың кестесі

Қабылдау сағат 15:00-ден  18:00 аралығында жүргізіледі.
Қабылдауға жазылу (7242) 23-81-14, 21-58-27, 21-50-88 телефондары бойынша
E-mail: obch@taxkzil.mgd.kz; kzl.priemnaya2@kgd.gov.kz 

Лауазымы Аты-жөні Қабылдау күні жəне уақыты Орналасқан орны Телефоны
Қызылорда облысы 
бойынша Мемлекеттік 
кірістер департаменті 
басшысы

Мұстафаев 
Серік 
Жолдасбекұлы

2015 жылдың 16 шілдесі
2015 жылдың 13 тамызы
2015 жылдың 17 қыркүйегі
2015 жылдың 15 қазаны
2015 жылдың 12 қарашасы
2015 жылдың 10 желтоқсаны

Қызылорда қаласы, 
Абай даңғылы, 64 
«Г»
№401 кабинет

23-81-14

Қызылорда облысы 
бойынша Мемлекеттік 
кірістер департаменті 
басшысының 
орынбасары

Қалдарбеков 
Мұса Оспанұлы

2015 жылдың 14 шілдесі
2015 жылдың 11 тамызы
2015 жылдың 15 қыркүйегі
2015 жылдың 13 қазаны
2015 жылдың 10 қарашасы
2015 жылдың 8 желтоқсаны

Қызылорда қаласы, 
Абай даңғылы, 64 
«Г»
№401 кабинет

23-81-14

Қызылорда облысы 
бойынша Мемлекеттік 
кірістер департаменті 
басшысының 
орынбасары

Əбдрахманов 
Қайыргелді 
Ибрагимұлы

2015 жылдың 15 шілдесі
2015 жылдың 12 тамызы
2015 жылдың 16 қыркүйегі
2015 жылдың 14 қазаны
2015 жылдың 11 қарашасы
2015 жылдың 9 желтоқсаны

Қызылорда қаласы, 
Тасбөгет кенті, 
Ш.Есенов көшесі, 16

21-58-27

Қызылорда облысы 
бойынша Мемлекеттік 
кірістер департаменті 
басшысының 
орынбасары

Сейтжанұлы 
Ғани

2015 жылдың 21 шілдесі
2015 жылдың 18 тамызы
2015 жылдың 22 қыркүйегі
2015 жылдың 20 қазаны
2015 жылдың 17 қарашасы
2015 жылдың 22 желтоқсаны

Қызылорда қаласы, 
Тасбөгет кенті, 
Ш.Есенов көшесі, 16

21-50-88

«Медициналық қызметке лицензия 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) сипаттамасы
Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Орталыққа жүгінген кезде:

Медициналық қызметке лицензия 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:

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Орталыққа  жүгінген кезде:

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

Көрсетілетін 
қызметті 

орындаушысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
кеңсе 

қызметкері

Орталық
қызметкері

3 Рəсімнің 
(іс-қимылдың) 

атауы жəне 
олардың 

сипаттамасы

құжаттарды 
тіркейді

қабылданған 
құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушіге 

жолдайды

құжаттарды 
тіркейді

құжаттарды 
қарайды

тоқтату туралы 
жауапты, 

лицензияны 
немесе дəлелді 

бас тартуды 
дайындайды

тоқтату туралы 
жауапқа, лицензияға 
немесе дəлелді бас 
тартуға  қол қояды

тоқтату 
туралы 

жауапты, 
лицензияны 

немесе дəлелді 
бас тартуды 

тартуды  
тіркейді

тоқтату туралы 
жауапты, 

лицензияны 
немесе дəлелді 

бас тартуды 
тіркейді

4 Келесі рəсімді 
(іс-қимылды) 
орындауды 
бастау үшін 

негіз болатын 
мемлекеттік 

қызметті 
көрсету 

бойынша рəсім 
(іс-қимыл) 
нəтижесі

көрсетілетін 
қызметті 

алушыға не 
оның өкіліне 
құжаттардың 

қабылданғаны 
не құжаттарды 
қабылдаудан 

бас тарту 
туралы қолхат 

береді

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

 басшысына 
ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
орындаушы  

сына 
жолдайды

тоқтату туралы 
жауапты, 

лицензияны 
немесе дəлелді 

бас тартуды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады

 тоқтату туралы 
жауапты, лицензияны 

немесе дəлелді бас 
тартуды көрсетілетін 
қызметті берушінің 
кеңсе қызметкеріне  

жолдайды

тоқтату 
туралы 

жауапты, 
лицензияны 

немесе дəлелді 
бас тартуды 
Орталыққа 
жолдайды

тоқтату туралы 
жауапты, 

лицензияны 
немесе дəлелді 

бас тартуды 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға 

не оның өкіліне 
береді

5 Орындалу 
мерзімі

15 минуттан 
аспайды

1 жұмыс 
күні ішінде, 
мемлекеттік 

қызмет 
көрсету 

мерзіміне 
кірмейді

20 минуттан 
аспайды

20 минуттан 
аспайды

тоқтату туралы 
жауапты беру 

кезінде –  1 жұмыс 
күні ішінде; 

лицензия беру 
кезінде – 13 
жұмыс күні 

ішінде;
қайта рəсімдеу 

кезінде – 2 жұмыс 
күні ішінде;

телнұсқа беру  
кезінде – 1 жұмыс 

күні ішінде;
дəлелді бас 

тартуды беру 
кезінде - тиісінше 

1,2 немесе 13 
жұмыс күні 

ішінде.

20 минуттан аспайды 15 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні 
ішінде

«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:
1) «Туристік операторлық қызметті (туроператорлық қызмет) 

жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламенті;

2) «Туристік, оның ішінде туристік əлеует, туризм обьектілері 
жəне туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалар туралы туристік 
ақпарат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті 
бекітілсін.

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

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

Қызылорда облысының 
əкімі          Қ.КӨШЕРБАЕВ.

Қызылорда облысы əкімдігінің
2015жылғы « __» ___________№ _____ қаулысымен

бекітілген
«Туристік операторлық қызметті (туроператорлық қызмет жүзеге асыруға) лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

регламенті
1. Жалпы ережелер
1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: «Қызылорда облысының кəсіпкерлік жəне туризм басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан 

əрі – көрсетілетін қызметті беруші).
Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижелерін беру:
1) «Халыққа қызмет көрсету орталығы» Республикалық мемлекеттік кəсіпорныныңҚызылорда облысы бойынша филиалы, оның бөлімдері 

мен бөлімшелері  (бұдан əрі – Орталық);
2) www.e.gov.kz«электрондық үкімет» жəнеwww.elicense.kz «Е-лицензиялау»веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге асырыла-

ды.  
2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) жəне (немесе) қағаз жүзінде.
3.Мемлекеттік қызмет көрсету нəтежиесі:туристік операторлық қызметке (туроператорлық қызметке) лицензия, лицензияны қайта рəсімдеу, 

лицензияның телнұсқасы. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму министрлігінің2015жылғы28 сəуірдегі 
№495бұйрығымен бекітілген «Туристік операторлық қызметке (туроператорлық қызметке) лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандарты(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №11578 болып тіркелген)(бұдан əрі - стандарт) 10-тармағында 
көзделген жағдайлар мен негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап (бұдан əрі-дəлелді бас тарту).

Туроператорлық қызметке лицензия алу, лицензияны қайта рəсімдеу, лицензия телнұсқасын қағаз  тасығышта  алу үшін өтініш білдірген 
жағдайда мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі электрондық нысанда ресімделіп, басып шығарылады, мөрмен жəне көрсетілген қызмет 
берушінің уəкілетті адамының қолымен куəландырылады.

Порталда мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесі көрсетілген қызметті берушінің уəкілетті тұлғасының электрондық цифрлық 
қолтаңбасы (бұдан əрі-ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» жолданады. 

4. Мемлекеттік қызмет заңды жəне жеке тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алушы)ақылы негізде көрсетіледі.
2. Мемлекеттік қызмет көрсету  процессінде  Орталықпен іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы
5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рəсімді (іс-қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының (немесе қолхат бойын-

ша оның өкілінің) (əрі қарай – оның өкілінің) Орталыққа стандартының 1 қосымшасына сəйкес нысан бойынша,не портал арқылы электрондық 
құжат нысанындағыөтініш жолдауы.

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:
лицензия алу үшін:
стандарттың 1 немесе 2 қосымшаларына сəйкес заңды жəне жеке тұлға үшін өтініш;
өкілдің жеке басын куəландыратын құжат жəнеөкілеттігін куəландыратын құжат (тұлғаны сəйкестендіру үшін талап етіледі);
лицензияны алу үшін «электрондық үкімет» төлемдік шлюзі арқылы төлеуді қоспағанда, қызметтің жеке түрлерімен айналысу құқығына 

лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжат;
сақтандыру полисі;
стандарттың 3-қосымшасына сəйкес қалыптасқан туристік өнім туралы, туристік білімі бар қызметкер туралы, кеңсе үшін үй-жай туралы 

ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны;
лицензияны қайта ресімдеу үшін:
стандарттың  4 немесе 5 қосымшаларына сəйкес заңды жəне жеке тұлға үшін белгіленген нысандағы өтініш
«электрондық үкімет» төлемдік шлюзі  арқылы төлеуді қоспағанда, лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжат;
мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған ақпаратты қамтитын құжаттардың көшірмелері;
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіпте ресімделген, бөлінген заңды тұлғаға лицензияны қайта ресімдеу жүргізілген 

заңды тұлғаның келісімі туралы шешім (қайта ұйымдастыру нəтежесінде бөлінген нысанда);
сақтандыру полисі;
стандарттың 3-қосымшасына сəйкес қалыптасқан туристік өнім туралы, туристік білімі бар қызметкер туралы, кеңсе үшін үй-жай туралы 

ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны;
заңды тұлғалардың бөлінуі нəтижесінде туындаған біреуіне лицензияны қайта ресімдеу үшін көрсетілетін қызметті алушы біліктілік талап-

тарына сəйкес қосымша құжаттар мен мəліметтерді ұсынады;
лицензияны жоғалтқан, бүлдірген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы тиісті ақпараттық жүйелерден лицензия туралы мəліметтерді алу 

мүмкіндігі болмаған жағдайда ғана лицензияның телнұсқасын алу үшін жүгіне алады:
себебі көрсетілген еркін нысандағы өтініш;
«электрондық үкімет» төлемдік шлюзі арқылы төлеуді қоспағанда, лицензия төлнұсқасын беру үшін лицензиялық алымның төленгенін рас-

тайтын құжаттың көшірмесі;
 жеке басты куəландыратын құжаттар туралы, дара кəсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеу туралы, заңды тұлғаны  мемлекеттік тіркеу (қайта 

тіркеу) туралы, лицензия туралы мəліметтерді көрсетілетін қызметті беруші «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық 
жүйеден алады;

мемлекеттік қызметті көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушы, егер Қазақстан Республикасы заңдарында өзгеше көзделмесе, 
ақпараттық  жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын, мəліметтерді пайдалануға жазбаша келісім береді;

құжаттарды қабылдау кезінде көрсетілетін қызметті алушыға:
2)Орталық қызметкері құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне қабылданған құжаттардың тізбесі, тегі аты, 

əкесінің аты (бар болған жағдайда),  өтінішті беру күні мен нөмірі, сондай-ақ көрсетілетін қызметтің нəтежиесін беру күні көрсетілген құжаттарды 
қабылдау туралы немесе  стандарттың 9-тармағында көзделген тізбеге сəйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жағдайда стандарттың 
6-қосымшасына сəйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді(он бес минуттан аспайды);

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

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

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы  құжаттарды қарайды жəне көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына  жолдайды (отыз 
минуттан аспайды);

6)  көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттардың толықтығын тексереді, ұсынылған құжаттардың толық еместігі анықталған 
жағдайда өтінішті одан əрі қараудан дəлелді түрде бас тарту (бұдан əрі – дəлелді бас тарту) дайындайды жəне көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады; 

7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы дəлелді бас тартуға қол қояды жəне көрсетілетін қызметті берушінің  кеңсе қызметкеріне жол-
дайды (отыз минуттан аспайды);

8) көрсетілетін қызметті берушінің  кеңсе қызметкері дəлелді бас тартуды тіркейді жəне Орталыққа жолдайды(бір жұмыс күні ішінде);
9) құжаттар топтамасын толық ұсынған жағдайда,көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысылицензияны дайындайды немесе  

ұсынылған құжаттар стандарттың 10-тармағында көзделген жағдайлар мен негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы 
дəлелді жауап дайындайды жəнекөрсетілетін қызметті берушінің басшысына лицензияны немесе дəлелді бас тартуды ұсынады.

лицензияны беру  кезінде – он үшжұмыс күні ішінде;
лицензияны қайта ресімдеу кезінде –екі жұмыс күні ішінде;
лицензияның телнұсқасын беру кезінде  – бір жұмыс күні ішінде;
заңды тұлға – лицензия алушы басқа заңды тұлғаға бөліп шығу, бөліну нысанында қайта ұйымдасқан кезде, лицензияны қайта ресімдеу - он 

үшжұмыс күні ішінде;
10) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы лицензияға немесе дəлелді бас тартуға қол қояды жəне көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 

қызметкеріне жолдайды (отыз минуттан аспайды);
11) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері лицензияны немесе дəлелді бас тартуды тіркейді жəне  Орталықтыңжинақтау 

бөлімінің қызметкеріне жолдайды (бір жұмыс күні ішінде);
12) Орталық қызметкері тіркейді, лицензияны немесе дəлелді бас тартуды көрсетілетін қызметті алушыға  не оның өкіліне құжаттарды 

қабылдағаны не құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді(он бес минуттан аспайды);
3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 

жəнеөзге де ұйымдардыңөзара іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы
7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет процесіне қатысатын көрсетілетін қызметті берушінің, құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) мен 

өзге де ұйымдардың тізбесі:
1) Орталық қызметкері;
2) Орталықтың жинақтау бөлімінің қызметкері;
3) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
4) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
5) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы;
4. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану тəртібінің сипаттамасы
8. 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 

электрондық құжат нысанындағы сұраныс (бұдан əрі – электрондық сұраныс) пен стандарттың9-тармағына сəйкес келесі құжаттарды жолдайды:
электрондық сұранысқа қоса тiркелетiн, тарих жəне мəдениет ескерткiшi туралы мəтiндiк жəне бейнелiк ақпаратты қамтитын жобалау 

құжаттамасының электрондық көшiрмесi;
көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын, заңды тұлға ретiнде мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы, жеке кəсiпкер 

ретiнде мемлекеттiк тiркеу туралы құжаттардыңмəліметтерін, мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған ғылыми-рестраврациялау 
жұмыстарын жүзеге асыружөнiндегi қызметке лицензиясы туралы мəліметтерді көрсетілетін қызметтi берушi тиiстi мемлекеттiк ақпараттық 
жүйелерден «электрондық үкiмет» шлюзіарқылы алады;

2) орындаушы электрондық сұраныс пен құжаттарды қабылдайды жəне көрсетілетін қызметті алушының не оның өкілінің «жеке 
кабинетінде» мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесін алатын күні көрсетіле отырып, электрондық сұраныстың қабылданғаны туралы 
мəртебе көрсетіледі (он бес минуттан аспайды);

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

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

5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану тəртібінің сипаттамасы
1) көрсетілетін қызметті алушынемесеоның өкіліпорталда тіркеледі жəне көрсетілетін қызметті алушының  электронды құжат нысанындағы 

өтініш (бұдан əрі – электрондық сұраныс)пенстандарттың 9-тармағына сəйкес құжаттарды жолдайды;
2) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы электрондық сұраныс пен құжаттарды қабылдайды, көрсетілетін қызметті 

алушыныңнемесе оның өкілінің «жеке кабинетіне» құжаттардың жəнеэлектрондық сұраныстыңқабылданғаны  туралымемлекеттік қызметті 
көрсету нəтижесін алу күні көрсетілген хабарлама жолдайды (он бес минуттан аспайды);

3) электрондық сұраныс пен құжаттар қабылдағаннан кейін мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимылдары осы регламенттің 6-тармағының 4-5 тармақшаларына сəйкес жүзеге асырлады;

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін тіркейді жəне көрсетілген қызметті 
алушыныңнемесе оның өкілінің «жеке кабинетіне» жолдайды(он бес минуттан аспайды).

5) Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық нысандағы ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара іс-қимыл диаграммасы-
осы регламенттің 4-қосымшасында келтірілген.   

«Туристік операторлық қызметке 
(туроператорлық қызметке) лицензия беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
1-қосымша

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

«Туристік операторлық қызметке 
(туроператорлық қызметке) лицензия беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
2-қосымша

Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетілген рəсімдер (іс-қимылдар) реттілігі сипаттамасының  өту блок-схемасы

ЖОБА
ТУРИЗМ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН 

ҚЫЗМЕТТЕР РЕГЛАМЕНТТЕРІН БЕКІТУ ТУРАЛЫ 

«Туристік операторлық қызметке 
(туроператорлық қызметке) лицензия беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
5-қосымша

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

Көрсетілетін қызметті алушы немесе оның өкілі портал арқылы жүгінген кезде

«Туристік операторлық қызметке 
(туроператорлық қызметке) лицензия беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
3-қосымша

«Туристік операторлық қызметке (туроператорлық қызметке) лицензия беру» мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 
анықтамалығы

Қызылорда облысы əкімдігінің
2015жылғы «» _______ №____қаулысымен 

 бекітілген
«Туристік , оның ішінде туристік əлеует, туризм обьектілері жəне туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалар туралы туристік ақпарат 

беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламенті
1. Жалпы ережелер
1. Көрсетілетін қызметті беруішінің атауы:«Қызылорда облысының кəсіпкерлік жəне туризм басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі 

– көрсетілетін қызметті беруші). 
Өтініштерді қабылдау жəне  мемлекеттік көрсетілетін қызмет  нəтижелерін беру көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі  арқылы жүзеге 

асырылады.
2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз жүзінде. 
3. Мемлекеттiк көрсетiлетiн қызметтiң нəтижесi–туристік, оның ішінде туристік əлеует, туризм объектілері жəне туристік қызметті жүзеге асы-

ратын тұлғалар туралы ақпарат беру (бұдан əрі - ақпарат).
4. Мемлекеттік қызмет заңды жəне жеке 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 көрсетілетін қызметті 

берушіге«Туризм саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің стандартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Инвестициялар 
жəне даму министрінің 2015 жылғы  28 сəуірдегі  №495   бұйрығымен(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №11578 бо-
лып тіркелген) бекітілген «Туристік ақпарат, оның ішінде туристік əлеует, туризм обьектілері жəне туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалар ту-
ралы туристік ақпарат беру» мемлекеттік көрсететілетін қызмет стандартының (бұдан əрі - стандарт) қосымшасына сəйкес нысан бойынша өтініш 
ұсынуы.

6. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оны орындаудың ұзақтығы:
1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге стандарттың қосымшасына сəйкесөтінішті ұсынады;
2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға өтінішті қабылдап алған адамның 

тегі мен аты-жөні, қабылдау күні көрсетілген еркін нысандағы талонды (бұдан əрі -  талон)береді жəнеқұжаттардыкөрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады (жиырма минуттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы  құжаттарды қарайды жəне көрсетілетін қызметті берушінің  орындаушысына  жолдайды (жи-
ырма минуттан аспайды);

4) көрсетілетін қызметті берушінің  орындаушысыақпаратты дайындайды жəне көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады(төртжұмыс күні ішінде);

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы ақпаратқа қол қояды жəне көрсетілетін қызмет берушінің кеңсе қызметкеріне жолдайды (жи-
ырма минуттан аспайды);

6) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері ақпаратты тіркейді жəне көрсетілген қызметті алушыға береді (жиырма минуттан аспай-
ды).

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

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелердің (қызметкерлердің) тізбесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы.
Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы «Қызылорда облысының кəсіпкерлік жəне туризм басқармасы» 

мемлекеттік мекемесінің, Қызылорда облысы əкімдігінің, Қызылорда қаласы жəне аудан əкімдіктерінің ресми интернет-ресурстарында орналасты-
рылады. 

«Туристік, оның ішінде туристік əлеует, 
туризм объектілері жəне туристік қызметті жүзеге 

асыратын тұлғалар туралы ақпарат 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

«Туристік, оның ішінде туристік əлеует, 
туризм объектілері жəне туристік қызметті жүзеге 

асыратын тұлғалар туралы ақпарат беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне

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

(іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы  

«Туристік, оның ішінде туристік əлеует, 
туризм объектілері жəне туристік қызметті жүзеге 

асыратын тұлғалар туралы ақпарат беру» 
 мемлекеттiк көрсетілетін қызмет регламентіне

3-қосымша
«Туристік, оның ішінде туристік əлеует, туризм обьектілері жəне туристік қызметті жүзеге  асыратын тұлғалар туралы ақпарат беру» 

 мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы

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 Рəсімнің 
(іс-қимылдың) 

атауы жəне 
олардың 

сипаттамасы

көрсетілетін 
қызметті 

алушыға не 
оның өкіліне  
құжаттардың 

қабылданғаны 
не құжаттарды 

қабылдаудан бас 
тарту туралы 
қолхат береді

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушіге 

жолдайды

құжаттарды 
тіркейді

құжаттарды 
қарайды

лицензияны 
немесе 

дəлелді  бас 
тартуды 

дайындайды

лицензияға 
немесе бас 

тартуға  қол 
қояды

лицензияны 
немесе 

дəлелді  бас 
тартуды  
тіркейді

лицензияны 
немесе 

дəлелді бас 
тартуды  
тіркейді

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

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

 басшысына 
ұсынады

құжаттарды  
көрсетіліетін 

қызмет 
берушінің 

орындаушысына 
жолдайды

лицензияны 
немесе 

дəлелді  бас 
тартуды 

көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысына 

ұсынады

лицензияны 
немесе 
дəлелді 

бас тартуды 
кеңсе 

қызметкеріне  
жолдайды

лицензияны 
немесе 

дəлелді  бас 
тартуды 

Орталыққа 
жолдайды

лицензияны 
немесе 

дəлелді бас 
тартуды 

көрсетілетін 
қызметті 
алушыға 

немесе оның 
өкіліне 
береді

5 Орындалу 
мерзімі

15 минуттан 
аспайды

1 жұмыс 
күні ішінде,
мемлекеттік 

қызмет 
көрсету 

мерзіміне 
кірмейді

30 минуттан 
аспайды

30 минуттан 
аспайды

лицензияны 
беру  кезінде – 
13жұмыс күні 

ішінде;
лицензияны 

қайта 
ресімдеу 
кезінде – 

2жұмыс күні 
ішінде;

лицензияның 
телнұсқасын 

беру кезінде  – 
1 жұмыс күні 

ішінде

30 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні 
ішінде

15 минуттан 
аспайды

1 Рəсімнің (іс-қимылдың) 
нөмірі

1 2 3 4 5

2 Құрылымдық бөлімшелердің 
атауы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызмет 
берушінің 
орындаушысы

    Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 
қызметкері

3 Рəсімнің (іс-қимылдың) 
атауы жəне олардың 
сипаттамасы

құжаттарды тіркейді жəне  
көрсетілетін қызметті 
алушыға талон береді 

құжаттарды
 қарайды

ақпаратты
 дайындайды

ақпаратқа 
қол қояды

ақпаратты 
тіркейді

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

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің 
 басшысына ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 
қызмет берушінің 
орындаушысына 
жолдайды

ақпаратты 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысына 
ұсынады

ақпаратты 
көрсетілетін 
қызмет 
беруші кеңсе 
қызметкеріне  
жолдайды

ақпаратты көрсетілетін 
қызметті алушыға 
береді

5 Орындалу мерзімі 20 минуттан аспайды 20 минуттан 
аспайды

4 жұмыс күні 
ішінде

20 минуттан 
аспайды

20 минуттан аспайды

- мемлекеттік қызмет көрсетудің басталуы немесе аяқталуы;

- көрсетілетін қызметті алушы рəсімінің (іс-қимылының ) жəне (немесе) ҚФБ атауы;

- таңдау нұсқасы;

- келесі рəсімге  (іс-қимылға) өту.

- мемлекеттік қызмет көрсетудің басталуы немесе аяқталуы;

- көрсетілетін қызметті алушы рəсімінің (іс-қимылының ) жəне (немесе) ҚФБ атауы;

- таңдау нұсқасы;

- келесі рəсімге  (іс-қимылға) өту.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ

Қызылорда облыстық мəслихаты сыбайлас жемқорлық 
пен құқық бұзушылықтың алдын алу мен Қазақстан Респу-
бликасы Президентінің 2005 жылғы 30 мамырдағы №1567 
Жарлығымен бекітілген мемлекеттік қызметшілердің «Ар-
намыс кодексінің» талаптарын жүзеге асыру мақсатында 
Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі №1 ғимаратында 
«Қызылорда облыстық мəслихатының аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің «Азаматтардың өтінішін қабылдау жəшігі» 
орналасқандығын жəне 605401 нөмірі «сенім» телефоны 
жұмыс істейтінін хабарлайды.

Қызылорда облыстық мəслихатының 
азаматтарды қабылдау

КЕСТЕСІ
Азаматтарды 
қабылдауды 
жүргізетін 
лауазымды 

адамның тегі, аты 
жөні

Азаматтарды 
қабылдайтын 

адамның 
лауазымы

Азаматтарды 
қабылдау 
күні мен 
уақыты

Мемлекеттік 
органның 

орналасқан жері

Байланыс 
телефоны

Əлназарова 
Ақмарал

Шəріпбайқызы

Қызылорда 
облыстық 

мəслихатының 
хатшысы

сейсенбі
сағат 

15.00-17.00

Қызылорда 
қаласы, Сұлтан 

Бейбарыс 
көшесі, № 1

605401

Қосмамбет 
Мэлс Назарұлы

«Қызылорда 
облыстық 
мəслихат 

аппараты» ММ 
басшысы

бейсенбі 
сағат

15.00-17.00

Қызылорда 
қаласы, Сұлтан 

Бейбарыс 
көшесі, № 1

605399

2015 жылдың ІІІ тоқсандағы «Қызылорда облысының 
құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы басқармасы» 

мемлекеттік мекемесі басшысының  жəне оның 
орынбасарларының азаматтарды қабылдау кестесі

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы күрес» жəне «Мемлекеттік қызмет туралы» заңнама 
талаптарының бұзылуына жол бермеу мақсатында Қызылорда 
облысының құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы басқармасында 
8/7242/60-54-89 «Сенім  телефоны» жұмыс істейтіндігін хабар-
лаймыз.

Электронды пошта:usko@korda.gov.kz

Тегі, аты, 
əкесінің аты

Атқаратын 
лауазымы

Азаматтарды 
қабылдау күні 

мен уақыты

Мемлекеттік 
органның

орналасқан 
жері

Байланыс 
телефоны

Тлеумбетов Мұрат 
Жолкелдіұлы

Басқарма 
басшысы

Əр аптаның 
дүйсенбі күні

16.00-ден
18.00-ге дейін

Қызылорда 
қаласы, 

Бейбарыс 
Сұлтан, 

құрылыс 1,
4 қабат,

№409 бөлме

8/7242/
60 53 48

Тойбазаров 
Сейілхан 

Сыдықұлы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Əр аптаның 
сəрсенбі күні

16.00-ден
18.00-ге дейін

8/7242/
60 53 49

Бекенов Қайрат 
Есенгелдіұлы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Əр аптаның 
бейсенбі күні

16.00-ден
18.00-ге дейін

8/7242/
60 53 51

Барақбаева Майра 
Əжмағамбетқызы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Əр аптаның 
жұма күні
16.00-ден

18.00-ге дейін

8/7242/
60 53 50

(Жалғасы бар)

ЖАНЫ ЖАЙСАҢ ЖАН ЕДІҢ

Үстіміздегі жылдың 
10 шілдесінде əулеттің 
ақылшысы, отбасының 
тірегі, ардақты əке 
Қалжан Смайылұлы 87 
жасқа қараған шағында 
өмірден озды.

Қалжан Смайылұлы 
1929 жылдың 5 мамы-
рында Қазалы ауданы, 
Ғ.Мұратбаев ауылында 
дүниеге келген. Қазалы 
қаласындағы жұмысшы 
жастар мектебінде білім 
алып, аудандық баспаханада қызмет атқарды. 
1956 жылдан бастап аудандық газетте əдеби 
қызметкер, бөлім меңгерушісі болды. 1960-1966 
жылдары Əл-Фараби атындағы мемлекеттік 
университетінің журналистика факультетін 
бітіріп, 1966-1985 жылдары Жаңақорған 
аудандық газетінде редактор орынбасары, 1995 
жылға дейін облыстық «Сыр бойы» газетінде 
қызмет атқарып, зейнет демалысына шықты. 
Атқарған еңбегі ескерусіз қалмай, бірнеше ме-
даль, мақтау қағаздарымен марапатталды. 

Қалжан Смайылұлы зайыбы Үмітай  
Төретайқызымен бір шаңырақ астында екі ұл, 
төрт қыз тəрбиелеп өсіріп, ұлын ұяға, қызын 
қияға қондырып, немере сүйген жаны жайсаң 
жан болатын.

Жатқан жерің жайлы, иманың жолдас бол-
сын дей отырып, Қалжан Смайылұлының қырқы 
2015 жылдың 20 тамызында Тараз қаласында 
берілетінін ағайын-туыс, құда-жекжаттарға ха-
барлай отырып, қасиетті құранның ішінде болуға 
шақырамыз.

Еске алушылар: Смайыловтар əулеті.

АНАНЫ АҢСАУ
Əлемде ананың ала-

қа ны нан жұмсақ, ана 
құшағынан ыстық нəрсе 
жоқ шығар. Бірақ біздің 
сол аялы алақан мен 
«құлыным» деп бауыры-
на басып, басымыздан 
сипайтын асыл анамыз-
ды сағынумен күн кешіп 
жатқанымызға 20 жыл 
өтіпті. 1995 жылдың та-
мызы ыстық болғанымен, 
біздің отбасымызға ыз-

ғар төккендей еді. Бір сəтте анамыз Зейнегүлді ажал 
тырнағына ілді. 

Анамыз Зейнегүл Сарбасова 1937 жылы 20 
қыркүйекте Тереңөзек ауданы Сəкен Сейфуллин ау-
ылында дүниеге келген. 1955 жылы əкеміз Сəтбай 
Майбасаровпен отасып, 4 ұл, 2 қыз тəрбиеледі. Оның 
барлығымызды өсіріп, жетілдіріп, бейнеттің зейнетін 
көремін деген шақта өмірден өткені өзекті өртейді. 
Сағынамыз, аңсаймыз, іздейміз... Амал қанша? 
Рухыңызға құран бағыштаудан өзге қолдан келер шара 
жоқ. Тек асыл əкеміздің ортамызда жүргендігі көңілге 
медеу. Алладан жаны жайсаң, асыл анамызға жұмақтың 
төрін нəсіп еткей деп тілейміз.

Анажан,  шаңыраққа болдың пана, 
Жамандық қылмаушы едің ешбір жанға. 
Амал не, жоқсыз бүгін ортамызда,
Сағындық,ана, сізді баршамыз да.
Жан-ана, ұл-қызыңның тірегі едің, 
Тірі болсаң жарқылдап жүрер едің. 
Жұбанышпен жанымыз жабырқаулы, 
Сағынышпен туғандары еске алады. 
Өзіңізбен өткен күндер, 
Жадымызда мəңгіге сақталады.

Еске алушы:  жұбайы – Сəтбай, балалары мен 
немерелері.

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН
Абытбек Ақерке Айдосқызының атына Қызылорда 

қаласындағы №144 С.Əлжіков атындағы орта мектептің 
9 сыныбын 20.06.2015 жылы бітіргені жөнінде берілген 
НОБ 0090727 куəлігі жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

***
Бекмурзаева Венера Жаунгеровнаның атына Қызыл-

орда облысы, Қызылорда қаласы, Есенкелді Шілдебаев 
көшесі 94 үйге берілген жалға беру шарты (№86 11.02.2014 
ж.) түпнұсқасы жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

***
Жапарова Əйгерім Төлеуханқызының атына №15 

Қызылорда қалалық гимназиясын 20.06.2005 жылы бітіргені 
жөнінде берілген ОБ 1485035 аттестаты жоғалуына байла-
нысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Кеменгеров Исламбек Жакыпбековичтің атына 

Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Фадеев көшесі №17 
үйге берілген жер учаскесіне жеке меншік құқығын беретін 
актісі (кадастрлық №10-156-017-1729, №0184674 26.09.2008 
ж., №0178017 29.12.2008 ж.), сыйға беру шарты (№13-
11415 12.12.2008 ж.), техникалық паспорты (түпнұсқалары) 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Əбсаттарова Анар Серікбайқызының атына Қызылорда 

облысы, Жалағаш ауданы, Шəменов ауылындағы (Ком-
мунизм совхозы) №34 орта мектепті 1989 жылы бітіргені 
жөнінде берілген А 299506 аттестаты жоғалуына байланыс-
ты жарамсыз деп есептелсін.

***
Баймаханова Кумисай Танкаковнаның атына Алма-

ты қаласындағы Қазақтың Абай атындағы педагогикалық 
институтының «Тарих, советтік право жəне қоғам тану» 
мамандығы бойынша 01.07.1989 жылы бітіргені жөнінде 
берілген ТВ №738510 дипломының қосымшасы жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Нұрлыбаева Гүлнəз Наубайқызының атына Қызылорда 

облысы, Жалағаш ауданы, Таң ауылындағы №118 орта 
мектептің 9 сыныбын 23.06.2008 жылы бітіргені жөнінде 
берілген НОБ №0263076 куəлігінің қосымшасы жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Дəулетова Айгүл Тасболатқызының атына Қорқыт Ата 

атындағы Қызылорда мемлекеттік университетін «Өнер-
кəсіптік жəне азаматтық құрылыс» мамандығы бойынша 
04.06.2004 жылы бітіргені жөнінде берілген ЖБ 0472837 
дипломының қосымшасы жоғалуына байланысты жарам-
сыз деп есептелсін.
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www.syrboyi.kz

24757

Электронды оқылым 28000.

769

ОЙТҮРТКІ

2015 жылдың 30 шілдедегі  мүлікті жария етуге 
байланысты есептіліктің 

қорытындысы
Аудан Келіп түскен өтініштер саны Орны

Қызылорда қаласы 321 1
Жаңақорған ауданы 68 2
Қармақшы ауданы 65 3
Қазалы ауданы 61 4
Жалағаш ауданы 32 5
Шиелі ауданы 32 6
Арал қаласы 17 7
Сырдария ауданы 14 8
Қазалы қаласы 7 9
 Арал ауданы 6 10

2014 жылы институционалдық аккредитациядан, 2015 жылы мемлекеттік аттестация-
дан өткен (мемлекеттік лицензия АБ 0137438), жаңа мамандықтардың, магистратураның 
ашылуына, студенттер контингентінің көбеюіне, материалдық базасының нығаюына 
байланысты, уақыт талабына сай, озық ойлы, біліктілігі мен білімін тұрақты түрде 
жетілдіріп отыруды ойлайтын, ізденімпаз  үміткерлерге төмендегі лауазымдар мен 
профессор-оқытушылар құрамына конкурс жариялайды:

Проректор:
- Оқу ісі жəне ғылыми жұмыстары жөніндегі;
- Тəрбие жұмысы жəне халықаралық байланыстар жөніндегі проректор.

Факультет декандары:
- Құқық, бизнес жəне ақпараттық технологиялар;
- Мұнай, құрылыс жəне жаратылыстану;
- Педагогика, филология жəне тарих.

Кафедра меңгерушісі:
- Құқықтану жəне кеден ісі;
- Мұнай-газ, құрылыс жəне экология;
- Биология, география жəне спорт;
- Математика, информатика жəне ақпараттық жүйелер;
- Шетел тілдері;
- Филология жəне журналистика;
- Мектепке дейінгі жəне бастауыш оқытудың педагогикасы мен əдістемесі, 

бастапқы əскери дайындық;
- Педагогика, психология жəне дефектология;
- Қазақстан тарихы;
- Экономика, қаржы жəне бизнес.

Профессор-оқытушылар құрамы

«БОЛАШАҚ» МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ 
ТӨМЕНДЕГІ ЛАУАЗЫМДЫ ҚЫЗМЕТКЕ 

КОНКУРС ЖАРИЯЛАЙДЫ
«Болашақ» медициналық колледжі мекемесі (мемлекеттік 

лицензия   13013629) директорлық бос лауазым орынға конкурс 
жариялайды.

Қойылатын талаптар – директорлық қызметіне 
қатысушылардың ҚР Білім жəне ғылым министрлігінің 2009 
жылғы 13 шілдедегі №338 «Педагог қызметкерлер мен оларға 
теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік си-
паттамалары» бұйрығына сəйкес болуы керек.

Конкурсқа қатысу үшін ұсынылатын қажетті 
құжаттардың тізбесі:

1) Конкурсқа қатысу туралы өтініш;
2) Кадрларды есепке алу жөніндегі жеке іс-парағы;
3) Еркін нысанда баяндалған өмірбаяны;
4) Білім туралы құжаттардың көшірмелері;
5) Еңбек кітапшасының көшірмесі;
6) 3х4 көлемдегі суреті.
Конкурсқа қатысушы біліміне, жұмыс тəжірибесіне, кəсіби 

деңгейіне қатысты қосымша ақпаратты ұсына алады. 
Конкурсқа қатысу үшін құжаттар – хабарландыру 

жарияланған күннен бастап 1 ай ішінде мына мекен-жайға ха-
барласып, құжаттар жіберуге болады: Қызылорда қаласы, Абай 
даңғылы 31а, «Болашақ» университеті, тел./факс– 8(7242) 23-45-
15, 20-22-72  E-mail: bolashak_5@mail.ru

«БОЛАШАҚ » УНИВЕРСИТЕТІНІҢ КОЛЛЕДЖІ 
ТӨМЕНДЕГІ ЛАУАЗЫМДЫҚ ЖƏНЕ ОҚЫТУШЫЛЫҚ 

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС ЖАРИЯЛАЙДЫ
1. Директордың  оқу жұмысы жөніндегі орынбасары – 1, 

тəрбие жұмысы жөніндегі орынбасары-1, өндірістік оқыту 
жөніндегі орынбасары-1.

Оқытушылар:
Математика жəне физика, математика пəндерінің оқытушысы – 

жоғары, 1 санатты немесе магистр – 1 оқытушы;
Химия қосымша биология пəнінің мұғалімі – жоғары, 1 санатты 

немесе магистр – 2 оқытушы;
Информатика пəнінің мұғалімі – жоғары, 1 санатты немесе ма-

гистр – 2 оқытушы;
Ақпараттық жүйелер маманы – 1 санатты немесе магистр – 2 

оқытушы;
Мұнай жəне газ кеніштерін игеру жəне пайдалану мамандығы – 

1 санатты немесе магистр – 1 оқытушы;
Құрылыс маманы – Жоғары, 1 санатты немесе магистр – 1 

оқытушы;
Электрмен жабдықтау жəне электрлендіру, электр энергетика-

сы маманы – жоғары, 1 санатты,  магистр – 1 оқытушы;
Шаштараз өнері жəне сəндік косметика маманы – 1оқытушы; 

кəсіптік оқыту шебері – 1 оқытушы;
Дене шынықтыру мəдениеті жəне спорт, дене шынықтыру 

пəнінің мұғалімі – жоғары немесе  1 – санатты, магистр – 3 оқытушы;
Бастауыш білім беру жəне мектепке дейінгі тəрбие əдістемесі, 

бастауыш мектеп мұғалімі жəне əдіскері, мектепке дейінгі мекеме 
тəрбиешісі жəне əдіскері – бойынша жоғары немесе 1 – санатты, 

магистр – 1 оқытушы;
Педагогика жəне психология мұғалімі - жоғары немесе 1 – са-

натты, магистр – 1 оқытушы;
Қазақ тілі жəне əдебиеті пəнінің мұғалімі - жоғары немесе 1 – 

санатты, магистр – 1 оқытушы;
Қойылатын талаптар: конкурсқа қатысушылар ҚР Білім 

жəне ғылым министрлігінің 2013 жылғы 7 тамыздағы №323 
«Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың 
лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамалары» бұйрығына 
сəйкес болуы керек.

Конкурсқа қатысу үшін ұсынылатын қажетті құжаттардың 
тізбесі:

1. Конкурсқа қатысу туралы өтініш;
2. Кадрларды есепке алу жөніндегі жеке іс-парағы;
3. Еркін нысанда баяндалған өмірбаяны;
4. Білім туралы құжаттардың көшірмелері;
5. Еңбек кітапшасының көшірмесі;
6. 3х4 көлемдегі суреті.
Конкурсқа қатысушы біліміне, жұмыс тəжірибесіне, кəсіби 

деңгейіне қатысты қосымша ақпаратты ұсына алады. 
«Болашақ» университетінің колледжі  мекемесіне қызмет 

ететін оқытушылар конкурсқа қатысу немесе қызметке тұруға шарт 
жасасу үшін директордың атына арыз, мінездеме жəне ғылыми 
жұмыстарының тізбесін тапсырады.

Конкурсқа қатысу үшін құжаттар – хабарландыру жарияланған 
күннен бастап бір ай ішінде мына мекен-жайға хабарласып, 
құжаттар жіберуге болады: 120000 Қызылорда қаласы, Абай 
даңғылы 31 а,   «Болашақ» университеті, тел/факс-(87242) 23-45-15, 
30-80-08, 20-22-76, 23-46-53.Е-mail: bolashak_5@mail.ru

1. Директордың  оқу жұмысы жөніндегі орынба-
сары – 1, тəрбие жұмысы жөніндегі орынбасары-1, 
өндірістік оқыту жөніндегі орынбасары-1.

2. Əдіскер-1 
3. Іс қағаздарын жүргізуші (хатшы) - 1 бірлік;
4. Лаборант – 1 бірлік.
5. Оқытушылар:
Математика, информатика, физика, химия, дене 

шынықтыру, микробиология жəне вирусология, 
молекулалық биология жəне медициналық генетика, ком-
муникация негіздері пəндері.

Медициналық пəндер барлық салалары бойын-
ша (анатомия, физиология, патологиялық физиология, 
патологиялық анатомия, фармакология, ішкі аурулар, 
жұқпалы аурулар, əлеуметтік медицина жəне денсаулық 
сақтау ісін басқару, медбикелік ісі негіздері, хирургиялық 
аурулар, акушерия мен балалар аурулары, стомато-

логия, гистология, клиника–биохимиялық зерттеу 
тəсілдері əдістерімен биологиялық химия, клиникалық 
зертханалық зерттеу əдістері);

Қойылатын талаптар: конкурсқа қатысушылар 
ҚР Білім жəне ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13  
шілдедегі №338 «Педагог қызметкерлер мен оларға 
теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік 
біліктілік сипаттамалары» бұйрығына сəйкес жəне 
медициналық пəндерге медициналық жоғары білімі бар 
болуы керек. 

Конкурсқа қатысу үшін ұсынылатын қажетті 
құжаттардың тізбесі:

1) Конкурсқа қатысу туралы өтініш;
2) Кадрларды есепке алу жөніндегі жеке іс-парағы;
3) Еркін нысанда баяндалған өмірбаяны;

4) Білім туралы құжаттардың көшірмелері;
5) Еңбек кітапшасының көшірмесі;
6) 3х4 көлемдегі суреті 

Конкурсқа қатысушы біліміне, жұмыс тəжірибесіне, 
кəсіби деңгейіне қатысты қосымша ақпаратты ұсына ала-
ды.

Конкурсқа қатысу үшін құжаттар – хабарланды-
ру жарияланған күннен бастап 1 ай ішінде мына мекен-
жайға хабарласып, құжаттар жіберуге болады: 

120000, Қызылорда қаласы, Абай даңғылы 31а
Тел./факс – 8 (7242) 23 45 15, 20 22 72

Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі 9
Тел./факс – 8 (7242) 26 37 44, 26 31 87

Ғылым 
докторы, 

профессор

Ғылым кандидаты, 
доцент, PhD 

докторы

магистр

Құқықтану жəне кеден ісі кафедрасы
Құқықтану 1 2 2
Кеден ісі 1 1

Мұнай-газ, құрылыс жəне экология кафедрасы
Құрылыс 1 1
Мұнай-газ ісі 1 1
Көлікті пайдалану жəне жүк 
қозғалысы мен  тасымалдауды 
ұйымдастыру

1

Стандарттау, сертификаттау 
жəне метрология

1 1

Биология, география жəне спорт кафедрасы
Биология 1 1
Экология 1 1
Дене шынықтыру жəне спорт 1 3

Математика, информатика жəне ақпараттық жүйелер кафедрасы
Математика 1 2
050602- Информатика 1
Физика 1 1

«БОЛАШАҚ» УНИВЕРСИТЕТІ

Қойылатын талаптар – проректор, факультет деканы, кафедра меңгерушісі, про-
фессор, доцент қызметтеріне қатысушылардың ғылыми дəрежесі мен атағының болуы 
жəне ҚР Білім жəне ғылым министрлігінің 2009 жылғы 13 шілдедегі №338 «Педагог 
қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік 
сипаттамалары» бұйрығына сəйкес болуы керек.

Конкурсқа қатысу үшін ұсынылатын қажетті құжаттардың тізбесі:
1) Конкурсқа қатысу туралы өтініш;
2) Кадрларды есепке алу жөніндегі жеке іс-парағы;
3) Еркін нысанда баяндалған өмірбаяны;
4) Білім туралы құжаттардың көшірмелері;
5) Еңбек кітапшасының көшірмесі;
6) 3х4 көлемдегі суреті.

Конкурсқа қатысушы біліміне, жұмыс тəжірибесіне, кəсіби деңгейіне қатысты 
қосымша ақпаратты ұсына алады.

«Болашақ» университетінде қызмет ететін оқытушылар конкурсқа қатысу неме-
се қызметке тұруға шарт жасасу үшін ректордың атына арыз, мінездеме жəне ғылыми 
жұмыстарының тізбесін тапсырады.

 

Конкурсқа қатысу үшін құжаттар – хабарландыру жарияланған күннен бастап 1 ай 
ішінде мына мекен-жайға хабарласып, құжаттар жіберуге болады: Қызылорда қаласы, 
Абай даңғылы 31а, «Болашақ» университеті, тел./факс– 8(7242) 23-45-15, 20-22-72  
E-mail: bolashak_5@mail.ru

Шетел тілдері кафедрасы
Ағылшын тілі 1 1
Қытай тілі 1

Филология жəне журналистика кафедрасы
Орыс тілі жəне əдебиеті 2
Журналистика 1 1
Қазақ тілі жəне əдебиеті 1

Мектепке дейінгі жəне бастауыш оқытудың педагогикасы мен əдістемесі, 
бастапқы əскери дайындық кафедрасы

Бастауышта оқыту 
педагогикасы мен əдістемесі

1 1

Мектепке дейінгі  оқыту жəне 
тəрбиелеу

1

Музыка 1
Педагогика, психология жəне дефектология кафедрасы

Педагогика жəне психология 1 2 3
Дефектология 2 3
Дизайн 1
Бейнелеу өнері жəне сызу 1

Қазақстан тарихы
Дінтану 1
Тарих 2 1
Философия 1

Экономика, қаржы жəне бизнес кафедрасы
Экономика 1
Мемлекеттік жəне жергілікті 
басқару

2

«БОЛАШАҚ» МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ
төмендегі лауазымдық жəне оқытушылық қызметке конкурс жариялайды

Ойшыекең Кеңестік  дəуірде күріш  өсіріп, 
одан жоғары өнім алудан «облыстың  Қостанайы»  
атанған ауданда еңбек еткен азамат. Зейнетке  
шыққан соң  денсаулығына  байланысты  Алма-
ты  қаласына  қоныс  аударған-ды. Соңғы  жылда-
ры екі  аяғын аурудың  егесіне  берген ол өмірмен 
күресіп келеді. Бүгінде  тоқсанға қадам  басқан  
ағамыз  денсаулығының  арнайы күтім  жасау-
ды талап ететін  дəрежеде екендігіне қарамастан, 
күннің аса аптап ыстығын елемей  сонау  Алатау -
дан  ауылға айтулы  шара  өткізуге  келуінің өзі 
ерлік  емес пе?! Мұндай  құндылықтарды  қолдау, 
насихаттау кім-кімнің  де  есінде  болуы тиіс. 
Алайда  құндылықтар  жайлы əңгіме қозғалғанда 
академик Төрегелді  Шармановтың  биыл 13 нау-
рызда «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған 
«Құндылықтар  құлдырауы» атты  мақаласына  
тоқталмай   өту  мүмкін  емес.

Мақалада  автордың ғылым  саласындағы  əсіре  
құмарлық, сауатсыз оқымыстылардың етек алуы, 
адамгершіліктің  азаюы жайлы  айтқандары  кімді 
де  болса ойландырмай  қоймайды. Құлшыныспен  
оқыған  бұл мақала студенттік өмірім мен  осы-
дан елу бес  жыл бұрын институтта  сабақ  бер-
ген  ұстаздарымды  еріксіз еске түсірді. Біздер  ма-
тематика  факультетінде бес  топта 125  студент 
оқыған едік. Өз басым  Қызылорда  педагогикалық  
институтын  бес жыл  оқып, 1960  жылы  бітірген  
едім. Сол жылдарда институт  бойынша  ғылыми  
дəрежесі  бар үш-ақ адам  болатын. Олар инсти-
тут ректоры,  филология  ғылымының  кандидаты 
Əділ  Ермеков, филология  ғылымының  кандида-
ты Əуелбек Қоңыратбаев жəне  Ленинградтан жер 
аударылып  келген  биология  ғылымының  кан-
дидаты Крень деген əйел. Қалғандары қатардағы 
оқытушылар еді. Солардан білім алып шыққан 
басқа студенттерді айтпағанның өзінде, курс-
тастарым арасынан шыққан, кейін Ұлттық  
академияның  академигі  болған  Əбдімəлік  Ны-
санбаев, педагогика ғылымының докторы  
Бағлан  Арзығанов, жиырма  жыл Қазақ Кеңес 
Энциклопедиясының бөлім  меңгерушісі  қызметін  
атқарған  ғылым кандидаты Бекраш  Жүсіпов жəне  
басқа азаматтарды  мақтанышпен  айтуыма  бо-
лады. Біздер  ғылыми атақтары  болмаса да сабақ  
берген  ұстаздарымыздың үмітін ақтадық деп ой-
лаймын. Бүгінде институт Қорқыт ата атындағы 
университетке айналды. Онда ғылым  докторы  да,  

ғылым кандидаттары да  жетерлік.
Өмірде көріп  жүргеніміздей, сол  ғылыми  

дəрежелері бар ұстаздардан  білім алып  шыққан  
жас  мамандардың мектепке келіп сабақ берген кез-
де  сыр беріп,  білім дəрежелерінің төмен екендігін  
көрсетіп жүргендері жасырын  емес. Бұл жерде  
айтпағымыз, Кеңестік дəуірде ғылыми  атақ  алу-
ды  республикада  қорғағанымен,  соңғы  нүктені  
Москвадағы  арнаулы  комиссия  шығаратын-ды. 
Ал, біздегі  ғылыми атақ  алудың  жиілеп кет-
кен кезеңі  еліміздің  егемендік  алуымен  тұспа-
тұс келеді. Өйткені, ғылыми атақ алу  республи-
камызда қорғалып, республикамызда бекітілді. 
Атаққұмарлардың осы сəтте   əртүрлі  жолдар-
ды  пайдаланып  кеткені жасырын емес. Қазіргі 
таңда бұл мəселені   мемлекет қатаң  бақылауға  
алғандығын біліп отырмыз. «Ештен кеш  жақсы» 
деген  осы болар.

Сан ғасырлар қалыптасқан дəстүрлерімізді 
сақтау, оның құнсыздануына жол бермеу  бəріміздің 
ортақ міндетіміз деп түсінген жөн. Сондай  
дəстүрдің бірі – той. Қазақта  той көп. Оның  ең ба-
стысы – үйлену тойы. Той туралы айтылып та, жа-
зылып та жүр. Тойға  қатысушылардың бəрі бірдей 
сөйлеп, оны жиналысқа айналдырудың  орынсыз 
екенін біле  тұра, шектеу қойылмайтындығы  ой-
ландырады. Тілек  айтушылардың  сөзін  біреу  
тыңдаса, біреу тыңдамайды. Содан соң  тойға  ба-
рып əдемі əн тыңдап, би билеп  мəдениетті де-
малып қайттық  дегеннің  орнына, «шаршап-
шалдығып қайттық» деген  əңгіме  есітесіз. Енде-
ше, тойға апаратын тойлығыңды  конвертке  са-
лып, айтатын тілегіңді қағазға жазып той иесіне 
табыстасаңыз несі айып?! Осылайша тойдың  
дəрежесін көтерсе  болмас па?!

Исі қазақтың  өмірі мен тұрмысындағы, салт-
санасы мен əдет-ғұрпындағы игі жақсылықтар 
батамен басталып, батамен аяқталып  отырған. 
Бата – халықтың  асыл қазынасы. Үлкен  тойлар 
мен басқосуларда бір  дастарханда  отырып,  бата  
беруді   жарысқа  айналдырып  жүргендердің бар 
екендігін  айту. Мəселен, бір адам бата берудің 
орнына, нағашысы да, құдалар  жағынан да бата 
берсін деп  бірнеше  бата  бергізу  орын  алып  ба-
рады. Осы  тұста  облыстық  ардагерлер  кеңесінің  
төрағасы Сейілбек  Шаухаманұлының  батаны өзі 
де,  өмірі де  өнегелі дуалы  ауыз, жаны да, қолы 
да  таза өсіп-өнген   ақсақалдар  бергені  жөн болар 

еді деген  сөзін  келтірудің  реті  келіп тұрғаны. Се-
беп,  бата берудің  негізгі  мақсаты – оның  қадір-
қасиетін  жастарымыздың  бойына   сіңіруге, сол 
арқылы оларды отансүйгіштікке, ұлтжандылыққа, 
үлкенді сыйлауға, аға ұрпақтың жақсы 
қасиеттерін жалғастыруға, бабаларымыздың  
қасиетті  дəстүрлерін  құрметтеу, сақтау рухында  
тəрбиелеуге пайдалану.

Кеңес  дəуірінде  жыл  сайынғы  күріш   жи-
нау  науқанынан кейін  аудан  орталығында  
озаттарға арналған  салтанатты  жиын өтетін. 
Үздік  шыққандарға  поселкенің «Құрметті  аза-
маты» деген атақ берілетін. Ол кезде ауданның  
«Құрметті азаматы деген атақ болмайтын. Бұл  
атақ берілу 1998 жылы  басталды. Содан бері  
ауданға  оныншы əкім  басшылық жасап келеді. 
Бұрынғы ауданды  басқарған  əкімдердің  барлығы  
дерлік басқа қызметке ауысқан  кезде  ауданның 
«Құрметті азаматы» деген  атақты алып кетіпті. 
Оларға  бұл атақ не үшін берілді, олар не үшін 
алды,  ол жағы  жалпы  халыққа  беймəлім. Жал-
пы  мемлекеттік  қызметтегі  жауапты  азаматтарға 
бұл атақтың жарасуының өзі екіталай, бұл да  ой-
ланатын мəселе. 

Ұлы Абайдың:
Адамның  бір  қызығы  бала деген,
Баланы  оқытуды  жек  көрмедім,- деген өлең  

жолдарын  жаттап,  кітапты басқа  жастап  өскен  
ұрпақпыз. Əкеміз ескіше де,  жаңаша да  сау-
атты  болатын.  Əдеби  кітаптарды  көп  оқитын  
жəне  жинайтын. Сол кездің  өзінде  үйімізде ла-
тын əрпімен жазылған  Ахмет Байтұрсыновтың 
«Жоқтау», «Маса», Сəбит Мұқановтың «Адас-
қандар», «Жұмбақ жалау», «Теміртас», Жүсіпбек  
Аймауытовтың «Қартқожа», басқа да  ақын-
жазушылардың кітаптары болатын. Жастайы -
мыздан  кітаптың  қадір-қасиетін  көріп  өскен  
біздер  қолымызға  тиын-тебен  түссе, кітап  сатып 
алатынбыз. Ол əдет  əліге  дейін  жалғасып  келеді. 
Əр кезеңнің  өз  қызығы    өзімен   дегендей, ол  
уақытта  əрбір   сауатты  адам  үйлерінде  кітап   
жинауды  дəстүрге  айналдырған еді.

Бірде  үйдегі  кітапханамда жұмыс  жасап  
отырғанымда бесінші  сынып оқитын  немерем  
Ажар:

– Ата,  бұл  кітаптарды  неге  жинадыңыз? – 
деп   сұрақ  қойды.

– Балам,   бұл  кітаптарды   сендер  оқысын,  
сендер  пайдалансын  деп  жинадым.  Мұндағы  
кітаптардың  саны  төрт  мыңға  жуықтайды. 
Қолыма əлемдік  балалар  əдебиетінің  бірінші  то-
мын  алып,  сен  енді  осы  кітапты  оқуды бас-
та,  бұл  өзі  15  томнан тұрады, барлығын оқып 
бітірген соң сенің  меншігіңе  беремін  дедім. Сол  
немерем  бүгінде   тоғызыншы  сынып оқиды.  Ол 
кітап  жинауды дəстүрге  айналдырып  жүр. 

Қорыта  келе  айтарым: Ұрпақ  үшін барды  
бағалай  білейік!  

           
Шыңғыс  АЙБОСЫНОВ,

Қазақстан Журналистер  одағының  мүшесі,
 Жалағаш  ауданының  

«Құрметті  азаматы».

БАРДЫ  
БАҒАЛАЙ БІЛЕЙІК

Биылғы мамыр   айында  Жалағаш  ауданында  22 жыл  еңбек етіп, ұзақ  уақыт  
аудандық  ауыл шаруашылығы  басқармасын басқарған Ойшы  Ысқақов ағамыз Алматы 
қаласынан  арнайы  келіп,  өзімен  қызметтес  болған пәниден озған 70  адамның   атын  
атап,  «Ақжол» кафесінде солардың  рухына құран  бағыштап, игілікті іс жасағандығының 
куәсі болдық. Үлкен  адамгершілік үлгісін  көрсетіп,  сауапты іс  жасаған оған  қатысқан  
дүйім  жұрт   ризашылықпен ақ  баталарын берді. Мұндай  адал  ниетті  жақсы  бастама  
облыс аумағында  алғаш  рет  жасалып  отыр десек,  қателесе  қоймаймыз. 

Мектеп жасына дейінгі баланың ойлау қабілеті 
қарқынды дамиды. Сондықтан бала барлық уақытта 
ізденіс үстінде жүреді. Бұл оның табиғи жағдайы са-
налады. Ізденіс үстінде жүрген балаға айналасын зерт-
теу қызықты болып тұрады. Осы  тұста қытай даналығы: 
«Айтсаң – ұмытамын, көрсетсең – есімде қалады, ұстап 
көрсем – түсінемін» сөздері бала табиғатына арналған. 

Бұл жерде ата-ананың рөлі, баланың зерттеу ісіне 
көмек беру арқылы, қоршаған ортадан өзіне пайдалы жəне 
зиянды   нəрсені алады. Өкінішке орай жұмысбасты ата-
аналар баланың сұрағы мен зерттеу жұмысына көңіл бөле 
бермейді. Ал шын мəнінде қарапайым тұрғыдан алып 
қарасақ, баланың сұрағы мен қызығушылығына жауап 
беру сіздің көп уақытыңызды алмайды. Бала топырақтан 
нəр алып өсіп келе жатқан жас шыбық секілді. Бала сұрақ 
қою арқылы өзінің ойы мен ізденісіне жауап алып өседі. 
Бұл оның өмірден алып жатқан нəрі. Баланың ешбір 
сұрағы жауапсыз қалмау керек. Күнделікті өмір бары-
сында бала шындық дүниенің құбылыстары мен затта-
рын анықтай білуге, адам баласының жинақ та  ған бай 
дүниесінің тəжі ри бесін үйренуге талпынады. Балалардың 
бір нəрсені құмартып білуге талпынуын «таным ынтасы» 
дейді. Балалар өте байқағыш, еліктегіш, əр нəрсеге үңіле 
қарайды, көп нəрселер оларды ойландырады. 

Балалар, əдетте, өзіне түсі ніксіз оқиғалардың, құбы лыс-
тардың, заттардың сырын білуге құмар келеді. Күн сайын 
олардың алдын да жаңа сұрақтар мен жа ңаша зерттеулер 
күтіп тұ рады. Сол сұрақтардың жауабын олар ересектер-
ден күтеді. Олардың түсінігінше ересектердің білмейтіні 
болмайды. Мұндай ерекше сұрақтар балалардың ақыл-ой 
еңбегімен шұғылданудағы ниетін, ықыласын, дарынын 
сипаттайды. Сондықтан ересектер бала сұрағын жауапсыз 
қалдырмағаны жөн. Себебі, жауапсыз қалған баланың ойы 
келешекте дүниені тануына кері əсер етуі мүмкін. Баланың 
қиялы ересектерге қарағанда əлсіз. Л.С.Выготскийдің тұ-
жы рымына сүйенсек: «Ба ла қиялының дамуы бір тін-
деп шамасына қарай қа былдауынан басталады. Кей де 
бала өмірде кездескен кей бір жағдайларда өзіндік қа-

былдауымен түсіндіргенде, біз  ге таңқаларлықтай болып 
естіледі». Бала өмірде неге зейін қойса, оған не əсер етсе, 
не қызық болса, соны ғана есінде сақтап қалады екен. 

Балаға өмірде жасаған іс-əрекетінен, ақыл-ойынан, 
зейінінен оның бойында тұрақтылық дамиды. 

Баланы өмірге қалып тас тыру тек педагогикалық 
ұжымның міндеті ғана емес, бүкіл қоғамның міндеті.
Көпшілік санасына халықтық педагогикалық тəрбиенің мə-
нін жеткізе білгенде ғана оның қоғамдық деңгейін көтеруге 
болады. Егер ата-ана өз баласына қызығушылық тудырған 
сұрағы мен іздену-зерттеу жұмыстарында жалықпай жау-
ап беріп отырса, онда бола шақ ізбасарларымыз жан-жақты 
жетілген, ұлттық мəдениеті жоғары ел болары анық. Біз 
балаларымыз үшін өмір сүреміз. Дүниедегі ең қымбатты 
да, ең бағалысы да ол – бала. Сондықтан да оның жан-
жақты дамуына барлық жағдайды жасауымыз керек.

Айгүл МАХҰЛБАЕВА,                                                                          
Жаңақорған ауданы, 

Сунақ ата ауылы 
№10 «Айгүл» балабақшасы  тəрбиешісі.

БАЛА –  ӨЗ ТАБИҒАТЫНЫҢ ЗЕРТТЕУШІСІ


