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Қазақстан Республикасының  бүгінгі таңда 
қойып отырған міндеттерінің бірі – шағын 
және орта кәсіпкерлікті дамыту. Шағын 
және орта бизнесті дамыту экономикалық 
өрлеудің және әлеуметтік-саяси жаңғыртудың 
басты құралы. Әсіресе, жеке меншіктің 
нақты өмірде жүзеге асуы және орта таптың 
қалыптасуының материалдық негізі. Демек, 
шағын және орта бизнестің экономикадағы 
үлесі мемлекетімізде артқан сайын  еліміз 
көркейіп, халықтың әлеуметтік-экономикалық 
жағдайы жақсарады. Міне, сондықтан Қазақ-
стан Президенті Н.Назарбаев та орта таптың 
негізін құрайтын шағын және орта бизнес 
өкілдеріне үнемі назар аударып келеді.

Шын мәнінде, ШОБ – ел экономикасының 
ұтқыр әрі нәтижелі секторының бірі. Ішкі жал-
пы өнімнің елеулі бөлігін өндіру солардың 
үлесінде. Бұл жағдай тек дамыған елдерге ғана 
қатысты емес, өтпелі экономикасы бар ел-
дерге де қатысты. Осы орайда Президентіміз 
Н.Назарбаев: «Жапония, Германия, Бельгия, 
Италия сияқты елдерде шағын және орта биз-
нес олардың барлық кәсіпорындары санының 
90 пайыздан астамын құрайды, көптеген 
дамыған елдерде олар жалпы ішкі өнімнің 50 
пайыздан астамын береді. Сондықтан да біздің 
шағын және орта кәсіпкерлікті дамытудың 
түбірінен жаңа идеологиясын түзуіміз қажет. 
Бұл кәсіпкерлік ортаның бастамашылығын 
іске асыру үшін қолайлы жағдай туғызуымыз 
керек» – деген болатын. Иә, дамыған 
мемлекеттердегі шағын  және орта бизнестің 
ЖІӨ-дегі үлесі мысалы, Ұлыбританияда – 52, 
Германияда – 57, Италияда – 55 пайыз. Са-
лыстырмалы сараптама Қазақстанда шағын 
және орта кәсіпкерліктің макроэкономикалық 
көрсеткіште үлесінің өте аз екенін көрсетеді. 
Ол бүгінгі таңда 25 пайызға жетіңкіремейді. 
Ал Сыр өңірінде бұл көрсеткіш тіптен төмен. 
Бар болғаны 11 пайыз шамасында. 

–Бұл бізді еш қанағаттандырмайды, – деді 
облыс әкімі Қырымбек Көшербаев осыдан 
бірнеше күн бұрын отандық және халықаралық 
сарапшылар қатысуымен өткен «Орта тапты 
қалыптастыру: қазіргі жағдайы мен келешегі» 
дөңгелек үстел отырысында. Расында да мұнай 
және уран өндірісі басымдыққа ие аймақ үшін 
бүгінгі таңда орта таптың негізін құрайтын 
шағын және орта бизнесті дамыту ерекше 

маңызға ие болып тұр. Өйткені, мұнай және 
басқа да шикізат өнімдерінің бағасы арзанда-
ды. Соған байланысты оларды өндіру көлемі 
де төмендеп кетті. Бұл жағдайдың көптеген 
зардаптары бар.  Мемлекет қазынасына 
түсетін қаржы көлемі азайып, салада жұмыс 
істейтін адамдардың табысы кемиді. Мұнай 
өндіру көлемі төмендеген соң осы салаға 
қызмет көрсетіп келген кәсіпорындарға де-
ген тапсырыс та азаятыны белгілі. Ол өз 
кезегінде сервистік компанияларға көптеген 
қиындықтар әкелуде. Соның бірі жұмыс орын-
дарын қысқартуға мәжбүр болуы. 

Еліміз бойынша, оның ішінде Сыр өңірі 
де бар, қалыптасқан қиындықтардан шығудың 
түрлі тетіктері мен жаңа тәсілдерін іске қосуда. 
Осы ретте бизнесті әртараптандыру, шағын 
жә не орта бизнесті дамыту жөнінде көптеген 
келелі ойлар мен пікірлерді ортаға салған 
«Орта тапты қалыптастыру: қазіргі жағдайы 
және келешегі» тақырыбындағы басқосу дер 

кезінде ұйымдастырылған шара деп айтуға бо-
лады. 

Мысалы, Т.Рысқұлов атындағы Жаңа 
эконо микалық университеттің ректоры, Поль-
ша Ұлттық банкінің вице-президенті Кшиш-
тоф Рыбиньски шағын және орта бизнесті да-
мытуда өз елінің қол жеткізген жетістіктері 
жайлы әңгімелеп берді. Бұл елде шағын биз-
несте тоғыз адамға дейін ғана жұмыс істейді. 
Мұндай кәсіпорындар нарық жағдайындағы 
өзгерістерге тез бейімделеді. Поляктардың 
ауыл шаруашылығы саласында ашқан ша-
ғын фирмалары мен шағын фермалары  елді 
табысқа кенелтіп отырған жағдайы бар. 
Әлемдік қаржы дағдарысы кезінде Еуро-
палық одаққа мүше ең дамыған елдердің 
экономикалық көрсеткіштерінің өзі сәл де 
болса төмендеп жатты. Тек Польша мемлекеті 
ғана жоғары көрсеткіштермен шыға алды. 
Сөз жоқ, бұл – осы елде кәсіпкерліктің же-
дел дамуының нәтижесі. Ғалым Қызылорда 

облысында қоғамның бәсекеге қабілеттілігін 
арттыруға мүмкіндіктер бар деді. Тек әлсіз де-
ген жерлерін күшейтіп, тежеп тұрған тұстарды 
іске қоса білу керек. 

Өнеркәсіпшілер мен кәсіпкерлердің Ха-
лық   аралық конгресінің вице-президенті Вла-
димир Колмогоров Сыр өңірі шикізатқа бай, 
даласы кең, көліктік логистикасы дамып келе 
жатқан, елді мекендері бір жолдың бойында 
орналасқан аймақ екенін аңғарыпты. Ол ту-
ризм және ауылшаруашылық саласында, оның 
ішінде күріш кластері төңірегінде көптеген ба-
стамалар көтеруге болатынын айтты. Мемле-
кет және жергілікті билік бизнесті қолдайды. 
Барлық тетіктер іске қосылып, бір қалыпқа 
түсуіне кейбір кедергілер бар. Соларды 
еңсеріп жатса, облыстың болашағы жарқын. 

Орта тап – экономикалық дербестікке ие 
болған әлеуметтік субъект, яғни елдің ішкі са-
яси, экономикалық, әлеуметтік тұрақтылығын 
қамтамасыз ететін негізгі салық «доноры» бо-
лып табылады. Сондықтан кәсіпкерлік сала-
сы дамыса, елдің экономикалық негізі нық 
қаланды дей беріңіз. Облыста экономикалық 
және әлеуметтік ілгерілеу үшін үлкен 
міндеттер қойып отыр. Ол жемісін бере бастау-
да. Осындай пікір білдірген «Халықаралық 
сауда орталығы» ААҚ бас директорының 
аға кеңесшісі, Ресей Федерациясының сауда-
өнеркәсіп палатасы ТМД және ШЫҰ-ға мүше 
мемлекеттердің экономикалық интеграциясы 
мәселелері бойынша Комитеті төрағасының 
орынбасары Борис Пастухов шараға 
қатысушылар тек өздерінің тәжірибелерін 
жеткізіп қана қоймай, Сіздерден де үйренер 
тұсымыз жетерлік екен деген ойын жеткізді. 
Дипломат, экономист Б.Пастухов:

– Біз өз тәжірибемізбен, озық техноло-
гияларымызбен бөлісуге дайынбыз, алдағы 
уақытта ынтымақтастығымыз одан әрі ны-
ғаяды деп үміттенеміз, – деді. Шарада айтыл-
ған осындай барлық ұсыныстар мен ойлар 
бойынша облыс мамандары талдау, сарап-
тау жұмыстарын жүргізе береді. Және бұл 
кездесулер жалғасын табады. Бұл аймақта 
орта таптың негізін құрайтын кіші және орта 
бизнесті дамыту бағытында қолға алынған 
сан-салалы жұмыстардың бір парасы ғана. Ол 
өз нәтижесін берері анық.

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

Бар берекенің бастауы болатын ал-
тын күз биыл да Сыр өңірінде күріш
тен тау тұрғызды. Биылғы қиын шы
лықтарға қарамастан, өте жо ғары 
дең гейде өнім алған сырбойылық ди
қан  дар Табиғатананың мол сыйына 
қуанышты. 
Диқандар биылғы жылы күріштің әр гекта-

рынан 50,5 центнер өнім жинап, ел қамбасына 
423 мың тоннадан астам астық құйды. Бұл ел 
тәуелсіздігі кезеңіндегі рекордтық көрсеткіш 

соңғы 3 жыл бойы қатарынан қайталанып 
отыр. Облыс халқының 64 пайызы ауылда 
тұратынын ескерсек, бұл нәтиже халықтың 
әл-ауқатын арттыруға септігін тигізетіні анық.

Соңғы жылдары облысымыздың ауыл 
шаруашылығы саласы жақсы дамып келеді. 
Сыр елінің басты дақылы – күріш өндірісінің 
көлемі 11,6 пайызға өсіп отыр. Диқандар Сыр 
салысын егуде соңғы технологияларды пайда-
ланып, жетістіктерін жылдан жылға ұлғайтып 
жатыр. Соның бір дәлелі, озаттар көшін ба-
стап отырған шаурашылықтар мен күрішші-
бригадирлер. 

Биылғы жылы озат егін шаруашылығы 
атанған сырдариялық «Мағжан және К» ЖШС 
1797 гектар жерге Сыр салысын егіп, одан 
14196 тонна өнім жинаған. Гектарына 79 цент-

нерден мол өнім жиған серіктестікке облыста 
тең келер ешкім жоқ.

Озат күріш өсіруші атанған Шіркейлі 
ауылының «Мәді қажы» серіктестігінің су-
шысы Ыбыраев Жәнібек 30 гектар жер-
ден 306 тонна күріш жинап, гектарынан 102 
центнерден өнім алған. Бұл бұрын-соңды 
болмаған рекордтық көрсеткіш. Ал озат 
бригадир атанған «Қызылдихан» шаруа 
қожалығының өңдірістік бригада жетекшісі  
Қожанов Сәрсенбай 120 гектар күріш та-
набынан 89,5 центнерден күріш жинаған. 
Бригада қарамағында онға жуық күрішші-
механизаторлардың еңбегі еселеніп, 1074 тон-
на Сыр байлығын ел қамбасына құйған. 

Бүгінгі күнгі экономикалық қарқынды 
даму жағдайында, бәсекеге қабілетті 30 

елдің қатарына кіру стратегиясында ел 
экономикасының күретамыры болып табы-
латын ауылшаруашылық өнімдерін өндіруді 
жан-жақты дамытуға аса көңіл бөлу қажет 
екенін Елбасы Жолдауында атап айтқан бо-
латын. Осы орайда облыстың аймақтық 
индустриалды-иннова циялық даму бағыттары 
бойынша, күріш кластерін дамытуды мем-
лекет мықтап қолға алғанын мақтанышпен 
айта кетуіміз керек. Бүгінде мемлекеттің 
тікелей қолдауының арқасында аймақтағы 
ауыл шаруашылығы құрылымдарының күзде 
жиналатын күрішін сатып алу жөніндегі 
шешімі, егіс көлемінің артуына өз ықпалын 
айтарлықтай тигізіп, егінші қауымның көңілін 
марқайтып отыр. 

 Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

Сыр бойы
еңбеккерлерінің

үндеуі
ҚазаҚСТаН РЕСпУБЛиКаСЫНЫң пРЕзиДЕНТІ
НҰРСҰЛТаН ӘБІшҰЛЫ НазаРБаЕВҚа

аса құрметті Елбасы!

Сіз ауыл шаруашылығын ел экономикасының басым 
бағыттарының бірі ретінде белгілеп, агробизнесті дамытуда 
бұрын-соңды болмаған қолдау көрсетіп келесіз. Соның арқасында 
еліміздің агроөнеркәсіп кешені қарқынды дамуда.

Мемлекеттік қолдаудың арқасында Сыр елінің басты кәсібі 
күріш өндірісінің көлемі мен төрт түлік малдың саны едәуір өсті. 
Соңғы екі жыл ішінде агроөнеркәсіп кешеніне салынған инвести-
ция көлемі 7,7 есе артты.

Сыр бойының диқандары кеше ғана күріш жинауды аяқтап, 
84 мың гектар егістіктің әр гектарынан 50,5 центнер өнім 
алды. Ел қамбасына 423 мың тонна күміс күріш құйылды. Бұл 
тәуелсіздік тарихындағы рекордтық көрсеткішке соңғы 3 жыл 
бойы қатарынан қол жеткізілді.

Ұлы Даланың қасиетті пұшпағы – Сыр елі халқының аты-
нан диқандарға, малшыларға, балықшыларға көрсеткен 
қамқорлығыңыз үшін Өзіңізге зор ризашылық білдіреміз.

Сыр бойының еңбеккерлері мен барлық тұрғындары Сіздің 
жасампаз бастамаларыңызды іске асырып, Мәңгілік Елдің Нұрлы 
жолында аянбай еңбек ететінімізге сендіреміз!

Құрметпен,
Сыр елі ауыл шаруашылығы саласының еңбеккерлері атынан:
Ералиев а., ҚР Еңбек Ері, «Абзал және К» ТС директоры,
Өтеев М., «Сыр маржаны» ЖШС директоры,
алпысбаев Ы., «Ықылас» ШҚ төрағасы,
Әбішев Қ., «Жаңажол» ЖШС директоры,
Іздібаев Н., «Ақтөбе және К» ЖШС директоры,
Рүстемов Н., «Түгіскен ТШ» ЖШС директоры,
Жұмбеков Д., «Ақмая» ШҚ төрағасы,
Өмірзақов С., «Ы.Жақаев атындағы ҒЗИ»
ЖШС директоры,
Камалатдин а., «Мәди Қажы атындағы» ЖШС төрағасы,
Қадыров Б., «Шаған Жер» ЖШС төрағасы.

Қызылорда қаласы, 3 қазан 2015 жыл.

ШАҒын бИЗнеС ШИрыҒАтын кеЗ келді

ЖоҒАры ӨніМ ЖИнАҒАн дИҚАндАр

Кеше облыс әкімінің орынбасары Рауан Кенжеханұлы 
өңірімізде мейірбике ісінің қызметін жақсарту бағытындағы 
жобаны жүзеге асырушы Қазақ медициналық үздіксіз білім 
беру университетінің мамандарымен кездесіп, пилоттық 
жобаның бастамасымен танысты. 
Жиынды ашқан облыс әкімінің орынбасары Рауан Кенжеханұлы 

өңіріміздің Қазақ медициналық үздіксіз білім беру университетімен 
тығыз жұмыс жүргізіп жатқанын айта келе, оның мақсатына тоқталды.

– Біздің облыс Қазақ медициналық үздіксіз білім беру 
университетімен тығыз жұмыс істеуде. Ондағы мақсат алғашқы 
медициналық көмектің сапасын арттыру, оның қолжетімділігін 
күшейту және медициналық қызметкерлердің біліктілігін арттыру 
болып табылады. Өздеріңізге белгілі, Елбасының тапсырмасы бой-
ынша біз алдыңғы қатарлы 30 елдің қатарына қосыламыз деп отыр-
мыз, сонымен бірге Еуропадағы даму ұйымының стандартына сәйкес 
жұмыс істеуді қолға алудамыз. Осы орайда халықаралық ұйымдардың 
тәжірибесін өзімізге енгізудің маңызы зор. Аталған жоба емдеу, алдын 
алу мекемелеріндегі жалпы тәжірибелік дәрігерлер мен мейірбикелер 
арасында қолға алынуда,– деді Рауан Кенжеханұлы. 

Жобаны жүзеге асыруға финляндиялық мамандар да көмектесуде. 
Жұмыс нысаны ретінде  қаладағы №3 емхана базасы таңдалып 
алынған. Үш кезеңнен тұратын жобаның біріншісі – жалпы жағдайды 
бағалау және жобаны дайындау, екінші кезеңі – тәуекелдерді бағалап, 
бекіту, соңғы кезеңінде мамандарды оқыту жұмыстары мен монито-
ринг жүргізу көзделген. 

Кездесуде  жобаның алғашқы кезеңінің жүзеге асырылуы жөнінде 
басқарма мүшесі Жанар Шалхарованың және финляндиялық ма-
ман, философия ғылымдарының докторы, аға кеңесші Йоханна 
Хейккиляның хабарламасы тыңдалды.  Сондай-ақ, кездесуде басқарма 
төрағасы Ғалымжан Тоғызбаев жобаны жүзеге асыруға қолдау 
білдірген облыс әкімдігіне ризашылығын білдіріп, қалған кезеңдердің 
де ойдағыдай өткізілетініне сенім білдірді.

айнұр БаТТаЛОВа.

Денсаулық

береке бастауы

ЖАңА ЖобАның 
АлҒАШҚы кеЗеңі

12 қазан 2015 жыл

Мұстафа Шоқай жайлы жарыққа шыққан 
«Түркістан үшін», «Мұстафа жолы» атты 
кітаптардың тұсаукесер  рәсімі. Сағат 10.00. 
Қызылорда қаласы, Студенттер сарайы.

«Мұстафа Шоқай – Алаштың алып 
тұлғасы» атты республикалық ғылыми-
танымдық конференция. Сағат 11.00. 
Қызылорда қаласы, Студенттер сарайы.

«Өздерің білер Нартаймын» атты Нартай 
әндерін орындаушылардың республикалық 
конкурсының 1-бөлімі. Сағат 10.00. Қызылорда 
қаласы, А.Тоқмағанбетов атындағы қалалық 
мәдениет үйі.

«Өздерің білер Нартаймын» атты Нартай 
әндерін орындаушылардың республикалық 
конкурсының 2-бөлімі. Сағат 15.00. Қызылор-
да қаласы, А.Тоқмағанбетов атындағы 
қалалық мәдениет үйі.

М.Шоқай туралы спектакль. Сағат 19.00. 
Қызылорда қаласы, Н.Бекежанов атындағы 
музыкалық-драма театры.

шиелі ауданы, 13 қазан 2015 жыл

«Көрнекті тұлға – Мұстафа Шоқай» атты 
облыстық жазба ақындар мүшәйрасы. Сағат 
10.00. Шиелі ауданы, Сұлутөбе ауылдық 
мәдениет үйі.

Сұлутөбе ауылдық мәдениет үйінің 
М.Шоқай бюсті ашылу рәсімі. Сағат 12.30. 

Шиелі ауданы, Сұлутөбе ауылдық округі.
«Тәуелсіздік жаршысы – Мұстафа Шоқай, 

қазақтың сал-серісі, ақын – Нартай» атты 
республикалық ақындар айтысы. Сағат 15.00. 
Шиелі кенті, Салтанат сарайы.

О.Бодықовтың «Нартай» спектаклі. 
Сағат 20.00. Шиелі ауданы, Нартай ауылдық 
мәдениет үйі.

14 қазан 2015 жыл
М.Шоқай ескерткішіне гүл шоқтарын қою.

Сағат  9.00. М.Шоқай орталық алаңы.
Ауылшаруашылық өнімдерінің жәрмең ке-

сі. Сағат 9.30. Шиелі кенті, Ы.Жақаев көшесі.
«Алтын дән, қызыл қырман, ән думан» 

атты театрландырылған қойылым және 
республикалық ақындар айтысының ақтық 
сайысы. Сағат 10.00. Иманжүсіп атындағы 
орталық стадион.

«Алтын күз-2015» мерекесіне орай 
сала үздіктері мен республикалық ақындар 
айтысының жеңімпаздарын марапаттау. Сағат 
10.30. Иманжүсіп атындағы орталық стадион.

Қазақстан эстрада жұлдыздарының әнша-
шуы. Сағат 11.00. Иманжүсіп атындағы 
орталық стадион.

Республикалық ат бәйгесі. Сағат 11.00. 
Аудандық ипподром.

Қазақстан эстрада жұлдыздарының Гала-
концерті, мерекелік отшашу. Сағат 19.00. 
Шиелі кенті, орталық стадион.

 Ұйымдастыру алқасы.

қоғам қайраткері, ұлт жанашыры 
мұстафа шоқай мен халық 

ақыны, әнші-композитор нартай 
бекежановтың 125 жылДық 
мерейтойларына арналған 

«тәуелсізДік жаршысы – мұстафа 
шоқай, қазақтың сал-серісі,

ақын – нартай» атты
«алтын күз -2015» мерекелік 

шараларының
бағДарламасы

Үстіміздегі жылғы 7 қазанда аста-
на қаласында ҚР Ұлттық экономика 
министрлігі мен Еуропалық қайта құру 
және Даму банкі тұрғынүй коммуналдық 
шаруашылық және көлік саласындағы 
халықаралық қаржы институттарымен му-
ниципалды инфрақұрылым жобаларын қоса 
қаржыландыру бағдарламасы бойынша 
бірлескен конференция өткізді. 
«Жобаларды халықаралық қаржы институтта-

рымен бірлесіп іске асыру бюджеттен тыс инвес-
тицияларды тарту және экономиканың тиісті са-
лаларында қажетті құрылымдық реформаларды 
жүргізуді қамтамасыз етеді» – деді ҚР Ұлттық эко-
номика ми нистрі Ерболат Досаев конференцияның 

ашылуында. 
Конференцияның аясында Еуропалық қайта 

құру және Даму банкімен ынтымақтастық орнатқан 
ең белсенді аймақ ретінде Қызылорда облысының 
тәжірибесі тыңдалды. Жиында Қызылорда облысы 
әкімінің орынбасары Н.Н.Годунова баяндама жаса-
ды. 

Бүгінгі таңда ЕҚҚДБ жұмысында аймақта жалпы 
құны 100 млрд теңге тұратын 9 жоба  бар. Олардың 
төртеуі өмірді қамтамасыз ету инфрақұрылымдарын 
дамытуға бағытталған, несие келісімшарттары 
бекітіліп, қаржыландыру бас талды. 

Аталған жобалар бойынша облыс орталығындағы 
жылумен, сумен жабдықтау мен су бұру жүйесін 
жаңғырту және Шиелі, Жаңақорған аудандары мен 

Қызылорда қаласында теміржолдың арғы бетінің 
электр жүйесін жаңғырту жобалары жүзеге асыры-
лады. 

Үстіміздегі жылғы 3-4 қарашада Лондон-
да Қазақстан Президентінің Ұлыбританияға са-
пары аясында және ЕҚҚДБ президенті Чакра-
барти мырзамен кездесуінде тағы екі келісімге 
қол қою жоспарлануда. Олар бойынша Әйтеке 
би кентінде қуаттылығы 35 мВт ГТЭС құрылысы 
және Қызылорда қаласының көше жарығы жүйесін 
жетілдіру жобалары іске асырылады. 

Бұл жобалардың жүзеге асырылуы Қызылорда 
облысы халқының тұрмысын жақсартуға 
айтарлықтай көмектеседі. 

Ж.ӘБІшЕВ.

ҚыЗылордА облыСының еҚҚдб-мен 
ынтыМАҚтАСтыҚ тӘЖірИбеСі тыңдАлды

Үкіметтік емес ұйымдар – билік 
пен халық арасындағы алтын 
көпір. Олар меншікті баспаналары 
болмағасын, көшіпқонып жүретін. 
Облыс және аудан басшыларының 
қолдауының арқасында Сырдария 
ауданының үкіметтік емес ұйымдары 
күрделі жөндеуден өткен «Достық» 
үйіне қоныстанған болатын. Соның 
нәтижесінде әрқайсысына жеке 
жұмыс бөлмелері тиіп, құлашты 
еркін жазып, еңбек етуге жағдай жа-
салды. Жақында аталған ғимаратта 
ҮЕҰға арналған ресурстық 
орталықтың ашылу салтанаты бо-
лып өтті. 

Басқосуды аудандық ішкі саясат 
бөлімінің басшысы Әлимаш Мырзахме-
това ашып, аудан әкімінің бастамасы-
мен үкіметтік емес ұйымдарға барлық 
жағдай жасалып отырғандығын атап 
өтті. 

– Аудан басшысы Ғанибек 
Қазантаев мемлекеттік бөлімдерді 
қайта жаңғыртылған бұрынғы 
№36 орта мектептің ғимаратына 
орналастырғаннан кейін ҮЕҰ-ның 
бір орталыққа – «Достық» үйіне 
шоғырлануына ықпал етті. Соның 
нәтижесінде қоғамдық ұйымдардың 
жұмысы бұрынғыдан да белсенді 
ырғаққа көшті. Бүгінгі күні «Достық» 

үйіндегі орталықтың ашылуы-
на БҰҰ және ҚР Үкіметі бірлескен 
бағдарламасы аясында «Ақмұрат» 
қоғамдық бірлестігінің «ҮЕҰ-ға 
арналған ресурстық орталық» жоба-
сы негіз болды. Осы жобамен жұмыс 
жасап жатқандарға ризашылығымды 
білдіремін, – деді бөлім басшысы.

Енді Сырдария ауданындағы 18 
қоғамдық ұйым осы орталықтың 
қызметін кеңінен пайдаланады. Бұл 
орталықтың негізгі мақсаты ҮЕҰ-ның 
жұмыс сапасын жақсартуға, бенифи-
циарлармен байланысын нығайтуға 
бағытталады. Сондықтан ол қазіргі 
заманғы баспа және компьютерлермен 

толық жабдықталған. 
Орталықтың ашылуында Қызыл-

орда облысы бойынша БҰҰ «Даму» 
бағдарламасының менеджері Б.Егіз-
баева тілегін білдіріп, ҮЕҰ-лар 
жұмысы жөнінде аудан облыста бірінші 
орында тұрғанын, алдағы уақытта да 
қолдаудың жалғасатындығын жеткізді.  
Жоба бойынша ҮЕҰ-ның жұмысын 
жетілдіріп, оны дамыту мақсатында 
«Коммерциялық емес ұйымдар 
қызметінің заңдық аспектілері» атты 
семинар-тренинг ұйымдастырылды. 

Нұрбек СаҒаТҰЛЫ.
Сырдария ауданы.

реСурСтыҚ ортАлыҚтың кӨМеГі Мол
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ҚҰҚЫҚТЫҚ 
САУАТТЫЛЫҚ –
ЗАМАН ТАЛАБЫ
Облыстық ішкі саясат басқар

масының “Тұрғындардың құқықтық 
сауаттылығын арттыруға байланы
сты ақпараттықнасихаттық шаралар
ды ұйымдастыру” жобасы аясында 
“Тұран өңірлік даму” қоғамдық қоры 
ұйымдастырған жастар арасындағы 
“Тәртіп пен құқығымызды 
сақтаймыз” тақырыбындағы 
облыстық шығармалар байқауы өз 
мәресіне жетті. Байқауға 1522 жас 
аралығындағы өңір жастары қатысып, 
өзара бақ сынасты. 

Осыған орай Жастар ресурстық 
орталығы КММның мәжіліс залын
да жеңімпаздарды марапаттау рәсімі 
өтті. Жиында сөз алған “Тұран өңірлік 
даму” қоғамдық қорының директо
ры Жасұлан Серіков шығармашылық 
бағыттағы жастардың ізденістеріне 
алғысын білдіріп, байқаудың негізгі 
мақсатына тоқталды. 

Қазылар алқасының шешімімен І 
орынды Белкөл кентіндегі №189 орта 
мектептің оқушысы Махаббат Ботжа
нова жеңіп алды. Ал келесі жүлделі  
орынға Қазалы ауданындағы №266 
мектеплицейінің оқушысы Гүлжанат 
Ахметтің шығармасы лайық деп та
былса, III орын М.Мәметова атындағы 
Қызылорда гуманитарлық колледжінің 
студенті Айзат Пірімжарға бұйырды. 
Марапаттау рәсімінде барлық 
жеңімпаздарға дипломдар мен бағалы 
сыйлықтар табысталды. Сондайақ, 
басқа да қатысушылар арнайы алғыс 
хаттарға ие болды.

Кенжетай БАЛҒАБАЙҰЛЫ.

Ислам дінінде білім алу – өте сауапты амалдардың 
бірі. Бір сағат пайдалы білім алу, түнімен намаз оқығаннан 
да қайырлы. Хадистердің бірінде аспандағы періштелер, 
жер бетіндегі жанжануарлар, тіпті судағы балықтар 
адамдарға пайдалы нәрселер үйрететін ұстаз үшін кешірім 
тілейтіні айтылған. Сол секілді, білім жолында сапар шегу 
де білімді жетілдірудің төте жолдарының бірі. Демек, өз 
еліндегі білімді меңгерген ізденуші басқа елдегі білгір 
ұстаздарға барып білімін жетілдіргені жөн. Мәселен, 
аятхадистерден білгеніміздей, Мұса да «алейһиссалам» 
пайғамбар бола тұрып, білмегендерін үйрену үшін 
Алланың бұйрығы бойынша Қызырдың алдына барған. 
Егер тарихқа үңілсек, білімді бабаларымыздың Бұқара, 
Самарқанд, Хиуа, Үргеніш қалаларында оқығаны белгілі. 

Ел тәуелсіздігінен бергі кезеңде жастардың шетелде 
діни білім алуының көптеген жолдары ашылды. Қазіргі 
таңда дінтанушы мамандар арасында Египет, Сирия, Ли
ван, Йемен, Ливия, Сауд Арабиясы, Түркия, Пәкістан 
және Малайзия елдерінде оқып келгендер бар. Әрине, 
мұны Тәуелсіздіктің жетістігі деп те айтуға болады. 
Өйткені, азаттығымыздың алғашқы жылдары діни ма
мандар өте тапшы болды. Жанжақтан ағылып келген 
ондаған ағымдардың миссионерлеріне жергілікті кадрлар 
тойтарыс бере алмады. Оның үстіне, сол секталардың 
өздері жергілікті кадрларды өз елдерінде дайындауға 
мүдделітұғын. Шетелге білім алу мақсатымен оңы мен 
солын ажырата білмей барған жастар өз бойына сол 
жақтың дүниетанымдарын сіңіріп алған. Ұстаздарының 
қамқорлығы мен қолдауын көрген олар алған білімдерін 
сол күйінде жеткізуді, тіпті солай талап етілмесе де, 
өздеріне борыш деп білді. Кейін, еліне қайтып келген
де білгендерін айна қатесіз, керегі мен керек емесін ажы
ратпай жеткізіп отырды. Нәтижесінде онсыз да азғантай 
жамағат бірнеше бағытқа бөлініп кетті. Есімізге «қойшы 
көп болса, қой арам өледі» деген мақал еріксіз түседі. 

2011 жылдан бері Дін істері агенттігі құрылып, 
еліміздегі діни ахуал қолға алынып, жағдай біршама 

түзелді. Алайда, шетелде білім алғысы  келетіндердің 
саны азаяр емес. Оларға еліміздегі «НұрМүбәрак» 
университетінен білім алыңдар» деген кеңес берілсе, 
өздерінше менсінбейді. Ал ондай университет Орталық 
Азия түгіл, бұрынғы Кеңес одағының ешбір елінде жоқ. 
Өз елінде өмір сүріп, өзгелерге үлгі бола алмаған діндар 
жастар білім алуды сылтау етіп, шетелде тұрғысы келеді. 
Алайда, ол жақта күнкөріс мәселесі шешілмегендіктен, 
жастарымыз экстремистікрадикалды топтардың 
ықпалына түсіп, солардың қолшоқпарына айнала
ды. Өкінішке орай, көптеген атаана балаларының ше
телде білім алып жатқанына қуанғанымен, оның арғы 
астарына үңілмейді. Олар балалары білім алғысы кел
ген елдің ыңғайына бейімделуі үшін уақыт керек 
екенін, басқа мәдениет пен өзге менталитеттегі адам
дармен қатар өмір сүріп, араласатынын білулері тиіс. 
Қиындықтардың басқа да жақтары бар. Шетелге білім 
алуға кеткен жастарымыздың ұзақ жылдар өткен соң, 
Қазақстанға қайта оралуы кезінде күтпеген жағдайлар 
орын алуы мүмкін. Елге қайтқан жастар мұндағы қоғамға 
қайта үйренісуі қажет. Олар бәсекеге қабілетті жұмыс 
тауып, туған топырақтың игілігі үшін өзгелермен қатар 
қызмет етуі керек. Аталған жағдайдың бәрінде де атаана 
көмегінің маңызы өте жоғары. Шетелде білім алу бары
сында қазақстандық жастар мынадай қауіпқатерлерге 
ұшырауы ықтимал. 

Білім алуға барған елде немесе оқу ордасында жат 
діннің (деструктивті ағымның) ықпалына түсу қаупі. 
Әдетте, адам мұндай келеңсіздіктерге аты беймәлім 
ұйымдар, бауырластық, достық атын жамылған түрлі 
діни қауымдастықтар тарапынан қаржылай көмек ала
тын түрлі шет тілдерін үйрету орталықтарына қатысу, 
мемлекет бақылауынан тыс ғибадат ету орындарын 
аралау, күмәнді діни көсемдер мен ұстаздардың жеке 
сабақтары мен дәрістерін тыңдау кезінде тап болуы 
мүмкін. Сондықтан да атаана шетелде діни білім алып 
жатқан балаларының қандай діни мекемеде немесе діни 

орталықта оқып жатқанын білуі керек. Мүмкіндігінше 
жиі бақылауда ұстап, балаларының ресми медреселер 
мен жоғары оқу орындары қабырғасында оқып жатқанын 
анықтағаны жөн. Сондайақ, күдік тудыратын медреселер 
мен білім беру орталықтарына байқамай түсіп кетпеуін 
қадағалап отырғаны абзал. Осы тұста балаларының 
бос уақытын қалай және кіммен өткізетінін білу де  аса 
маңызды. 

Атааналар мен жастар шетелдің кейбір діни 
ұйымдары аттарын әртүрлі зайырлы немесе ресми атау
лармен жасыратынын білулері керек. Мысалға, ағылшын 
немесе араб тілдерін, бизнес жүргізу негіздерін тегін 
үйрету курстары, өзінөзі дамыту, танымал психология, 
шешендік өнер курстарының артында азаматтарды ар
баумен айналысатын шетелдік деструктивті ұйымдар 
тұруы мүмкін. Барлық аталған факторлар деструктивті, 
соның ішінде діни идеялар мен көзқарастардың елімізге 
енуі мен таралу қауіпін тудыратынын естен шығармаған 
жөн. Олар діндарларымыздың арасында ой мен 
көзқарас қақтығыстарының, қоғамымыздың азаматтық, 
әлеуметтікэкономикалық және моральдықэтикалық 
өмір сүру аяларында теріс қоғамдық көзқарастың туын
дап, дамуына әсер етуі ықтимал. 

Сәләфи бағытта білім алуды көздеп, Сауд Арабия
сы, Йемен және осы бағытта білім беретін басқа елдердің 
оқу орындарына түсуді қалаған жастар барудан гөрі 
қайтуларын ойлаған жөн. Көп жағдайда жастар, әсіресе, 
отбасыларының немесе демеушілерінің қаражатымен 
оқитындар жеке бас мүддесін қоғам қажеттіліктерінен 
жоғары қойып жатады. Мұндай өзімшілдіктің 
жақсылыққа алып келмейтіні анық. 

Кезінде не оқығанын өзі де білмейтін қарабайыр 
діндарлар сол қажеті шамалы ілімдері мен орын
сыз айтылған уағызнасихаттарын көпке тарат
ты. Нәтижесінде имамдар мен жамағаттар арасын
да түсініксіз қашықтық, келіспеушіліктер пайда бол
ды. Кезінде оқу бітіріп келгендерге дұрыс бағытбағдар 

берілгенде, діни ахуал дәл осылай қиындамайтын еді. Дәл 
сол бағытбағдар қазір оқып жатқан немесе оқуға бара 
жатқан жастарға берілсе, жөн болар еді. Осы орайда аза
маттарды шетелде білім алу кезінде ақпараттандыру және 
қорғау үшін Дін істері комитеті 2014 жылы «Қазақстан 
Республикасының шетелге білім алуға шығатын аза
маттарына арналған дін мәселелері бойынша жады
нама» атты құжат жариялады. Құжат қазақстандық 
жастарға шетелде жүрістұрысын реттеуге, әртүрлі 
жағдайларда дұрыс әрекет етуді үйретуге арналған. Атап 
айтқанда, жадынамада азаматқа шетелде болған кезінде 
сол елдің мемлекеттік тәртібін, заңдарын, дәстүрлері 
мен салтын құрметтеу керектігін еске салады. Соны
мен бірге, оларға Қазақстан Республикасының азаматы 
екенін, өзіндік мәдениетіміздің, тарихымыз бен рухани 
құндылықтарымыздың ешқандай елден кем емес екенін 
әрі оларды оқу жылы барысында берік ұстану керектігін 
ескертеді. Сонымен қатар, мемлекетіміз шетелдің жоғары 
оқу орындарында оқитын жастардың еліміздің шетелдегі 
дипломатиялық өкілдіктерімен тұрақты байланысқа 
шығып тұрғанын қалайды.

Демек, мемлекет жастардың шетелде діни білім алу
ына қарсы емес. Елімізде көптеген діни мамандықтардың 
оқытылмайтынын, тәжірибелі ұстаздардың 
жетіспеушілігін ескерсек, мәселелер өзектілігін жоймақ 
емес. Алайда еліміздің қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, 
діни алауыздықтың алдын алу мақсатында бұл мәселені 
реттеп, бақылап тұруға міндетті. Сондықтан, еліміздің 
мемлекеттік органдары қазақстандықтарды шет 
мемлекеттердегі түрлі даулы жағдайларға немесе жат 
діннің идеологиялық арбауына түсу жолдарынан шет
тетуге бар күшжігерін жұмсап отыр. Алайда, мұндай 
жағдайлардың алдын алуда атааналар мен студенттердің 
рөлі ерекше екенін тағы да атап өту керек.

Сержан АНДАРБАЕВ,
облыстық дін мәселелерін зерттеу

орталығының бас маманы.

Тәуелсіздік алған тұс
та шетел дерде жүрген қандас
тары мыздың бір шоғыры елге 
оралды. Әлі де болса, жырақта 
жүргені қаншама?! Бірақ олар 
қазақилықтың қаймағын бұзбай, 
келер ұр пақ тарына аманат етуді 
өз де ріне басты мақсат етіп алған. 
Олар шет елдерде қазақ қауым
дастықтарын, қоғамдық ұйым     дар 
құрып, түрлі шаралар атқаруда. 

Осындай маңызды істі үйлестіріп 
жүрген делегация дүйсенбіде 
Сыр еліне табан тіреді. Фран
ция, Сауд Арабиясы, Моңғолия, 
Қытай, Түркия, Ресей сынды мем
лекеттерден келген қонақтар 
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университетінің Сту
денттер сарайында бас қосты. Олар 
еліміздің өткені мен бүгінін сара
лап, өз пікірлерін ортаға салды.Айта 
кетейік, бұл сапар қазақ хандығының 
550 жылдығына орайластырылған. 
Қазақстанның оңтүстік аймақтарын 
аралап шығатын меймандардың 
соңғы аялдамасы Тараз қаласында 
өтетін дүбірлі той болмақ. 

Дөңгелек үстел барысында сөз 
алған «Жанашыр» қоғамдық қоры
ның президенті Жаңыл Амантайқызы 
шараны ұйымдастырудағы негізгі 
ойын ортаға салды.

– Негізінен елімізге 14 елдің 
өкілі келді. Бұған дейін де біз 
олардың басын қосып түрлі кон
ференциялар өткізіп жүрдік. Бірақ 
бұл жолғы сапардың орны ерек
ше. Ақпараттық топ өкілдерінің ба
сын қосып, сапарлаудағы негізгі 
мақсат еліміздің жеткен жетістігін 
шетелдегі қандастарымызға жеткізу, 
ел арасында насихаттау болып та
былады. Сонымен қатар, олар 
тұра  тын мемлекеттің Қазақстанға 

деген көзқарасын, пікірін, танымал
дылығын қалыптастыруды көздеп 
отырмыз. 1997 жылы құрылған 
қо ғам дық қордың да бастапқы 
мақсаты осыған үндес. Одан өзге 
шетелдегі мәдени мұраларымызды 
жинақтау, елге алып келу, ұлттық 
құндылықтарымызды дәріптеу, 
сақ  тау, келіп жатқан 14 елдің ара
сында мәдени байланыс орнату – 
«Жанашырдың» басты міндеті. Ал 
бұл ақпараттық топ өкілдері елдеріне 
барғанда қазақ жерінен көргенін, 
түйгенін жастарға насихаттайтын бо
лады, – деді Ж.Амантайқызы. Оның 
сөзін Еуропада тұратын 10 мыңдай 
қандасымыздың туған еліне деген 
сәлемін, сағынышын арқалай кел
ген қазақ қоғамы федерациясының 
төр  ағасы Абдулқайым Кесіжі жал
ғады. Ол шет елдегі қазақтардың 
тұр      мысын баяндап, олардың өз ұлт
ына деген құрметі ерекше екен дігін 
айтты. Мұқтаждықтары да бар екен. 

– Бүгінгі таңда Еуропаның он
нан аса елінде қазақ диаспорасы 
бар. Біздің ең қынжылатынымыз 
ана тілімізге қатысты мәселе. 
Әсіресе, балаларымыз өз ана тілінде 

еркін сөйлей алмайды. Бұл біздің 
болашақтағы қазақ тілінің тағдырына 
алаңдаушылығымызды тудырып 
отыр. Дегенмен, қазақтың салт
дәстүрін, әдетғұрыптарын берік 
ұстанып, ұрпақ жадында қалдыруға 
күш салудамыз.  Жастарымыз қазақ 
тіліне шорқақ болса да, бойын
да қазақи тәрбиені қалыптастыруға 
тырысып келеміз. Оған қоса, біз 
қазақ екенімізді жастардың бойына 
сіңіру, ұлттық құндылықтарымызды 
жоғалтып алмас үшін түрлі шаралар 
өткізіп отырамыз. Мәселен, жыл сай
ын әр қалада Еуропа қазақтарының 
құрылтайын ұйымдастырамыз. Бұл 
Еуропаның түкпіртүкпіріндегі 
қазақтардың бірбірімен дидар
ласып, емінеркін сырласулары
на сеп болады. Сонымен қатар, сон
да туыпөскен жастардың қазақ бау
ырларымен танысып, араласқұралас 
болуы  на мүмкіндік ашпақ. 2009 
жылдан бері Еуропа қазақ диаспо
расы жастар конференциясының да 
негізгі мақсаты  осыған үндес. Онда 
жастарға қазақтың тарихы, болмы
сы, қазақи құндылықтар кеңінен на
сихатталады. Қазақстанның жет

кен жетістігі айтылады. Бүгінде 
Қазақстан Еуропа елдеріне танылған 
үлкен мемлекеттердің біріне ай
налды. Бұл Елбасының салиқалы 
саясатының арқасы деп білеміз. 
Шетелдегі қазақтар туған жерінің 
гүлденіп жатқанына қуанып, 
«қазақпын» деп мақтанышпен ай
тады,  деді саясаттанушы ғалым 
Абдулқайым  Кесіжі. 

Ал Моңғолияның Байөлке айма
ғынан келген Құндыз Бекболатқызы 
«Мен тұратын аймақта қазақтар 
тұрғындардың 80 пайызын құрайды», 
  дейді. Айтуынша, Байөлкеде 6 
мектеп болса, оның бесеуі қазақ 
тілінде білім береді. Телеарналар
да да ана тілімізде жүретін арнайы 
бағдарламалар бар. Тектілікті бой
ына тұмар, намысты желеу еткен 
ондағы қандастарымыз моңғолдарға 
қыздарын бермейді екен. Ал 
өздері олардан келін алса, есімін 
қазақшалап, қазақ тілін үйренуді та
лап ететін көрінеді. 

– Моңғолияда 150 мыңдай қа
зақ бар. Соның 35 мыңы Байөлкеде 
тұрады. Онда қазақтың тілі, діні, 
мәдениеті, салтдәстүрі толық 

сақталған деп сеніммен айта ала
мын. Біздің аймақта домбыра 
ансамблі, би тобы жұмыс жасайды. 
Тіпті, Наурыз мейрамын Моңғолия 
мемлекетінің негізгі мерекесі ретінде 
бүкіл тұрғын атап өтеді. Моңғолияда 
қазақилықтың қаймағы бұзылмаған. 
Балаларына «сен қазақсың» деп, 
қазақ тілін ұмыттырмаған. Ал Пар
ламентте 76 делегат болса, соның 
үшеуі қазақ ұлтының өкілі, – дейді 
Құндыз Бекболатқызы.

Бұдан өзге жиын барысын
да тарих ғылымдарының кандида
ты Бағдат Кәрібозұлы Сыр өңірінің 
өткені мен бүгінін өз баяндамасына 
арқау етті. Ал одан соң ақпараттық 
топ өкілдері түркі жұртының ортақ 
мақтанышына айналған Қорқыт ата 
ескерткішкешеніне жол тартып, 
баба рухына тағзым етті.

Ақпараттық топ өкілдері 
келесі күні «Сыр медиа» ЖШС 
жанындағы облыстық коммуника
циялар орталығында журналистер
мен кездесті. Тілшілердің көкейінде 
жүрген сауалдарға жауап беріп, 
еркін пікір алысты. Шетелден кел
ген қонақтарға қазақы дәстүрмен 
сыйқұрмет көрсетіп, бірге сапар
лап жүрген  Қанат, Айткүл Құдай
бергеновтер болса, әннен  шашу 
шашты. 

Кездесу барысында жат жер
ден дәмтұз бұйырған қандас тары
мыздың қазақтың тектілігін, ұлттық 
құндылықтарын сақтап қалуға 
күш салып жүргендігін аңғардық. 
Және бұл олардың қолынан келді 
деп ауыз толтырып айтуға бола
ды. Бұған ұрпақтарына жеті атасын 
жаттатқызып, тек қана қазақтан келін 
алып, қыздарын жат ұлттың өкіліне 
ұзатпайтындығы дәлел.

 Мөлдір ТОҚТАСЫНҚЫЗЫ.

Біз Сырдария ауданынан кейін Шиелідегі 
Оқшы ата мазарында зиярат еттік. Оқшы ата 
жөнінде ел ішінде аңыз әңгімелер өте көп. 
Шиелі аудандық мәдениет және тілдерді да
мыту бөлімінің қызметкері Б.Әбуов осы аңыз 
әңгімелерден мағлұмат берді. Бұл қорымда 
ел ардақтылары Оқшы ата, Асан Ата (Асан 
қайғы), Есабыз, Ғайып ата, Қыш ата, Досбол 
датқа, Бала бидің бейіттері бар. 

Киелі бабалар рухына құран бағыштағаннан 
кейін делегация мүшелері аудан 
орталығындағы ақ күріштің атасы Ы.Жақаев 
атындағы күріш музейінде болды. Үш бөлімге 
бөлінген музейде Сыр өңіріндегі күріштің даму 
тарихынан бастап Ы.Жақаевтың жетістіктері 
менмұндалайды. Дала академигінің музей экс
позициясында суреттері, құжаттары, кітаптары 
және қолөнер бұйымдары қойылған. Күріш 
өсіруден Дүниежүзілік рекордтың иесі болған 
Ыбырай атаның жүріп өткен жолы – бүгінгі 
жас ұрпаққа нағыз еңбек өнегесі. Бұдан соң 
топ мүшелері «Нұр Отан» партиясы Шиелі 
аудандық филиалының ғимаратында халықпен 
кездесу өткізіп, аудан бойынша жұмысын 
қоры тындылады. Тұрғындармен кездесуде 
«Ұлт тағдыры» қоғамдық ұйымының төрағасы 
Дос Көшім: – Қазақстандықтарды біріктіретін 
бір нәрсе болса, ол – тарих. Ол – күллі этнос
тар мен ұлтұлыстарға, бәрібәріне ортақ құн
дылық. Шыны керек, бұған дейін мұндай 
хандық тойы қазақ даласында тойланған емес. 
Саяси тұрғыда бұл шара – елді біріктірудің 
үлкен бағыты. Экспедиция барысында қызыл
ордалықтардың тұрмыстіршілігін, тарихи 
тойға деген зор қолдауын көріп отырмын, той
ымыз жалғаса берсін, – деген лебізін жеткізді.

Экспедицияның Қызылорда облысы бой
ынша аяқталатын нүктесі – Жаңақорған өңірі 
– ежелгі қалаларға бай мекен. 

Қыпшақ империясының астанасы 
болған ежелгі Сығанақ қаласының орнында 
жергілікті тұрғындар экспедиция мүшелерін 
үлкен ықыласпен күтіп алды. Бұл киелі жер
де археологиялық қазба жұмыстары барысын

да көптеген ежелгі дәуір жәдігерлері табылған. 
Солардың бірқатарымен ауыл ақсақалдары 
жанжақты таныстырып өтті. 

Жаңақорған кентіне келіп, жергілікті 
халықпен, зиялы қауым өкілдерімен және 
жас  тармен кездесу өткізілді. Бұл кездесудің 
ерек шелігі – Жаңақорған жерінің тарихи жер
лерін, нысандарын таныстыру мақсатында 
көрсетілген слайдтар болды. Экспедиция та
рапынан аудандағы бірқатар Ұлы Отан соғысы 
ардагерлеріне тонометрлер беріліп, аудандық 
кітапханаға иллюстрациялық кітаптар табыс
талды. 

Сыр жерінде қасиетті мазарлардың көптеп 
кездесуі баба ларымыздың ғана емес, киелі 
жеріміздің қасиеттілігін айшықтауда. Қорасан 
ата мазары ауласының өзі ерекше табиғатымен 
көзге түсіп, тылсым дүниені сездіргендей. 

Жергілікті шырақшы және тұрғындар 
Қорасан баба жайлы мазмұнды әңгімемен 
бөлісті. Өзге кесенеескерткіштерден бұл 
мазардың ерекшелігі – осында қасиетті Қағба
ның көшірмесі орналасқан. Бұл қасиетті жердің 
өзіндік аңызы бар.

Қасиетті жердің топырағын басып, 
құдығынан жанға дауа болар суын ішіп, 
сусындаған делегаттар тарихта өзіндік орны 
бар Ақ Орда хандығының астанасы болған 
ортағасырлық Сауран қаласына аттанды. 

Сырдың әр аймағының тарихы тым терең 
екендігіне «Ұлы Дала Елі» тарихимәдени экс
педициясы барысында тағы көз жеткіздік. 
Қазақ елінің тарихында өшпестей орын алған 
Сауран қаласының қамалы осы заманға дейін 
сақталған. Ортағасырлық басқа қалаларға 
қарағанда Сауран өзінің болмысын барынша 
сақтап қалған шаһар. Бүгінгі күні Түркістан 
археология орталығы қазба жұмыстарын 
жүргізіп, көптеген ежелгі дәуір жәдігерлерін 
тауып, зертханаға жіберген. 

– Жалпы қазақ даласындағы ежелгі 
қалалардың құрылыстары Рим қаласындағы 
Колизей, Мысырдағы тас құрылымдарынан 
жасалған пирамидалардан да мықты болған. 

Біздің дәуірімізге дейін тұтастай сақталмағаны 
кесек, қыштан салынғандығы болып отыр. 
Тастан қаланғанда ашық аспан астындағы 
мұражайға айналар еді. Дегенмен, қайта 
жаңғырту арқылы біз көне қалаларымызды 
туризм кластеріне айналдыра аламыз. Орта 
ғасырда осыншалықты мықты қамалдар 
салған бабаларымызға тамсанбасқа, олар
мен мақтанбасқа болмас, – дейді топ мүшесі, 
археологғалым Еркебұлан Елеуов. Осылайша, 
Ұлы Жібек жолындағы көне шаһарлардың та
рихи жолдарының тамыры тереңде жатқанын 
білдік. 

Қазанның алғашқы күні Сыр өңірінің де
легаттары «Ұлы Дала Елі» экспедициясының 
эстафетасын Оңтүстік Қазақстан облысына та
быстау мақсатында Түркістан қаласына барды. 

Оңтүстік Қазақстан облысының экспеди
циясы Сыр елінің делегациясын Қожа Ахмет 
Яссауи мавзолейінің алдында күтіп алды. Де
легация мүшелері алдымен Қожа Ахмет Ясса
уи ғимаратында зиярат етіп, хан Абылайдан 
бастап қазақтың игі жақсылары жатқан жерге 
құран бағыштады. 

Бұдан соң қала орталығында Қазақ 

хандығының 550 жылдығына арналған мере
келік ісшара өтті. Қазақ хандығын құруға елеулі  
үлес қосқан Керей мен Жәнібек хандардың 
бейнесі сомдалған театрландырылған қойылым 
әсерлі шықты. 

Түркістан қаласы әкімінің орынбасары 
Тәжібек Мұсаев жұртшылықты құттықтай 
келіп, шараның маңыздылығына тоқталып 
өтті. Оңтүстік Қазақстан облысының тарих
шы ғалымдары да өз лебіздерін білдірді. 
Бұдан кейін Қазақстан халқы Ассамблея
сы Қызылорда облыстық хатшылығының бас 
инспекторы Айгүл Сағымбай ОҚО экспе
диция басшысы Е.Байқонақовқа «Экспеди
ция қатысушыларының жазбахаттары» атты 
күнделіккітабын табыстады. 

Екі облыстың экспедиция мүшелері қолөнер 
шеберлері орталығының жұмысымен таны
сып, облыстық тарихимәдени этнографиялық 
орталығында БАҚ өкілдеріне арнап баспасөз 
мәслихатын өткізді. 

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.
ҚызылордаТүркістан.

ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ 
АСҚАҚ ДАҢҚЫ

Қазақ хандығының 550 жылдық мерекесіне орай 
Астанада өткен алқалы жиында Елбасы «Ержүрек 
қазақ халқының алға қойған ізгі мұраты бар. Ол – Ұлы 
Дала төсінде өзі құрған мемлекетті Мәңгілік Ел жа
сау. Біздің қасиетті жерімізді ықылым замандардан 
Ұлы Дала деп, ал бабаларымызды Ұлы Даланың ұрпақтары деп 
атаған. Осынау кеңбайтақ Ұлы Даланың көгінде халқымыздың 
бақ жұлдызы болып Жаңа Қазақстан дүниеге келді. Біздің 
Қазақстанымыз – ұлы істердің ұйытқысы болған Ұлы Дала Елі» де
ген еді. 

Сөз қолданысымызда Қытайды «Аспанасты елі», Жапонияны «Күншығыс 
елі», Англияны «Тұманды Альбион», Кореяны «Таңғы шық елі» деп атау 
бұрыннан қалыптасқан. Аталған елдер туралы сөз бола қалса, жоғарыдағы 
ұғымдар бірден ойға оралады.  Бұл қосымша анықтамалар  қайдан шыққан? 
Мұның қарапайым қисыны бар ма?

Қытай халқының басым бөлігі ұстанатын ежелгі діні – даосизм «аспан» 
деген ұғымды білдіреді. Егер мемлекеттік маңызы зор мәселелер туындай 
қалса, император Бейжіңдегі ғибадатханада Аспанмен ақылдасады екен. Бұл 
екі аптаға созылатын салтанатты рәсімге 100 мыңнан астам адам қатысыпты. 
Бүгінде Бейжіңге барған туристер қаланың басты тарихи әрі мәдени ескерткіші 
– Аспан ғибадатханасына саяхат жасайды. Сәулет өнерінің ғажайып туын
дысы салынғанына 6 ғасыр өтсе де әсемдігімен көз қызықтырады. Қазіргі 
заманда да   қытайлықтар тәу ететін орын, олар мұнда келгенде Аспанның 
қолдауын сезінеді екен. 

Біздің заманымыздың 600жылдары жапон ханзадасы Шотоку Қытаймен 
қарымқатынас жасап, өз еліне «Күншығыс елі» деген атау беріпті. Жер ре
формасына алып келген сарай төңкерісінен кейін  барлық ресми құжаттарда 
«Күншығыс елі» деп жазылды. Жапонияның әлемге осы атаумен танылғанына 
1400 жылдан асып кетті.    

Англияның неліктен «Тұманды Альбион» аталғанына тоқталсақ, 
жағрапиялық ерекшелігі менмұндалайды. «Альбион» сөзі латынша
дан аударғанда «ақ» дегенді, кельт тіліндегі түбірі «тау» дегенді білдіреді. 
Ұлыбританияны ұдайы қоршап тұратын тұман оның анықтамасына арқау 
болған тәрізді. Әрине, жылдың шамамен 4045 күні тұман болып тұрса, осы
лай аталуы заңдылық.

Кореялықтар «Таңғы шық елі»  деген бейресми атауын мақтан тұтады. 
Қызығушылық танытып, сұрағандарға «Чосон» деген жазудың екі 
иероглифінің мағынасы осы атауды білдіретінін айтады. Қалай болғанда да 
бұл әдемі әрі поэтикалық атауды корейлер өздері елдің екінші атауы ретінде 
қалыптастырды. 

Бұдан бөлек, Канадаға «Үйеңкі жапырақты ел», Австралияға «Жасыл 
құрлық», Голландияға «Қызғалдақтар елі» деген атаулардың қосақталуы бұл 
елдердің ерекшелігін танытып тұрады. Қазақтың жері де осындай айрықша 
белгілерден, бейресми атауға өзек боларлық өзгешеліктерден  кенде емес. 
Елбасының «Біз – Ұлы даланың перзенттеріміз. Біздің бабаларымыз осы да
лада өмір сүріп, көкке табынған. Тәңірі дегеніміздің өзі – көк аспан. Біздің 
туымыздың көк түсті болуының астарында да осындай сыр бар. Бірегей көк 
түс – еліміздің бірлігінің белгісі. Ендеше, бізге неге өзімізді Ұлы Дала еліміз 
деп атамасқа» деп, ортаға ой тастауы содан болар. 

Қазаққа қасқа жолымен мәлім Қасым хан «Біз дала халқымыз, бұл жерде 
қымбат бұйымдар мен тағамдар жоқ. Ең қымбат байлығымыз — жылқы мен 
ең дәмді тағамымыз — оның еті, әрі ең сүйкімді сусынымыз — оның қымызы 
мен одан дайындалатын тағамдар. Біздің өлкемізде баубақша мен зәулім 
үйлер жоқ. Серуендейтін жеріміз — малдың жайлауы, сонда барып бәріміз 
бірге бой жазып, сайран салып, жылқыларды қызықтаймыз» деген екен. 

 Өткен ғасырларда қазақ даласына түрлі себептермен келген шетелдік 
зерттеушілердің барлығы да ең алдымен қазақ даласының кеңбайтақтығына, 
ұланғайыр жерді сақтап қалған батыр халықтың күшқайратына тәнті болып 
жазбалар қалдырған. Көне бавар жауынгері И.Шильтбергер қазақ даласының 
дархандығын айта келіп, «кең жайылымда өздерінің бар байлығын ар
тып алып, қатынбала, малмүлкімен көшіпқонып жүреді», депті. Неміс 
ғалымы П.Паллас жазбаларында «қазақтар қан төгуге құштар емес, біреуді 
өлтіргеннен гөрі тұтқынға алғанды тәуір көреді. Адал қызмет еткен құлға 
қайырымды» деген жолдар бар. Орыс барлаушысы Н.Рычков «Барлық үш жүз 
қазақтың жері Алтай тауларынан бастап Каспий теңізіне дейін жалғасады. 
Жауларына қарсы жорыққа шыққанда әрбір қазақ үштөрт атпен аттанады. 
Олар күніне 6080 шақырым жолды еш қиындықсыз басып өтеді» деп жаз
ды. Әріге бармайақ, он тоғызыншы ғасырда қазақ даласына жер аударылған 
поляк революционері А.Янушкевич естеліктерінде, Г.Зелинскийдің «Қазақ», 
«Дала» дастандарында даңғайыр даланың дәрпі ұлықталған. Әйгілі музы
ка зерттеушісі А.Затаевичтің «бүкіл қазақ даласы ән салып тұрғандай» деуі 
қазақ сахарасындағы өнердің ерекшелігін байқатса керек.

Елбасының «Ұлы Дала» ұғымы – баяғыдан бар ұғым. «Дешті Қыпшақ» де
ген – қыпшақтың даласы деген сөз. Ұлы Дала ұғымына мынау Алтайдан Қара 
теңізге дейінгі даланы атайтын болған. Оның негізгі аумағы – біздің қазақтың 
жері. Біздің даламызда кен де болған, темір де болған, қолөнер де болған, бәрі 
болған», – деген сөзі тарихи тұрғыдан алғанда негізді екені сөзсіз.

Жоғарыда бірқатар елдердің халықтық атаулары жағрапиялық 
ерекшеліктеріне, басқа еш жерде кездеспейтін брендтеріне қатысты 
қойылғанын айтқан болатынбыз. Ендеше 2,7 млн шаршы шақырымға созы
лып жатқан, көлемі жағынан дүние жүзіндегі ең ірі мемлекеттердің қатарына  
енетін қазақ жері туралы сөз болғанда «Ұлы Дала» деген атаудың қосарлана 
айтылуы әбден заңдылық. Аумағының 10 пайызы биік таулы өңірлер, қалған 
бөлігі ойпат, жазық, үстірт, қырат болуы да дархан даланың басты сипаты.  
Мемлекет басшысының «Біз – Ұлы Даланың балаларымыз. Дәл осы ұранмен 
және жаңа брендпен біз Қазақстанды әлемге танытуымыз керек» деп баста
ма көтеруі адамзат баласы миллион жылдан бері мекен етіп келе жатқан киелі 
жеріміздің қасиетін дәріптеу мақсатынан туындап отыр. 

Күллі әлем «Қазақстан» деген сөзді естігенде шетсізшексіз даланы көзге 
елестету үшін «Ұлы Дала Елі» деген ұғым әрқайсымыздың мақтанышымызға 
айналуы керек. Ұлы Даланың төсінде өскен ұрпақ дүниенің қай түкпірінде 
жүрсе де ұлы бабалары аманат еткен атамекенін ұмытпаса игі. Ұлы Даладан 
бойына даналық, дархандық дарытқан перзенттер сол даланың даңқын асы
руды ойлауы тиіс. Сонда ғана  Ұлы Даланы мекен еткен халықтың ізгі ойы, 
арманмақсаты еш кедергісіз орындалады. 

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА.

ежеЛгі жіБеК жОЛЫМеН

ТУҒАН жеРДіҢ ТҮТіНі Де ТӘТТі еКеН

Қазақ хандығының 550 жылдығына тарихшы ғалымдардың арнаған 
тартутаралғысы ерекше. Олар Сыр елінің дархан даласын аралап, 
қамалдар мен қалалардың, мәдени мұралардың жұрт білмейтін құпиясын 
ашып, болашаққа белгі қалдырып келеді. Аралдан бастау алған «Ұлы 
Дала Елі» экспедициясы Қазалы, Қармақшы, Жалағаш, Сырдария, 
Шиелі, Жаңақорған аудандарын түгел аралап, Ұлы Жібек жолының сау
да орталығы атанған Түркістан қаласында аяқтады. 

Дін мен Діл

ШеТеЛДе ДіНи БіЛіМ АЛУДЫҢ ШАРТТАРЫ
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3ҚҰЖАТ

«Мүмкіндіктері шектеулі балаларды тексеру және оларға психологиялық-медициналық-педагогикалық 
консультациялық көмек көрсету» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) нәтижесінің 
(рәсімнің(іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы

          Алғашқы психологиялық-медициналық-педагогикалық тексеру және консультация беру жүргізгенде

1 Рәсімнің  
(іс-қимылдың)  нөмірі   

1 2 3 4 5

2 Құрылымдық бөлімшелердің 
атауы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

статисті

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің мамандары

  Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
статисті

3 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) атауы және 

олардың сипаттамасы 

құжаттарды 
тіркейді  

құжаттарды қарайды құжаттарды қарайды, 
көрсетілетін қызметті 

алушыға алғашқы 
тексеру,   кеңес беру 

жүргізеді және  ұсыным  
дайындайды

ұсынымға қол 
қояды

ұсынымды 
тіркейді

4 Келесі рәсімді 
(іс-қимылды) орындауды бастау 
үшін негіз болатын мемлекеттік 
қызметті көрсету бойынша рәсім    

(іс-қимыл) нәтижесі  

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
 басшысына 

ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
мамандарына 

жолдайды

ұсынымды көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына ұсынады

ұсынымды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 
статистіне 
жолдайды

ұсынымды 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға 

береді

5 Орындалу мерзiмi 15 минуттан 
аспайды

10 минуттан 
аспайды

40 минуттан аспайды  10 минуттан 
аспайды

15 минуттан 
аспайды

 Психологиялық-медициналық-педагогикалық тексеру жүргізгенде

1 Рәсімнің  
(іс-қимылдың)  нөмірі  

1 2 3 4 5

2 Құрылымдық бөлімшелердің 
атауы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

статисті

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің мамандары

  Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
статисті

3 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) атауы және 

олардың сипаттамасы  

құжаттарды 
тіркейді    

құжаттарды қарайды құжаттарды қарайды, 
көрсетілетін қызметті 

алушыны  тексереді  және  
қорытынды дайындайды

қорытындыға   
қол қояды

қорытындыны 
тіркейді

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

мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша рәсім 

(іс-қимыл) нәтижесі  

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
 басшысына 

ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
мамандарына 

жолдайды

қорытындыны  
көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады

 қорытындыны 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 
статистіне 
жолдайды

қорытындыны 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға береді

5 Орындалу мерзiмi 15 минуттан 
аспайды

30 минуттан 
аспайды

алғашқы тексеру және 
консультация беру сәтінен 

бастап күнтізбелік 30 
күн ішінде 

30 минуттан 
аспайды

15 минуттан 
аспайды

«Мүмкіндіктері шектеулі балаларды тексеру және оларға психологиялық-медициналық-педагогикалық 
консультациялық көмек көрсету» мемлекеттік  көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

Әрбір рәсімнің   (іс-қимылдың)  ұзақтығы көрсетіле отырып,  құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы 
рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы 

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 2 қыркүйектегі №146 қаулысы
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 30.09.2015 жылы № 5157 тіркелген

Арнайы білім беру саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
регламенттерін бекіту туралы 

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

1. Қоса беріліп отырған:
1) «Мүмкіндіктері шектеулі балаларды психологиялық-

медициналық-педагогикалық тексеру және оларға консультациялық 
көмек көрсету» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;

2) «Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдерді 
оңалту және әлеуметтік бейімдеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламенті;

3) «Мүмкіндіктері шектеулі балаларды тәрбиелеп отырған 
отбасыларға консультациялық көмек көрсету» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет регламенті;

4) «Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарына 
денсаулығына байланысты ұзақ уақыт бойы бара алмайтын балаларды 
үйде жеке тегін оқытуды ұйымдастыру үшін құжаттар қабылдау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;

5) «Арнайы жалпы білім беретін оқу бағдарламалары бойын ша 
оқыту үшін мүмкіндіктері шектеулі балалардың құжаттарын қабыл дау 
және арнайы білім беру ұйымдарына қабылдау» мемлекеттік көрсе-
тілетін қызмет регламенті бекітілсін.

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

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

Қызылорда облысының әкімі                                Қ. Көшербаев.

 Қызылорда облысы  әкімдігінің 2015 жылғы «2» қыркүйектегі № 146  қаулысымен бекітілген
                                 
«Мүмкіндіктері шектеулі балаларды психологиялық-медициналық-педагогикалық тексеру және оларға  консультациялық көмек 

көрсету» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет  регламенті

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: 
психологиялық-медициналық-педаго ги  калық 
консультациялар (бұдан әрі – көрсеті ле тін 
қызметті беруші).

Өтініштерді  қабылдау  және мемле-
кеттік көрсетілетін қызмет нәтижелерін  беру 
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі ар-
қылы жүзеге асырылады. 

2. Мемлекеттік қызмет көрсету ныса ны - 
қағаз түрінде.

3 Мемлекеттік қызмет көрсету нәти жесі 
– ұсынылатын оқыту, медициналық жә не 
әлеуметтік қызметтер, білім беру бағ дар-
ламасының түрі көрсетілген  жазбаша қоры-
тынды (бұдан әрі - қорытынды).

4.  Мемлекеттік көрсетілетін  қызмет 
нәтижесін ұсыну нысаны -  қағаз түрінде.      

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

тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойын-
ша рәсімді (іс-қимылды) бастауға негіздеме: 
көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін 
қызметті берушіге жүгінуі.

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

алғашқы психологиялық-медицина лық-пе-
дагогикалық тексеру және консультация бе ру 
жүргізгенде:

1) көрсетілетін қызметті алушы көр се-
тілетін қызметті берушіге «Арнайы білім 
беру саласындағы жергілікті атқарушы  ор-
гандар көрсететін мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер стандарттарын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрінің 2015 жылғы 8 сәуірдегі №174 
бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №11047 болып 
тіркелген) бекітілген  «Мүмкіндіктері шектеулі 
балаларды психологиялық - медициналық 
- пе да гогикалық тексеру және оларға  консу-
ль тациялық көмек көрсету» мемлекеттiк көр-

се  тілетін қызмет стандартының (бұдан әрі 
- стан дарт) 9-тармағына сәйкес құжаттарды 
ұсы нады; 

2) көрсетілетін қызметті берушінің статисті 
құжаттарды тіркейді  және көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына  ұсынады (он 
бес минуттан аспайды);

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

4)  көрсетілетін қызметті берушінің 
мамандары құжаттарды қарайды, көрсетілетін 
қызметті алушыға алғашқы тексеру, кеңес 
беруді  жүргізеді, ұсынымды дайындайды және 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады (қырық минуттан аспайды);

5) көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысы ұсынымға  қол қояды және 
көрсетілетін қызметті берушінің статистіне 
жолдайды (он минуттан аспайды); 

6) көрсетілетін қызметті берушінің статисті 
ұсынымды тіркейді және көрсетілетін қызметті 
алушыға береді (он бес минуттан аспайды);

психологиялық - медициналық-
педагогикалық тексеру жүргізгенде:

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

2) көрсетілетін қызметті берушінің статисті 
құжаттарды тіркейді және көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына  ұсынады (он  
бес минуттан аспайды);                                                                             

3) көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысы  құжаттарды қарайды және 
көрсетілетін қызметті берушінің мамандарына  
жолдайды (отыз  минуттан аспайды);                                                                              

4) көрсетілетін қызметті берушінің 
мамандары құжаттарды қарайды, көрсе-
тілетін қызметті алушыны тексереді, қоры-
тынды дайындайды және көрсетілетін 
қыз метті берушінің басшысына ұсынады              
(алғашқы   тексеру және консультация беру 
сәтінен  бастап күнтізбелік 30 күн ішінде); 

5) көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысы қорытындыға қол қояды және 
көрсетілетін қызметті берушінің статистіне 
жолдайды  (отыз минуттан аспайды);                                                                             

6) көрсетілетін қызметті берушінің статисті 
қорытындыны тіркейді және көрсе тілетін  
қызметті алушыға береді (он  бес ми нуттан 
аспайды).

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орын дауды 
бастау үшін негіз болатын мемлекеттік 
қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) 
нәтижесінің (рәсімнің(іс-қимылдың) нәтижесі 
және оның басқа құрылымдық бөлімшеге 
берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы 
осы регламенттің 1-қосымшасында келтіріл-
ген. 

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 

бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара 
іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

7.  Мемлекеттік қызмет көрсету проце-
сіне қатысатын көрсетілетін қызметті беру-
шінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызмет-
керлерінің) тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің 
статисті;

2) көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысы;

3) көрсетілетін қызметті берушінің 
мамандары.

8.  Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақ-
тығы көрсетіле отырып, құрылымдық бөлім-
шелер (қызметкерлер) арасындағы рәсімдер 
(іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы 
регламенттің 2-қосымшасында келтірілген.              

9. Мемлекеттік қызмет көрсету про це-
сінде көрсетілетін қызметті беруші нің құ-
рылымдық бөлімшелерінің (қызметкерле рі-
нің) рәсімдері (іс-қимылдары), өзара іс-қи-
мылдары реттілігінің толық сипаттамасы 
осы регламенттің 3-қосымшасына сәйкес 
мем  лекеттік қызмет көрсетудің бизнес-про цес-
терінің анықтамалығында көрсетілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің биз нес-
процестерінің анықтамалығы «Қызыл орда 
облысының білім басқармасы» мемле кет тік 
мекемесінің, Қызылорда облысы әкім дігінің, 
Қызылорда қаласы және аудан әкім діктерінің 
ресми интернет-ресурстарында орналас тыры-
лады. 

  Психологиялық-медициналық-педагогикалық тексеру  жүргізгенде

«Мүмкіндіктері шектеулі балаларды тексеру және оларға психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық
 көмек көрсету» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3- қосымша

 Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

Алғашқы психологиялық-медициналық-педагогикалық тексеру мен кеңес беруді жүргізген кезде

Психологиялық-медициналық-педагогикалық тексеру  жүргізгенде

«Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдерді оңалту және әлеуметтік бейімдеу»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) нәтижесінің 
(рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы

1 Рәсімнің (іс-қимылдың)  
нөмірі

1 2 3 4 5

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысы

    Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері

3  Рәсімнің (іс-қимылдың) 
атауы және олардың 

сипаттамасы

құжаттарды 
тіркейді

құжаттарды 
қарайды

құжаттарды қарайды 
және шарт жобасын 

әзірлейді 

  шартқа қол қояды   шартты тіркейді

4 Келесі рәсімді 
(іс-қимылды) орындауды 

бастау үшін негіз 
болатын мемлекеттік 

қызметті көрсету 
бойынша рәсім

 (іс-қимыл) нәтижесі 

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

 басшысына 
ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

орындаушысына 
жолдайды

шартты   көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына ұсынады

  шартты 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
кеңсе қызметкеріне  

жолдайды

 шарттың бір данасын 
көрсетілетін қызметті 

алушының ата-анасына 
(заңды өкіліне)  береді

5     Орындалу мерзiмi 15 минуттан 
аспайды

10 минуттан 
аспайды

40 минуттан аспайды 10 минуттан 
аспайды

15 минуттан аспайды

 Шарт негізінде көрсетілетін қызметті алушыға 90 күннен 365 күнтізбелік  күнге дейін  тиісті түзету және оңалту 
жұмыстары жүргізіледі   және түзету мен оңалту көрсетілгендігін растайтын анықтама беріледі

                                                                                                                    

Қызылорда облысы  әкімдігінің 2015 жылғы «2» қыркүйектегі № 146 қаулысымен бекітілген
                                 

«Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдерді оңалту және әлеуметтік бейімдеу» 
мемлекеттiк көрсетілетін қызмет  регламенті

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: оңалту орталықтары, 
психологиялық-педагогикалық түзету кабинеттері (бұдан әрі – 
көрсетілетін қызметті беруші).

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

2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны - қағаз түрінде. 
3. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі – «Арнайы білім 

беру саласындағы жергілікті атқарушы органдар көрсететін мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 8 сәуірдегі 
№174 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу Тізілімінде №11047 болып тіркелген) бекітілген «Дамуында 
проблемалары бар балалар мен жасөспірімдерді оңалту және әлеуметтік 
бейімдеу» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі 
- стандарт) қосымшасына сәйкес берілген нысан бойынша анықтама     
(бұдан әрі - анықтама).

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну нысаны 
-  қағаз түрінде. 

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

тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) 
бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының  ата-анасының 
(заңды өкілінің) көрсетілетін қызметті берушіге еркін нысандағы өтініш 
ұсынуы.              

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

1) көрсетілетін қызметті алушының ата-анасы (заңды өкілі) 
көрсетілетін қызметті берушіге стандарттың  9-тармағына сәйкес  
құжаттарды ұсынады;

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

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

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттарды 
қарайды, көрсетілетін қызметті алушының ата-анасы (заңды өкілі) 
мен көрсетілетін қызметті беруші арасында көрсетілетін қызметті 

алушының психологиялық-медициналық-педагогикалық түзету және 
әлеуметтік оңалтуды алу  тәртібі  жөнінде  шарт жобасын (бұдан әрі 
- шарт) әзірлейді және  көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады      (қырық  минуттан аспайды);

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

6) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері шартты 
тіркейді және көрсетілетін қызметті алушының ата-анасына (заңды 
өкіліне)  шарттың бір данасын береді (он  бес минуттан аспайды);

7)  шарт негізінде көрсетілетін қызметті алушыға 90 күннен 
365 күнтізбелік  күнге дейін  тиісті түзету және оңалту жұмыстары жүр-
гізіледі және түзету мен оңалту көрсетілгендігін растайтын анықтама 
беріледі.

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз 
болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) 
нәтижесінің (рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа 
құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы 
осы регламенттің 1-қосымшасында келтірілген. 

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара 

іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын көрсе-
тілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызмет-
керлерінің) тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы.
8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, 

құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рәсімдер (іс-
қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы регламенттің 2-қосымшасында 
келтірілген.               

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық  бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 
рәсімдері (іс-қимылдары), өзара іс-қимылдары реттілігінің толық сипат-
тамасы осы регламенттің 3-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет 
көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықта-
малығы «Қызылорда облысының білім басқармасы» мемлекеттік меке-
месінің, Қызылорда облысы әкімдігінің, Қызылорда қаласы және аудан 
әкімдіктерінің ресми интернет-ресурстарында орналастырылады. 

«Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдерді оңалту және әлеуметтік бейімдеу»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

Әрбір рәсімнің   (іс-қимылдың)  ұзақтығы көрсетіле отырып,  құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы 
 рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы 

«Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдерді оңалту және әлеуметтік бейімдеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша

 
Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

«Мүмкіндіктері шектеулі балаларды тәрбиелеп отырған отбасыларға консультациялық көмек көрсету»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) нәтижесінің 
(рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы

1 Рәсімнің (іс-қимылдың) 
нөмірі

1 2 3 4 5

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
кеңсе 

қызметкері
3 Рәсімнің (іс-қимылдың) 

атауы және олардың 
сипаттамасы

құжаттарды 
тіркейді

құжаттарды қарайды құжаттарды қарайды, 
көрсетілетін қызметті 

алушыға консультациялық 
көмек көрсетеді және 

ұсынысты дайындайды

ұсынысқа  қол 
қояды

ұсынысты  
тіркейді

4 Келесі рәсімді (іс-
қимылды) орындауды 

бастау үшін негіз болатын 
мемлекеттік қызметті 

көрсету бойынша рәсім 
(іс-қимыл) нәтижесі

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің

басшысына 
ұсынады

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысына 
жолдайды

ұсынысты  көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына ұсынады

ұсынысты 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкеріне  
жолдайды

ұсынысты  
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға 

береді

5 Орындалу мерзiмi 15  минуттан 
аспайды

10 минуттан аспайды 40 минуттан аспайды 10 минуттан 
аспайды

15  минуттан 
аспайды

«Мүмкіндіктері шектеулі балаларды тәрбиелеп отырған отбасыларға консультациялық көмек көрсету»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

Әрбір рәсімнің   (іс-қимылдың)  ұзақтығы көрсетіле отырып,  құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы 
рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы 

Қызылорда облысы  әкімдігінің 2015 жылғы «2» қыркүйектегі № 146 қаулысымен бекітілген
                                 

«Мүмкіндіктері шектеулі балаларды тәрбиелеп отырған отбасыларға консультациялық көмек көрсету» 
мемлекеттiк көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: оңалту орталықтары, 
психологиялық-педагогикалық түзету кабинеттері (бұдан әрі  –  көрсе-
тілетін қызметті беруші).

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

2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны - қағаз түрінде. 
3. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі - мүмкіндігі 

шектеулі баланы  тәрбиелеп отырған отбасыға жазбаша ұсыныс.    
4.  Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну нысаны 

- қағаз түрінде.      

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 

іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) 
бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін 
қызметті берушіге психологиялық-медициналық-педагогикалық консу-
ль та цияның қорытындысымен жүгінуі.              

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

1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге 
«Арнайы білім беру саласындағы жергілікті атқарушы органдар 
көрсететін мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 
жылғы 8 сәуірдегі №174 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №11047 болып тіркелген) бекітілген  
«Мүмкіндіктері шектеулі балаларды тәрбиелеп отырған отбасыларға 
консультациялық көмек көрсету» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет 
стандартының (бұдан әрі - стандарт)  9-тармағына сәйкес  құжаттарды 
ұсынады;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжат-
тарды тіркейді және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсы-
нады (он бес минуттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы  құжаттарды 
қа райды және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына  жол-
дайды (он минуттан аспайды);

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы  құжаттарды 

қарайды, көрсетілетін қызметті алушыға консультациялық көмек 
көрсетеді, мүмкіндігі шектеулі баланы  тәрбиелеп отырған отбасыға    
жазбаша ұсыныс (бұдан әрі  - ұсыныс) дайындайды және  көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсынады                  (қырық минуттан 
аспайды);

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

6) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері ұсынысты 
тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға  береді (он  бес  минуттан 
аспайды).

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз 
болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) 
нәтижесінің (рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа 
құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы 
осы регламенттің 1-қосымшасында келтірілген. 

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 

өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процессіне қатысатын көрсе-
тілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызмет-
керлерінің) тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы.
8. Әрбір рәсімнің  (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, 

құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы  рәсімдер (іс-
қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы регламенттің 2-қосымшасында 
келтірілген.              

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық  бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 
рәсімдері (іс-қимылдары), өзара іс-қимылдары реттілігінің толық си-
паттамасы осы регламенттің 3-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет 
көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықта-
малығы «Қызылорда облысының білім басқармасы» мемлекеттік меке-
месінің, Қызылорда облысы әкімдігінің, Қызылорда қаласы және аудан 
әкімдіктерінің ресми интернет-ресурстарында орналастырылады. 

«Мүмкіндіктері шектеулі балаларды тәрбиелеп отырған отбасыларға консультациялық көмек көрсету» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3- қосымша

 Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

«Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарына денсаулығына байланысты ұзақ уақыт бойы бара алмайтын балаларды 
үйде жеке тегін оқытуды ұйымдастыру үшін құжаттарды қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 1-қосымша

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) нәтижесінің 
(рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы

1 Рәсімнің (іс-қимылдың)  
нөмірі

1 2 3 4 5

2
Құрылымдық бөлімшелердің

атауы
Көрсетілетін 

қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін 
қызметті

берушінің кеңсе
қызметкері

3 Рәсімнің (іс-қимылдың) 
атауы және олардың 

сипаттамасы

құжаттарды  
тіркейді

құжаттарды 
қарайды

  құжаттарды 
қарайды, көрсетілетін 
қызметті алушының 
оқу бағдарламасын 

анықтайды және 
қолхатты дайындайды

қолхатқа қол қояды қолхатты тіркейді

4 Келесі рәсімді (іс-қимылды) 
орындауды бастау үшін 

негіз болатын мемлекеттік 
қызметті көрсету бойынша 
рәсім (іс-қимыл) нәтижесі

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
орындаушысына 

жолдайды

қолхатты көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына ұсынады

қолхатты көрсетілетін 
қызметті

берушінің кеңсе
қызметкеріне 

жолдайды

қолхатты 
көрсетілетін 

қызметті  алушыға   
береді

5 Орындалу мерзімі 15  минуттан
аспайды

30  минуттан            
аспайды

2 жұмыс күні              
ішінде

30 минуттан                       
аспайды

15 минуттан
аспайды

«Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарына денсаулығына байланысты ұзақ уақыт бойы бара алмайтын балаларды үйде 
жеке тегін оқытуды ұйымдастыру үшін құжаттарды қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 2-қосымша

Әрбір рәсімнің   (іс-қимылдың)  ұзақтығы көрсетіле отырып,  құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы 
рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы 

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «2» қыркүйектегі № 146 қаулысымен бекітілген

«Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарына денсаулығына байланысты ұзақ уақыт бойы бара алмайтын 
балаларды үйде жеке тегін оқытуды ұйымдастыру үшін құжаттар  қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін  қызмет регламенті

1. Жалпы  ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: бастауыш, негізгі 
орта, жалпы орта білім беру ұйымдары (бұдан әрі – көрсетілетін 
қызметті  беруші).  

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

2.  Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны - қағаз  түрінде.
3.  Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – құжаттарды қабыл-

дау туралы қолхат (еркін нысанда).
4.  Мемлекеттік көрсетілетін  қызмет  нәтижесін ұсыну нысаны 

-  қағаз түрінде.      

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

тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) 
бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін 
қызметті берушіге еркін нысанда өтініш ұсынуы.

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

1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге 
«Арнайы білім беру саласындағы жергілікті атқарушы органдар 
көрсететін мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2015 жылғы 8 сәуірдегі №174 бұйрығымен (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №11047 болып тіркелген) 
бекітілген «Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарына 
денсаулығына байланысты ұзақ уақыт бойы бара алмайтын балаларды 
үйде жеке тегін оқытуды ұйымдастыру үшін құжаттар қабылдау» 
мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі - стандарт)  
9-тармағына сәйкес  құжаттарды ұсынады;

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

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды 
қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына  
жолдайды  (отыз минуттан аспайды);

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттарды 
қарайды, көрсетілетін қызметті алушының оқу бағдарламасын анық-
тайды, құжаттарды қабылдау туралы қолхат (бұдан әрі – қолхат) 
дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады 
(екі жұмыс күні ішінде);

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

6) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері қолхатты 
тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға  береді (он бес минуттан  
аспайды).

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз 
болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) 
нәтижесінің (рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа 
құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы 
осы регламенттің 1-қосымшасында келтірілген. 

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара 

іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

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

1)  көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2)  көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3)  көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы.
8.   Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, 

құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рәсімдер (іс-
қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы регламенттің  2-қосымшасында 
келтірілген.              

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық  бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 
рәсімдері (іс-қимылдары),  өзара іс-қимылдары реттілігінің толық 
сипаттамасы осы регламенттің 3-қосымшасына сәйкес мемлекеттік 
қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықта-
малығы «Қызылорда облысының білім басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінің, Қызылорда облысы әкімдігінің, Қызылорда қаласы және 
аудан әкімдіктерінің ресми интернет-ресурстарында орналастырылады. 

«Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарына денсаулығына байланысты ұзақ уақыт бойы бара алмайтын балаларды үйде 
жеке тегін оқытуды ұйымдастыру үшін құжаттарды қабылдау»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 3-қосымша

 Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

«Арнайы жалпы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша оқыту үшін мүмкіндіктері шектеулі балалардың құжаттарын 
қабылдау және арнайы білім беру ұйымдарына қабылдау»  мемлекеттік   көрсетілетін қызмет регламентіне 1- қосымша

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) нәтижесінің 
(рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы

1 Рәсімнің (іс-қимылдың) нөмірі 1 2 3

2
Құрылымдық бөлімшелердің

атауы
Көрсетілетін қызметті берушінің 

кеңсе қызметкері
Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің   кеңсе 

қызметкері
3 Рәсімнің (іс-қимылдың) атауы және 

олардың сипаттамасы
құжаттарды тіркейді және 
анықтаманы толтырады

құжаттарды қарайды және 
анықтамаға қол қояды

анықтаманы тіркейді

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

қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) 
нәтижесі

құжаттарды және анықтаманы 
көрсетілетін қызметті берушінің 

басшысына ұсынады

  анықтаманы  көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдайды

көрсетілетін қызметті 
алушының

 ата-анасына (заңды 
өкіліне) анықтама 

береді
5 Орындалу мерзімі 10 минуттан

аспайды
15  минуттан   аспайды 5  минуттан   аспайды

Жаңа  оқу жылының  30  тамызына дейін  көрсетілетін   қызметті  алушыны көрсетілетін 
қызметті беруші   арнайы білім беру ұйымына немесе бастауыш, негізгі орта, жалпы орта 
білім беру ұйымына қабылдау  туралы бұйрық  шығарады

««Арнайы жалпы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша оқыту үшін мүмкіндіктері шектеулі балалардың құжаттарын 
қабылдау және арнайы білім беру ұйымдарына қабылдау»  мемлекеттік   көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

Әрбір рәсімнің   (іс-қимылдың)  ұзақтығы көрсетіле отырып,  құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы 
 рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы 

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «2» қыркүйектегі № 146 қаулысымен бекітілген

«Арнайы жалпы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша оқыту  үшін мүмкіндіктері шектеулі балалардың құжаттарын 
қабылдау және арнайы білім беру ұйымдарына қабылдау» мемлекеттік  көрсетілетін  қызмет   регламенті

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін  қызметті  берушінің  атауы: арнайы білім беру 
ұйымдары, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдары 
(бұдан  әрі  –  көрсетілетін  қызметті  беруші).

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

2.  Мемлекеттік көрсетілетін  қызметтің  нысаны - қағаз түрінде.  
3. Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі – арнайы білім 

беру ұйымына немесе бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру 
ұйымына қабылданғаны туралы бұйрық  (бұдан  әрі - бұйрық).

4.  Мемлекеттік көрсетілетін  қызмет нәтижесін ұсыну нысаны 
- қағаз түрінде.      

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

тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) 
бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының ата-анасының 
(заңды өкілінің) еркін нысандағы көрсетілетін  қызметті  берушіге  
өтініш ұсынуы.

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

1) көрсетілетін қызметті алушының ата-анасы (заңды өкілі) 
көрсетілетін қызметті берушіге «Арнайы білім беру саласындағы 
жергілікті атқарушы органдар көрсететін мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрінің 2015 жылғы 8 сәуірдегі  №174 бұйрығымен 
(нор мативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 
№11047 болып тіркелген) бекітілген «Арнайы жалпы білім беретін оқу 
бағдарламалары бойынша оқыту үшін мүмкіндіктері шектеулі бала-
лардың құжаттарын қабылдау және арнайы білім беру ұйымдарына 
қабылдау» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі 
- стандарт) 9-тармағына  сәйкес   құжаттарды  ұсынады;

 2) көрсетілетін  қызметті  берушінің  кеңсе  қызметкері құжат-
тарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушының ата-анасынан (заңды 
өкілінен) құжаттардың қабылданғаны туралы анықтаманы (әрі қарай 
– анықтама)  толтырады және құжаттар мен анықтаманы көрсетілетін 

қызметті берушінің басшысына ұсынады (он  минуттан аспайды);  
3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды 

қарайды, анықтамаға қол қояды және көрсетілетін  қызметті  берушінің  
кеңсе  қызметкеріне  жолдайды  (он бес минуттан аспайды); 

4) көрсетілетін  қызметті  берушінің  кеңсе  қызметкері   анықта-
маны тіркейді және көрсетілетін қызметті алушының ата-анасына (заң-
ды өкіліне)  береді  (бес минуттан аспайды); 

5) көрсетілетін қызметті беруші жаңа  оқу жылының  30  
тамызына дейін көрсетілетін қызметті алушыны арнайы білім беру 
ұйымына немесе бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру 
ұйымына қабылдау  туралы бұйрық шығарады.

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз 
болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) 
нәтижесінің (рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа 
құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы 
осы регламенттің 1-қосымшасында келтірілген. 

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті  
берушінің  құрылымдық  бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара  

іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

7.  Мемлекеттік  қызмет көрсету процесіне қатысатын 
көрсетілетін қызметті берушінің  құрылымдық  

бөлімшелерінің  (қызметкерлерінің)  тізбесі:
1)  көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе  қызметкері;
2)  көрсетілетін қызметті берушінің басшысы.
8. Әрбір рәсімнің  (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, 

құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы  рәсімдер (іс-
қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы регламенттің 2-қосымшасында 
келтірілген.              

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 
рәсімдері (іс-қимылдары),  өзара іс-қимылдары реттілігінің толық 
сипаттамасы осы регламенттің 3-қосымшасына сәйкес мемлекеттік 
қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықта-
малығы «Қызылорда облысының білім басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінің, Қызылорда облысы әкімдігінің, Қызылорда қаласы және 
аудан әкімдіктерінің ресми интернет-ресурстарында орналастырылады. 

««Арнайы жалпы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша оқыту үшін мүмкіндіктері шектеулі балалардың құжаттарын 
қабылдау және арнайы білім беру ұйымдарына қабылдау»  мемлекеттік   көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша

 Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

«Жеке қосалқы шаруашылықтың бар екендігі туралы анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) нәтижесінің 
рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы

1 Рәсімнің (іс-қимылдың) 
нөмірі

1 2 3 4 5

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

кеңсе қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

3 Рәсімнің (іс-қимылдың) 
атауы және олардың 

сипаттамасы 

өтінішті тіркейді өтінішті
 қарайды

өтінішті қарайды 
және анықтама 

дайындайды 

анықтамаға 
 қол қояды

анықтаманы
тіркейді

4 Келесі рәсімді (іс-қимылды) 
орындауды бастау үшін 

негіз болатын мемлекеттік 
қызметті көрсету бойынша 
рәсім (іс-қимыл) нәтижесі

өтінішті көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына ұсынады

өтінішті көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысына 
жолдайды

анықтаманы 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
басшысына ұсынады

анықтаманы 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
кеңсе қызметкеріне 

жолдайды

анықтаманы 
көрсетілетін 

қызметті алушыға 
не оның өкіліне 

береді 
5 Орындалу мерзімі 5 минуттан аспайды 5 минуттан аспайды 10 минуттан аспайды 5  минуттан аспайды 5  минуттан 

аспайды

«Жеке қосалқы шаруашылықтың бар екендігі туралы анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) нәтижесінің 
(рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы

1 Рәсімнің (іс-қимылдың) нөмірі 1
2 Құрылымдық бөлімшелердің атауы Орталық  қызметкері
3 Рәсімнің (іс-қимылдың) атауы және олардың сипаттамасы өзінің ЭЦҚ-сы арқылы порталда көрсетілетін қызметті алушының 

деректерін тіркейді немесе құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы 
қолхат береді

4 Келесі рәсімді  (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз 
болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім  

(іс-қимыл) нәтижесі

анықтаманы  басып шығарады  және көрсетілетін қызметті алушыға не 
оның өкіліне береді

5 Орындалу мерзімі 30 минуттан аспайды

«Жеке қосалқы шаруашылықтың бар екендігі туралы анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3- қосымша

Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) 
арасындағы рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы 

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

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 9 қыркүйектегі №151 қаулысы
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 30.09.2015 жылы № 5150 тіркелген

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің регламенттерін бекіту туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 

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

1. Қоса беріліп отырған:
1) «Жеке қосалқы шаруашылықтың бар екендігі туралы 

анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;
2) «Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал 

шаруашылығы өнімінің өнімділігін және сапасын арттыруды 
субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті бекітілсін.

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

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

Қызылорда облысының әкімі              Қ.Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «9» қыркүйектегі № 151қаулысымен бекітілген

«Жеке қосалқы шаруашылықтың бар екендігі туралы анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы  ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушiнің атауы: кент, ауыл, ауылдық 
округтер әкімдері (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші).

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызметтің 
нәтижелерін беру: 

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министр-

лігі Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитетінің «Халыққа 
қызмет көрсету орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кәсіпорны (бұдан әрі – Орталық); 

3) www.e.gov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан әрі – 
портал) арқылы жүзеге асырылады. 

2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (толық 
автоматтандырылған) немесе қағаз түрінде.

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесі - жеке қосалқы 
шаруашылықтың болуы туралы анықтама (бұдан әрі - анықтама). 

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесін қағаз жеткіз-
гіште алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген жағдайда, 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесі электрондық нысанда 
рәсімделеді, басып шығарылады және көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысының мөрімен және қолымен куәландырылады.

Портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік көрсетілетін қыз-
меттің нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» 
жолданады. 

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну нысаны: 
электрондық немесе қағаз түрінде.

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

тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) 
бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының не сенімхат 
бойынша оның өкілінің (бұдан әрі - оның өкілі) көрсетілетін қызметті 
берушіге немесе Орталыққа «Мал шаруашылығы саласындағы 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандартын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министірінің 2015 жылғы                  
28 сәуіріндегі № 3-2/378 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11284 болып тіркелген) бекітілген 
«Жеке қосалқы шаруашылықтың бар екендігі туралы анықтама беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі - стандарт) 
1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтінішті ұсынуы немесе портал 
арқылы электрондық құжат нысанындағы өтініш жолдауы.

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

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

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері өтінішті 
тіркейді және көрсетілетін қызметті берушінің  басшысына ұсынады 
(бес минуттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы өтінішті қарайды 
және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына жолдайды (бес 
минуттан аспайды);

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы өтінішті 
қарайды, анықтама дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады  (он минуттан аспайды);

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

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

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастауға негіз болатын 
мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) нәтижесінің 
(рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа құрылымдық 
бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы осы 
регламенттің 1-қосымшасында келтірілген.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) мен өзге 

ұйымдардың өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік  қызмет көрсету процесіне қатысатын көрсе тіле-
тін қызметті берушінің құрылымдық  бөлімшелері (қызметкерлері) мен 
өзге ұйымдардың тізбесі: 

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы;
4) Орталық қызметкері.
8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, 

құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) және өзге ұйымдар арасын-
дағы рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы регламенттің 
3-қосымшасында келтірілген.

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қыз-
метті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 
рәсім дері (іс-қимылдары),  өзара іс-қимыл тәртібі реттілігінің толық 

сипат тамасы, сондай-ақ өзге де көрсетілетін қызметті берушілер және 
(немесе) Орталықпен өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы осы 
регламенттің 5-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің 
бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анық-
тамалығы «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің, Қызылорда облысы әкімдігінің, Қызылорда 
қаласы және аудан әкімдіктерінің ресми интернет-ресурстарында 
орналастырылады.

4. Орталықпен және (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті 
берушілермен өзара іс-қимыл тәртібінің, сондай-ақ 

мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді                                                           
пайдалану тәртібінің сипаттамасы  

10. Орталыққа және (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті 
берушілерге жүгіну тәртібінің сипаттамасы, көрсетілетін қызметті 
алушының өтінішін өңдеу ұзақтығы, сондай-ақ мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет нәтижесін Орталық арқылы алу процесінің сипаттамасы, оның 
ұзақтығы:

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

жеке басын куәландыратын құжат (жеке басын сәйкестендіру 
үшін талап етіледі); 

стандарттың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;
жеке басын куәландыратын құжаттар туралы мәліметтерді 

Орта лық қызметкері тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден «элект-
рондық үкімет» шлюзі арқылы алады;

көрсетілетін қызметті алушыдан ақпараттық жүйелерден алы-
нуы мүмкін құжаттарды талап етуге жол берілмейді;

егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көздел-
месе, мемлекеттік көрсетілетін қызметті Орталық арқылы алған кезде 
көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі ақпараттық жүйелерде 
қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді 
пайдалануға жазбаша келісім береді;

2) Орталық қызметкері өзінің электронды цифрлық қолтаңбасы 
(бұдан әрі – ЭЦҚ)  арқылы порталға көрсетілетін қызметті алушының 
деректерін тіркейді, анықтаманы басып шығарады және көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның өкіліне береді, көрсетілетін қызметті алушы 
не оның өкілі стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттардың 
толық емес топтамасын ұсынған жағдайда Орталық қызметкері өті-
ніш ті қабылдаудан бас тартады және стандарттың 2-қосымшасына 
сәйкес құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді (отыз 
минуттан аспайды).

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз 
болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) 
нәтижесінің (рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа 
құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы 
осы регламенттің 2-қосымшасында келтірілген.

11. Қызметті портал арқылы көрсету кезіндегі көрсетілетін 
қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті 

алушының рәсімдерінің (іс-қимылдарының) кезектілігі мен 
жүгіну тәртібінің сипаттамасы:

1) көрсетілетін қызметті алушы жеке сәйкестендіру нөмірі 
(бұдан әрі - ЖСН) мен парольдің көмегі  арқылы порталда тіркелуді 
жүзеге асырады (порталда тіркелмеген көрсетілетін қызметті алушылар 
үшін жүзеге асырылады);

2) көрсетілетін қызметті беруші электронды мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті алу үшін порталда ЖСН және парольді (расталу 
үдерісі) енгізеді;

3) ЖСН мен пароль енгізілгеннен кейін порталда ЖСН 
және пароль арқылы тіркелген көрсетілетін қызметті алушы туралы 
деректердің шынайылығы тексеріледі;

4) көрсетілетін қызметті алушы «Жеке қосалқы шаруашы-
лықтың бар екендігі туралы анықтама беру» қызметін таңдайды, осы  
кезде экранға қызмет көрсету үшін электронды сұраныс нысаны шығады 
және көрсетілетін қызметті алушы оның құрылымы мен форматтық 
талаптарын ескере отырып, берілген нысанды толтырады (деректерді 
енгізу);

5) көрсетілетін қызметті алушы өзінің ЭЦҚ-сы арқылы элект-
ронды мемлекеттік қызметті көрсетуге толтырылған сұраныстың ныса-
нына қол қояды; 

6) порталда ЭЦҚ тіркеу куәлігінің жарамдылық мерзімі 
және қайтарылып алынған (жойылған) тізімінде болмауы, сондай-ақ, 
сәйкестендіру деректерінің (сұраныста көрсетілген ЖСН мен ЭЦҚ 
тіркеу  куәлігінде көрсетілген ЖСН арасындағы) сәйкестігі тексеріледі;

7) ЭЦҚ қойылған электрондық құжат (көрсетілетін қызметті 
алушының сұранысы) «электрондық үкіметтің шлюзі»/«электрондық 
үкіметтің өңірлік шлюзі» арқылы электрондық тізілімге жолданады;

8) мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесінің жауабы 
- анықтама немесе электронды реестрде мәліметтердің жоқтығы 
жөніндегі көрсетілетін қызметті берушіге жүгіну туралы өтініші бар 
жауап қалыптастырылады және көрсетілетін қызметті алушының не 
оның өкілінің «жеке  кабинетіне» жолданады. 

Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық нысан-
дағы ақпараттық жүйелердің функционалдық  өзара  іс-қимыл  диа-
граммасы  осы  регламенттің  4-қосымшасында  келтірілген.

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Орталыққа жүгінген кезде: 

«Жеке қосалқы шаруашылықтың бар екендігі туралы анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін  қызмет  регламентіне 4-қосымша

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

«Жеке қосалқы шаруашылықтың бар екендігі туралы анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін  қызмет  регламентіне 5-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы

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

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Орталыққа жүгінген кезде: 

«Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығы өнімінің өнімділігін және сапасын арттыруды субсидиялау»  
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1- қосымша

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) нәтижесінің 
(рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы

1
Рәсімнің

 (іс-қимылдың) 
нөмірі

1 2 3 4 5 6

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 

атауы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы

Әкім Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
орындаушысы

Басқарманың 
кеңсе 

қызметкері

3 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) 

атауы және олардың 
сипаттамасы

құжаттарды 
тіркейді және 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға не оның 

өкіліне өтінім 
көшірмесін 

береді

құжаттарды 
қарайды

құжаттардың 
қағидада белгіленген 

талаптарға сәйкестігін 
тексереді, құжаттарды 

толықтырады, 
көрсетілетін қызметті 

алушының тиісті өндіріс 
деңгейіне сәйкестігін 

айқындайды  және 
жиынтық акті жасайды

жиынтық актіні 
бекітеді

құжаттарды және 
жиынтық актіні

басқармаға 
жолдайды

құжаттар мен 
жиынтық 

актіні 
тіркейді 

4 Келесі рәсімді  
(іс-қимылды) 

орындауды бастау 
үшін негіз болатын 

мемлекеттік 
қызметті көрсету 

бойынша рәсім (іс-
қимыл) нәтижесі

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына
ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

орындаушысына 
жолдайды

жиынтық актіні әкімнің 
бекітуіне ұсынады

көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
орындаушысына 

жолдайды

басқарманың 
басшысына 

ұсынады

5 Орындалу мерзімі 30 минуттан 
аспайды

30 минуттан 
аспайды

5 жұмыс күні ішінде 3 жұмыс күні 
ішінде

3 жұмыс күні 
ішінде

30 минуттан 
аспайды

кестенің жалғасы

1 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) 

нөмірі

7 8 9 10 11 12 13

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 

атауы

Басқарма 
басшысы

Басқарманың 
орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
орындаушысы

Басқарманың 
орындаушысы

Комиссия Комиссия 
төрағасы

Басқарма

3 Рәсімнің (іс-
қимылдың) атауы 

және олардың 
сипаттамасы 

құжаттар мен 
жиынтық актіні

қарайды

жиынтық 
актіні 

журналға 
тіркейді, 
жиынтық 

актінің 
қағиданың 

өлшемдері мен  
талаптарына 
сәйкестігін 

қарастырады 
және сәйкес 

келмеген 
жағдайда 

көрсетілетін 
қызметті 
берушіге 

пысықтауға 
қайтарады

түзетілген және 
толықтырылған 
жиынтық актіні 

басқармаға 
қайта ұсынады, 

мүмкін болмаған 
жағдайда 

көрсетілетін 
қызметті алушыға 

не оның өкіліне 
құжаттарды бас 

тарту туралы 
хатпен қайтарады

жиынтық акті 
қағиданың 

өлшемдері мен 
талаптарына
сәйкес келген  

жағдайда 
жиынтық актіні 
комиссияның 

қарауына 
ұсынады

отырыс 
қорытындысымен 
облыс бойынша 
жиынтық акті 

жасайды 

комиссиямен 
ұсынылған 

облыс 
бойынша 
жиынтық 

актіні бекітеді 

облыс бойынша 
жиынтық актіні 

көрсетілетін 
қызметті 

алушылардың 
банктік 

есепшоттарына 
тиесілі бюджеттік 

субсидияларды 
аудару үшін 

қазынашылықтың 
аумақтық 

бөлімшесіне 
жолдайды

4 Келесі рәсімді 
(іс-қимылды) 
орындауды 
бастау үшін 

негіз болатын 
мемлекеттік 

қызметті көрсету 
бойынша рәсім 

(іс-қимыл) 
нәтижесі

басқарманың 
орындаушысына 

жолдайды

жиынтық актіні
комиссия төрағасына 

бекітуге ұсынады 

жиынтық 
актіні

басқармаға 
жолдайды

5 Орындалу мерзімі 30 минуттан 
аспайды

3 жұмыс күні 
ішінде

5 жұмыс күні 
ішінде

комиссия 
отырысы 

өткізілетін күні

3 жұмыс күні ішінде 3 жұмыс күні 
ішінде

3 жұмыс күні ішінде

                                                                                                                                                                                                    

 «Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығы өнімінің өнімділігін және сапасын арттыруды субсидиялау» 
мемлекеттік көрсетілетін  қызмет регламентіне 2-қосымша

Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсетіле отырып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рәсімдер (іс-қимылдар) 
реттілігінің сипаттамасы

Қызылорда облысы әкімдігінің  2015 жылғы «9» қыркүйектегі № 151 қаулысымен бекітілген

«Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығы өнімінің өнімділігін және сапасын арттыруды субсидиялау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушiнің атауы: аудандардың, 
облыс тық маңызы бар қаланың ауыл шаруашылығы бөлімдері (бұдан 
әрі – көрсетілетін қызметті беруші) және «Қызылорда облысының 
ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - 
басқарма).

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нәтижелерін беру: 

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

- портал) арқылы жүзеге асырылады. 
2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара 

автоматтандырылған) немесе қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі - көрсетілетін 

қызметті алушылардың банктік есепшоттарына тиесілі бюджеттік 
субсидияларды одан әрі аудару үшін облыс бойынша жиынтық акт. 

Портал арқылы жүгінгенде көрсетілетін қызметті алушыға 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесі «жеке кабинетке» 
көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының электронды 
цифрлық колтаңбасы  (бұдан әрі - ЭЦҚ) қойылған электронды құжат 
түрінде жіберіледі.

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет  нәтижесін ұсыну нысаны: 
электрондық немесе қағаз түрінде.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 

іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) 
бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының не сенімхат 
бойынша оның өкілінің (бұдан әрі - өкілі) көрсетілетін қызметті 
берушіге «Мал шаруашылығы саласындағы мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер стандартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі №3-2/378 
бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде № 11284 болып тіркелген) бекітілген «Асыл тұқымды мал 
шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығы өнімінің өнімділігін 
және сапасын арттыруды субсидиялау» мемлекеттік қызмет 
стандартының (бұдан әрі - стандарт) 1-қосымшасына сәйкес нысан 
бойынша өтінімді стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттар тізбесімен 
бірге (бұдан әрі - құжаттар) ұсынуы немесе портал арқылы электрондық 
құжат нысанындағы сұраныс жолдауы.

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

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

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне 
құжаттарды қабылдаған күні мен уақыты, сондай-ақ құжаттарды 
қабылдаған адамның тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) 
көрсетілген, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу туралы 
белгі қойылған өтінім көшірмесін (бұдан әрі – өтінімнің көшірмесі) 
береді және құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады (отыз минуттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды 
қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына 
жолдайды (отыз минуттан аспайды);

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттардың 
«Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығының 
өнімділігін және өнім сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы ми-
нистрінің 2014 жылғы 19 қарашадағы №3-1/600 бұйрығымен (нор-
мативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №9987 
болып тіркелген) бекітілген асыл тұқымды мал шаруашылығын 
дамытуды, мал шаруашылығының өнімділігін және өнім сапасын 
арттыруды субсидиялау қағидасында (бұдан әрі – қағида) белгіленген 
талаптарға сәйкестігін тексереді, көрсетілетін қызметті алушының 
құ жаттарын субсидиялау бағыттары бойынша құжаттарымен толық-
тырады (үш жұмыс күні ішінде);  

5) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы көрсетілетін 
қызметті алушының қағидада белгіленген өндіріс деңгейіне сәйкестігін 
айқындайды, аудан (облыстық маңызы бар қала) бойынша жиынтық 
акті (бұдан әрі - жиынтық акт) жасайды және аудан (облыстық маңызы 
бар қала) әкіміне (бұдан әрі - әкім) бекітуге ұсынады (екі жұмыс күні 
ішінде); 

6) әкім жиынтық актіні бекітеді және көрсетілетін қызметті 
берушіге жолдайды (үш жұмыс күні ішінде); 

7) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттарды 
және жиынтық актіні басқармаға жолдайды (үш жұмыс күні ішінде);

8) басқарманың кеңсе қызметкері құжаттар мен жиынтық 
актіні тіркейді және басқарманың басшысына ұсынады (отыз минуттан 
аспайды); 

9) басқарма басшысы құжаттар мен жиынтық актіні қарайды 
және басқарманың  орындаушысына жолдайды (отыз минуттан 
аспайды);

10) басқарма орындаушысы жиынтық актіні журналға тіркейді, 
жиынтық актіні қағиданың өлшемдері мен талаптарына сәйкестігін 
қарастырады, сәйкес келмеген жағдайда - қайтару себептерін көрсете 
отырып, жиынтық актіні пысықтау үшін  көрсетілетін қызметті берушіге 

қайтарады (бұдан әрі – пысықтауға қайтару) (үш жұмыс күні ішінде); 
11) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы түзетілген 

және толықтырылған жиынтық актіні басқармаға қайта ұсынады, 
мүмкін болмаған жағдайда, қайтарып беру себептерін жазбаша көрсете 
отырып, құжаттарды көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне 
қайтарады (бұдан әрі – бас тарту туралы хат) (бес жұмыс күні ішінде); 

12) жиынтық акті қағиданың өлшемдері мен талаптарына 
сәйкес келген жағдайда басқарма орындаушысы жиынтық актіні 
мал шаруашылығын субсидиялау мәселелері жөніндегі облыстық 
комиссияның  (бұдан әрі - комиссия) қарауына ұсынады (комиссия 
отырысы өткізілетін күні); 

13) комиссия отырыс қорытындысымен облыс бойынша 
жиынтық акті жасайды және комиссия төрағасына бекітуге ұсынады 
(үш жұмыс күні ішінде);

14) комиссия төрағасы комиссиямен ұсынылған облыс бойынша 
жиынтық актіні бекітеді және басқармаға жолдайды  (үш жұмыс күні 
ішінде);

15) басқарма облыс бойынша жиынтық актіні көрсетілетін 
қызметті алушылардың банктік есепшоттарына тиесілі бюджеттік 
субсидияларды аудару үшін қазынашылықтың аумақтық бөлімшесіне 
жолдайды (үш жұмыс күні ішінде).

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз 
болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) 
нәтижесінің (рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа 
құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы 
осы регламенттің 1-қосымшасында келтірілген.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) мен өзге 
көрсетілетін қызметті берушілердің өзара іс-қимыл тәртібінің 

сипаттамасы

7. Мемлекеттік  қызмет көрсету процесіне қатысатын көрсе-
тілетін қызметті берушінің  құрылымдық  бөлімшелері (қызметкерлері) 
мен өзге көрсетілетін қызметті берушілер тізбесі: 

1)  көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2)  көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3)  көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы;
4)  әкім;
5)  комиссия;
6)  комиссия төрағасы;
7)  басқарманың кеңсе қызметкері;
8)  басқарма басшысы;
9)  басқарма орындаушысы.
8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсетіле оты-

рып, құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) арасындағы рәсім-
дер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы регламенттің                           
2-қосым шасында келтірілген.

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қыз-
метті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 
рәсімдері (іс-қимылдары), өзара іс-қимылдары реттілігінің толық 
сипаттамасы, сондай-ақ өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен 
өзара іс-қимыл тәртібінің және мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
ақпараттық жүйелерді қолдану тәртібінің сипаттамасы осы регламенттің 
4-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-
процестерінің анықтамалығында көрсетілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықта-
малығы «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің, Қызылорда облысы әкімдігінің, Қызылорда 
қаласы және аудан әкімдіктерінің ресми интернет-ресурстарында 
орналастырылады.

4. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық 
жүйелерді пайдалану тәртібінің сипаттамасы

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

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі порталда тіркеледі 
және көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған 
электрондық құжат нысанындағы сұраныс (бұдан әрі – электрондық 
сұраныс) пен стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттарды ұсынады; 

2) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы электрондық 
сұраныс пен құжаттарды қабылдайды және көрсетілетін қызметті 
алушының не оның өкілінің «жеке кабинетінде» мемлекеттік көрсе-
тілетін қызметтің нәтижесін алатын күні көрсетіле отырып, электрондық 
сұраныстың қабылданғаны туралы мәртебе көрсетіледі (он бес минуттан 
аспайды);

3) электрондық сұраныс пен құжаттар қабылданғаннан кейін 
мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимылдары осы 
регламенттің 6-тармағының 2-15) тармақшаларына сәйкес жүзеге 
асырылады;

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы көрсетілетін 
қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті 
алушының банктік есепшотына тиесілі бюджеттік субсидияларды 
аудару үшін жиынтық актінің қазынашылықтың аумақтық бөлімшесіне 
жолданғаны жөнінде хабарлама жолдайды (он бес минуттан аспайды).

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

«Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, 
мал шаруашылығы өнімінің өнімділігін және сапасын арт-

тыруды субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламентіне 3-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық 
нысандағы ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара 

іс-қимыл диаграммасы

(Соңы 4-бетте).
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ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС

«Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығы өнімінің өнімділігін және сапасын арттыруды субсидиялау»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 4-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы

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

           бизнес-процестер анықтамалығының жалғасы

«Жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша  

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) нәтижесінің 
(рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы

     

1 Рәсімнің (іс-
қимылдың) нөмірі

1 2 3 4 5

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 

атауы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері

3 Рәсімнің (іс-
қимылдың) атауы 

және олардың 
сипаттамасы

құжаттарды 
тіркейді және 
көрсетілетін 

қызметті алушыға 
не оның өкіліне 

өтінімнің 
көшірмесін 

береді

құжаттарды 
қарайды

құжаттарды қарайды, 
құжаттардың толық емес 

топтамасы ұсынылған 
жағдайда өтінімді 

қараудан бас тартуды 
дайындайды, құжаттар 

топтамасы толық 
ұсынылған жағдайда 

рұқсатты немесе дәлелді 
бас тартуды дайындайды 

өтінімді қараудан бас 
тартуға немесе рұқсатқа 

немесе дәлелді бас тартуға 
қол қояды

өтінімді қараудан 
бас тартуды немесе 

рұқсатты немесе 
дәлелді бас тартуды 

тіркейді

4 Келесі рәсімді 
(іс-қимылды) 

орындауды бастау 
үшін негіз болатын 

мемлекеттік 
қызметті көрсету 

бойынша рәсім (іс-
қимыл) нәтижесі

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

орындаушысына
жолдайды

өтінімді қараудан бас 
тартуды немесе рұқсатты 

немесе дәлелді бас 
тартуды 

көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады

өтінімді қараудан бас 
тартуды немесе рұқсатты 

немесе дәлелді бас 
тартуды көрсетілетін 

қызметті берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдайды

өтінімді қараудан 
бас тартуды немесе 

рұқсатты немесе 
дәлелді бас тартуды 

көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның 

өкіліне береді

5 Орындалу мерзiмi 30 минуттан 
аспайды

30 минуттан 
аспайды

өтінімді қараудан бас 
тартуды беру кезінде – 2 

жұмыс күні ішінде;
рұқсатты немесе дәлелді 
бас тартуды беру кезінде 

- 4 жұмыс күні ішінде

30 минуттан аспайды 30 минуттан               
аспайды

 «Жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша  

Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы                                                                                
рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 9 қыркүйектегі №155 қаулысы
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 30.09.2015 жылы № 5155 тіркелген

Табиғат қорғау саласындағы мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтердің регламенттерін бекіту туралы 

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

1. Қоса беріліп отырған:
1) «Жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет регламенті;
2) «Облыстың жергілікті атқарушы органдарының жануарлар 

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

3) «Ағаш кесу және орман билетін беру» мемлекеттік көрсе-
тілетін қызмет регламенті;

4) «Орман ресурстары, сауықтыру, рекреациялық, тарихи-
мәдени, туристік және спорттық мақсаттар; аңшылық шаруашылы-
ғының мұқтаждықтары; жанама орман пайдалану үшін ұзақ мерзімді 

орман пайдалануға берілген мемлекеттік орман қоры жерлерінде 
учаскелерді құрылыс объектілерін салуға пайдалануға рұқсат беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;

5) «Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ұзақ мерзімді 
орман пайдалану шартын мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет регламенті бекітілсін.

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

3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі, бірақ «Жануарлар 
дүниесі саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 30 сәуірдегі №18-
03/390 бұйрығы (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде нөмірі 11774 болып тіркелген) қолданысқа енгізілгеннен 
бұрын емес.

Қызылорда облысының әкімі                         Қ.Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «9» қыркүйектегі № 155 қаулысымен бекітілген

«Жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті
1. Жалпы ережелер

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

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету 
нәтижелерін беру:

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

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

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

дүниесін пайдалануға рұқсат (бұдан әрі - рұқсат) немесе «Жануарлар 
дүниесі саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 30 сәуірдегі №18-
03/390 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу Тізілімінде №11774 болып тіркелген) бекітілген «Жануарлар 
дүниесін пайдалануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының (бұдан әрі – стандарт) 10-тармағында көзделген 
жағдайлар және негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден 
бас тарту туралы дәлелді жауап.

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну нысаны 
- электрондық түрде.

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

Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көрсетілетін 
қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының электронды цифрлы 
қолтаңбасы (бұдан әрі – ЭЦҚ) қойылған электронды құжат нысанында 
көрсетілетін қызметті алушының не оның өкілінің «жеке кабинетіне» 
жолданады және сақталады.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 

іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-
қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының 
не оның өкілінің көрсетілетін қызметті берушіге стандарттың 1 
немесе 2-қосымшасына сәйкес өтінім ұсынуы немесе портал арқылы 
электрондық құжат түрінде сұраныс жолдауы.

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

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

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

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды 
қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына 
жолдайды (отыз минуттан аспайды);

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы 
құжаттарды қарайды, құжаттардың толық емес топтамасы 
ұсынылған жағдайда өтінімді одан әрі қараудан уәжді түрде бас 
тартуды (бұдан әрі – өтінімді қараудан бас тарту) дайындайды 
немесе құжаттар топтамасы толық ұсынылған жағдайда рұқсатты 
дайындайды, ұсынылған құжаттар стандарттың 10-тармағында 
көзделген негіздерге сәйкес келген жағдайда, мемлекеттік қызметті 
көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауапты (бұдан әрі – дәлелді 
бас тарту) дайындайды  және өтінімді қараудан бас тартуды немесе 
рұқсатты немесе дәлелді бас тартуды көрсетілетін қызметті берушінің 

басшысына ұсынады (өтінімді қараудан бас тартуды беру кезінде – екі 
жұмыс күні ішінде, рұқсатты немесе дәлелді бас тартуды беру кезінде 
– төрт жұмыс күні ішінде);

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы өтінімді 
қараудан бас тартуға немесе рұқсатқа немесе дәлелді бас тартуға 
қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкеріне 
жолдайды (отыз минуттан аспайды);

6) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері өтінімді 
қараудан бас тартуды немесе рұқсатты немесе дәлелді бас тартуды 
тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне береді 
(отыз минуттан аспайды).

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін 
негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-
қимыл) нәтижесінің (рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның 
басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) 
сипаттамасы осы регламенттің 1-қосымшасында келтірілген.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 

өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

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

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы.
8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле 

оты рып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы 
рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы регламенттің 
2-қосымшасында келтірілген.

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 
рәсімдері (іс-қимылдары), өзара іс-қимылдары реттілігінің толық 
сипаттамасы және мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпа-
раттық жүйелерді қолдану тәртібінің сипаттамасы осы регламенттің 
4-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-
процестерінің анықтамалығында көрсетілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анық-
тамалығы «Қызылорда облысының табиғи ресурстар және таби-
ғат пайдалануды реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесінің, 
Қызылорда облысы әкімдігінің, Қызылорда қаласы және аудан 
әкімдіктерінің ресми интернет-ресурстарында орналастырылады.

4. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық 
жүйелерді пайдалану тәртібінің сипаттамасы

 
10. Қызметті портал арқылы көрсету кезіндегі көрсетілетін 

қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті алушы  рәсімдерінің (іс-
қимылдарының) кезектілігі мен жүгіну тәртібінің сипаттамасы:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі порталда 
тіркеледі және көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен 
куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұраныс пен 
(бұдан әрі – электрондық сұраныс) стандарттың 9-тармағына сәйкес 
құжаттарды жолдайды:

2) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы элект-
рондық сұраныс пен құжаттарды қабылдайды және көрсетілетін 
қызметті алушының не оның өкілінің «жеке кабинетіне» электрондық 
сұраныстың қабылданғаны туралы хабарлама жолданады (отыз 
минуттан аспайды);

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

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы мемле-
кеттік қызмет көрсетудің нәтижесін тіркейді және көрсетілетін 
қызметті алушының не оның өкілінің «жеке кабинетіне» жолдайды 
(отыз минуттан аспайды).

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

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

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

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

Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы 

«Облыстың жергілікті атқарушы органдарының жануарлар дүниесін пайдаланушыларға аңшылық алқаптар мен балық  шаруашылығы су 
айдындарын және (немесе) учаскелерін бекітіп беру мен аңшылық  және балық шаруашылықтарының қажеттіліктері үшін сервитуттарды белгілеу 

жөнінде шешімдер қабылдауы»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) нәтижесінің 
(рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы

1 Рәсімнің (іс-қимылдың) 
нөмірі

1 2 3 4 5

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
орындаушысы

Комиссия Көрсетілетін 
қызметті беруші

3 Рәсімнің (іс-қимылдың) 
атауы және олардың 

сипаттамасы

құжаттарды тіркейді және 
көрсетілетін қызметті 

алушыға не оның өкіліне 
өтініштің көшірмесін береді

құжаттарды 
қарайды

құжаттарды 
тіркейді

құжаттарды 
қарайды

комиссия хаттамасы 
негізінде қаулының 

қабылдануын 
қамтамасыз етеді 

4 Келесі рәсімді (іс-
қимылды) орындауды 

бастау үшін негіз болатын 
мемлекеттік қызметті 

көрсету бойынша рәсім 
(іс-қимыл)  нәтижесі

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

орындаушысына
жолдайды

құжаттарды 
комиссияның 

қарауына ұсынады

комиссия 
отырысының 
хаттамасын 
көрсетілетін 

қызметті берушіге 
жолдайды

көрсетілетін 
қызметті алушыға не 
оның өкіліне қаулы 
көшірмесін береді

5 Орындалу мерзімі 20 минуттан аспайды 20 минуттан                  
аспайды

20 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні 
ішінде

4 жұмыс күні ішінде

«Облыстың жергілікті атқарушы органдарының жануарлар дүниесін пайдаланушыларға аңшылық алқаптар мен балық  шаруашылығы су 
айдындарын және (немесе) учаскелерін бекітіп беру мен аңшылық  және балық шаруашылықтарының қажеттіліктері үшін сервитуттарды белгілеу 

жөнінде шешімдер қабылдауы» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рәсімдер (іс-қимылдар) 
реттілігінің сипаттамасы  

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «9» қыркүйектегі № 155 қаулысымен бекітілген

«Облыстың жергілікті атқарушы органдарының жануарлар дүниесін пайдаланушыларға аңшылық алқаптар мен балық 
шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерін бекітіп беру мен аңшылық және балық шаруашылықтарының қажеттіліктері 

үшін сервитуттарды белгілеу жөнінде шешімдер қабылдауы» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті
1. Жалпы ережелер

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

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

2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны - қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі - облыс 

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

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну нысаны 
- қағаз түрінде.

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

тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-
қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының не 
оның өкілінің көрсетілетін қызметті берушіге «Жануарлар дүниесі 
саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 18-
03/390 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу Тізілімінде №11774 болып тіркелген)  бекітілген «Облыстың 
жергілікті органдарының жануарлар дүниесін пайдаланушыларға 
аңшылық алқаптар мен балық шаруашылығы су айдындарын 
және (немесе) учаскелерін бекітіп беру мен аңшылық және балық 
шаруашылықтарының қажеттіліктері үшін сервитуттарды белгілеу 
жөнінде шешімдер қабылдауы» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының (бұдан әрі – стандарт) қосымшасына сәйкес өтініш 
ұсынуы. 

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

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

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

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

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжат-
тарды тіркейді және облыс әкімдігінің қаулысымен құрылатын 
конкурстық комиссияның қарауына ұсынады (бұдан әрі – комиссия) 
(жиырма минуттан аспайды);

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

6) көрсетілетін қызметті беруші комиссия хаттамасының 
негізінде қаулының қабылдануын қамтамасыз етеді және көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның өкіліне қаулы көшірмесін береді (төрт 
жұмыс күні ішінде).

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін 
негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-
қимыл) нәтижесінің (рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның 
басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) 

сипаттамасы осы регламенттің 1-қосымшасында келтірілген.

 3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) мен 

комиссияның өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері 
(қызметкерлері) мен комиссияның тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті беруші;
2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы;
5) комиссия.
8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле 

отырып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы 
рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы регламенттің 
2-қосымшасында келтірілген.

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде рәсімдердің 
(іс-қимылдардың) реттілігі, көрсетілетін қызметті берушінің құры-
лымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл дарының 
толық сипаттамасы осы регламенттің 3-қосымшасына сәйкес мем-
лекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтама лығында 
көрсетілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 
анықтамалығы «Қызылорда облысының табиғи ресурстар және 
табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесінің, 
Қызылорда облысы әкімдігінің, Қызылорда қаласы және аудан 
әкімдіктерінің ресми интернет-ресурстарында орналастырылады.

(Басы 3-бетте).

 «Облыстың жергілікті атқарушы органдарының жануарлар дүниесін пайдаланушыларға аңшылық алқаптар мен балық  шаруашылығы 
су айдындарын және (немесе) учаскелерін  бекітіп беру мен аңшылық  және балық шаруашылықтарының қажеттіліктері үшін сервитуттарды 

белгілеу жөнінде шешімдер қабылдауы»  мемлекеттік көрсетілетін  қызмет регламентіне 3- қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес- процестерінің анықтамалығы

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

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) нәтижесінің 
(рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы

1 Рәсімнің (іс-қимылдың) 
нөмірі

1 2
3 4 5

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

кеңсе қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысы 

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері

3 Рәсімнің
(іс-қимылдың) атауы және 

олардың сипаттамасы

құжаттарды 
тіркейді және
көрсетілетін 

қызметті алушыға 
не оның өкіліне 

өтініштің 
көшірмесін береді

құжаттарды 
қарайды

құжаттарды 
қарайды және 

билетті әзірлейді 

билетке қол қояды билетті тіркейді 

4 Келесі рәсімді (іс-
қимылды) орындауды 

бастау үшін негіз болатын 
мемлекеттік қызметті 

көрсету бойынша 
рәсімнің

(іс-қимылдың) нәтижесі

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
басшысына 

ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
орындаушысына 

жолдайды 

билетті көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына 
ұсынады 

билетті 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкеріне 
жолдайды

билетті көрсетілетін 
қызметті алушыға не 
оның өкіліне береді

5 Орындалу мерзімі 30 минуттан 
аспайды

30 минуттан 
аспайды

3 жұмыс күні ішінде 30 минуттан 
аспайды

30 минуттан аспайды

«Ағаш кесу және орман билетін беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне  2-қосымша

Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рәсімдер (іс-қимылдар) 
реттілігінің сипаттамасы

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «9» қыркүйектегі № 155 қаулысымен бекітілген

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

1. Жалпы ережелер

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

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

2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны - қағаз түрінде. 
3. Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі – қағаз түрінде ағаш 

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

мемлекеттік деректер базасы» ақпараттық жүйесіне енгізіледі.
4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну нысаны 

- қағаз түрінде. 

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

тәртібінің сипаттамасы

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

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

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін 
қызметті берушіге «Орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтар саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы № 18-1/415 
бұйрығымен  (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде № 11662 болып тіркелген) бекітілген «Ағаш кесу және 
орман билетін беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
(бұдан әрі – стандарт) 9-тармағына сәйкес құжаттарды ұсынады;

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

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды 

қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына 
жолдайды (отыз минуттан аспайды); 

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

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

6) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері билетті 
тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне береді 
(отыз минуттан аспайды). 

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін 
негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-
қимыл) нәтижесінің (рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның 
басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) 
сипаттамасы осы регламенттің 1-қосымшасында келтірілген.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық   бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара 

іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

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

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы.
8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, 

өзара іс-қимылдары реттілігінің толық сипаттамасы құрылымдық 
бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рәсімдер (іс-қимылдар) рет-
тілігінің сипаттамасы осы регламенттің 2-қосымшасында келтірілген.

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 
рәсімдері (іс-қимылдары), толық сипаттамасы осы регламенттің 
3-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-
процестерінің анықтамалығында көрсетілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 
анықтамалығы «Қызылорда облысының табиғи ресурстар және 
табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесінің, 
Қызылорда облысы әкімдігінің, Қызылорда қаласы және аудан 
әкімдіктерінің ресми интернет-ресурстарында орналастырылады.

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

Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес- процестерінің анықтамалығы

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

құрылыс объектілерін салуға пайдалануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) нәтижесінің                                                           
(рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы

1 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) 

нөмірі

1 2 3 4 5

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 

атауы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы

Көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысы 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
кеңсе 

қызметкері
3 Рәсімнің іс-

қимылдың) атауы 
және олардың 
сипаттамасы

құжаттарды 
тіркейді және 
көрсетілетін 

қызметті алушыға 
не оның өкіліне 

өтініштің 
көшірмесін береді

құжаттарды 
қарайды

құжаттардың толықтығын тексереді, 
құжаттардың  толық емес топтамасы 

ұсынылған жағдайда дәлелді бас 
тартуды  дайындайды, құжаттардың 

толық топтамасы ұсынылған 
жағдайда рұқсатты дайындайды 

дәлелді бас тартуға 
немесе рұқсатқа 

қол қояды

дәлелді бас 
тартуды  
немесе 

рұқсатты 
тіркейді 

4 Келесі рәсімді 
(іс-қимылдың) 

орындауды 
бастау үшін 

негіз болатын 
мемлекеттік 

қызметті көрсету 
бойынша рәсім  

(іс-қимыл) 
нәтижесі

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
орындаушысына 

жолдайды 

дәлелді бас тартуды немесе рұқсатты 
көрсетілетін қызметті берушінің 

басшысына ұсынады 

дәлелді бас тартуды 
немесе рұқсатты 

көрсетілетін 
қызметті берушінің 
кеңсе қызметкеріне 

жолдайды

дәлелді бас 
тартуды 
немесе 

рұқсатты 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға не 

оның өкіліне 
береді

5 Орындалу мерзімі 30 минуттан 
аспайды

30 минуттан 
аспайды

2 жұмыс күні ішінде 30 минуттан 
аспайды

30 минуттан 
аспайды

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

құрылыс объектілерін салуға пайдалануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рәсімдер (іс-қимылдар) 
реттілігінің сипаттамасы  

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «9» қыркүйектегі № 155 қаулысымен бекітілген

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

1. Жалпы ережелер

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

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету 
нәтижелерін беру:

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

порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны - электрондық 

(ішінара автоматтандырылған) немесе қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі – орман ресурстары, 

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

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну нысаны 
- электрондық.

Порталда мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі 
көрсетілетін қызмет берушінің уәкілетті тұлғасының электрондық 
цифрлы қолы (бұдан әрі - ЭЦК) қойылған электрондық құжат 
нысанында көрсетілетін қызмет алушының «жеке кабинетіне» 
жіберіледі.

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі мемлекеттік 
қызмет көрсету нәтижесін алуға қағаз түрінде жүгінген жағдайда 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі электрондық нысанда 
ресімделеді, қағазға басылады және көрсетілетін қызметті берушінің 
уәкілетті адамының қолымен және мөрімен куәландырылады.

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

тәртібінің сипаттамасы 

5.  Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-
қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының 
(не сенімхат бойынша оның өкілінің) (бұдан әрі – оның өкілі) 
көрсетілетін қызметті берушіге  «Орман шаруашылығы және ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы №18-
1/415 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу Тізілімінде №11662 болып тіркелген) бекітілген «Орман 
ресурстары, сауықтыру, рекреациялық, тарихи-мәдени, туристік және 
спорттық мақсаттар, аңшылық шаруашылығының мұқтаждықтары;  

жанама орман пайдалану үшін ұзақ мерзімді орман пайдалануға 
берілген  мемлекеттік орман қоры жерлерінде учаскелерді құрылыс 
объектілерін салуға пайдалануға рұқсат» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының (бұдан әрі – стандарт) қосымшасына сәйкес 
нысан бойынша өтініш ұсынуы немесе портал арқылы электрондық 
құжат нысанындағы сұраныс жолдауы. 

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

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

көрсетілетін қызметті беруші егер Қазақстан Республи-
касының заңдарында өзгеше көзделмесе, мемлекеттік қызмет көрсету 
кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны 
құрайтын мәліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметті алушының 
не оның өкілінің жазбаша келісімін алады;

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

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды 
қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына 
жолдайды (отыз  минуттан аспайды); 

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы 
құжаттардың толықтығын тексереді, құжаттардың толық емес 
топтамасы ұсынылған  жағдайда өтінішті одан әрі қараудан дәлелді 
бас тартуды (бұдан әрі – дәлелді бас тарту) дайындайды, құжаттардың 
толық топтамасы ұсынылған  жағдайда рұқсатты дайындайды және 
дәлелді бас тартуды немесе рұқсатты көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады (екі  жұмыс күні ішінде);

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

6) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері дәлелді 
бас тартуды  немесе рұқсатты тіркейді және көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның өкіліне береді (отыз минуттан аспайды). 

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін 
негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-
қимыл) нәтижесінің (рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның 
басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) 
сипаттамасы осы регламенттің 1-қосымшасында келтірілген.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 

өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

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

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы.
8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле оты-

рып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рә-
сімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы регламенттің 
2-қосымшасында келтірілген.

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 
рәсімдері (іс-қимылдары), өзара іс-қимылдары реттілігінің толық 
сипаттамасы және мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпа-
раттық жүйелерді қолдану тәртібінің сипаттамасы осы регламенттің 
4-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-
процестерінің анықтамалығында көрсетілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 
анық тамалығы «Қызылорда облысының табиғи ресурстар және 
табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесінің, 
Қызылорда облысы әкімдігінің, Қызылорда қаласы және аудан 
әкімдіктерінің ресми интернет-ресурстарында орналастырылады.

4. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық 
жүйелерді пайдалану тәртібінің сипаттамасы

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

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі порталда 
тіркеледі және көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен 
куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұраныс пен 
(бұдан әрі – электрондық сұраныс) стандарттың 9-тармағына сәйкес 
құжаттарды жолдайды:

2) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы 
электрондық сұраныс пен құжаттарды қабылдайды және көрсетілетін 
қызметті алушының не оның өкілінің «жеке кабинетіне» электрондық 
сұраныстың қабылданғаны туралы хабарлама жолданады (отыз 
минуттан аспайды);

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

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы мемле-
кеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін тіркейді және көрсетілетін 
қызметті алушының не оның өкілінің «жеке кабинетіне» жолдайды 
(отыз минуттан аспайды).

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

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

құрылыс объектілерін салуға пайдалануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша

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

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

құрылыс объектілерін салуға пайдалануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 4-қосымша
 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің  бизнес-процесстерінің анықтамалығы

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

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) нәтижесінің                                                           
(рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы

1 Рәсімнің (іс-қимылдың) 
нөмірі

1 2 3 4 5

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

кеңсе қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысы 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

кеңсе қызметкері

3 Рәсімнің (іс-қимылдың) 
атауы және олардың 

сипаттамасы

құжаттарды тіркейді 
және көрсетілетін 
қызметті алушыға 

не оның өкіліне 
өтініштің 

көшірмесін береді

құжаттарды 
қарайды

құжаттарды қарайды 
және шарт жобасын 

дайындайды

шартқа қол қояды шартты тіркейді 

4 Келесі рәсімді (іс-
қимылдың) орындауды 

бастау үшін негіз болатын 
мемлекеттік қызметті 

көрсету бойынша 
рәсімнің (іс-қимылдың) 

нәтижесі

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
басшысына 

ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

орындаушысына 
жолдайды 

шарт жобасын 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
басшысына ұсынады

шартты көрсетілетін 
қызметті берушінің 
кеңсе қызметкеріне 

жолдайды

шартты көрсетілетін 
қызметті алушыға 

не оның өкіліне 
береді

5 Орындалу мерзімі 10 минуттан 
аспайды

30 минуттан 
аспайды

2 жұмыс күні ішінде 30 минуттан аспайды 10 минуттан 
аспайды

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

Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рәсімдер (іс-қимылдар) 
реттілігінің сипаттамасы  

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «9» қыркүйектегі № 155 қаулысымен бекітілген

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

1. Жалпы ережелер

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

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету 
нәтижелерін беру:

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

порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны - электрондық (ішінара 

автоматтандырылған) немесе қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі – мемлекеттік 

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

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну нысаны 
- электрондық.

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

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі мемлекеттік 
қызмет көрсету нәтижесін қағаз түрінде алу үшін жүгінген жағдайда 
мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі электрондық нысанда 
ресімделеді, қағазға басылады және көрсетілетін қызметті берушінің 
уәкілетті адамының қолымен және мөрімен куәландырылады.

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

тәртібінің сипаттамасы 

5.  Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) 
бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының (не сенімхат 
бойынша оның өкілінің) (бұдан әрі – оның өкілі) көрсетілетін қызметті 
берушіге  «Орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтар саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы минист-
рінің 2015 жылғы 6 мамырдағы №18-1/415 бұйрығымен (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №11662 болып 
тіркелген) бекітілген «Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ұзақ 
мерзімді орман пайдалану шартын мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі – стандарт) қосымшасына 
сәйкес нысанда өтініш ұсынуы немесе портал арқылы электрондық 
құжат нысанындағы сұраныс жолдауы. 

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

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

көрсетілетін қызметті беруші егер Қазақстан Республикасының 
заңдарында өзгеше көзделмесе, мемлекеттік қызмет көрсету кезінде 
ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны 
құрайтын мәліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметті алушының 
не оның өкілінің жазбаша келісімін алады;

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

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды 
қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына 
жолдайды (отыз  минуттан аспайды); 

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттарды 

қарайды, шарт жобасын әзірлейді және көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады (екі  жұмыс күні ішінде);

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

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

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз 
болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) 
нәтижесінің (рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа 
құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы 
осы регламенттің 1-қосымшасында келтірілген.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара 

іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын көрсе-
тілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызмет-
керлерінің) тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы.
8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, 

құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рәсімдер (іс-
қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы регламенттің 2-қосымшасында 
келтірілген.

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қыз-
метті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 
рәсім дері (іс-қимылдары), өзара іс-қимылдары реттілігінің толық 
сипат тамасы және   мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық 
жүйелерді қолдану тәртібінің сипаттамасы осы регламенттің 4-қосым-
шасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 
анықтамалығында көрсетілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықта-
малығы «Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғат пайда-
лануды реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесінің, Қызылорда 
облысы әкімдігінің, Қызылорда қаласы және аудан әкімдіктерінің ресми 
интернет-ресурстарында орналастырылады.

4. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық 
жүйелерді пайдалану тәртібінің сипаттамасы

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

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі порталда тіркеледі 
және көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған 
электрондық құжат нысанындағы сұраныс пен (бұдан әрі – электрондық 
сұраныс) стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттарды жолдайды:

2) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы электрондық 
сұраныс пен құжаттарды қабылдайды және көрсетілетін қызметті 
алушының не оның өкілінің «жеке кабинетіне» электрондық сұраныс-
тың қабылданғаны туралы хабарлама жолданады (отыз минуттан 
аспайды);

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

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет нәтижесін тіркейді және көрсетілетін қызметті 
алушының не оның өкілінің «жеке кабинетіне» жолдайды (отыз 
минуттан аспайды).

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

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

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

«Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ұзақ мерзімді орман пайдалану шартын мемлекеттік тіркеу»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 4-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетудің  бизнес-процесстерінің анықтамалығы

«Қызылорда облысының білім басқармасы»  
мемлекеттік мекемесі, 120003, Қызылорда қаласы, 
Сұлтан Бейбарыс көшесі, құрылыс 1. Анықтама үшін 
телефондары: 8(7242) 605456, факс 8 (7242) 605455 bilim@
korda.gov.kz  «Б» корпусы бос мемлекеттік әкімшілік 
лауазымға орналасуға конкурс жариялайды:

Қызылорда облысының білім басқармасының 
ұйымдастыру және әкімшілік бөлімінің бас маманы (D-
О-4 санаты №05-0-02, 1 бірлік). Лауазымдық жалақысы 
мемлекеттік қызмет өтіліне қарай 84563,34 теңгеден 
114032,38 теңгеге дейін (экологиялық коэфициентті есепке 
алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Өзіне жүктелген міндеттердің  дер кезінде 

орындалуына жауапты  болады.  Кадр жұмыстарымен 
айналысады, талдау жасайды, статистикалық есептерді (олыс 
әкімдігіне, мемлекеттік қызмет істер агенттігіне) тапсырады, 
Қызметкерлердің еңбек тәртібін сақталуын ұйымдастырады 
және қызметкерлердің жеке іс құжаттарын жүргізеді; арыз-
шағымдар және талаптардың сотқа және мемлекеттік ор-
гандарға жолдануын немесе жауаптардың  берілуін заң 
талаптарына сәйкестендіруді ұйымдастырады, еңбек кітап-
шасын қабылдау, дайындау, сақтау және жұмыстан шығу 
кезінде уақытылы толтыру жұмыстарын жүргізеді; Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Қы-
зыл орда облысы бойынша басқармасымен байланыс жа-
сайды; Мемлекеттік қызметкерлердің аттестаттаудан өтуін 
ұйымдастырады, тиісті құжаттарын дайындайды; Тәр-
тіптік комиссия отырыстарының хаттамаларын жүргізе ді, 
есебін береді; Сыбайлас жемқорлық сипатындағы құқық-
бұзушылықты алдын алу және болдырмау бағытындағы 
жұмыстарды үйлестіреді, тиісті ақпараттардың уақытылы 
берілуін бақылайды; Сыбайлас жемқорлыққа байланысты 
есептілікті жүргізіп тиісті орындарға есеп береді; Педагог 
қызметкерлерді марапаттау жұмыстарын ұйымдастырады; 
«Дипломмен – ауылға!» бағдарламасының орындалуын жүзеге 
асырады; Мұрағат жұмысын ұйымдастырады.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар:  
Білім немесе құқық мамандықтары бойынша жоғары 

білім.
Жұмыс тәжірибесі талап етілмейді.
Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе 

осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағытына 
сәйкес облыстарда екі жылдан кем емес жұмыс өтілі бар 
болған жағдайда ортадан кейінгі білім беру немесе құқық 
мамандықтары бойынша білімі барларға рұқсат етіледі.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақ-
стан Республикасының «Қазақстан Республикасының Прези-
денті туралы», «Қазақстан Республикасының Парламенті 
және оның депутаттарының мәртебесі туралы», «Қазақстан 
Рес публикасының Үкіметі туралы» Конституциялық заңда-
рын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет 
ту ра лы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», 
«Әкім шілік рәсімдер туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың 
өті ніш терін қарау тәртібі туралы» Заңдарын, осы санаттағы 
нақты лауазымның мамандануына сәйкес  облыстардағы 
қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының норма-
тивтік құқықтық актілерін, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты стратегиясын 
білуі. Осы санаттағы лауазымдар бойынша

Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) нысанға сәйкес өтініш; 
2) 3х4 үлгідегі суретпен нысанға сәйкес толтырылған 

сауалнама; 
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық 

куәландырылған көшiрмелерi; 
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық 

куә лан ды рылған көшiрмесi;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау ми-

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

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куә-
лігінің көшірмесі; 

7) құжаттарды тапсыру сәтінде шекті мәннен төмен 
емес нәтижемен тестілеуден өткені туралы қолданыстағы 
сертификат (немесе нотариатты куәландырылған көшірмесі).

Егер азамат еңбек қызметін жүзеге асырмаған және 
конкурс жарияланған бос лауазым бойынша жұмыс өтілі 
талап етілмейтін жағдайларда 4) тармақшасында көрсетілген 
құжатты ұсыну талап етілмейді. Құжаттардың толық емес 
пакетін ұсыну конкурс комиссиясының оларды қараудан бас 
тартуы үшін негіз болып табылады. Мемлекеттік қызмет-
шілермен тапсырылатын 3) және 4) тармақшаларында 
көрсе тілген құжаттарды олар жұмыс істейтін мемлекеттік 
орган дардың персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) 
куәландыра алады.

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

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

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру БАҚ-та 
(«Кызылординские вести» және «Сыр бойы» басылымдары) 
соңғы жарияланған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 
«Қызылорда облысының білім басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі, 120003, Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс 
көшесі, құрылыс 1, 327 кабинетте қабылданады.

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

Үміткерлермен «Қызылорда облысының білім басқар-
масы» мемлекеттік мекемесі, 120003, Қызылорда қаласы, 
Сұлтан Бейбарыс көшесі, құрылыс 1, 340 бөлмеде әңгімелесуге 
шақырған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өтеді.

Конкурс комиссиясы жұмысының ашықтылығы мен 
объективтілігін қамтамасыз ету үшін оның отырысына байқау-
шыларды қатыстыруға жол беріледі.

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

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

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

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

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

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

***

«Қызылорда облысының білім басқармасы»  
мемлекеттік мекемесі, 120003, Қызылорда қаласы, 
Сұлтан Бейбарыс көшесі, құрылыс 1. Анықтама үшін 
телефондары: 8(7242) 605456, факс 8 (7242) 605455 bilim@
korda.gov.kz  «Б» корпусы бос мемлекеттік әкімшілік 
лауазымға орналасуға конкурс жариялайды:

Қызылорда облысының білім басқармасының 
Балалар мен жасөспірімдерді әлеуметтік қорғау 
бөлімінің бас маманы (D-О-4 санаты №03-0-03, 1 бірлік). 
Лауазымдық жалақысы мемлекеттік қызмет өтіліне қарай 
84563,34 теңгеден 114032,38 теңгеге дейін (экологиялық 
коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Өзіне жүктелген міндеттердің дер кезінде орындалуына 

жауапты  болады; 
Мүмкіндігі шектеулі балаларға үйден оқытудың ұйым-

дастырылуын, сапалы білім мен тәрбие берілуін бақылайды 
және үйлестіреді, құқықтарының қорғалуын қамтамасыз 
етеді; Арнаулы білім беру ұйымдарындағы маман кадрларды 
қайта даярлауды ұйымдастырады; ПМПК, ППТК, оңалту 
орталықтарының жұмыстарын қадағалайды; Қажеттілігіне 
байланысты тиісті органдарға ұсыныстар енгізеді; Осы сала 
бойынша барлық талдау, есепке алу жұмыстарын жүргізеді 
және басқарманың экономика саласына қаржыландыруға 
байланысты қажетті мәліметтерді ұсынады;

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар:  
Білім мамандықтары бойынша жоғары білім.
Жұмыс тәжірибесі талап етілмейді.
Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе 

осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағытына 
сәйкес облыстарда екі жылдан кем емес жұмыс өтілі бар болған 
жағдайда ортадан кейінгі білім беру мамандықтары бойынша 
барларға рұқсат етіледі.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақ-
стан Республикасының «Қазақстан Республикасының Прези-
денті туралы», «Қазақстан Республикасының Парламенті 
және оның депутаттарының мәртебесі туралы», «Қазақстан 
Республикасының Үкіметі туралы» Конституциялық заң-
дарын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет 
туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», 
«Әкімшілік рәсімдер туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың 
өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңдарын, осы санаттағы 
нақты лауазымның мамандануына сәйкес  облыстардағы 
қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының норма-
тивтік құқықтық актілерін, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» стратегиясын 
білуі. Осы санаттағы лауазымдар бойынша

Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) нысанға сәйкес өтініш; 
2) 3х4 үлгідегі суретпен нысанға сәйкес толтырылған 

сауалнама; 
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәлан-

дырылған көшiрмелерi; 
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық 

куәландырылған көшiрмесi;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

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

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке 
куәлігінің көшірмесі; 

7) құжаттарды тапсыру сәтінде шекті мәннен төмен 
емес нәтижемен тестілеуден өткені туралы қолданыстағы 
сертификат (немесе нотариатты куәландырылған көшірмесі).

Егер азамат еңбек қызметін жүзеге асырмаған және 
конкурс жарияланған бос лауазым бойынша жұмыс өтілі 
талап етілмейтін жағдайларда 4) тармақшасында көрсетілген 
құжатты ұсыну талап етілмейді. Құжаттардың толық емес 
пакетін ұсыну конкурс комиссиясының оларды қараудан бас 
тартуы үшін негіз болып табылады. Мемлекеттік қызмет-
шілермен тапсырылатын 3) және 4) тармақшаларында көр-
сетілген құжаттарды олар жұмыс істейтін мемлекеттік 
орган дардың персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) 
куәландыра алады.

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

Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды хабарламада 
көрсетілген электрондық почта мекен-жайына электронды 

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

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру БАҚ-та 
(«Кызылординские вести» және «Сыр бойы» басылымдары) 
соңғы жарияланған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 
«Қызылорда облысының білім басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі, 120003, Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс 
көшесі, құрылыс 1, 327 кабинетте қабылданады.

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

Үміткерлермен «Қызылорда облысының білім бас-
қармасы» мемлекеттік мекемесі, 120003, Қызылорда қаласы, 
Сұлтан Бейбарыс көшесі, құрылыс 1, 340 бөлмеде әңгімелесуге 
шақырған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өтеді.

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

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

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

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

«Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік лауа-
зымына үміткерлер Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агент тігінің Астана, Алматы, Атырау, Көкшетау, Павлодар, 
Тараз, Өскемен, Орал, Петропавл, Қостанай, Қызылорда, 
Қара ғанды, Талдықорған, Ақтөбе, Ақтау және Шымкент қала-
ларындағы аймақтық тестілеу орталықтарында белгіленген 
тәртіппен өтеді.

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

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

«Қызылорда облысының білім басқармасы»  
мемлекеттік мекемесінің конкурстық комиссиясы.

***

Қызылорда облысының мемлекетік сәулет-құры-
лыс бақылауы басқармасы, 120000, Қызылорда қаласы, 
Скатков көшесі, № 96 үй, анықтама үшін телефондары: 
8(7242)30-85-80, gask@korda.gov.kz «Б» корпусы бос 
мемлекеттік әкімшілік лауазымға орналасуға конкурс 
жариялайды:

Мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясы бөлі-
мінің бас маманы, D-O-4 санаты, (индекс № 01-01-3) 
1 бірлік.  Қызмет атқарған жылдарына байланысты 
лауазымдық жалақысы 64 063,0теңгеден 86 485,0 теңгеге 
дейін (экологиялық коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: Құрылыс 
объектілері мен құрылыс өнімдеріне мемлекеттік сәулет-
құрылыс бақылауын жүзеге асыру, салынып жатқан және 
салынуы жоспарланған (қайта жаңғыртылатын, кеңейтілетін, 
жаңғыртылатын күрделі жөнделетін) объектілер мен кешен-
дерге мониторинг жүргізу; құрылыстың сапасын тексеру 
нәтижелерін жинақтау және талдау, тіркеу;  құрылыс индуст-
риясының кәсіпорындары бойынша құрылыс материалдарын, 
бұйымдары мен конструкцияларын шығаруға мониторинг 
жүргізу, салынған объектілерді пайдалануға қабылдау 
жөніндегі жұмыс, қабылдау және мемлекеттік қабылдау  
комис сияларының жұмысына қатысу, құрылыс-монтаж 
жұмыс тарын жүргізуге (құрылысты басталуына) арналған 
құжаттарды қарау, хабарламаларды қабылдау туралы талон 
беру және берілген талондарға, қол қойылған келіспеушілік 
актілерге, құрылыс-монтаж жүргізе бастағаны туралы хабар-
ламарға талдау және мониторинг жүргізу, сәулет, қала 
құрылысы және құрылыс саласында жоюға болмайтын бұзу-
шылыққа жол берген заңды, жеке және лауазымды тұлғаларға 
қатысты заңнамалық тәртіпте белгіленген шаралар қолдану. 
Сәулет-құрылыс бақылау мәселелері бойынша жеке және 
заңды тұлғалардың өтініштерін қарау.

Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар: Жоғары 
білім. Техникалық ғылымдар және технологиялар (құрылыс; 
құрылыс материалдары, бұйымдары және құрастырмалары 
өндірісі; гидротехникалық құрылыс және ғимарат; инженер 
құрылысшы). Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес 
немесе осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық 
бағытына сәйкес облыстарда өтілі екі жылдан кем емес жұмыс 
өтілі бар болған жағдайда ортадан кейінгі  білімі (Құрылыс 
және коммуналдық шаруашылық: құрылыс бұйымдары мен 
құрастырылымдар өндірісі; Гидротехникалық құрылыс) 
барларға рұқсат етіледі.

Жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың біріне сәйкес 
болуы тиіс:

Қазақстан Республикасының Конституциясын, 
Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының 
Президенті туралы», «Қазақстан Республикасының Парламенті 
және оның депутаттарының мәртебесі туралы», «Қазақстан 
Республикасының Үкіметі туралы» Конституциялық заңдарын, 
Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет туралы», 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Әкімшілік 
рәсімер туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін 
қарау тәртібі туралы» Заңдарын, осы санаттағы нақты 
лауазымның мамандығына сәйкес облыстардағы қатынастарды 
реттейін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерін, «Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты стратегиясын білуі. Осы 
санаттағы лауазымдар бойынша функционалдық үшін қажетті 
басқа да міндетті білімдер

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

белгілеген нысанда толтырылған анкета;
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәлан-

дырылған көшiрмелерi;
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық 

куәландырылған көшiрмесi;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министр-

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

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке 
куәлігінің көшірмесі;

7) құжаттарды тапсыру сәтінде уәкілетті органмен 
белгіленген шекті мәннен төмен емес нәтижемен тестілеуден 
өткені туралы қолданыстағы сертификат (немесе нотариалды 
куәландырылған көшірмесі).     

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

Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну конкурс 
комиссиясының оларды қараудан бас тартуы үшін негіз болып 
табылады.

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

Азаматтар біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби ше-
берлігіне және беделіне қатысты (біліктілігін арттыру, ғы-
лыми дәрежелер мен атақтар берілуі туралы құжаттардың кө-
шірмелері, мінездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар 
және өзге де олардың кәсіби қызметін, біліктілігін сипаттайтын 
мәліметтер) қосымша ақпараттарды бере алады. Азаматтар 
жоғарыда аталған құжат тігілетін мұқабада орналастырылған 
құжаттарды қолма-қол тәртіпте немесе почта арқылы 
құжаттарды қабылдау мерзімінде бере алады.

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

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру 
БАҚ-та («Кызылординские вести» және «Сыр бойы») соңғы 
жарияланған күннен бастап он жұмыс күні ішінде «Қызылорда 
облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқар-
масы» мемлекеттік мекемесі: 120000, Қызылорда қаласы, 
Скатков көшесі, 96, № 4 бөлмеде қабылданады. 

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс комис-
сия шешім қабылдаған күннен бастап екі жұмыс күн ішін-
де әңгімелесу өткізу туралы конкурс комиссиясының хат-
шысымен хабарландырылады. Хабарландыру қатысушы лар-
дың электрондық мекен-жайларына және ұялы телефондарына 
ақпарат жіберу жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.

Үміткерлермен әңгімелесу «Қызылорда облысының 
мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» мемле-
кеттік мекемесі: 120000, Қызылорда қаласы, Скатков көшесі, 
96, № 4 бөлмеде әңгімелесу шақырған күннен бастап бес 
жұмыс күн ішінде өтеді.

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

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

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

Осы Қағидалардың мемлекеттік органның басшысымен 
конкурс комиссиясының отырысына сарапшылардың қа-
тыс тырылуына жол беріледі. Сарапшы ретінде конкурс 
жа риялаған мемлекеттік органның қызметкері болып табыл-
майтын, бос лауазымның функционалдық бағыттарына 
сәйкес облыстарда жұмыс тәжірибесі бар тұлғалар, сондай-ақ 
персоналды іріктеу және жоғарылату бойынша мамандар, 
басқа мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызметшілері, 
Қазақстан Республикасы Парламентінің және мәслихат 
депутаттары қатыса алады.

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

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

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

Қызылорда облысының  мемлекеттік 
сәулет-құрылыс бақылауы басқармасының                                          

конкурстық комиссиясы.
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ТАНЫМ

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС
«Сырдария ауданы əкімінің аппараты» 

мемлекеттік мекемесі, индекс: 120600, Тереңөзек 
кенті, Абай көшесі №31, анықтама үшін телефо-
ны: 8(72436)22-5-19, syr_kadr@mail.ru «Б» кор-
пусы бос мемлекеттік əкімшілік лауазымға 
орналасуға конкурс жариялайды:

1. Сырдария ауданы əкімі аппаратының 
ұйымдастыру жəне инспекторлық жұмыс 
бөлімінің бас инспекторы (E-3 санаты, №05-
06-1-5), – 1 бірлік). Лауазымдық жалақысы 
мемлекеттік қызмет өтіліне қарай 78798 теңгеден 
106345 теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті 
есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Аудан əкімінің селекторлық, алқа 

мəжілістерінің жұмыстарын ұйымдастыру. 
Басшылық тапсырмасына сəйкес жергілікті 
атқарушы органдармен, аудан көлеміндегі басқа 
да ұйымдармен, мекемелермен ұйымдастыру 
жұмыстарын жүргізу. Жергілікті атқарушы 
органдардың аудан əкімі аппаратымен қызметтік 
байланысын қамтамасыз ету. Кент жəне ауылдық 
округ əкімдерін, бөлім басшылары мен тиісті сала 
өкілдерінің жиналыстарға уақытылы қатысуын 
қамтамасыз ету. Бекітілген кент немесе ауылдық 
округіне жетекшілік жасау, басшылық тапсырма-
сына сəйкес ондағы шараларға қатысу, бақылау 
жасау.  Аудан əкімдігінде қаралатын тиісінше 
мəселелердің құжаттарын əзірлеу. Аудан əкімі 
аппаратының жылдық, тоқсандық, ай сайынғы 
жұмыс жоспарын əзірлеу. Басшылықтың тап-
сырмаларына сəйкес ұйымдастыру жұмыстарын 
жүргізу. Заңдарда белгіленген өзге де міндеттерді 
жүзеге асыру.

Аудан аумағында көрсетілетін мемлекеттік 
қызметтер көрсету стандарттары мен регламент-
терінің қолжетімділігін жəне оларды көрсету сапа-
сын қадағалау. Мемлекеттік қызметтер көрсету са-
пасын арттыру бойынша, мемлекеттік қызметтер 
көрсету саласындағы қызметкерлердің біліктілігін 
арттыруға бағытталған шараларын əзірлеу. 
Көрсетілетін қызметті алушылардың мемлекеттік 
қызметтер көрсету тəртібі туралы хабардар болу 
деңгейін арттыру бойынша ұсыныстарды даяр-
лау. Мемлекеттік қызметтер көрсету процестерін 
оңтайландыру жəне автоматтандыру жөнінде 
ұсыныстарды əзірлеуге қатысу. Көрсетілетін 
мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері 
бойынша өтініштерді зерттеу. Қажет болған 
жағдайда көрсетілетін қызметті алушылардың 
бұзылған құқықтарын, бостандықтары мен заңды 
мүдделерін қалпына келтіру бойынша шараларды 
қабылдау. Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын 
бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға 
мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалауды 
жүргізу үшін ақпараттың, мемлекеттік қызметтер 
көрсету сапасын ішкі бақылау нəтижелері бой-
ынша ақпараттың сондай-ақ ақпараттандыру 
саласындағы уəкілетті органға электрондық ны-
санда көрсетілетін мемлекеттік қызметтер сапа-
сын бағалауды жүргізу үшін ақпараттың Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен жəне мерзімдерде ұсынылуын 
қамтамасыз ету.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар:  
Жоғары кəсіптік білім.
Жұмыс тəжірибесі келесі талаптардың біріне 

сəйкес болуы тиіс:
1) мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем 

емес;
2)  осы санаттағы нақты лауазымның функцио-

налдық бағытына сəйкес облыстарда жұмыс өтілі 
екі жылдан кем емес;

3)  жоғары жəне жоғары оқу орындарынан 
кейінгі білім бағдарламалары бойынша Қазақстан 
Республикасының Президенті жанындағы білім 
беру ұйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде 
немесе шетелдің жоғары оқу орындарында шетел-
де кадрлар даярлау жөніндегі республикалық ко-
миссия бекітетін  басым мамандықтар бойынша 
оқуды аяқтауы;

4)  ғылыми дəрежесінің болуы.
2. Ақжарма ауылдық округі əкімі 

аппаратының жетекші маманы (E-G-4 сана-
ты, индексі: №31-1-6) - 1 бірлік. Лауазымдық 
жалақысы мемлекеттік қызмет өтіліне қарай 
48047 теңгеден 64704 теңгеге дейін (экологиялық 
коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Қазақстан Республикасы Президенті 

Жарлықтары мен Қазақстан Республика-
сы Заңдарының, Үкімет Қаулыларының, об-
лыс жəне аудан əкімдігінің қаулыларының, об-

лыс, аудан əкімдерінің өкім, шешімдерінің орын-
далуын қамтамасыз ету. Салық базасын ұлғайту 
жұмыстары. Ауылдық округте шағын бизнестің да-
муын үйлестіруді қамтамасыз ету. Ауылдық округі 
əкімінің ауылдық округ көлеміндегі шаруашылық 
құрылымдарымен байланысын үйлестіру. Ауыл 
көлеміндегі тұрғын үйлер мен ғимараттарға бай-
ланысты мекен - жай тіркелімі туралы мəліметтер 
базасын жүргізуді ұйымдастыру. Сауда, қоғамдық 
тамақтандыру кəсіпорындары мен базарлардың са-
уда ережелерін сақтауын қадағалау.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар:  
Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне биз-

нес (экономика немесе менеджмент немесе қаржы 
немесе мемлекеттік жəне жергілікті басқару) 
мамандықтары бойынша жоғары немесе ортадан 
кейінгі қызмет көрсету, экономика жəне басқару 
(экономика немесе менеджмент немесе қаржы) 
білімі немесе орта техникалық немесе кəсіптік 
білім.

Жұмыс тəжірибесі талап етілмейді.
3. Шіркейлі ауылдық округі əкімі 

аппаратының жетекші маманы (E-G-4 сана-
ты, индексі: №32-1-5) – 1 бірлік. Лауазымдық 
жалақысы мемлекеттік қызмет өтіліне қарай 
48047 теңгеден 64704 теңгеге дейін (экологиялық 
коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Қазақстан Республикасы Президенті 

Жарлықтары мен Қазақстан Республикасы 
Заңдарының, Үкімет Қаулыларының, облыс жəне 
аудан əкімдігінің қаулыларының, облыс, ау-
дан əкімдерінің өкім, шешімдерінің орындалу-
ын қамтамасыз ету. Ауылдық округі əкімі ап-
паратында бухгалтериялық есеп жұмыстарын 
жүргізу. Бюджеттен бөлінетін қаржының жылдық 
жоспарын жасап, бекіттіріп, жоспар бойын-
ша ай сайынғы толық игерілуін қамтамасыз ету. 
Мемлекеттік сатып алу туралы заңының ая-
сында жұмыс жасау. Аудандық қазынашылық 
басқармасына жіберілетін құжаттардың сапалы 
жазылуын қамтамасыз ету. Аудандық статисти-
ка, қаржы бөлімдеріне, қазынашылық, экономи-
ка жəне бюджеттік жоспарлау бөліміне берілетін 
ай сайынғы, тоқсан сайынғы есептерін уақытылы 
жолдау. Аппараттағы оргтехникалардың есебін 
алып отыру. Мекеменің мүліктеріне түгендеу 
жүргізіп отыру. Коммуналдық қызметке байланы-
сты келісім-шарттарды дайындау. Коммуналдық 
меншіктегі мүлікті жалға, сенімді басқаруға беру-
ге байланысты жұмыстар. Қоршаған ортаны қорғау 
бөліміне қатысты құжаттарды рəсімдеу жəне 
тоқсан сайын есебін тапсырып отыру.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар:  
Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне биз-

нес (экономика немесе менеджмент немесе есеп 
жəне аудит немесе қаржы немесе мемлекеттік 
жəне жергілікті басқару) мамандықтары бойын-
ша жоғары немесе ортадан кейінгі қызмет көрсету, 
экономика жəне басқару (экономика (салалар бой-
ынша) немесе есеп жəне аудит (салалар бойын-
ша) немесе қаржы (салалар бойынша) немесе ме-
неджмент (қолданылу аясы жəне салалары бой-
ынша)) мамандықтары бойыша білімі немесе орта 
техникалық немесе кəсіптік білім.

Жұмыс тəжірибесі талап етілмейді.
4. Шіркейлі ауылдық округі əкімі аппара-

тының жетекші маманы (E-G-4 санаты, индексі: 
№32-1-4) - 1 бірлік. Лауазымдық жалақысы мемле-
кеттік қызмет өтіліне қарай 48047 теңгеден 64704 
теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті есепке 
алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
ҚР Президентінің Жарлықтары мен ҚР 

Заңдарының, Үкімет  Қаулыларының облыс, ау-
дан жəне ауылдық округі əкімдерінің қабылдаған 
өкім, шешімдерінің  орындалуы мен  жүзеге асы-
рылуын қамтамасыз ету. Ауылдық округі əкімі ап-
паратында ҚР заңдылықтарынның орындалуын,  
іс-қағаз, құжаттардың тиісті заң, ереже, нұсқаулық 
талаптарына сай рəсімделуін қамтамасыз ету. 
Нормативтік-құқықтық нормалар шегінде ауылдық 
округі əкімінің шешімдері мен өкімдерін дайын-
дау. Құқықтық оқуды ұйымдастыру. Сайлау, на-
града жұмыстары. Кəсіби емес медиаторлар-
мен жəне қоғамдық кеңес жұмыстары. Жеке жəне 
заңды тұлғалардың өтініштерін, арыз-шағымдарын 
есепке алу жəне мерзімінде тиісті жауаптарының 
берілуін қамтамасыз ету. Сот процесінде қаралып 
жатқан істер бойынша жұмыстар жүргізу. Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы, нашақорлыққа 
қарсы күрес бағдарламасының жəне кəмелетке 
толмағандар комиссиясының іс-шарасын жа-

сап, жүзеге асырып отырады. Ауылдық округ-
те орналасқан мекемелердегі, əкім аппаратындағы 
мемлекеттік рəміздердің қолданылуына бақылау 
жасау. Сотты болған азаматтармен жұмыс жа-
сау. Тұрғын үйлер мен ғимараттардың, жерлердің, 
су жолдарының жəне жолдардың құжаттарын 
рəсімдеудің  заңдылығын реттеу. Елтаңбалы 
бланкілерді рəсімдеу, оның жұмсалуын реттілікпен 
қадағалау. Ауылдық округі əкімі аппаратының 
құқық қорғау органдарымен қызметтік байланы-
сын қамтамасыз ету. Ауылдық округі əкімінің 
құзыреті шегінде ҚР Заңдарына сəйкес ауылдық 
округі əкімінің нотариаттық іс-əрекеттерге байла-
нысты құжаттарын əзірлеу жəне тиісті орындарға 
есебін тапсыру. ҚР «Мемлекеттік сатып алу» 
Заңына сəйкес жұмыстарын жүргізу. «Айқын» 
бағдарламасымен жұмыс жасауды қамтамасыз ету. 
Ауылдық округі əкімінің басқа да қызметтік тап-
сырмаларын орындау.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар:  
Құқық (құқықтану немесе халықаралық құқық) 

немесе əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне 
бизнес (мемлекеттік жəне жергілікті басқару) 
мамандықтары бойынша жоғары немесе орта-
дан кейінгі құқық (құқықтану) білімі немесе орта 
техникалық немесе кəсіптік білім.

Жұмыс тəжірибесі талап етілмейді.
Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) Өкілетті орган белгілеген нысандағы өтініш;
2) 3х4 үлгідегі 1 фотосурет пен өкілетті орган 

белгілеген нысанда толтырылған анкета;
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық 

куəландырылған көшiрмелерi;
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың 

нотариалдық куəландырылған көшiрмесi;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

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

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке 
куəлігінің көшірмесі;

7) құжаттарды тапсыру сəтінде уəкілетті 
органмен белгіленген шекті мəннен төмен 
емес нəтижемен тестілеуден өткені туралы 
қолданыстағы сертификат (немесе нотариалды 
куəландырылған көшірмесі).     

Егер азамат еңбек қызметін жүзеге асырмаған 
жəне конкурс жарияланған бос лауазым бойын-
ша жұмыс өтілі талап етілмейтін жағдайларда 4) 
тармақшасында көрсетілген құжатты ұсыну талап 
етілмейді.

Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну кон-
курс комиссиясының оларды қараудан бас тартуы 
үшін негіз болып табылады.

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

Азаматтар біліміне, жұмыс тəжірибесіне, кəсіби 
шеберлігіне жəне беделіне қатысты (біліктілігін 
арттыру, ғылыми дəрежелер мен атақтар берілуі 
туралы құжаттардың көшірмелері, мінездемелер, 
ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар жəне өзге 
де олардың кəсіби қызметін, біліктілігін сипаттай-
тын мəліметтер) қосымша ақпараттарды бере ала-
ды. Азаматтар жоғарыда аталған құжат тігілетін 
мұқабада орналастырылған құжаттарды қолма-
қол тəртіпте немесе пошта арқылы құжаттарды 
қабылдау мерзімінде бере алады.

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

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарланды-
ру БАҚ-та («Кызылординские вести» жəне «Сыр 
бойы») соңғы жарияланған күннен бастап он 
жұмыс күні ішінде «Сырдария ауданы əкімінің ап-
параты» мемлекеттік мекемесі, индекс: 120600, 
Тереңөзек кенті, Абай көшесі №31 мекен-жайында  
қабылданады. 

Əңгімелесуге жіберілген үміткерлер кон-
курс комиссиясы шешім қабылдаған күннен ба-
стап екі жұмыс күн ішінде əңгімелесу өткізу тура-

лы конкурс комиссиясының хатшысымен хабар-
ландырылады. Хабарландыру қатысушылардың 
электрондық мекен-жайларына жəне ұялы теле-
фондарына ақпарат жіберу жолымен жүзеге асы-
рылуы мүмкін.

Үміткерлермен əңгімелесу «Сырдария ауданы 
əкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі, индекс: 
120600, Тереңөзек кенті, Абай көшесі №31 мекен-
жайында əңгімелесу шақырған күннен бастап бес 
жұмыс күн ішінде өтеді.

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

Конкурс комиссиясының отырысы-
на байқаушылар ретінде Қазақстан Республи-
касы Парламентінің жəне барлық деңгейдегі 
мəслихат депутаттарының, Қазақстан Республи-
касы заңнамасында белгіленген тəртіпте аккре-
диттелген бұқаралық ақпарат құралдарының, 
басқа мемлекеттік органдардың, қоғамдық 
бірлестіктердің (үкіметтік емес ұйымдардың), 
коммерциялық ұйымдардың жəне саяси партиялық 
өкілдері, уəкілетті органның қызметкерлері қатыса 
алады.

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

Осы Қағидалардың мемлекеттік органның 
басшысымен конкурс комиссиясының отыры-
сына сарапшылардың қатыстырылуына жол 
беріледі. Сарапшы ретінде конкурс жариялаған 
мемлекеттік органның қызметкері болып та-
былмайтын, бос лауазымның функционалдық 
бағыттарына сəйкес облыстарда жұмыс тəжірибесі 
бар тұлғалар, сондай-ақ персоналды іріктеу жəне 
жоғарылату бойынша мамандар, басқа мемлекеттік 
органдардың мемлекеттік қызметшілері, Қазақстан 
Республикасы Парламентінің жəне мəслихат депу-
таттары қатыса алады.

«Б» корпусының бос мемлекеттік əкімшілік ла-
уазымына үміткерлер Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Аста-
на, Алматы, Атырау, Көкшетау, Павлодар, Тараз, 
Өскемен, Орал, Петропавл, Қостанай, Қызылорда, 
Қарағанды, Талдықорған, Ақтөбе, Ақтау жəне 
Шымкент қалаларындағы аймақтық тестілеу 
орталықтарында белгіленген тəртіппен өтеді.

E-3 - cанаты үшін тестілеу бағдарламасы: 
мемлекеттік тілді білуге тест (20 тапсыр-
ма); логикалық  тест (10 тапсырма); Қазақстан 
Республикасының заңнамасын білуге арналған тест-
ке Қазақстан Республикасының Конституциясы (15 
сұрақ); «Қазақстан Республикасының Президенті 
туралы» (15 сұрақ); «Мемлекеттік қызмет тура-
лы» (15 сұрақ); «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы» (15 сұрақ); «Əкімшілік рəсімдер ту-
ралы» (15 сұрақ); «Жеке жəне заңды тұлғалардың 
өтiнiштерiн қарау тəртiбi туралы» (15 сұрақ); 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» (15 
сұрақ); «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» 
(15 сұрақ) Қазақстан Республикасының заңдарын 
білуге арналған тест сұрақтары кіреді.

E-G-4 - cанаттары үшін тестілеу бағдарла-
масы: мемлекеттік тілді білуге тест (20 тапсыр-
ма); логикалық тест (10 тапсырма); Қазақстан 
Республикасының заңнамасын білуге арналған 
тестке Қазақстан Республикасының Конституци-
ясы (15 сұрақ); «Мемлекеттік қызмет туралы» (15 
сұрақ); «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес ту-
ралы» (15 сұрақ); «Жеке жəне заңды тұлғалардың 
өтiнiштерiн қарау тəртiбi туралы» (15 сұрақ); 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» (15 
сұрақ); «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» 
(15 сұрақ) Қазақстан Республикасының заңдарын 
білуге арналған тест сұрақтары кіреді.

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

«Сырдария ауданы əкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің  конкурстық 

комиссиясы.

ХАБАРЛАНДЫРУ!
Қызылорда мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты ның 

2015 жылдың 1 қазанындағы ұйғарымымен «Орта Азия Көлігі» ЖШС-на 
қатысты оңалту рəсімі туралы азаматтық іс қозғалды. 

«Алаш» қайраткерлері Əлихан 
Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Мір-
жақып Дулатов, Халел Досмұхамедов, 
т.б. қазақ елі болашағын ойлап, отқа 
түсті. Қазақстан өз алдына тəуелсіз ел 
болуын армандады. Сол үшін оның 
жерін сақтап қалу қажет болды. Өйткені, 
жері жоқ ел мемлекет бола алмайды. 
Сондықтан, «Алаш» партиясын құ-
рып, «Алаш Орда» үкіметін, қазақ ав-
то номиялық болса да мемлекет болуын 
армандады (Ə.Бөкейханов). Сол үшін 
де алдымен Ресей Думасына қазақтың 
зиялы азаматтары депутат болып сай-
лануын ұсынып, соны талап етіп, Ре-
сей Императоры атына  петиция жаз-
ды (А.Байтұрсынов). Нəтижесінде, Ре-
сей Думасына сайланған  қазақ азамат-
тары, сол Дума трибунасын пайдаланып, 
Ресейдің отарлау саясатын, қазақтарды 
тарихи отырған жерінен айдап шығарып, 
шөл далаға ығыстырғанын, қазақтың 
құнарлы аймақтарын Ресейдің келген 
келімсектеріне зорлап əперіп, қоныс-
тандырғанын сынап, əлемге əшекерледі 
(Б.Қаратаев). Бұл Ресей патшалығының 
шамына тиді, Дума екі рет таратылды. 
Ақырында 1917 жылы желтоқсанында 
(5-14) Орынбор қаласында өткізілген 
«Бүкіл қазақ» құрылтайында ресми 
Қазақ Автономиялық Республикасы 
жарияланды. Жер аумағы белгіленді, 
үкіметі құрылды. Үкімет басшысы 
төрағасы болып Əлихан Бөкейханов сай-
ланды. Құрылтайда Қазақ Автономия-
сын қолдап сөз сөйлеген жоғары білімді, 
Петербург университетін бітірген 27 жа-
сар Мұстафа Шоқай еді.

Бірақ, ол Қазақстан жерінде тұ рақ-
тамай, Қоқанға барып, мұсыл мандар 
съезінде Түркістан Республикасын жа-
риялап, өзі төраға болып сайланды. Орта 
Азия халықтарының жеке-жеке рес -

пуб лика болғаны үлкен жетістік, бірақ 
өктемді Ресей үкіметі оларды бетіне 
жібермейді, əрқайсысы дара-дара бо-
лып, қолы жеткен бостандығын жоя -
тынын дəл, əрі терең түсінген оның 
мақсаты қазақ, өзбек, қырғыз, түрік-
пен, татар жəне басқалардың басын бі-
ріктіріп, үлкен Түркістан Республика-
сын орнату болды. Бұл 1917 жылдың 
аяғы, 1918 жылдың қаңтар, ақпан ай-

лары еді. 1917 жылы Қазақ революция-
сы нəтижесінде патша үкіметін құлатып, 
билікке келген Кеңес үкіметі, ұлттық 
рес публикалардың бəрін заңсыз деп жа-
риялап, Түркістан Республикасын ең 
қауіпті деп тауып, Қоқанды басып алып, 
сайланған үкіметті күшпен ыдыратты, 
бас шыларын тұтқындады. Түркістан 
Рес     публикасын контрреволюциялық 
пан    тюр кизм, панисламизм деп айып-
тады. Бол ған жағдайды кемеңгерлікпен 
то  лық түсінген М.Шоқай жасырын жол-
мен қа шып, Каспий, одан Қара теңізден 
өтіп шет елге кетті. Алдымен тоқтаған 
же рі Түр кия еді.

Бірақ та бастапқы ойын жалғастыр-
мақ болған М.Шоқай əлемдік три-
буна іздеп, Францияға барып, Па-
рижде тұрақтады. Тұрмыстың ауыр 
қиындықтарына қарамастан, Еуропа зия-
лы қауымдарымен кездесіп, ой бөлісіп, 
Түркістан азаттығын əлемге жеткізу 
үшін «Жас Түркістан» журналын (1929) 
шығара бастады. Отаршылдыққа қарсы 
күресін ұштастыра түсті. Осы жерде 
бір айтатын мəселе – оның күрескерлігі. 
Оны да қалай көрсету керек? Тек салыс-
тыру арқылы айтқан жөн. Мұстафа ал-
дымен патша үкіметінің отарлау саяса-
тына қарсы болды. Кейін сол саясатты 
жалғастырған кеңес үкіметіне де жалғыз 

өзі қарсы шықты, əлем назарын осыған 
аударды.

М.Шоқайды алдымен салыстырғалы 
отырғанымыз А.И.Герцен (1812-1870), 
оны Ресей ғалымдары революционер-
демократ деп есептейді. Ол орынды 
пікір. Өйткені А.И.Герцен «Басыбайлық 
құқыққа» қарсы болды. Ресейдің арт-
та қалуына бірден-бір себепкер – 
басыбайлық деп жазды. Шетелге келіп, 

Лондонда ашық «Полярная звезда» жур-
налын, «Колокол» газетін шығарып, Ре-
сейде «Басыбайлық құқығын» жоюға 
шақырды деп жоғарыда айттық. Бірақ, ол 
патша үкіметіне қарсы болған жоқ. Қайта 
Үкімет те соны қалады. Қатыгездігімен 
«Николай Палкин» атанған Импера-
тор Николай І (1796-1855) «Басыбайлық 
құқығы» Ресейдің дамуына үлкен 
кедергі екенін түсінгенмен, оны неге 
жойып жібермеді? Шешуін кейінгі 
таққа отырған баласы Александр ІІ-ге 
қалдырды. Себебі, бұл ауыр жұмыс еді. 
Ал 1825 жылы 14 желтоқсанда Петер-
бург алаңына шығып, көтеріліс жасамақ 
болған дворян-декабристер аз ғана топ 
болатын. Оларды Николай І аяусыз 
басып-жаншыды. Ал «Басыбайлық» жүз 
мыңдаған үстем тап мүддесі болатын. 
Олар Ресей империясының тірегі еді. 
Сондықтан, оларға қарсы шығуға Нико-
лай І-дің дəті шыдамады. Сол жұмысты 
таққа отырғанына алты жыл өткенде 
іске асырған Александр ІІ-нің өмірі не-
мен аяқталғаны тарихтан белгілі. Ни-
колай І-дің қорыққаны да осы болатын. 
Бұл, нені байқатады? А.И.Герциннің 
қарсы болғаны патша үкіметі емес, 
тек «Басыбайлық» еді. Олай болса, 
А.И.Герцинге қарағанда, М.Шоқай бүкіл 
жойқын жүйеге қарсы шыққан ержүрек 

болғандығын көрсетеді. Солай болса да 
өзіне тəн əділ, жоғары бағасын ала алма-
ды. Екінші салыстырғалы отырғанымыз 
əйгілі Л.Д.Троцкий. Ол да шетелде 
Мексикада тұрып, кітаптар шығарып, 
күрескер болды. Бірақ, оның күрескені 
кеңестік жүйе емес, тек И.Сталиннің 
жеке басқаруына қарсы болғандығы. 
Л.Д.Троцкий: «революцияға қызмет 
етіп, В.И.Ленинді үкіметке əкелген 

мен едім, бірақ оның игілігін көрген 
кездейсоқ Сталин болды», – деп ызалан-
ды. Сондықтан, ол осы жағдайды бейне-
леп: «Революцияны ойлап шығаратын 
данышпандар, оны жасайтын фанатик-
тер, пайдасын көретін кездейсоқтар» де-
ген екен. Мəнісі белгілі. Сондықтан ол 
да бүкіл үстемдік құрған жүйеге емес, 
тек Сталинге, оның құрған тəртібіне на-
разы болды. Оны айыптап кітап жазды, 
беделін төгіп, атын жойғысы келді.

Сол кезде НКВД-ның бір барлау 
бөлімін басқарған П.А.Судоплатов, 
кейін шығарған «Спецоперации. Лу-
бянка и Кремль» кітабында: 1940 
жылдың алғашқы күндерінің бірінде 
Л.П.Берия мен мені түнде И.Сталин 
кабинетінде қабылдап, былай деді: 
«Кеңес Одағына қарсы соғыс бастала 
қалса, онда Л.Д.Троцкий Коммунистік 
интернационалға жік салады. Бұл 
қауіпті. Сондықтан оның көзі бір 
жылға жетпей жойылуы керек» дегенін 
келтіреді. Арада 8 ай өткенде, 1940 
жылы 30 тамызында Мексикадағы ре-
зиденциясында Л.Д.Троцкий екінші 
рет жасалған террактта зұлымдықпен 
өлтіріледі. Нəтижесі, Л.Д.Троцкий бүкіл 
Кеңес жүйесіне емес, тек оның бас-
шысы бір адамның жеке басына қарсы 
болғандығы. Олай болса, М.Шоқай жеке 

адамға емес, бүкіл Кеңес жүйесіне қарсы 
күреске «жанын шүберекке түйіп» көз 
жұмып шыққандығы. Өкініштісі, тарих 
алдында азаматтың бұл ерлігі ашық ай-
тылмайтыны. Жүрек жұтқан батырлығы 
ескерілмейді.

Тағы да бір пікір. 1940 жылы 
фашистік Германия Францияға шабуыл 
жасап, Парижді басып алғаны белгілі. 
Сонда тұтқындалғандар ішінде М.Шоқай 

да болған. Бірақ, кімнің кім екенін білген 
гитлершілер КСРО-ға қарсы соғыс ашу 
жоспары шұғыл дайын болғандықтан, 
керек болады деп өздері тұтқындаған 
Мұстафаны түрмеден шығарып, Бер-
линге алдырады, жағдайын жасайды. 
Арада көп ұзамай фашистік Германия 
Кеңес еліне жасаған келісімін бұзып, 
жойқын қарулы күшпен басып кіргенде, 
қолға түскен мұсылман тұтқындарды 
басқаруға Түркістан Легионын құрып, 
оған Мұстафаны жетекші етеді. Осыған 
орай Мұстафа атына: «сатқын», «жау» 
деген сияқты талай ауыр айыптар ай-
тылады. Бірақ, нақты деректі ешкім 
кел тірген емес. Қайта тұтқында болған-
дар Мұстафа жөнінде жылы лебіз біл-
діреді, қамқорлыққа алды дейді. Ал 
ен ді уəжге келейік. КСРО соғыс ашар-
да алдын ойлап, сол мұсылмандармен, 
Таяу шығыс елдерімен байланыс жа-
сау үшін, фашистік Германия өкілі етіп 
Фон Папенді тағайындағаны белгілі. 
Сол Фон Папенмен Мұстафа байланы-
ста болмауы мүмкін емес. Бұл – бір. 
Екінші, өмірін Түркістан азаттығына 
арнаған Мұстафа енді фашистердің Орта 
Азияны да билемек болғанын білген ол 
кенет өзінің барлық өмір мақсатынан 
тайғаны, фашистер саясатын қолдауы 
ақылға сыймайды. Қайта Түркістан 

Рес публикасын құру ойын Фон Папен-
ге білдірмеуі де мүмкін емес еді. Олай 
болса, бұл пиғыл неміс-фашист басшы-
ларына да жетті деген ой. Сондықтан, 
Мұстафа оларға да жақпай қалуы ғажап 
емес. Ақырында соғыс басталған жылы 
27-ші желтоқсанда белгісіз жағдайда 
М.Шоқай көз жұмады. Ресми ақпарат 
оны сүзектен өлді деп жариялады. Со-
лай ма, əлде басқа ма, оны ешкім айта 
алмайды. Сірə ол фашистерге де керек 
болмай қалған болса керек. Бұл – тағы 
бір күдік. Соғыс жеңіспен айқталып, 
фашистік Германия күйреп, Нюрнберг 
халықаралық соты шешімімен барлық 
гитлершілер жазаланғанда, Фон Папен 
жазадан құтқарылды. Не себепті? Ол да 
белгісіз. Ал Мұстафа қайтыс болғаннан 
кейін Фон Папен де фашистер оппози-
циясында болып, шеттетілгені белгілі. 
Міне, осы жағдайлар əлі де тексеруді 
керек етеді. М.Шоқай өз сенімін, өмір 
мақсатын өзгертетін адам болмағаны та-
рихтан белгілі. Ол көтерген ұлт-азаттық 
ұран – заңды құбылыс. Өйткені, онсыз  
бостандық жоқ. Мəселен, Дж. Вашинг-
тон, Ф.Кастро, Кемал Мұстафа Ататүрік, 
М.Ганди, Дж. Неру т.б. қайраткерлер 
елін бостандыққа жеткізді. Бірақ, 
Мұстафа Шоқай көтерген азаттық ұран 

басқа жағдайларға душар болды. Оны 
ескермеуге болмайды.

Кейін Мұстафа ісін жақтаған 
ғалымдар Германия, Франция, Ан-
глия, АҚШ елдерінде талай кітаптар, 
мақалалар жазды. Олар да оны фашистік 
Германияға қызмет етті деп айтқан 
емес, қайта еңбегін, бастамасын жоғары 
бағалады. Батыс елдердің Германияға 
қарсы болғаны белгілі. Фашистік Гер-
мания қираған соң олар оның архивін 
ақтарды. Басқа нəрсе тапса, айқайлап, 
жар салған болар еді. Сірə, олар он-
дай факт таппаған. М.Шоқай тарихын 
осылай қарағанымыз жөн. Шындық 
– Мұстафа бастаған іс жалғасын тап-
ты. Лондонда Корольдік «Сentral Azian 
Review» («Орталық Азияға шолу») жур-
налы шығарылып, онда түрлі мақалалар 
басылды. «Орта Азия халықтары» 
кітабында Дж. Уилер бұл аймақты 
«Кеңес билеген отар» деп қарады. Дəл 
осындай пікірді Франциядағы Сорбон-
на университеті профессоры Элен Кар-
рэр, Д Анкос та əлемге таратты. Пікір 
«Свобода», «Азаттық» радиостанци-
ялары арқылы да ұдайы таратылып 
отырды. Сондықтан да, 1991 жылы 
олар «Кеңес жүйесін құлатуда біздің 
еңбегіміз мол болды» деп жариялады. 
Келье қаласында тұрған Баймырза Хаит 
«ХХ ғасырдағы Түркістан», «Ресей мен 
Қытай аралығындағы Түркістан», «Кеңес 
билігіндегі Түркістан» деген кітаптар 
жазып шығарды. Өз еңбектерінде Бай-
мырза Хаит: «Менің осы еңбектерімді 
жазып шығаруыма Мұстафа Шоқай 
архивтері мен жазбалары көп пайдасын 
тигізді», – деп жазды. Оған дəлел – қазір 
елімізде басылып, шығарыла бастаған 12 
томдық Мұстафа Шоқай шығармалары.

Сонымен, М.Шоқай философия-
сы – өз халқымен қатар Бүкіл түркіс-
тандықтарды отаршылдықтан боса-
тып, теңдікке, егемендікке жеткізу үшін 
басын өлімге тіккен есіл ер, көреген 
қайраткер, батыл күрескер екендігі.

Досмұхамед КІШІБЕКОВ,
ҚР ҰҒА академигі.
Тимур КІШІБЕКОВ,
доцент.

МҰСТАФА ШОҚАЙ ФИЛОСОФИЯСЫ

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН

Жунисбаев Асет Бериковичтің атына Қызылорда облысы, Сырдария 
ауданындағы №131 орта мектебін 19.06.2002 жылы  бітіргені жөнінде 
берілген ОБ № 0686100 аттестаты қосымшасымен жоғалуына байланы-
сты жарамсыз деп есептелсін. 

***
Нурсултанова Гулнар Жаркенбековнаның атына Семей финанс-

экономикалық техникумын «Қаржыгер» («Финансист») мамандығы бой-
ынша 7.05.1981 жылы бітіргені жөнінде берілген ДТ №216779 дипломы 
қосымшасымен жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін. 

***
Нығметова Нұржанат Ғабитқызының атына Қызылорда облысы, 

Шиелі ауданы, Ə.Тəжібаев ауылындағы №214 орта мектебін 23.06.2008 
жылы  бітіргені жөнінде берілген НОБ №0265693 куəлігі қосымшасымен 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін. 

***
Асқаров Айдостың атына 2012 жылы Қызылорда облысы, Жаңақорған 

ауданы, Ақүйік ауылдық округіндегі №55 С.Қожанов атындағы орта 
мектепті бітіргені жөнінде берілген ЖОБ №0474323 аттестаты жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

Қызылорда облысы Ішкі саясат басқармасының əлеуметтік 
тапсырысы  бойынша   «КОНСЕНСУС» қоғамдық қоры  

«Дін – ізгіліктің бастауы» тақырыбында экстремизмнің ал-
дын алу, дəстүрлі дінімізді насихаттау  аясында дайындалған  

үздік материалдарға 
ЖУРНАЛИСТЕР БАЙҚАУЫН 

жариялайды   

БАЙҚАУ ЕРЕЖЕСІ
Байқаудың мақсаты:
Елімізде үйлесімді конфессиялық қарым-қатынасты қалыптастыру жəне 

нығайту, халықтың діни сауатын арттыру,  діни экстремизм мен терроризмнің  
алдын алу жəне  дін саласындағы   мемлекеттік саясатқа халықтың сенімін арт-
тыру  

Байқаудың міндеті:
-Аймағымызда дін тақырыбы бойынша өзекті мəселелерді дер кезінде 

көтеріп, талдау мен сараптама жасап жүрген, оқырмандарға шынайы ақпарат 
жеткізіп жүрген алдыңғы қатарлы шығармашыл журналистерді айқындау жəне 
оларға қолдау көрсету;

- БАҚ-ты тұтынатын қоғамның белсенділігін арттыру, мемлекетіміздің 
тəуелсіздігін нығайту, халық арасындағы достық пен ынтымақастықты   наси-
хаттау.

Мақала мазмұнына  қойылатын талаптар:
-автордың дін жайлы (діннің пайда болуы, діннің түрлері) түсінігінің болуы;
-материалдың өзектілігі (ізгілік, ынтымақтастық немесе діннің тұтастығына 

қауіп төндіретін мəселелер);
-материалда қосымша ақпарат көздерінің (ғаламтор желілерінің əсері)  

кеңінен қолданылуы;
-аналитикалық, шығармашылық əдістеме мен статистиканы (нақты 

дəлеледенген фактілер) қолданылуы;
-жұмыстың қоғам үшін маңыздылығы.
Байқау шарттары:
-байқауға баспа жəне электрондық БАҚ өкілдерінің журналистері, 

оқу орындарының журналистика мамандығы бойынша білім алып жатқан  
студенттері, журналистер бірлестіктері қатыса алады;

-байқауға 5-20 қазан аралығында баспасөзге жəне эфирге шыққан материал-
дар  қамтылады;

-байқау материалдары газет-журналдардың беттерінде жарияланып, 
теле-радио бағдарламаларда берілгеннен кейін DVD, CD аудио-видео дискі 
нұсқасында (қағаз нұсқасы қоса), газет-журналға шыққан  мақалалардың ска-
нерленген көшірмесі тиісті БАҚ мекемесі  басшысының ұсынысы бойынша 
қабылданады;

-ұсынылған байқау материалдары авторға қайтарылмайды;
-байқау материалдары  қазақ жəне орыс тілдерінде қабылданады;
-байқауға қатысушылар 20 қазанға дейін ұйымдастыру комитетіне өтініш-

тері мен материалдарын   беруге тиіс.
Байқау жеңімпаздарын анықтау:
-Байқау жеңімпаздарын тəжірибиелі қаламгер-журналистер, сала маманда-

ры, қор сарапшыларынан құралған комиссия анықтайды;
- Комиссия өз жұмысының қорытындысын 2015 жылдың 20-25 қараша  

аралығында  шығарады. 
-Үздік деп танылған журналистерге  «Ең үздік мақала» номинациясы бойын-

ша бас жүлде жəне 1,2,3 орындар,  «Ең үздік шығарылым» (репортаж) номина-
ция  сы бойынша бас жүлде  жəне 1,2,3 орындар  белгіленген. Сондай-ақ, «Кон-
сенсус» қоғамдық қорының сыйақысы табысталады.   

Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы  жəне электронды поштасы:
Қызылорда қаласы, А.Тоқмағамбетов көш 28/5а («Ер-ару-2» кешені) тел: 8 

7242 27 19 67.
Kyzylorda1920@mail.ru  
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Электронды оқылым – 28000.

1023

«Сыр бойы», «Кызылординские вести», 
«Ақмешіт апталығы», «Ақмешіт жастары» жəне 
ауданның барлық басылымдарына хабарландыру 

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

E-maіl: smjarnama@mail.ru

ТАҒЗЫМ

БАҒАСЫ – 2500 ТЕҢГЕ, ЕМДЕУ КУРСЫ – 6 ҚОРАПША

АлкАтекАктивтің, «Алтай шипагері» бальзамының, «Тас майы+7»-
нің айрықша қасиеттері туралы сіз мына күндері өткізілетін 

сатылым кезінде біле аласыз:
Қызылорда қаласында 16-қазанда сағат 10.00-ден 11.00-ге дейін 

№3 гимназия, Жанқожа батыр көшесі, №5

Байланыс телефондары:8-701-677-42-42, 8-777-114-13-20

Сəйкестік сертификаты РОСС RU.AE-96H06507 от 12.12.2013

ААА жылдар бойы қолданылу 
тəжірибесінен өткен. Оның құрамына кіретін 
табиғи компоненттер бауырдың алкогольді 
өңдеуге жауапты ферменттеріне, бауырдың 
ғана емес, ұйқы безінің де атқарымдық 
күйіне белсенді əсер етедi. Ол сондай-ақ 
алкогольдік синдромның алдын алады, 
ішкіш адамның психикалық жəне эмоциялық 
күйлерін қалпына келтіреді. Ал тəжірибе 
жүзінде анықталған ең бастысы, ол ас қорыту 
деңгейінде алкогольге деген жиіркенішті ту-
ындатады.

Қазіргі кезде маскүнемдікпен өмір сүріп 
азапқа түсіп жүрген жандарға кажет нəрсе.

Оның құрамындағы ААА@ – алкогольге 
құмарлықты жəне алкогольден улану кезіндегі 
жайсыз əсерлерді өзгертетін патенттелген 
өсімдіктекті кешен бар.

ААА@ – тау өсімдіктерінің табиғи қуаты 
мен емшіліктің ғасырлық тəжірибелерін жəне 
алкогольге тəуелділік кезіндегі емнің тибеттік 
əсер ету тəсілдерін біріктірген табиғи таза 
құрылым.

• Осы күнге дейін мен бұл өмірде ең 
бақытсыз жан болып келдім. Бұған дейін 
жақсы қызметте жұмыс істедім, балаларым 
бар, елден кем емес өмір сүрдік.

Бірақ күйеуімнің ішкеніне 40 жыл 
болды, арақтың кесірінен жанұямыздың 
берекесі қашып, тынышымыз кетті. Сондай 
қиын күндері өмірге келгеніме өкінетінмін. 
Əйткенмен ұл-қызым үшін бəріне шыдап 
жүрдім. Өкініштісі сол, ұлым есейген соң 
əкесінің жолын қуып, ол да араққа құмар бо-
лып шықты. Бұл енді мен үшін өте үлкен 
қайғы болды.

Көрген, естіген барлық амал-тəсілдерді 
қолдансам да балама арақты тастата алмадым. 
Осылай күдерім үзіле бастаған кезде қолыма 
жарнама түсті. Онда «ААА» сұйық табиғи 
өнімі туралы жазылыпты. Ақырғы амал деп 
оны пайдаландық, өйткені жас баламның 
денсаулығы мен болашағын ойладым. Оның 
өз еркімен емделмейтінін білгендіктен мен 
ААА-ны оның тамағына күнделікті жасы-
рын түрде қосып беріп жүрдім. Екі ай шама-
сында балам ішкенін доғарды. Отбасына ора-

лып, жұмысына белсене кірісті. Сөйтіп сөне 
бастаған үмітім қайта жанды. 

Менің бір таңқалғаным, балам ішуін 
қойғанымен қатар денсаулығын да түзеп келе 
жатқандай. Өйткені оның тамаққа тəбеті ашы-
лып, аздап салмақ қосты, реңі кіріп қалды. 
Осының бəрі «ААА» сұйық табиғи өнімінің 
арқасында. Менің бұл өнімге сенімім мол, енді 
оны күйеуиме де берсем деп жүрмін.

Айткүл,  
Семей қаласы.

• Менің отбасылық жағдайым күні ке-
шеге дейін өте қиын болды. Өйткені күйеуім 
күнде ішіп алатын. Арақ тұр¬ан жерде бере-
ке болушы ма еді? Күнде айқай, ұрыс пен жан-
жал, кейде өз үйіме өзім сыймай қиналатын 
кездерім көп болғанын жасырмаймын. Ал 
ақылын алкоголь жеңген күйеуім біздің 
жанымызға бататын ауыр сөздер айтып, қол 
көтеретін. Балаларға да қол жұмсағанда ара-
ша түсе алмағаныма қиналып, өзімді кінəлі 
сезінуші едім. 

Отбасылық береке мен үйдегі тыныштық-
ты аңсап, арақтан құтқаратын амал іздеп 
жүргенімде бірнеше рет «АлкАтекАктив» 
жайлы жақсы пікір естідім. Сосын оның 
көрме-сатылымына қатысып көруге бел бу-
дым. 

Бұл жерге менімен тағдырлас адам-
дар көп жиналыпты. Сонда мен бақыты үшін 
күресіп жүрген жалғыз өзім емес екенімді 
ұқтым.

Ал 6 қорап «АлкАтекАктив» алып, 
оны күйеуіме 2 ай бойы күніне 3 реттен 
ішкізгеннен кейін керемет нəтиже көре баста-
дым: күйеуім арақ ішуін азайтты. Бұрынғыдай 
түн ішінде бас жазатын дос іздеп кетпейді, 
дүкеннен қарыз сұрап ұялтпайды. Балаларға 
да мейіріммен қарайтын болды. Отбасымызға 
береке кірейін деді. Енді «АлкАтекАктивті» 
тағы бір ем курсын қабылдасақ па деп отыр-
мыз. Ал біз сияқты отбасында берекесі қашқан 
адамдарға айтарым, арақтан құтқаратын амал 
бар, сол үшін қамықпаңыздар, ойланбай 
«АлкАтекАктивті» алыңыздар!

Гүлзат,
Тараз қаласы.

Арақты таста! Жаңа өмір баста!

«АлкАтекАктив»
Заманауи жоба! Алкогольге тəуелділікке 

қарсы əсер ететін химиялық емес аса қуатты 
формула! Алкогольге құштарлықтың əлсіреуі, 
алкогольден толықтай арылу! Заманауи 
жоба!Алкогольге тəуелділікке қарсы əсер 
ететін химиялық емес аса қуатты формула! 
Алкогольге құштарлықтың əлсіреуі, алко-
гольден толықтай арылу!

«АлкАтекАктив» – бұл:
- алкогольге тәуелділіктен арылтатын табиғи кешен;
- алкогольге құмарлықты өзгертетін табиғи құрам;
- жүрек-қан тамырлары, жүйке, ас қорыту жүйелері 
мен бауырдың ферменттік жүйесіне табиғи әсер ету 
формуласы.

Арал ауданындағы «Қамбаш» балаларды сауық-
тыру жəне қосымша білім беру орталығында аудан 
ұстаздарының балы болып өтті. Шара барысында 
пəндік олимпиада жеңімпаздары мен ағарту саласының 
үздіктері марапатталды. 

Өткен жылдан бастап аталған ауданда мектеп 
мұғалімдері арасында пəндік олимпиада өткізу үрдіске 
енгізілді. Айта кетейік, тұңғыш олимпиада  аудан 
əкімінің бастамасымен математика пəні ұстаздарының 
арасында өткен-ді. Өйткені, ғылым мен техниканың 
дамуында математиканың алатын орны орасан зор. Ал, 
биыл бұл Қазақ хандығының 550 жылдық мерекесімен 
тұспа-тұс келгендіктен тарих пəні мұғалімдерінің ара-
сында ұйымдастырылды. 

Заманауи үлгімен бой көтерген 120 орындық 

орталықта өткен мерекелік кеште олимпиада 
жеңімпаздары марапатталды. Білім сайысында І 
орынды №57 Шижаға орта мектебінің тарих пəнінің 
оқытушысы Іңкəр Əбішева жеңіп алды. Аудан бас-
шысы А.Мұхимов ізденімпаз ұстазға автокөлік кілтін 
табыстады. Келесі жүлделі орын №59 Қарақұм орта 
мектебінің мұғалімі Жетес Əйтімовке бұйырды. Ал, 
ІІІ орынды №20 мектептің мұғалімі Сəндігүл Жұбаева 
иеленді. Бұдан өзге арнайы дипломмен марапатталған 
бес мұғалімге сыйлықтар тапсырылса, білім беру са-
ласында белсенді қызмет жасап келе жатқан бірқатар 
ұстаздар ҚР Білім жəне ғылым министрлігінің Құрмет 
грамотасымен жəне Алғыс хаттармен марапатталды.

Д.АЙБОЛАТҰЛЫ.

Турнирдің басты мақсаты – 
Қармақшы ауданының құрметті 
азаматы Болатбек Сүлейменовті 
еске алу, салауатты өмір салтын 
қалыптастыру, жастар арасында 
дзюдо күресін кеңінен насихаттау 
жəне жас палуандардың шеберлігін 
шыңдау. 

Болатбек Сүлейменов 1938 
жылы Қармақшы ауданының Ал-
дашбай ахун ауылында дүниеге 
келген. Көп жылдар бойы  
шаруашылық, партия органда-
рында  қызмет жасап, ауданның 
экономикалық-əлеуметтік дамуына 
елеулі үлес қосқан азамат. Үздіксіз 

қызметіндегі қол жеткен табыс-
тары үшін «Еңбек Қызыл Ту», 
«Құрмет белгісі» ордендерімен, 
«Еңбекте үздік шыққаны үшін» 
медалімен жəне Қазақ ССР Жоғары 
Кеңесінің Құрмет грамоталары-
мен марапатталған. Қармақшы ау-
даны мəслихатының қаулысымен 
1998 жылы «Қармақшы ауданының 
Құрметті азаматы» атанған.   

Жарыстың салтанатты ашы-
луында «Нұр Отан» партиясы 
облыстық филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары Наурыз-
бай Байқадамов, белгілі қоғам 
қайраткері Бақберген Досманбе-
тов, ҚР Дзюдо федерациясының 
атқарушы директоры Самат Жыл-
қыбаев, Байқоңыр қаласы əкім-
шілігінің басшысы Анатолий Пе-
тренко жарысқа қатысушыларды 
құттықтап, сəттілік тіледі.  Ал,  дзю-
до күресінің дамуына елеулі үлес 
қосқаны үшін Б.Сүлейменовтің ұлы 
Сағатбек Сүлейменовке ҚР Дзюдо 
федерациясының Алғыс хаты жəне 
естелік медалі табысталды. 

Турнир соңында барлық жеңім-
паз дар дипломдар мен бағалы сый-
лықтарға ие болды. 

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ.

БҰҰ мен ҚР Үкіметінің бір-
лескен бағдарламасы аясын-
да облыстық кітапханашылар 
қауым дастығының ұйымдас ты  -
руы мен жұмыссыз жастарға жə-
не əлеуметтік жағынан аз қам-
тамасыз етілген азаматтарға 
қол дау көрсетуге бағытталған 
“Ша ңырақ” интеллект-орталығы 
өз жұмысын ағымдағы жылдың 
маусым айында бастаған болатын. 
Мақсаты: 18-35 жас аралығындағы 
жұмыссыз жастар мен мүмкіндігі 
шектеулі азаматтардың еңбек пен 
бəсекеге қабілеттілігін арттыру 
мақсатында IT-технологияларды 
пайдалануға үйрету. Соны-
мен қатар клуб алдағы уақытта 
жастардың бойында аазматтық 
жəне отаншылдық сезімдерін 
ояту, өз елінің тарихы мен 
мəдениетіне құрметпен қарауға 

тəрбиелеу мақсатында түрлі 
бағытта білім беретін курстар 
ұйымдастырады. Бес ауданның 
10 ауылынан ашылған он-
лайн орталықтарының қызметін 
одан əрі жетілдіру мақсатында 
кітапхана қызметкерлеріне 
арналған семинар-тренингтер 
өткізіліп, əдістемелік көмектер 
көрсетіледі.

Қазақы өрнекпен көмкерілген 
киіз үйге орналасқан “Шаңырақ” 
интеллектуалды орталығында 
электронды оқулармен қатар 
Роза Əлбатырова бастаған кəсіби 
қолөнершілер жұмыссыз жастар-
ды тоқу, тігу өнеріне үйретеді. 
Осы кезге дейін курста 20 адам 
оқып-үйренді, оның үшеуі 
жұмысқа орналасты.

Г.РЕЙМБЕРГЕН.

ЖАС ДЗЮДОШЫЛАР КҮШ СЫНАСТЫ 
Өткен аптада “Евразия” спорт кешенінде дзюдодан 1996-1997 жыл-

дары туылған жастар арасында Қармақшы ауданының құрметті азама-
ты Болатбек Сүлейменовті еске алуға арналған  дәстүрлі халықаралық 
турнир өтті. Биыл он бесінші мәрте ұйымдастырылған байрақты 
бәсекеге елміздің 11 облысынан және Өзбекстан елінен 247 татами 
шебері қатысып, 16 салмақ дәрежесінде жүлделерді сарапқа салды.  

ҰЛТТЫҚ НАҚЫШҚА 
САЙ ОРТАЛЫҚ

ҮЗДІК ТАРИХШЫҒА КӨЛІК БЕРІЛДІ

Ә.Тәжібаев атындағы облыс тық әмбебап ғылыми кітапханасында 
“Шаңырақ” интеллектуалды орталығының ашылу салтанаты болып 
өтті. Шараға Даму бағдарламасының аймақтық даму және тиімді 
басқару департаментінің бағдарламалар үйлестірушісі Мәлике 
Қоянбаева, БҰҰ Даму бағдарламасының облыстағы менеджері 
Баян Егізбаева, мекемелер мен БАҚ өкілдері, кітапханашылар мен 
оқырмандар қатысты.

Ардақты əке, асыл жар, тіл жа-
нашыры, аяулы əріптес Жұмабеков 
Бексұлтан Жаңабайұлы өмірдің  
қызығын енді көремін дегенде 2013 
жылы 40 жасқа қараған шағында 
кенеттен дүниеден озды. Уақыт 
заңымен, өмір көшімен о дүниеге 
көшіп кеткен нарқасқа азамат, асыл 
дос, алтынның сынығындай болған 
боздағымыз Бексұлтанның өмірден 
өткеніне де екі жылдың жүзі бол-
ды. Өкініштісі, абзал азаматтың 
өмірі қысқа болды. Міне, бүгінде 
ардақты азаматымыз тірі болғанда 
үстіміздегі жылдың 7 қазанында 42 
жасқа толар еді.

Бексұлтан Жаңабайұлы 1973 
жылы 7 қазанында Қызылорда 
қаласында ұстаздар шаңырағында 
дүниеге келген. Мектепті 
үздік бітірісімен, Қорқыт ата 
атындағы Қызылорда педаго-
гика институтының экономист-
шығыстанушы, араб тілінен ау-
дар машы-референт мамандығы 
бойын  ша білім алды. Алғаш еңбек 
жолын №178 орталау мекте-
бінде аға пионервожатый бо-
лып бастап, оқытушы, облыстық 
ақпарат жəне қоғамдық келісім 

басқармасында жетекші ма-
ман, бас маман, облыстық ішкі 
саясат департаментінің бөлім 
бастығы, Қызылорда облысының 
тілдерді дамыту жөніндегі 
басқармасының бас маманы, бөлім 
басшысы,  Қызылорда қаласы 
əкімі орынбасарының көмекшісі 
қызметтерін біліктілігі мен 
білімділігінің арқасында абырой-
мен атқарды. 

Жоғары мəдениеттілігімен, 
еңбексүйгіштігімен, əділдігімен 
əріптестерінің  құрмет-сыйына 
бөленді. Оның досқа деген шын 
пейілмен қол созатын қамқорлығы 
мен адал көңілі, жан-жағына 
шуақ шашып жүретін ақжарқын 
мінезі кімді болса да өзіне тартып 
тұратын. 

Сұм ажал тырнағына іліп кет-
кен еді...

«Тектіден шыққан текті едің,
Ажалға қимас боздақсың,
Арқама батты, қайтейін,
Өмірден ерте кеткенің...», - деп 

артынан жоқтау айтып, аңырап ата-
анасы қалды. Өзінің істеген жақсы 
істері қалды. Бергенінен берері көп 
еді. Əттең, тағдырға не шара?! 

Əріптесіміздің ұжым отырыс-
тарында орынды əзілдерімен, 
көпшіліктің көңілін баурап алатын 
ерекше қасиетін сағынамыз.

Ұйымдастырушылық қабілеті 
мол, қандай жағдай болса да өз 
бетінше дұрыс шешім қабылдай 
алатын абзал жан еді.

Алланың бұйрығымен өмір-
лік жары Гүлрауза екеуі бас 
қосып, өмірдің қуанышы мен 
қиыншылығын қатар алып, еш 
мойымай үлгілі, өнегелі отбасы 
бола білді. «Адамның бар қызығы 
бала деген...» 2 қыз, 1 ұл тəрбиелеп 
өсірді. «Орнында бар, оңалар» 
демекші, берген тəлім-тəрбиесін 
жалғастыратын ұрпағының ба-

рына да шүкіршілік етеміз. Қызы 
Айкүміс технолог мамандығы 
бойынша білім алып жатса, 
шаңырақтың иесі Бақбергені 
дəрігер мамандығы бойынша 
білім алуда. Қос балапанының 
оқуға түсіп, үлкен азамат болған 
қызықшылығын да көре алмай 
кетті-ау, деген өзекті өртеген 
өкініш сезімі қалды. Үміт артқан 
сүйікті кенжесі Жанель де оқу оза-
ты.  

Бір əулеттің сүйеніші, 
отбасының берекесі, қамқор 
əке, артынан жақсы сөз, 
өнегелі іс қалдырған Бексұлтан 
Жаңабайұлының  жарқын  бейнесі 
болашақ ұрпағының, ағайын-
туыс, ата-анасы, бауырлары мен 
əріптестерінің жүрегінде мəңгі 
сақталып, əрқашан жарқырап тұра 
берері сөзсіз. Бексұлтанның бай-
ыпты сөзі мен байсалды мінезін 
мəңгі жүрегімізде сақтай отырып, 
сағынышпен еске аламыз. Көре 
алмай кеткен қызығын артында 
қалған ұрпағына жазсын демекпіз.

Əріптес бауырымызға бір Ал-
ладан тілеріміз алды пейіш, арты 
кеніш, жатқан жері жарық, иманы 
жолдас болсын!

Алтын ƏБЗАЛИЕВА.

САҒЫМ БЕЙНЕҢ...

Айтбай Сəулебек көзі 
қарақты оқырманға жақсы таныс, 
қарымды қаламгер. Оның өткір 
публистикалық мақалалары мен 
сыршыл очерктері өз оқырманынан 
жоғары баға алғандығымен құнды. 
Поэзия əлемінде де бағын сы-
нап жүргендігі жүрек лүпілінен 
білінеді. Қазақстан Республика-
сы Президенті сыйлығының иегері, 
сондай-ақ, əр жылдары Біріккен 
Ұлттар Ұйымының Қазақстандағы 
«Алтын сұңқар» (2007), жəне «Ал-
тын жолақ» (2010) сыйлықтарының 
да лауреаты атанған азамат. Шиелі 
ауданының Тартоғай стансасында 
дүниеге келген ол əуелі құрылысшы 
болып еңбек жолын бастап, 

С.М.Киров втындағы Қазақ Ұлттық 
университетінің журналистика фа-
куль тетін бітірген, 1982-жылдан 
бе рі машақаты мол мерзімді басы-
лымдардан қол үзбей еңбек етіп 
келеді. Қазіргі кезде «Сарыарқа» 
баспасы директорының орынбаса-
ры  қызметін атқарып келеді. 

«Тал бесігім, бал бесігім – Тар-
тоғай» атты тұсаукесер кештің бет -
ашары Қазақстан Жазушы лар ода-
ғының Қызылорда облы с         тық фи-
лиал директоры, танымал тележур-
налист Қаршыға Есім   сейітованың 
редакторлығымен тү  сі  ріл ген Тар-
тоғай ауылы туралы де ректі фильм-
нің көрсетілімімен бас тау алды. 
Тарих қатпары терең қам тылған 

көрсетілімнен кешке қаты су шылар 
көп мағлұмат пен ізгі əсер алды. 

Шиелі ауданының əкімі Қайрат-
бек Сəрсенбаев өзінің кіріспе 
сөзінде туған топыраққа тағзым 
етіп, ондағы тіршілік еткен адамдар-
ды қастерлеу, халықтың ынтымағы 
мен жарасымын насихаттаудың 

ел сенімін берік ете түсер шаралар 
қатарына жатқызылатындығына 
тоқ талды.  Ауданның бай тарихын 
ай та келе, аудан басшысы авторға 
шы ғармашылық табыс тіледі. Жəне 
де арнайы естелік сыйлық табыс-
тап, ат мінгізді. Мұндай сый-құрмет 
жерлес қаламгермен бірге кел-
ген қадірменді қарағандылық ар-
дагерлер Қуаныш Омашев пен 
Тоқтар Ысқақов, «Айқын» газетінің 
бас редакторы Нұртөре Жүсіпке 
көрсетілді. 

Кеш барысында Айтбай Сəуле-

бек өзінің туған жерге деген ыстық 
өлең дерін оқып, жүрекжарды сөз-
дерін ақтарыла айтты. «Туған 
ауылымның бұрын-соңды тарихын 
түгендеу жолында мұрағаттарды 
ақтарып, ел жұртпен сұхбаттастым. 
Мол қазынаға кезіктім, соны 

оқырмандарыма жеткізе алсам, бұл 
менің сəтті туындым»,- деді ол.  

Елбасымен қатар оқып, алғаш-
қы өндіріс орындарында бірге ең-
бек еткен қарағандылық ардагер-
лер Қуаныш Омашев пен Тоқтар 
Ысқақовтар алты Алаштың ана-
сы атанған Сыр өңіріне табаны 
тигендігін мəртебе санайтындығын 
жасырмады. «Айтбай Сəулебекпен 
аралас-құраластығымыз нəтиже-
сін де Сіздермен жүздесіп отыр-
мыз. Бұл елдің болашаққа сенімді 
қадам басқандығына көзіміз 
жетті. Қазақтың салт-дəстүрінің 
қаймағы бұзылмағандығына, елдің 
ауыз біршілігіне тəнтіміз, - деген 
қонақтар ізгі ниеттерін жеткізді.

«Айқын» газетінің бас редак-
торы Нұртөре Жүсіп; тал бесіктен 
жер бесіктің арасында -Ел бесік, Ар 
бесігінің орнын шешен тілмен əдімі 
баяндап көпшілікті бір серпілтті. 
Авторға шығармашылық табыс 
тіледі. Бұл жиынға қаламгердің 
бірге оқыған достары, əріптес 
тілеулестері де көптеп жиналып, 
туған ауылы туралы жазылған ту-
ындысына ризашылығын білді-
рісті. Аудандық мəдениет үйінің 

өнерпаздары тұсаукесер кешінің 
əсерлі де қызықты өтуіне барынша 
атсалысты. 

Нұрмахан ЕЛТАЙ.
Шиелі ауданы.

ӘДЕБИ КЕШ

ТУҒАН  АУЫЛЫНЫҢ
ТАРИХЫН  ТАРАЗЫЛАҒАН

Сыр өңірінің тумасы, белгілі журналист Айтбай Сәулебек аптаның 
сейсенбісінде өзі туып-өскен елге келіп, жерлестерімен қауышты. Об-
лыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың қабылдауында болып, аймақ 
басшысының қолдау сөзінен қуат алған қаламгер өзі туып-өскен ау-
ылы Тартоғайда және аудан орталығы Шиеліде оқырмандармен 
кездесіп, «Тарихы терең Тартоғай» атты өз ауылы туралы жинақталған 
энцеклопедиялық кітабының тұсаукесерін өткізді. 

Елбасы пәрменімен кең көлемде тойланып жатқан Қазақ 
хандығының 550 жылдығына орай Қазақстан Жазушылар одағы 
мен Еуразиялық Топ (ЕRG) бірлесіп жариялаған «Алаш тарихының 
ақиқаты» атты арнайы шығармашылық жабық бәйге мәреге жетті. 
Үш жанрды қамтыған және қомақты қаржылық қолдау көрсетілген 
бұл ірі жоба – еліміздің мәдени-рухани өміріндегі ең бір елеулі оқиға 
және алғаш ұйымдастырылып отырған жабық бәйге.

Жобаның мақсаты – көркем əдебиетіміздің соны, тың туындылар-
мен толығуына жəне оқырмандарды имандылыққа, елін, жерін сүюге 
баулитын жаңа шығармалардың дүниеге келуіне ұйытқы болу.

Бəйгеге проза, поэзия жəне драматургия жанрлары бойынша 200-
ге жуық шығармалар түскен болса, бəйге талаптарына сəйкес олар тек 
лақап атпен ғана тіркеліп алынған. Ал үміткердің толық аты-жөні ар-
найы бөлек конвертке салынған. Сонымен Қазақстан Жазушылар одағы 
басқармасы секретариатының ұйғарымымен құрылған арнайы сараптау, 
талдау, бағалау комиссиясы биылғы қыркүйек айының 28 жұлдызында 
бəйгенің ақтық шешімін шығарды. Осынау бəйге қорытындысында бес 
бірдей жерлесіміз жүлдегерлер қатарынан көрінді.

Проза жанры бойынша Тынымбай Нұрмағамбетовтің «Какаду» 
шығармасы бас жүлдеге лайық деп танылса, Қуаныш Жиенбай «Маған 
таныс тағдырлар» шығармасымен екінші орынды иеленді. 

Драматургия жанрының бас бəйгесі де  Сыр оғланына бұйырды. 
Ол – Иранбек Оразбаев. Шығарманың аты – «Хан тұқымы». Сондай-ақ 
қос қызылордалық Сұлтанəлі Балғабаев «Мəңгілік махаббат əні» жəне 
Жолтай Əлмешұлы «Мырзабидің жазасы» шығармаларымен екінші 
орынға ие болды. 

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

ЖЕРЛЕСТЕРІМІЗ 
БӘЙГЕ ЖЕҢІМПАЗДАРЫ


