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2015 жылы жергілікті тау-
ар өндірушілерді қолдау мақсатында 
фьючерстік келісім-шарт арқылы 5 
шаруашылықтан барлығы 550 тон-
на (50-55 теңге/кг) картоп, 100 тон-
на жуа, 50 тонна сәбіз алынған.  Атап 
айтқанда,   Жаңақорған ауданының 
4 шаруашылығынан («Сенім» ШҚ, 
«Жиделі», «Шадымхан», «Балдырған») 
400 тонна картоп, 50 тонна сәбіз және 
100 тонна жуа, Қызылорда қаласының 
1 шаруашылығынан, яғни, «Үміт» 
шаруа қожалығынан 150 тонна кар-
топ ағымдағы  жылдың ақпан айына 
дейінгі уақытқа сақтау шартымен сатып 
алынған. 

Қазіргі таңда, тұрақтандыру қорында 
барлығы 4 949,8 тонна өнім барын айта-
ды мамандар. Жалпы құны 434,5 млн. 
теңгені құрайтын бұл өнімдердің ішінде 
1 028 тоннасы картоп, 626,5 тоннасы 
жуа болса, 292,9 тонна сәбіз, 725,9 тон-
на күріш, 136 тонна қант, 103,3 тон-
на өсімдік майы, 89,4 тонна макарон 
өнімдері, 27,7 тонна құс еті, 60 тонна 
тауық саны, 1,9 тонна түйіршіктелген 
шәй және 1858,2 тонна 1 сортты ұн. 
Аталған өнімдер, бүгінгі таңда тікелей 
қоймадан және әлеуметтік дүкендер 
арқылы өткізілуде.

Жалпы, «Байқоңыр» ӘКК» ҰК» АҚ 
теңгерімінде Қызылорда қаласының 
шағын аудандарында орналасқан 13 
дүкені бар. Әлеуметтік дүкендер өз 
қызметін 2012 жылдан бастап атқарып 
келеді. 

Әлеуметтік маңызы бар өнімдердің 
тізбесіне кіретін өнімдерден тұрақ-
тандыру қоры арқылы алынған 11 түрлі 
өнімнен басқасы меморандумға сәйкес 
орташа нарық  бағасынан 15 пайыз 
төмен бағада серіктес компания «Ми-
рас» көтерме сауда үйі  (ЖК «Алтайба-
ева») есебінен сатылуда. Сиыр етінің 

килограмы 950 теңгеден барлық дүкен 
сөрелерінде тұрғындарға ұсынылып 
отыр.

Қор мамандарының мәлімдеуінше, 
тұрақтандыру қорындағы кар-
топ, көкөніс (басты пияз және 
сәбіз) өнімдерінің өткізу бағалары 
тұрақтандыру қорын басқару жөніндегі 
комиссия отырысының шешімімен 
қайта белгіленіп, картоп, сәбіздің бағасы 
килограмына 40 теңгеден, пияздың 
бағасы 35 теңгеден өткізілуде және  
бұл арзан өнімдер барлық аудандарға 
жеткізіліп, сатылуда. Сондай-ақ, маман-
дар облыс орталығында шағын аудан-
дарды аралап, үйді-үйлердің ауласын-
да да тұрғындарға жағдай жасалынып, 
өнімдерді өткізу жұмыстары жүргізіліп 
жатқанын айтады.

1 сұрыпты ұннан жасалған нанның 
бағасын тұрақтандыру мақсатында қол 
қойылған меморандумға сәйкес сатып 
алынған  26 401,4 тонна 1 сортты ұнның 
бүгінгі күнге 24 543,2 тоннасы сатылып, 
қалған 1858,2 тоннасы тұрақтандыру 
қорында тұрса, меморандум бойынша 
әлі сатып алынбаған 3 560 тоннадай ұн 
бар. Бұл көлем үстіміздегі жылдың 1 
шілдесіне дейін жеткілікті болады деп 
болжануда. Яғни, қазіргі таңда ұнға 
тапшылық жоқ. 

Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік 
тауарларымен алыпсатарлықты бол-
дырмау мақсатында мамандар тарапы-
нан павильондарда күнделікті бақылау 
жүргізілу жолға қойылған. Соны-
мен бірге, апта сайын тұрғындарды ха-
бардар ету мақсатында әлеуметтік 
павильондардың орналасқан жерлері, 
сатылатын әлеуметтік маңызды азық-
түлік тауарлары мен олардың бағалары 
туралы ақпарат басылымдарда тұрақты  
жариялануда. 

Айнұр БАТТАЛОВА.

ҚАРМАҚШЫДА ИРАН 
КҮРІШІ ЕГІЛЕДІ

Қармақшылық диқандар биыл тың бастаманы қолға алып отыр. «Ақтөбе 
және К» серіктестігі биылғы егін науқаны кезінде жаңа технологияларды да 
кеңінен қолданбақ.  Егіс танаптарын тақтайдай етіп тегістейтін автоматты 
түрде басқарылатын қондырғыларды арнайы Италиядан алдыртқан. Яғни, 
жердің бабына барынша мән беретін серіктестік диқандары былтыр күріштік 
алқабының әр гектарынан 69,1 центнерден өнім жинап, шаруашылық 
рекордтық көрсеткішті еңсерген болатын. 
– Былтыр 1627 гектар күріш салысын отырғызып, гектарынан 69 центнерден өнім 

жинадық. Биылғы жылға 1800 гектар күріш салысын отырғызамыз деп жоспарлап от-
ырмыз. Және ирандық «Торам» сортын өндіріске енгіземіз, - дейді серіктестік басшы-
сы Нұрлан Іздібаев. 

Бүгінде ақтөбелік еңбеккерлер көктемгі дала жұмыстарына қызу кірісіп кетті. 
Ираннан әкелінген күріштің «Торам» сортын 54 гектар жерге 
екпек. Өнімнің сапасын арттырып, экспорттық әлеуетін 
жаңа деңгейге көтеруді мақсат еткен серіктестік бас-
шысы, «Иран мемлекеті өздері 2 миллион тонна 
күріш өндіріп, сырттан 900 мың тоннасын сатып 
алады екен. Жуырда олардан ұсыныс түсті. Келісім 
бойынша біз олардың «Торам» күрішін егіп беріп, 
өздеріне қайта сатуға мәмілеге келіп отыр-
мыз», - деді. 

Н.сАғАТұЛы.
Қармақшы ауданы.

АУЫЛДА КӘСІП
КЕРЕГЕСІ КЕҢЕЙДІ

Елімізде шағын және орта бизнеске демеу болып отырған бағдарламаның 
бірі – «Ақниет». Грант жеңімпаздары өз ісін бастау арқылы ауылдың даму-
ына үлес қосып келеді. соның бірі Жалағаш ауданы Ақарық елді мекенінің 
тұрғыны Жанат Төлешова мемлекет тарапынан көрсетілген көмектің 
нәтижесінде наубайхана ашты. 
Ақарықтық Жанат аталған бағдарламаға қатысқанша жұмыссыз отырған. Қазір 

ауылдағы шағын наубайханада еңбек етеді. Ашылғанына көп бола қоймаса да,  жұмыс 
кестесі қалыптасқан. Бір бөлмеге лайықталған цехта күніне 150 бөлке нан пісіріледі. 

Жуырда ғана іске қосылған наубайханада жұмыс қызу.
 – Бұл қаржы мен сияқты жаңа бастаушы кәсіпкерге үлкен көмек болды. Соның 

арқасында шағын наубайхана аштық. Алда оны ұлғайтуды жоспарлап отырмыз. 
Осының арқасында ауылыма, халқыма өз үлесімді қоссам деген ой, – дейді кәсібін 
жаңдандырған кәсіпкер.

Осы наубайханада дайындалған өнім ауылдағы үш дүкенге таратылады. Дүкен 
иелері кәсіпкермен келісіп, осы арқылы халықтың сұранысын орындап отыр. 
Болашақта кәсіпкер цехты кеңейтіп, түрлі нан өнімдерін даярлауды жоспарлаған. Бұл 
өз кезегінде жұмыс қолын көбейтуге де септігін тигізбек.

Өткен жылы ауылда үш адам «Ақниет» бағдарламасы бойынша несие алып, өз 
кәсібін ашқан. Мұнан бөлек, елді мекенде қаржылай қолдау орталықтары  арқылы  
қаражатқа қолы жетіп, ісін өрістетушілер де бар. 

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.
Жалағаш ауданы.

«QAZAQ AIR»-ДЫҢАЛҒАШҚЫ РЕЙСІ
 Сенбі күні Алматыдан бағыт алған «Qazaq Air» әуе компаниясының алғашқы ұшағы Қызылорда әуежайына қонды. Көпшілікті қуантқан жаңа рейс енді тұрақты түрде аптасына екі мәрте, яғни сейсенбі және сенбі күндері көкке көтерілетін болады. Ал жолаушылар небәрі 1 сағат 45 минутта діттеген жеріне жетеді. 
Соңғы уақытта әуе әлеміне қатысты түрлі ақпараттар естіп жүрген жолаушылардың қауіпсіздікке алаңдайтыны анық. Алайда әуекомпаниясы  өздерінің ұшу қауіпсіздігінің ең жоғары халықаралық және ұлттық талаптарына сәйкес келетіндіктерін айтып отыр. Әуе кемелері де заман талаптарына сай. Ал компанияның акциясы 100 пай-ыз «Самырұқ-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ға тиесілі. «Qazaq Air» «Алматы-Қызылорда» бағытымен шектеліп қалмайды.  Алдағы уақытта Қызылорда арқылы әлі де бірнеше рейстер ашылатындығын айтып отыр. 

М.БИғАЛИ.

Екі ел көшбасшылары Х.Руханидің 
Астанаға 2014 жылғы қыркүйектегі 
мемлекеттік сапары кезінде қол 
жеткізілген уағдаластықтардың жүзеге 
асырылу барысын талқылады.

Сондай-ақ мемлекеттер басшыла-
ры сауда-экономика, инвестиция, ауыл 
шаруашылығы және көлік-транзит 
саласындағы өзара іс-қимылды нығайту 

мәселелерін де қозғады.
Сонымен қатар Нұрсұлтан Назарбаев 

пен Х.Рухани өңірлік және халықаралық 
қауіпсіздікке қатысты өзекті жайт-
тар жөнінде пікір алмасты. Қазақстан 
Президенті еліміз Иранмен әрдайым 
достық қарым-қатынаста болғанына на-
зар аударды.

Х.Рухани Нұрсұлтан Назарбаевтың 

Тегеранға бүгінгі сапары Қазақстан-Иран 
ынтымақтастығына тың серпін беретініне 
сенім білдірді.

Осыдан кейін Мемлекет басшысы 
кеңейтілген құрамда өткен келіссөздерге 
қатысты. Келіссөздер барысында ортақ 
мүдделілік бар бірқатар бағыттардағы 
перспективалы жобаларды жүзеге асыру 
мәселелері егжей-тегжейлі талқыланды. 

Тараптар екіжақты қарым-
қатынастардың жүйелі дамып келе 
жатқанын, сондай-ақ оның аясын кеңейту 
үшін зор әлеует бар екенін атап өтті.

Сонымен қатар, Қазақстан-Иран 
серіктестігінің негізгі құрамдас бөлігі 
ретінде сауда-экономика саласындағы 
өзара іс-қимылды тереңдету қажеттілігі 
айтылды.

МЕМЛЕКЕТАРАЛЫҚ 
БАЙЛАНЫС БЕКИ БЕРЕДI

Кеше Мемлекет басшысы рес-
ми сапармен Иран Ислам Рес
публикасына барды. сапар ая-
сында Елбасы Иран Ислам 
Республикасының Президенті 
Хасан Руханимен кездесті.

АЗЫҚ-ТҮЛІК 
ТАУАРЛАРЫНЫҢ 
БАҒАСЫ БАҚЫЛАУДА

 «Байқоңыр» ӘКК» ұК» АҚ аймағымызда тұрақтандыру қорын құру 
және азықтүлік өнімдерін тарату бойынша оператор болып табылады.

Азықтүлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорына 2011 жыл-
дан бастап 2 708,4 млн теңгеге барлығы  40 900,6 тонна көлеміндегі азық
түлік өнімдері сатып алынған.

Бастама

Семинарды жүргізіп отырған облыстық жер 
қатынастары басқармасының басшысы Шахмар-
дан Қойшыбаев аймақтағы жер қатынастарын рет-
теу саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асы-
ру мақсаттарына қол жеткізу аясында атқарылып 
жатқан шаралар жайында қысқаша түсінік беріп өтті. 
Облыстың  жер қорының ішінде жер иеленушілерге 
табысталып, ауыл шаруашылығында пайдаланы-
лып отырғаны 2439,1 мың гектар. Бұл облыстың жал-
пы жер қорының 10,2 пайызын құрайды. Жер пай-
даланушылар саны 3793, оның ішінде 3548 шаруа 
қожалығы болса, 245-і заңды тұлғалар. Соңғы үш жыл-
да жүргізілген түгендеу жұмыстарының нәтижесінде 
ауыл шаруашылығы жерлерінің 7 пайызы пайдаланыл-
май отырғаны анықталды. 

Мұнан соң Ұлттық экономика министрлігінің Эко-
номика инфрақұрылымдарын дамыту департаменті 
директорының орынбасары Гүлжахан Бименди-
на ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді жеке 
меншікке табыстау механизмі туралы айтып берді. Ба-
яндамашы Ұлт жоспары – бес институционалдық ре-
форманы іске асыру бойынша 100 нақты қадамның 
35- қадамы ауылшаруашылық жерлерін тиімді пайдала-
ну мақсаты мен оларды нарыққа шығару екенін еске са-
лып өтті. Ал 36-қадам Жер телімдерін мақсатты пайда-
лану түрін өзгертуге рұқсат алу рәсімдерін жеңілдету, 
ауылшаруашылық жерлерін пайдалануға тұрақты түрде 
мониторинг жүргізу, барлық пайдаланылмай жатқан 

жерді алдағы уақытта жекешелендіру үшін мемлекеттік 
қорға беру жайында. 

Министрлік өкілі ауылшаруашылық мақса-
тындағы жерлерді ұтымды және тиімді пай-
далану мақсатында нарықтық айналымға 

енгізуге бағытталған кейбір іс-
шаралар қабылданғанын атап өтті. 
Жердің белсенді нарықтық айналы-
мын қалыптастыру және жер қорының 
экономикалық тиімділігін көтеру 
мақсатында 2015 жылы 2 қарашада 
«ҚР-ның Жер кодексіне өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Заңымен 
Жер кодексіне бірқатар өзгерістер 
енгізіліп отыр. Бірінші, мемлекет 
меншігіндегі ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жер учаскелері 
Қазақстан Республикасының жеке және 
заңды тұлғаларына жеке меншікке 
аукцион арқылы жүзеге асырылады. 
Алғашқы  кезекте – аукцион арқылы 
жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) 
құнын көтеру жолымен өткізіледі. Егер 
екі аукцион нәтижесінде жер учаскесі 
сатылмаса, ол учаскенің белгіленген 
кадастрлық құнының ең төмен шегіне 

(кадастрлық құнының 50 пайызы) дейін төмендетуді 
қарастыратын аукционға шығарылатын болады. 

Г.Бимендина жалға берілетін жер учаскелерін са-
тып алуға жеңілдік шарттарына да тоқталып өтті. 
Аталған норма қазіргі жер пайдаланушылардың 
мүдделерін ескереді және оларға бұрын берілген ауыл 
шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін жал-
дау мерзімі аяқталғанға дейін, оның кадастрлық 
құнының 50 пайыз жеңілдік бағасы бойынша, оның 
төлем мерзімін 10 жылға дейін ұзарту арқылы сатып 
алу құқығы беріледі. Одан басқа бұрын шаруашылық 
серіктестіктерінің жарғылық капиталына салым ретінде 
немесе өндірістік кооперативтерге жарна ретінде 
берілген жер үлестері иелерінің құқықтарын қорғайтын 
норма қарастырылады. 

Келесі кезекте жалға берілген ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жерлерді пайдалану бойынша шек-
теулер алу туралы түсінік берілді. Бұл норма жер 
пайдаланушыларға  жалға беру құқығымен құқықтық 
мәмілелер жасауға, атап айтқанда, банк-
ке салуға, жалға беру мерзімі ішінде иеліктен 
шығаруға мүмкіндік бермек. 

Кеше облыс әкімдігінде «ұлт жоспары100 нақты қадам» ісшараларын іске асыруда ҚР жер 
заңнамаларына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды түсіндіруге арналған семинар өтті. 
ҚР ұлттық экономика министрлігі мен Қызылорда облысы әкімдігі ұйымдастырған бұл шараға 
Қызылорда облысы әкімдігінің, ауылшаруашылық тауар өндірушілердің, мемлекеттік емес 
ұйымдардың,  қала, аудан әкімдіктерінің, ауылдық округтердің өкілдері, облыстық жер қатынастары, 
жер пайдалануы мен қорғауды бақылау, ауыл шаруашылығы басқармалары мамандары қатысты.

ЖЕР КОДЕКСІНДЕГІ
ЖАҢА ӨЗГЕРІСТЕР
шаруаға жауапкершілік жүктейді



Семинарға қатысушылар сондай-ақ жер учаскесінің нысаналы 
пайдалану мақсатын ауыстыру процедурасын жеңілдету, ауыл 
шаруашылығы жерлерін пайдалануға тұрақты мониторинг 
жүргізу, пайдаланылмай жатқан барлық алқаптарды әрі 
қарай жекешелендіру үшін мемлекеттік қорға беру туралы 
ақпараттар алды. Аграрлық салада қолайлы жағдай жасау, ауыл 
шаруашылығымен байланысты нысандар құрылысына және 
шаруашылық жүргізу нысаны өзгергенде әкімшілік кедергілерді 
азайту мақсатында жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгерту 
процедурасы алып тасталады. Бұл шаралар ауыл шаруашылығы 
жерлерін нарықтық айналымға толық енгізуге қажетті жағдайлар 

жасайтын болады. Жер пайдаланушылардың жер 
ресустарын ұтымды пайдаланудағы жауапкершілігі мен 
ұмтылысын күшейтеді. 

Осыған орай, облыстық әкімдіктер алдында бірнеше 

міндеттер тұр. Алғашы кезекте жерді жеке меншікке сатып алуды 
қарастыратын жалға берушілер тізімін жасауы тиіс. Аукциондарда 
сату үшін жер учаскелерінің тізімін бекітіп, тиісті қаржы бөлуге 
байланысты дайындық іс-шаралары жүргізілуі қажет. Ал ағымдағы 
жылдың 1 шілдесінен бастап мемлекет ауыл шаруашылығы 
жерлерін аукцион арқылы сатуға кірісуі керек. Сонымен бірге, 
аталған шараларға мониторинг жүргізу мақсатында тиісті ақпаратты 
ай сайын Ұлттық экономика министрілігіне жолдап тұрады.

ҚР ҰЭМ Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері 
және жер ресурстарын бақару комитетінің жерді қорғау және 
геодезия қызметіне мемлекеттік бақылау басқармасының басшысы 
Самат Сәрсенов аукционнан сату ережелері туралы айтып берді. 
Ереже бойынша аукционға қатысушылардың тізімі жасалады. 
Конкурсқа дайындалу үшін арнайы комиссия тағайындалады. 
Аукцион өткізу жалпы тәртіппен жүргізіледі. Әрбір сатылған нысан 
бойынша хаттама жасалады. Баяндамашы сонымен қатар конкурс 

құжаттарының қалай жасалатыны жайлы да кеңінен түсіндіріп өтті. 
Семинарда Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 

істері және жер ресурстарын басқару комитетінің бас сарапшысы 
Арнольд Ли көтеріліп отырған тақырыпқа қатысты қосымша 
ақпараттар берді. Ал ҰЭМ салық және кеден саясаты департаментінің 
сарапшысы Нұрлыбек Шаймаханов 2016-2018 жылдарға арналған 
дағдарысқа қарсы іс-қимыл жоспарын жүзеге асыру шеңберінде 
салық жүйесін түбегейлі реформалау көзделіп отырғанын жеткізді. 
ҚР Салық кодексінің жобасын әзірлеу мақсатында жұмыс тобы 
құрылған. Жұмыс тобы мемлекет үшін де, салық төлеушілер үшін 
де экономикалық тиімді болуын ескеруде. Солардың қатарында 
шаруа және фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимдерін 
реформалау мәселелері де талқылануда. Жаңа “Салық-кеден 
кодесінің” жобасы тамыз айында Парламентке енгізілетін болады.

Мұнан соң семинарға қатысушылар астаналық қонақтарға 
өздерін мазалаған мәселерге байланысты сұрақтар қойып, 
жауабын алды.

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.
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Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Бес 
институционалдық реформаларды 
орындауда «100 нақты қадам» 
атты Ұлт Жоспарында  еліміздің 
индустриялануы мен экономикалық 
өсімін қамтамасыз ететін маңызды 
факторлардың бірі ретінде құрылыс 
саласын модернизациялау 
мәселелеріне  көңіл бөлінгені белгілі. 
Ұлт Жоспарын орындауға Сыр өңірі 
де атсалысуда. Соңғы жылдары 
Қызылорда облысында тұрғын үй салу 
айрықша қарқын алып отыр. Бүгінгі 
күні бір адамға шаққандағы құрылыс 
көлемі басқа облыстардың сәйкес 
көрсеткішінен жоғары. Құрылыс 
кластерінің келешегі зор болғандықтан 
оған салынатын инвестиция еселеп 
өсе түсуі заңды құбылыс. Құрылыс 
материалдарын өндіруде де жергілікті 
шикізатқа үлкен мән берілуде.  Бұл 
тұрғыда  2017 жылы іске қосылмақшы 
шыны зауытының маңызы ерекше. 
Жүзеге асырылып жатқан цемент және 
әк зауыттары, кен-байыту комбинаты 
жобалары, жоспарланып отырған 
басқа да құрылыс материалдарын 
шығаратын кәсіпорындар ғылымның 
өндіріске интеграциялануын 
қажетсінетіні сөзсіз. Бұл 
тұрғыда Қызылорда қаласында 
қалыптастырылып жатқан «Өндіріс» 
индустриялық аймағынан күтеріміз 
мол. Аудандардағы индустриалдық 
аймақтар жаңа технологиялар жұмыс 
істейтін, ғалымдардың әзірленімдері 
енгізілетін полигон бола алады. 
Айтылғандар облысымызда жоғары 
білікті құрылыс мамандарына деген 
сұраныстың жылдан жылға артуына 
өзіндік септігін тигізуде.

Биыл  елімізде докторанттар контингентін 
жылдағыдай мемлекеттік тапсырыс бойынша ғана 
емес, жоғары оқу орындарының, жұмыс берушілер 
мен кәсіпорындардың тапсырысы негізінде де 
қалыптастыруды енгізу көзделген. Осының аясында 
Қорқыт Ата атындағы ҚМУ докторанттарының 
контингентін көбейту үдерісінен аймақтағы 
құрылыс компаниялары да тыс қалмасы түсінікті. 
Құрылыс индустриясы дамуының басым бағыттары 
бойынша теориялық зерттеулер, эксперименттік 
және қолданбалы жұмыстар жүргізу үшін қажет 
ғылыми-педагогикалық кадрларды жергілікті жерде 
даярлау және университеттегі ғылыми бағыттардың 

кадрлық әлеуетін нығайту жолдарының бірі 
диссертациялық кеңестер ашу болып табылады. 

Ректораттың осы бағыттағы  жоспарлы 
жұмыстары өз нәтижесін берді. 2016 жылғы 31 
наурызда ҚР БҒМ министрлігі Білім және ғылым 
саласындағы бақылау комитеті төрағасының № 
316 бұйрығымен университетте 3 жыл мерзімге 
құрылыс саласында философия докторы (PhD), 
бейінді доктор дәрежесін алу үшін докторлық 
диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық 
кеңес құрылды. Жоғары оқу орындарының 
докторантураларын  6D072900 - «Құрылыс» және 

6D073000 - «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын 
және құрастырылымдарын өндіру» мамандықтары 
бойынша бітірушілер диссертациялық жұмыста-
рын қорғайтын ел көлеміндегі бірден бір маман дан-
дырылған кеңестің Сыр өңірінде ашылуы, универ-
ситет ұжымына көрсетілген зор сенім және үлкен 
жауапкершілік. 

Диссертациялық кеңестің мүшелері еліміз дің 
жоғары оқу орындары мен құрылыс кәсіпорын-
дарында үлкен тәжірибе жинақтаған жетекші 
ғалымдар. Диссертациялық кеңестің төрағасы – 
университет профессоры, техника ғылымдарының 
докторы Сәкен Үдербаев, ғалым хатшысы – 
университет профессоры, техника ғылымдарының 
кандидаты   Роза Нарманова.

Диссертациялық кеңестің міндеті – қорғауға 
ұсынылған ғылыми жұмыстарға жоғары талап 
деңгейін қамтамасыз ету, оларға мұқият сараптама 
жүргізу, диссертацияларды сапалы дайындату бағы-
тындағы жұмыстарды ұйымдастыру.  Докторлық 
дәреже алған жоғары білікті мамандардың Қызыл-
орда облысының және республикамыздың жетекші 
салалық ұйымдарында сұранысқа ие болатынына 
күмәніміз жоқ. 

Аталған жетістіктің түп негізіне келетін бол-
сақ. Біріншіден, ол университетте бейінді ғы-
лыми мектептің болуы. Ондай ғылыми қауым-
дастыққа кеңінен танымал ғылыми мектеп – 
университет ректоры, техника ғылымдарының 
докторы, профессор Қазақстан Республикасы 
Ұлттық инженерлік академиясының академигі 
Қылышбай Бисеновтің тікелей өзі және оның же-
текшілігімен жүргізілген оңтүстік аймақтың тех-
ногендік және жергілікті шикізаты негізінде құ-
рылыс материалдарын өндірудің қор-энергия үнем-
деуші технологияларын әзірлеп, жетілдіру бойынша 

ұзақ жылғы зерттеу жұмыстарының нәтижeсінде 
қалыптасқан. 

Қ.А.Бисенов табиғи шикізаттарды үнемдеуге 
мүмкіндік беретін өнеркәсіптің техногенді өнімдерін 
айналымға ендіру жолымен энергетикалық және 
материалдық қорларды үнемдеу, ұялы бетон 
бұйымдары өндірісінің тиімділігін арттыру 
проблемаларын шешкен көрнекті ғалым.

Сонымен қатар, Қ.А.Бисенов күн сәулесін пай-
да ланатын жылужинағыш гелиокамераларда ұялы 
бетон негізіндегі бұйымдарды жылумен өңдеудің 
экологиялық таза, энергия үнемдейтін бағытын 

жасаушы әpi дамытушы ретінде ғылыми ортаға 
белгілі.

Профессор Қ.А.Бисеновтің ғылыми жетекші-
лігімен бір топ ғалымдар (С.С.Үдербаев, М.М.Әбді-
баттаева, Д.А.Ахметов, Л.Б.Аруова, Н.Т.Даужанов, 
К.Н.Байтасов, Ғ.Қаршыға, Ұ.Сарабекова, т.б.) 
оңтүс тік аймақтың құрылыс материалдар өндірісін-
де табиғи қорларды үнемді пайдалану техноло-
гияларын жасап, өндірістік сынақтан өткізді. 

Мәселен, жақсартылған физика-механикалық 
және пайдалануға тиімді қасиеттері бар шағыл 
құмдар мен өнеркәсіп қалдықтарын қолдану арқылы 
жеңіл және ұялы бетондар алу технологиясы. 
Ғылыми бағыт бойынша құрылыс алаңшасы 
жағдайында аз қабатты үйлердің сыртқы және ішкі 
қабырғаларына арналған монолитті газдыбетон 
құрамына шағыл құмды пайдалану мәселелері 
терең зерттелген. Аталған технологияда автоклавты 
өндеу және жылу-бумен қыздыруға кететін энергия 
шығыны болмаса да, газдыбетонның көлемдік 
және сапалық көрсеткіштерінің төмендемеуіне қол 
жеткізілген.

Темірбетон бұйымдары мен конструкцияларын 
жылумен өндеудің экологиялық таза, энер гия 
үнемдеуші технологиясы. Бұл кезде күн сәулесі 
әpi қосымша энергия көздерін пайдалана отыра, 
бетон бұйымдарының сапасын сақтап, құрғақ, 
ыстық климат жағдайында жазда 95-100%, күз-қыс- 
көктем кезеңінде 55-65% отын-энергия қорларын 
үнемдеуге мүмкіндік туады. Жасалған технология 
жаңармайтын отын-энергия қорларының азаюына, 
оларды өндірудің қымбаттығы мен қиындығына, 
сондай-ақ, құрғақ ыстық климатты аудандардағы 
экологиялық ахуалға байланысты өзекті болып 
табылады.

Жергілікті ауыл шаруашылығы қалдықтары 

негізіндегі арболит бұйымдары технологиясы. Ар-
болит бұйымдары ауылшаруашылық ғимараттарға, 
аз қабатты және ауылдық құрылысқа пайдалануға 
жарамды. Қызылорда облысы күріш өсіретін ipi 
аймақ болып табылатындықтан күріш-шаласын 
өңдеу кезінде 20%-ға дейін күріш қауызы бөлінеді. 
Осындай ауылшаруашылық қалдықтарын арболит 
бұйымдары өндірісінде пайдалану экологиялық-
экономикалық жағынан тиімді екені  нақты дә-
лелденген. Ғылыми тұрғыдан алғанда арболит қаң-
қасының беріктігін жоғарылату мәселесі белсен-
ділігі жоғары байланыстырғыш заттарды және 

нығыздайтын минералдық қоспаны қосу жолымен 
кешенді шешілген. 

Гидрофобты ұялы бетон технологиясы. Бұл құ-
рылыс материалын алу үшін негізгі шикізат ретінде 
жергілікті ресурстар мен мұнай өңдеу өндірістерінің 
қалдықтары қолданылды. Бұндай бетонның беріктігі 
жо ғары әpi ылғалдылық касиеті жақсартылған. 
Дәстүрлі технологиялардан айырмашылығы барлық 
бастапқы компоненттер құрғақ шикізаттық қоспа 
түрінде екені, оны тасымалдауға немесе құрылыста 
тікелей пайдалануға болады.

Аймақтың минералдық шикізаттарын талдау, 
барлық аудандарда саз кеніштерінің бар екенін 
көрсетті. Керамикалық кірпіш өндіретін зауыттар 
осыларға негізделген. Әйтсе де саздың химиялық 
құрамы тұрақсыз, сапасы төмен болуына байла-
нысты, оларды күйдіргенде минералдық, құрылым-
дық түзілу npoцестері толық жүрмейді. Бұндай 
бұйымдардың беріктігі мен аязға шыдамдылығы 
өте төмен болатыны белгілі. Ғалымдардың осы 
бағыттағы технологиялық әзірлемелері, жергілікті 
полиминералды саздарды, шағыл құмдарды, бенто-
нитті және жылу орталығының күлін пайдалана 
отыра, күйдіру температурасын 100-150°С, күйді-
ру-кептіру ұзақтығын 8-12 сағатқа қысқартуға 
мүмкіндік береді. 

Асфальтты-шайырлы парафин қалдықтары не-
гі зіндегі асфальт-бетон технологиясы. Бұндағы 
идея асфальттыбетон қоспасын жасау жолымен 
кен орындарындағы мұнай қалдықтарының көле-
мін азайту болып табылады. Тауарлы битумды 
техногенді шөгінділермен алмастыру асфальтты 
бетонды қоспасының дайындалу үдерісін арзан-
датып жеңілдетеді, сондай-ақ қоршаған ортаға эко-
ло гиялық зиянды әсерлердің деңгейін төмендетеді.

Аймақ экономикасын дамытуға бағытталған, 

практикалық маңызы зор және экологиялық  жағы-
нан тиімді бұл технологияларға Қазақстан Респуб-
ликасының бірнеше ондаған патентері берілген.

Аталған кешенді зерттеулер нәтижелері Қа-
зақстан Республикасының индустриалды-иннова-
циялық дамуының 2015-2019 жылдарға арналған 
Мемлекеттік бағдарламасы мен Қызылорда об-
лысының 2020 жылға дейінгі әлеуметтік-эконо-
микалық даму Стратегиясының нақты icкe асуына 
оң әсер eтeдi деп санаймыз.

Ғылыми зерттеулердің нәтижелері Ресей, 
Өзбекстан құрылыс индустриясы кәсіпорындарында 
және Қызылорда үй құрылысы комбинатында, 
«Еңбек-Қызылорда» еншілес мемлекеттік кәсіпорны 
жанындағы Тартоғай кipпіш зауытында, Қызылорда 
қаласындағы ҚМП-4 «Теміржолқұрылыс» ААҚ-да 
және «Қыран» ЖШС асфальт зауытында енгізілген.

Екіншіден, ол университеттің құрылыс және 
құрылыс материалдары мен бұйымдары бағы-
тындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарын тұрақты да 
жүйелі жүргізуге арналған материалдық-техникалық 
базасының болуы. Университетте ашылған инже-
нерлік бейіндегі зертхана,  бетондар мен құрылыс 
материалдары зертханасы, композициялық құрылыс 
материалдары зертханасы, т.б. бейінді заманауи 
зертханалар ғылыми зерттеулерді орындауға, құры-
лыс индустриясы мекемелері шығаратын түрлі 
құры лыс материалдарына сынақтар жүргізуге мүм-
кіндік беруде.

Үшіншіден, ол университеттің құрылыс сала-
сын дағы ғылыми кадрлық құрамы. Жоғарыда атал-
ған мектеп пен ғылыми бағыттар аясында өсіп 
шыққан   5 ғылым докторы, 15 ғылым кандидаты, 1 
философия докторы бүгінгі күні өздері де  шәкірт-
терін ғылымға баулып, білім беру қызметін  жүргі-
зуде. Салалас кафедралардың оқытушы-профес сор-
лар құрамының  73,6  пайызының ғылыми дәре жесі 
бар.

Төртінші, ол Томсон Ройтерс, Скопус, Шприн-
гер халықаралық мәліметтер базасына енетін басы-
лымдарда, «Ресей ғылыми сілтемелер индексі» 
ғылыми жарияланымдардың библиографиялық 
мә ліметтер базасында профессор-оқытушылар 
құрамының ғылыми мақала жариялау белсенділігі. 
Соңғы үш жылда құрылыс, құрылыс материалдарын, 
бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіруге 
байланысты ғылыми зерттеулер нәтижесі бойынша 
аталған базалардағы журналдарда университет 
ғалымдарының 500-ге жуық мақаласы жарық көрді. 

Қорыта келе айтарымыз, диссертациялық кеңес-
тің ашылуы университеттің қалыптасқан дәстүрі 
мен ғылыми әлеуетіне берілген лайықты баға және 
оның мамандар даярлаудағы жоғары деңгейінің 
танылуы болып табылады.

Қали ОМАРОВ,
Қорқыт Ата атындағы ҚМУ ғылым және 

ЖОО кейінгі білім департаментінің 
директоры.

ЗОР СЕНІМ ЖӘНЕ ҮЛКЕН 
ЖАУАПКЕРШІЛІК

Гүлжахан Бимендина, Ұлттық экономика министрлігі департамент директорының 
орынбасары: – Ауылшаруашылық мақсатындағы бос жер 1 шілдеден бастап аукционмен сату арқылы 
берілетін болады. Шетел азаматтары мен оралмандарға 25 жылға жалға беріледі. Бұл орайда көптеген 
жеңілдіктер қарастырылған. Бірінші кезекте жер учаскесінің кадастрлық құнын арттыруды көздейтін 
аукцион өтеді. Егер екі аукцион нәтижесінде жер сатылмаған жағдайда кадастрлық баға төмендейді. 

Жерін жалға алып отырған шаруа қожалықтары жалға алған мерзімі біткенше 10 жылға дейін бөліп 
төлеу арқылы кадастрлық  құнының 50 пайыздық мөлшеріндегі жеңілдікпен жекеменшікке сатып алуына 
болады. Жарғылық капиталға берген адамдардың үлестері қорғалған. Олар өздері жекеменшікке 
сатып алуға құқылы. Жалға беруін одан әрі жалғастыруына да болады. Ауыл шаруашылығы жеріне 
шаруашылық жүргізуге арналған, яғни жылыжай, қора сияқты құрылыс салуға да мүмкіндік беріледі.

Жердің құнына келсек, егістік жердің бағасы топырақ құнарына қарай әртүрлі. Ал жайылымдық 
жердің кадастрлық бағасы басқа. Жерді Қазақстан Республикасының азаматтары ғана сатып ала 
алады. 

Самат Сәрсенов, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер 
ресурстарын басқару комитеті басқармасының басшысы:  – Еліміз ауылшаруашылық жеріне 
бай. Бірақ жердің  99 пайызы жер пайдаланушыларда. Тек 1 пайызы ғана жекеменшікте. Түгендеу 
жұмыстарының нәтижесі пайдаланылмай жатқан жердің көлемін анықтады. Жер айналымда болуы, 
өнім беруі керек. Игерілмей жатқан жердің көптігі оны ұтымды пайдалану мәселесін күн тәртібіне 
шығарып отыр. 

Жерді пайдаланушы мен иесі – екі түрлі адам. Пайдаланушы уақытша отыр, ал меншік иесінің өз 
жеріне деген көзқарасы мүлдем бөлек болады. Бізде босалқы жатқан, ешкімге берілмеген жерлер, 
жайылымдар бар. Әрине, олардың құнары төмен.  Бірақ олар да бос тұрмауы керек. Инвесторлар осы 
уақытқа дейін жалға алу мерзімі қысқа болғандықтан тәуекел етпеді. 

Жерді бұрын пайдаланып келген азаматтардың құқына нұқсан келмейді. Оларға жерді жекеменшікке 
алуына көптеген жеңілдіктер бар. 

   
Нұрлыбек Шаймаханов, Ұлттық экономика министрлігі департаментінің сарапшысы: – Ұлт 

жоспарының 44-45-қадамдарын, Мемлекет басшысының Жолдауын және Үкімет пен Ұлттық банктік 
дағдарысқа қарсы іс-қимыл жоспарын іске асыру шеңберінде салық және Кеден кодекстерін біріктіру 

жолымен салық жүйесін реформалау көзделген.
Салық жүйесін түбегейлі реформалау, ҚҚС орнына сатудан алынатын салықты енгізу, салық 

режимдерін үш деңгейге дейін оңтайландыру, тиімсіз салықтық жеңілдіктерді алып тастау, салық 
саласы ның ашықтығын және салықтық әкімшілендірудің тиімділігін арттыру жолымен іске асырылатын 
болады. “Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер және кедендік реттеу туралы” 
(Салық-кеден кодексі) Кодексі жобасын әзірлеу мақсатында Ұлттық экономика министрлігінде жұмыс 
тобы құрылды, оның құрамына мемлекеттік органдардың, “Атамекен” ҰКП-ның, ҮЕҰ-ның және бизнес 
ұйымдарының өкілдері кірді.

Жұмыс тобы сатудан алынатын салықты қолданудың әлемдік тәжірибесін зерделеу бойынша жұмыс 
жүргізуде, арнаулы салық режимдерін реформалау мәселелері пысықталуда, сондай-ақ қолданыстағы 
салық жеңілдіктері мен әкімшілендіру тетіктеріне талдау жасалуда.

Арнаулы салық режимдерін реформалауға келетін болсақ, жалдамалы жұмысшылары жоқ жеке 
кәсіпкерлерге, аграрлық сектор субъектілерін қоса алғанда шағын және орта бизнес субъектілеріне, 
шағын және орта бизнесті қоспағанда, аграрлық сектор субъктілеріне салық салу ерекшелігін белгілеу 
ұсынылып отыр.

Салық салынатын табысты азайту, жеке кәсіпкерлерді әлеуметтік салық төлеуден босату, жеке кәсіп-
керлерді кірістер мен шығыстардың оңайлатылған салық есебін жүргізуді енгізе отырып, бухгалтерлік 
есеп жүргізуден босату, әлеуметтік салық бойынша төмендетілген 6,5 пайыз мөлшерлемені енгізу, 
жеке кәсіпкердің тұрғын үйін қоспағандағы басқа объектілер бойынша мүлік салығын төмендету, ауыл 
шаруашылығы техникасын көлік салығынан және ауылшаруашылық қызметінде пайдаланылатын 
объектілерді мүлік салығынан босату қарастырылуда. Сондай-ақ, АӨК үшін қолданыстағы салық 
жеңілдіктерін сақтау ұсынылып отыр.

Нұрлыбай Ұлықпанұлы, Фермерлер одағының облыстық филиал төрағасы: – Жер иеленуші 
өз жеріне мүлкі, үйі, көлігі сияқты жауапкершілікпен қарайды. Жекешеленбеген жердің күтімсіз, 
қараусыз қалатыны рас. 

Қалталы азаматтар жерді ұсынылып отырған жеңілдіктермен сатып алуға мүмкіндігі бар. Бұл орайда 
қалтасы таяз адамдардың жағдайын ойлау керек. Тағы ескерілетін жайт, «жерді сатып алғандар әрі 
қарай табыс табу мақсатымен екінші біреуге сатуына жол берілмейді ме?» деген сұрақ мазалайтын. 
Бүгінгі семинарда көкейдегі көп сауалдың шешімі айтылды.  

ЖЕР КОДЕКСІНДЕГІ ЖАҢА ӨЗГЕРІСТЕР
шаруаға жауапкершілік жүктейді

ҚАТЫСУШЫЛАР ПІКІРІ

САУАЛ МЕН ЖАУАП
Сұрақ: – Жалға алған инженерлік тегістелген егістік жерімізге  

жыл сайын жайылымдық алқаптардан жерді ашып, тегістеп, егістік 
көлемін көбейтудеміз. Ертең аукционда осы жайылымдық жерлер 
үшін де егістік жердің құнын төлейміз бе?

Жауап: – Бұл жерлер тізімде жайылымдық жер болып тіркеліп 
тұрса, жайылымдық жер құнымен, ал егістік жер болып тіркелсе, 
егістік жер құнымен есептелетін болады. 

Сұрақ: – 49 жылға жалға алған жердің арендасының 50 пайыз 
құнын төлеп қойдық. Ертең оны жекеге алғанда тегін аламыз ба?

Жауап: – Жоқ, ол үшін төлем көлемі 50 пайыздан жоғары болуы 
керек. 

Сұрақ: – 90-жылдары кеңшардың барлық адамына жер үлесі 
берілді. Біреуге 1 гектар, біреуге 2 гектар дегендей. Кейбір адамдар 
өздері пайдалана алмайтын болған соң бізге жалға берді. Енді сатып 
алғанда қалай болады?

Жауап: – Оны жалпы жиналыста өздеріңіз ақылдасып шешуге 
тиіссіздер. Жер кодексінде солай көрсетілген. 

Сұрақ: – Жерді жалға алу құны қымбаттайды деген ақпаратты 
естідік. Ол өте қымбаттап кетсе шаруаларға ауыр соғады. 

Жауап: – Ол көп көтерілмейді. Шамамен 1,2 пайызға ғана 
қымбаттайды.

ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЕУРОКОД 
ЖҮЙЕСІНЕ КӨШЕДІ
Елбасы Н.Назарбаевтың 

«Ұлт жос пары – 100 нақты 
қадам» қо ғам өмірінің 
шешуші салаларын жаң-
ғыр туға бағытталған. Оның 
ішінде құ рылыс саласына 
қатысты да оң өз ге рістер 
айтылған. Мәселен, 
46 қа дамда құрылысқа 
рұқсат алудың үш сатылы 
қағидаты енгізілсе, 
47 қадамда жобалау-
сметалық құжаттарын 
жеке сараптамадан өткізу 
мәселесі қарасты рыл ған. 

Сыр өңірі жыл өткен сайын жа-
ңарып, зәулім ғимараттар мен жаңа 
за манауи нысандармен толығуда. 
Апаттық жағдайдағы мектептер саны 
азайып, шалғайдағы елді мекендерде 
емдеу мекемелері мен қатар ауылдық 
клубтар молынан салынып жатыр. Би-
ылдың өзінде 17 нысанның құрылысы 
басталса, жыл соңына дейін олардың 
он бесі ел игілігіне берілмек. Ең 
басты жаңалық құрылысқа қажетті 
құжаттарды беру мерзімі 40 күннен 17 
жұмыс күніне дейін, эскизді жобаны 
келісу 60 күннен 15 жұмыс күніне 
дейін қысқартылды. Бұл кәсіпкерлер 
мен құрылысшылардың жұмысын 
жеңілдетіп отыр. 

Облыстық сәулет және қала құры-
лысы басқармасының басшысы Мұрат 
Тілеуімбетов, Ұлт жоспарындағы 
100 нақты қадамның тиімді тұстарын 
тізбелеп берді. Мәселен, қандайда бір 
жобалық-сметалық құжат дайындалса 
да, ол мемлекеттің қаржысына сарап-
тамадан өткізу керек. Ал, 47-қадамда 
соны кәсіпкерлік ортаға жіберу жө-
нінде жазылған. Яғни, 2016-2017 
жыл дары тапсырысқа байланысты 50 
пайызын жеке сараптамаға беру жө-
нінде тапсырма берілсе, келер жылдың 
аяғына дейін 70 пайызын, 2018 жылы 
90 пайызын береді. 2020 жылға қарай 
10-ақ пайызы қалады да қалғаны жеке 
сараптамадан өткізетін кәсіпкерлердің 
қолында болады.         

Ұлт жоспарының қырық тоғызын-
шы қадамында кеңестік кезеңнен бері 
қолданылып келе жатқан құрылыстың 
ескірген нормалары мен ережелерінің 
орнына жаңа еурокод жүйесін енгізу 
мәселесі қарастырылған. Жаңа нор ма-
тивтерді қабылдау инновация лық тех-
нологиялар мен материалдарды қол-
дануға,  жергілікті мамандардың бәсе-
кеге қабілеттілігін арттыруға, сондай-
ақ құрылыс саласындағы шетелдік 
қызмет нарығына қазақстандық компа-
ния лардың шығуына мүмкіндік береді. 

– Біздің жоба-сметалық құжат 
жасайтын кәсіпкерлерімізге де ыңғай-
лы. Себебі, бізге келген шетелдік ин-
весторлар біздің лицензиямызбен, еу-
ро кодпен жұмыс жасайды. Сонда біздің 
жасаған сметалық құжаттарымыз 
олар  дың да стандартына сәйкес келе ді. 
Бұл, әрине, Ұлт жоспары – 100 нақты 
қадамдағы көрсетілген пара метр лер 
құрылысшыларымыз бен кәсіп керле-
рімізге үлкен септігін тигізіп, көмегін 
көрсетеді, – дейді басқарма басшысы.           

Ұлт жоспары – дамыған отыз елдің 
қатарына кірудегі басты құжат. Әрине, 
аймағымызда бұл бағытта  нәтижелі 
жұмыстар атқарылуда. Оның дәлелі, 
шаһар келбетінің күн сайын көркейіп, 
жаңа нысандардың бой көтеруінен 
аңғарасыз.

Н.САҒАДАТ.

ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ӨНДІРІС
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ХАБАРЛАНДЫРУ
Өңірлерді дамы

тудың 2020 жылға 
дейін гі бағ дарламасы 
аясында тұр ғын үй
комму нал дық шаруа
шылық ты жаңғырту 
және көппәтерлі тұрғын 
үйлерді жөндеу ді 
ұйымдастыру мәсе
ле лері бойынша 
“ТКШҚазОрталығы” АҚ 
КоллОрталығы ашылды. 

Телефон: 
8-8000-8000-12, 

Қазақстан бойынша – 
қоңырау шалу тегін.

«Мұрағат анықтамаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 1қосымша

Келесі рәсімді (ісқимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (ісқимыл) нәтижесінің 
(рәсімнің (ісқимылдың) нәтижесі және оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы

Көрсетілетін қызметті алушынеоның  өкілі көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде

1 Рәсімнің  (ісқимылдың) 
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 Рәсімінің 

(ісқимылдың) 
атауы және олардың 

сипаттамасы

құжаттарды 
тіркейді және 
көрсетілетін 

қызметті алушыға 
немесе оның 

өкіліне өтінішітің 
көшірмесін 

береді

құжаттарды қарайды анықтама дайындайды анықтамаға қол 
қояды

анықтаманы 
тіркейді

4 Келесі рәсімді                   
(ісқимылды) 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

анықтаманы көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады анықтаманы 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
кеңсе қызметкеріне 

жолдайды

анықтаманы 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға не оның 

өкілінебереді

5 Орындалу мерзімі 30 минуттан
аспайды

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

30 минуттан
аспайды

30 минуттан 
аспайды

«Мұрағат анықтамаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 2қосымша 

Көрсетілетін қызметті алушы  не оның өкілі Мемлекеттік корпорацияға  жүгінген кезде

1 Рәсімнің 
(ісқимылдың) 

нөмірі

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 

атауы 

Мемлекеттік 
корпорация 
қызметкері

Мемлекеттік 
корпорацияның  

жинақтау 
бөлімінің 

қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

Мемлекеттік 
корпорация 
қызметкері

3 Рәсімінің 
(ісқимылдың) 

атауы және 
олардың 

сипаттамасы

құжаттарды 
тіркейді

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушіге  

жолдайды

құжаттарды 
тіркейді

құжаттарды 
қарайды

анықтаманы дайындайды анықтамаға 
қол қояды

анықтаманы 
тіркейді

анықтаманы 
тіркейді

4 Келесі рәсімді 
(ісқимылды) 
орындауды 
бастау үшін 

негіз болатын 
мемлекеттік 

қызметті 
көрсету 

бойынша 
рәсімнің                             

(ісқимылдың) 
нәтижесі

көрсетілетін 
қызметті алушыға 

неоның өкіліне 
құжаттардың 

қабылданғаны 
немесе 

қабылдаудан бас 
тарту туралы 
қолхат береді

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады

көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
орындаушысына 

жолдайды

анықтаманы көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады

анықтаманы 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

кеңсе 
қызметкеріне 

жолдайды

анықтаманы 
Мемлекеттік 
корпорацияға 

жолдайды

анықтаманы 
көрсетілетін 

қызметті  
алушыға  
неоның 

өкілінебереді

5 Орындалу 
мерзімі

20 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні 
ішінде

(мемлекеттік 
қызмет көрсету 

мерзіміне 
кірмейді)

20 минуттан 
аспайды

20 минуттан 
аспайды

12 күнтізбелік күн ішінде, екі немесе 
одан да көп ұйымдардың, сондайақ 

уақыты 5 жылдан асқан кезеңнің 
құжаттарын зерделеу қажет болған 
жағдайларда, мемлекеттік қызметті 

көрсету мерзімі аяқталғаннан 
кейін көрсетілетін қызметті беруші 

мемлекеттік қызмет көрсету мерзімін 
күнтізбелік 25 күннен аспайтын 

мерзімге ұзартады,  бұл туралы қарау 
мерзімі ұзартылған күннен бастап 
күнтізбелік 3 күн ішінде өтініште 

көрсетілген мекенжайға хат жолдау 
арқылы көрсетілетін қызметті  алушы 

хабарландырылады

20 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні 
ішінде

20 минуттан 
аспайды
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«Мұрағат анықтамаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламентін бекіту туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 

жылғы 8 маусымдағы  №28 қаулысына өзгеріс енгізу туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 

басқару және өзінөзі 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. «Мұрағат анықтамаларын беру»мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет регламентін бекіту туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 
2015 жылғы 8 маусымдағы №28 қаулысына (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5054 нөмірімен тіркелген, 
«Кызылординские вести» және «Сыр бойы» газеттерінде 2015 жылғы 

21 шілдеде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:
аталған қаулымен бекітілген«Мұрағат анықтамаларын 

беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы қаулының 
қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын. 

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 2016  жылғы  « 29» ақпандағы № 363 қаулысына қосымша
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015  жылғы  « 8 »  маусым  №  28  қаулысымен бекітілген

 «Мұрағат анықтамаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламенті

1. Жалпы  ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушiнің атауы: «Қызылорда 
облысының мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі, облыстық, қалалық, аудандық мемлекеттік 
мұрағаттар (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші).

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету 
нәтижелерін беру:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «Азаматтарға  арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» 

коммерциялық емес акционерлік қоғам (бұдан әрі – Мемлекеттік 
корпорация);

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

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызметнысаны электрондық 
(ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде.

3.Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі – әлеуметтік
құқықтық сипаттағы келесі мәліметтерді: жұмыс өтілін, жалақы 
мөлшерін, жасын, отбасының құрамын, білімін, марапатталғанын, 
зейнетақы жарналары мен әлеуметтік төлемдердің аударылуын, 
ғылыми дәрежелер мен атақтардың берілуін, жазатайым оқиғаны, 
емделуде немесе қоныс аударуда болуын, қуғынсүргінге ұшыра
ғанын, жаппай саяси қуғынсүргiндер құрбандарын ақтау, Қарулы 
Күштерде, әскери бөлімдер мен құралымдардағы қызметін, эколо
гиялық апат аймақтарында тұрғанын, бас бостандығынан айыру 
жерлерінде болғанын, азаматтық хал актілері, құқық белгілеуші 
және сәйкестендіру құжаттары жөніндегі мәліметтерді растау туралы 
мұрағат анықтамасынемесе олардың болмауы туралы жауап (бұдан 
әрі  анықтама).

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызметнәтижесін ұсыну нысаны – 
қағаз түрінде. 

Порталда мемлекеттік қызметтің нәтижесін алу күні мен орны 
көрсетілген хабарлама беріледі. 

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

тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс
қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының 
(не оның уәкілетті өкілі: уәкілеттілігін растайтын құжат бойынша 
заңды тұлға; нотариалды куәландырылған сенімхат бойынша жеке 
тұлға) (бұдан әрі – оның өкілі)көрсетілетін қызметті берушіге немесе 
Мемлекеттік корпорацияға«Мұрағат ісі саласындағы мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2015 жылғы  
17 сәуірдегі №138 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №11086 болып тіркелген)бекітілген 
«Мұрағат анықтамаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 1қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш ұсынуы 
немесе пошта арқылы еркін нысандағы өтінішжолдауы(бұдан әрі  
стандарт)немесе портал арқылы электрондық құжат нысанындағы 
сұраныс жолдауы. 

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

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін 
қызметті берушіге немесе пошта арқылы стандарттың  9тармағына 
сәйкесқұжаттарды  ұсынады;

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

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға құжаттардың 
қабылданған күні мен уақыты, қабылдаған тұлғаның тегі, аты, әкесінің 
аты (болған жағдайда) көрсетілген, мөртаңбасы бар өтініштің көшірмесін 
береді немесе пошта жөнелтілімдерін беруді жүзеге асыратын пошта 
ұйымының құжаттамасында белгі қойылған өтініш көшірмесін (бұдан 
әрі – өтініштің көшірмесі) және құжаттардыкөрсетілетін қызметті 
берушініңбасшысынаұсынады(отыз минуттан аспайды);

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

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы  анықтаманы 
дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады 
(он екі күнтізбелік күн ішінде); 

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

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

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

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

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

ұйымдардың өзара ісқимыл тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын көрсе
тілетін 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)  Мемлекеттік корпорацияның жинақтау бөлімінің қызметкері;
5)  Мемлекеттік корпорация қызметкері.
8. Әрбір рәсімнің (ісқимылдың)ұзақтығы көрсетіле отырып, 

құрылымдық  бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рәсімдер (іс
қимылдар) реттілігінің сипаттамасыосы регламенттің3қосымшасында 
келтірілген.

9.Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде рәсімдердің (іс
қимылдардың) реттілігі, көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара ісқимылдарыныңтолық 
сипаттамасы, сондайақ өзге  көрсетілетін қызметті берушілер және 
(немесе) Мемлекеттік корпорациямен өзара ісқимыл тәртібінің толық 
сипаттамасы осы регламенттің 5қосымшасына сәйкес мемлекеттік 
қызмет көрсетудің бизнеспроцестерінің анықтамалығында көрсетілген. 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес процестерінің 
анықтамалығы «Қызылорда облысының мәдениет, мұрағаттар және 
құжаттама басқармасы» мемлекеттік мекемесінің, Қызылорда облысы 
әкімдігінің  ресми интернетресурстарында орналастырылды.

4.  Мемлекеттік корпорацияменжәне (немесе) өзге де көрсетілетін 
қызметті берушілермен өзара ісқимыл тәртібінің, сондайақ 

мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді 
пайдалану тәртібінің сипаттамасы

10.Мемлекеттік корпорацияға және (немесе) өзге де 
көрсетілетін қызметті берушілерге жүгіну тәртібінің сипаттамасы, 
көрсетілетін қызметті алушының өтінішін өңдеу ұзақтығы, сондайақ 
мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін Мемлекеттік корпорация 
арқылы алу процесінің сипаттамасы, оның ұзақтығы:

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

уәкілеттілігін растайтын құжат, немесе өкілдің нотариалды 
куәландырылған сенімхаты және жеке басты куәландыратын 
құжат (жеке басын сәйкестендіру үшін ұсынылады, Мемлекеттік 
корпорацияқызметкері жеке басын куәландыру үшін құжаттың 
электрондық көшірмесін жасайды, одан кейін оның түпнұсқасын 
көрсетілетін қызметті алушыға қайтарады);

стандарттың 1қосымшасына сәйкес нысан бойынша 
толтырылған өтініш (болған жағдайда сұратылған мәліметтерді 
растайтын құжаттардың көшірмелері өтінішке қоса беріледі);

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

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

2) Мемлекеттік корпорацияның қызметкері құжаттарды тіркейді 
және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне тиісті құжаттардың 
қабылданғаны туралы немесе көрсетілетін қызметті алушы стандарттың  
9тармағында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық емес 
топтамасын ұсынған жағдайда құжаттарды қабылдаудан бас тартады 
және стандарттың 2қосымшасына сәйкес нысан бойынша құжаттарды 
қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді (жиырма минуттан 
аспайды); 

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

4) құжаттар қабылданғаннан кейін, көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) мемлекеттік 
қызмет көрсету процесіндегі ісқимылдары осы регламенттің 
6тармағының 25) тармақшаларына сәйкес жүзеге асырылады;

5) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері анықта
маны тіркейді және Мемлекеттік корпорацияға жолдайды (бір жұмыс 
күні ішінде);

6) Мемлекеттік корпорация қызметкері анықтаманы тіркейді 
және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне береді  (жиырма 
минуттан аспайды). 

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

11. Қызметті портал арқылы көрсету кезіндегі көрсетілетін 
қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті алушының  жүгіну тәртібі 
мен рәсімдер (ісқимылдар) реттілігінің сипаттамасы:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі порталда 
тіркеледі және көрсетілетін қызметті алушының электрондықцифрлық 
қолтаңбасымен (бұдан әрі  ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат 
нысанындағы сұраныс(бұдан әрі – электронды сұраныс) жолдайды;

2) )  көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы электронды 
сұраныстықабылдайды, көрсетілетін қызметті алушының не оның 
өкілінің «жеке кабинетіне» электронды сұраныстың қабылданғаны 
жөнінде  хабарлама жолданады(жиырма минуттан аспайды);

3) электронды сұранысты қабылдағаннан кейін мемлекеттік 
қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) ісқимылдары осы регламенттің 
5тармағының 25) тармақшаларына сәйкес жүзеге асырылады;

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы мемлекеттік 
қызмет көрсетудің нәтижесін тіркейді және көрсетілетін қызметті 
алушының не оның өкілінің «жеке кабинетіне»мемлекеттік қызметті 
көрсету нәтижесін алатын күні, уақыты мен орны көрсетілген хабарлама 
жолдайды (жиырма минуттан аспайды).

Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық 
нысандағы ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара ісқимыл 
диаграммасы осы регламенттің 4қосымшасында келтірілген.

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде

«Мұрағат анықтамаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін  қызмет регламентіне  4қосымша 

Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық нысандағы ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара ісқимыл диаграммасы 

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі портал арқылы жүгінген кезде

«Мұрағат анықтамаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 5қосымша 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнеспроцестерінің анықтамалығы 

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

«Мұрағат анықтамаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 3қосымша 

Әрбір рәсімнің (ісқимылдың)ұзақтығы көрсетіле отырып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер)  арасындағы 
 рәсімдер (ісқимылдар) реттілігінің сипаттамасы

Көрсетілетін қызметті алушы не оның  өкілі көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде

Туристік маршруттар мен соқпақтардың мемлекеттік тізілімінен үзінді»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1қосымша

Келесі рәсімді (ісқимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (ісқимыл) нәтижесінің  
(рәсімнің (ісқимылдың) нәтижесі және оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы

1 Рәсімнің (ісқимылдың) 
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 (ісқимылдың) атауы 
және олардың сипаттамасы

өтінішті тіркейді және 
көрсетілетін қызметті 
алушыға талон береді

өтінішті қарайды үзінді
дайындайды

үзіндіге
қол қояды

үзіндіні
тіркейді

4 Келесі рәсімді
(ісқимылды) орындауды 
бастау үшін негіз болатын 

мемлекеттік қызметті көрсету 
бойынша рәсім

(ісқимыл) нәтижесі

өтінішті көрсетілетін 
қызметті берушінің

басшысына ұсынады

өтінішті 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

орындаушысына 
жолдайды

үзіндіні көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына ұсынады

үзіндіні 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкеріне 
жолдайды

үзіндіні 
көрсетілетін 

қызметті алушыға 
береді

5 Орындалу мерзімі 20 минуттан аспайды 20 минуттан 
аспайды

2 жұмыс күні ішінде 20 минуттан 
аспайды

20 минуттан 
аспайды

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ 2016 ЖЫЛҒЫ 10 АҚПАНДАҒЫ № 340 ҚАУЛЫСЫ
НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ ТІЗІЛІМІНДЕ 16.03.2016 ЖЫЛЫ № 5412 ТІРКЕЛГЕН

Туризм саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламентін бекіту туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзінөзі 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 «Туристік маршруттар мен 
соқпақтардың мемлекеттік тізілімінен үзінді» мемлекеттік көрсеті

летін қызмет регламенті бекітілсін.
2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы 

әкімінің орынбасары Ғ.М.Әміреевке жүктелсін.
3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 

күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының
                 әкімі                                                              Қ. Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы « 10» ақпандағы№340 қаулысымен бекітілген

«Туристік маршруттар мен соқпақтардың мемлекеттік тізілімінен үзінді» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: «Қызылорда 
облысының кәсіпкерлік және туризм басқармасы» мемлекеттік мекемесі 
(бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші). 

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

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны – қағаз жүзінде. 
3. Мемлекеттiк көрсетiлетiн қызметнәтижесi– туристік 

маршруттар мен соқпақтардың мемлекеттік тізілімінен үзінді (бұдан 
әрі  үзінді).

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну нысаны 
– қағаз жүзінде.

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

тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (ісқимылды) 
бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін 
қызметті берушіге «Туристік маршруттар мен соқпақтардың 
мемлекеттік тізілімінен үзінді» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Инвестициялар 
және даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 26 
қарашадағы №1110 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №12841 болып тіркелген) бекітілген 
«Туристік маршруттар мен соқпақтардың мемлекеттік тізілімінен 
үзінді» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі  
стандарт) қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш ұсынуы.

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

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

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
өтінішті тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға өтінішті қабылдап 
алған адамның тегі мен атыжөні және әкесінің аты (ол болған 
жағдайда), қабылдау күні көрсетілген талон(бұдан әрі  талон)береді 
жәнеөтініштікөрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады 
(жиырма минуттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы өтінішті қарайды 

және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына жолдайды 
(жиырма минуттан аспайды);

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысыүзінді 
дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады 
(екі жұмыс күні ішінде);

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

6) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері үзіндіні 
тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға береді (жиырма минуттан 
аспайды).

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

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

ісқимыл 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 (ісқимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, 

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

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

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнеспроцестерінің 
анықтамалығы «Қызылорда облысының кәсіпкерлік және туризм 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің, Қызылорда облысы әкімдігінің, 
Қызылорда қаласы және аудан әкімдіктерінің ресми интернет
ресурстарында орналастырылады.

 «Туристік маршруттар мен соқпақтардың мемлекеттік тізілімінен үзінді»
                                                                                                     мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 2қосымша

Әрбір рәсімнің (ісқимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер)
арасындағы рәсімдер (ісқимылдар) реттілігінің сипаттамасы

 «Туристік маршруттар мен соқпақтардың мемлекеттік тізілімінен үзінді» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет регламентіне 3қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсету бизнеспроцестерінің анықтамалығы

Сыр елінің  қымбаттысына айналған 
осындай қадірлі қыздарының бірі – Роза 
Аяғанқызы Боханова. Ол бұл құрметке, 
бүгінгі биігіне жайданжай келе салған 
жоқ. Өзінің еліне деген алғаусыз қызме
тінің алғыс баспалдақтары арқылы жетті.

 Өте бір болмысы биік, кімкімнің 
көзіне болса да тура  қарай алатын, мөлдір 
шықтай шынайы, ізіне ергендерге үйретері 
көп, тағылымы мол мектеп болған Аяған 
Боханов пен жеті баланы дүние дидарына 
әкелген  асыл ана, қарапайым ғана қазақ 
әйелінің бақытын үпілеген Қанбибіш  
Бисенованың құт шаңырағында қазақы 
тәрбиенің тұмасынан тұшына ішіп   өскен  
Роза,  әке мен ананың болмысындағы 
барлық асыл қасиетті бойына сіңіре білді.

Мектеп қабырғасында қатарласта
рының алды, құрбыларының ұйытқысы, 
білім ордасының белсендісі бола білген 
Роза Боханова 1980 жылы Жамбыл жеңіл 
және тамақ өнеркәсібі технологиялық 
институтын инженертехнолог мамандығы 
бойынша бітірсе, 2003 жылы Қызылорда 
гуманитарлық университетінің «Юрис
пруденция» бөлімін аяқтап, заңгер дип
ломын алды. Еңбек әлемінің әліппесін 
1980 жылы Қызылорда облысы Қармақшы 
ауданының астық қабылдау кәсіпорнында 
инженер болып ашты. Сол таңғажайып 
әлемде өз патшалығын құруға ұмтылды. 
Осы жолда ізденді, біліктілігін арттырды, 
тынбай еңбек етті. Қарымқабілетімен көп 
көзіне ерте түскен жас жиырмадан асар
аспасында Қармақшы аудандық комсомол 
комитетіне шақырылды. Сөзі мен ісі 
үйлесім тауып, қай қиынға салса да жарып 
шығатын жастық жігер бағаланбай қалған 
жоқ. Сол баға оны 1985 жылы Халық 
депутаттары Қармақшы аудандық атқару 
комитетінің хатшылығына алып келді.

19911996 жылдары Қармақшы 
аудан дық атқару комитетінің хатшысы, 
Халық депутаттары аудандық кеңесінің 
іс басқармасының аға инспекторы, 1996
1999 жылдары Қармақшы аудандық 
мәслихатының хатшысы болды. 1999 
жылы «Отан (Отчизна)», кейін «Нұр Отан» 
партиясының мүшелігіне өтті. Қай кезде де 
ауданда болып жатқан жақсылықтардың 
қасынан табылып, жағымды істердің 
жандануына себепкер болса,  кездесіп 
қалар келеңсіздіктердің көпке көлеңкесі 
түспеуіне барын салды. Әсіресе ол 
өзінің іскерлік қабілетін №9 «Байқоңыр» 
сайлау округінен облыстық мәслихаттың 
депутаты болып сайланған 19992003 
жылдары барынша ашып көрсетті.  

«Нұр Отан» партиясы нан сайланған 
Қызылор да облыстық мәслихаты ның 
депутаты ретін де «Нұр Отан» партиясы 

бас тама шы болған көпте
ген қайырымды лық акция
ларының белсенді ұй ым

дастырушысы бол ды. Тұр
мысы төмен от басылар, 
соғыс және еңбек ар
да герлері, көпбалалы 
ана лар мен мүмкіндігі 
шектеулі жан дардың 
көптеген әлеу меттік 
кө мектерге қолдары 
жетті. Сол үшін де 
с а й л а у ш ы л а р ы н ы ң 

құрме тіне бөленді. Бай
қоңыр қаласына басшы

лық жасаған ресейліктермен ортақ тіл та
быса жүріп жергілікті тұрғындардың мәсе
лесін шешуде көптеген жұмыстар атқарды. 
Мұны Байқоңыр жұртшылығы бүгінгі 
күнге дейін ризашылықпен еске алады. 

Роза Боханованың саясаткерлік те, 
қайраткерлік те қыры осы кезде молы
нан ашылды. Көпке тынылып, Сыр елін
де өз беделін айқындап үлгірген Роза 
Аяғанықызы Қызылорда облыстық Тәр
тіп тік кеңесте қызмет атқара жүріп те  
халық қызметшілерінің ары мен абы
ройын, қызметтік этикасын жоғары ұста 
ды. Сол кездері тәжірибелі маман  енді 
Қызылорда қалалық тұрғын үйком му
налдық шаруашылығы, жолау шы лар кө
лігі және автомобиль жолдары бөлімі 
бастығының орынбасары болып тағай
ындалды. Қай жұмысқа да бар ынта
ықыласымен кірісетін Роза Боханова өзі 
атқарған қай сала болмасын мекеме мәр
тебесіне нұқсан келтірмеді. Ер адамның 
өзінің игеруіне жүріп, илеуіне көне бер
мейтін коммуналдық мәселелер, жарық, 
жылу,  жол жағдайлары, пәтер иелері коо
перативтердің жұмыстарын үйлестіру нәзік 
жанның аяғына керзі етік кигізді. Жоқтан 
бар құрап, жаманнан жақсы шығарып, 
үгілгеннен үлгі тұтарлық ұстын жасап 
шығатын еңбеккер жан мұнда да жемісті 
еңбек етті. Қызылорда қаласының осы 
саласының көптеген мәселе лерін орын
дауда табандылық, қайсар лық көрсетіп, ер 
азаматтарға бергісіз қасиет терімен, қалт

қысыз қызметімен көпші ліктің аузына 
ілі гіп, басшылардың бағалау ларына ие 
болды.

20092011 жылдары Қызылорда қа
ласына қарасты Талсуат ауылдық округінің 
әкімі, Алматы қаласы, Бостандық ауданы 
әкімі аппаратының ұйымдастыру кадрлық 
жұмыс және құжаттамалық қамтамасыз 
ету бөлімінің бастығы болды. Қай жерде 
де, қандай іске де түсіне, түйсіне кірісетін 
Роза Аяғанқызы бұл жұмыстың да биігін 
бағындырып, Оңтүстік Астананың ауқым
ды ауданының өсіп, өркендеуіне үлкен 
үлес қосты. Кейіннен қызмет ауысымына 
орай Сыр еліне қайта қоныс аударып, 
Қызылорда қаласына қарасты Қызылөзек 
ауылдық округіне әкім болып, қызметке 
кірісті. 

«Қызылөзек» бастауыш партия ұйы
мының төрайымы ретінде ұйымның 
беделінің артуына, белсенді азаматтармен 
толықтырылуына өз үлесін қосты. Сол 
бастауыш партия ұйымының негізінде 
көптеген облыстық, қалалық семинарлар, 
ісшаралар нәтижелі өткізілді. Әкім 
қыз ауылдың әлеуметтікэкономикалық 

жағдайын жақсартты. Жарық, жол, ауыз 
су, аяқ су қалыпқа түсті.

Коммуналдық саланы жақсы 
меңгерген, ауыл ғана емес Қызылорда 
қаласының да жылу, жарық, санитарлық 
тазалық, көркейтукөгалдандыру сияқты 
қажеттіліктерді өзінің бес саусағындай 
білетін, оларға үйдің шаруасындай көзқарас 
қалыптастыратын маман, білікті басшы 
қала әкімінің кеңесшілігіне тағайындалды. 
Осы саладағы күрмеуі қиын мәселелердің  
табандылық, қайсарлық, ер азаматтарда 
жетісе бермейтін ерекше қасиеттермен   
түйінін шешкен Роза Аяғанқызы Боханова 
Қызылорда қаласы әкімінің орынбасары 
қызметіне жоғарылады. Мұнда да өз мін
детін абыроймен атқарды. Қаланың гүл
денуіне, көркеюіне, идеологиялық иге
рілуіне игі әсер етті. Шаһардың әлеуметтік 
бағыттағы жұмыстарының да жүйесін 
табуына ықпал жасады.

Роза Боханова 2011 жылы «Нұр Отан» 
партиясының Жоғары партия мектебі 
Алматы өңірлік партия оқу орталығының 
филиалында біліктілігін арттырды. Ми
нистрлер Кабинетінің жанындағы басшы 
кадрлардың біліктілігін арттыру курсында 
бірнеше мәрте дәріс алды.  Қазақстан 
әйелдерінің ІІ форумы мен І  съезінің 
делегаты болып сайланды. 

Қай қызметте болмасын өз білік тілі
гімен, қарапайымдылығымен, ұйымдас
тыру қабілетінің мықтылығымен облыс 
жұртшылығына танымал халық қызмет
шісі Роза Аяғанқызы  2015 жылдың ақпан 
айында «Нұр Отан» партиясы облыстық 
филиалы төрағасының орынбасары болып 
тағайындалса, жуырда ғана Қызылорда 
қалалық мәслихатының хатшысы қыз
метіне кірісті.

Біздің кейіпкеріміз  қызмет пен отбасын 
қатар алып жүрген қазақ әйелдерінің 
сапынан. Атаене сыйлап, қайынжұртын 
қадірлеп, табақ алып, сәлем салып 
келіндік міндетін де қалтықсыз атқарып, 
үлкендердің алғысына бөленген жан. Үш 
бала тәрбиелеп өсірген ана.               

Роза Аяғанқызының жолдасы Сәдуақас 
Әбілұлы Сыр өңірі мәдениет саласында 
өзіндік із қалдырған азамат. Жоғары білімді 
музыка маманы. Көп жыл Қармақшы 
аудандық мәдениет үйінің директоры, 
мәдениет бөлімі басшысының орынбасары 
болды. Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университетінің көркемдік 
жетекшісі. Студенттер өнерпаздығын 
өркендетуге барын салып жүрген жан. 
Қызмет барысын жақсы түсінетін атасы 
ҰОС ардагері Ерділдә ақсақал  мен енесі 
Әшім апай да келіндерінің басшымын деп 
тікбақайланбай, келе сала үй шаруасын 
дөңгелете жөнелетін бесаспаптығына риза 
болып, үнемі қолдап отырды.  

Әйел затының басшылық қызмет пен 
отбасы тәрбиесін қатар ұстап, тең алып 
жүруі екінің бірінің қолынан келер жеңіл 
міндет емес. Бірін төмен, бірін жоғары 
ұстамай, екі жақты да  биікке көтеріп, 
берекебірліктің мәуелі ырысын елге, 
шаңырағына ұсыну ерлікпен парапар.  

Тілеген БЕКАРЫСТАНОВ,
  ҚР Журналистер одағының мүшесі.

ТҰМАДАН ТАМЫР 
ТАРТҚАН ГҮЛ

Қызылорда облысының әкімдігі 
мен мәслихаты, «Нұр Отан» партиясы 
облыстық филиалы Қызылорда об
лысы мәслихатының депутаты Бақ
дәулет Махашовқа анасы

Рабия 
Қасымбекқызының

қайтыс болуына байланысты қайғы
сына ортақтасып, көңіл айтады.

***
«Нұр Отан» партиясы Қызылорда 

облыстық филиалы облыстық мәсли
хат депутаты, фракция мүшесі, «Жан
Арай» ЖШС директоры Бақ дәулет 
Ер кін бекұлы  Махашовқа анасы

Рабия 
Қасымбекқызының

мезгілсіз қайтыс болуына байланысты 
қайғысына ортақтасып, көңіл біл ді
реді.   

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН
Нурмаганбетова (қазіргі Калиева) Анар Рысбе

ковнаның атына Қызылорда облысы, Арал ауданындағы 
№71 орта мектепті 19.06.2008 жылы бітіргені жөнінде 
берілген ЖОБ 0157331 аттестаты қосымшасымен 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Тілеуғабылова Зарина Алмасқалиқызының атына 

Қызылорда қаласы, Тасбөгет кентіндегі №172 орта 
мектептің 9 сыныбын 19.06.2011 жылы бітіргені жөнінде 
берілген №0264227 куәлігі жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп есептелсін.

***
Назаров Самат Сериковичтің атына Қызылорда 

облысы, Жалағаш ауданы, Аққұм ауылындағы №38 
Абай атындағы (қазіргі Алдаберген Бисенов атындағы) 
орта мектептің 9 сыныбын 12.08.2003 жылы бітіргені 
жөнінде берілген НМК №1041107 куәлігі жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

Өзінен кейінгілерге өмір жолы өнеге, еңбек жолы үлгі 
боларлық қыздарымыз Сыр өңірінде қадір-қасиетімен, 
парасат-пайымымен, ер азаматқа бергісіз қайсарлықтарымен 
құрметтеледі. Тағдырдың арагідік кездесер талайлы 
құбылысында, өзгермелі қиыншылығында күлтесі бүрілмей, 
самал жел аймалаған қыр қызғалдағындай   құлпыра түседі. Сол 
мықтылығымен айналасына әдеміліктің әрін  ашып, төңірегіне 
тектіліктің нұрын себеді. Себебі оның тамыры мықты, топырағы 

киелі, нәр алған құнары қасиетті.

Т.Жүргенов атындағы 
шығармашылық үйі жанындағы 
өңірлік коммуникациялар 
орталығында Қызылорда 
қаласындағы қоғамдық көліктер 
мәселелерiне байланысты 
баспасөз мәслихаты болды. 

Соңғы кездері қоғамдық көліктерге 
қатысты құқықбұзушылық орын алып, 
тұрғындар тарапынан арызшағым кө
бейіп отыр. Осыған орай баспасөз мәсли
хатында жолаушы тасымалындағы келең
сіздіктердің  алдын алу жайы талқы ланды.  
Онда қоғамдық көлік жүргізушілерінiң 
жол сақшыларының жөнсіз талаптарына 
наразылығы жөнінде де айтылып өтті.   

– Біз 2013 жылдан бастап тұрғындарға 
қыз мет етіп келеміз. Соңғы уақыттары 
жо лаушы тасымалына байланысты сын 
көбірек айтылып жүр. Осындай түйткілді 
мәселені шешу үшін облыс әкімінің 
қолдауымен Еуропалық қайта құру және 
даму банкі арқылы 92 автобус келеді деп 
жоспарланып отыр, – дейді “Қызылорда 
автобус паркі” ЖШС директоры Әнуар 
Нақып. 

Жаңадан алынатын көліктер тұрғын
дарға ыңғайлы болмақ. Заманауи үлгідегі 
автобустарда мүмкіндігі шектеулі жан
дар  дың еркін мініп түсуіне жағдай жа
салған. Жыл өткен сайын қаланың ау
мағы үлкейіп, жаңадан шағын аудандар 
қо сылуда. Бұл ретте кіші, орта  және үл
кен  сыйымдылықтағы көліктер халыққа 
ың ғайлы әрі тиімді қызмет етуге тиісті. 

Қалада қоғамдық көліктер қатына майтын 
көшелерде аз емес. Осы жайдың шешімі 
алдағы уақытта біртебірте шешілетін 
болды. 

Мұнан кейін Қызылорда ҚІІБ жер
гілікті полиция қызметінің басшысы Қуа
ныш Шүкіров қоғамдық көлік жүргізу
шілерінің тарапынан  орын алған келең
сіздіктер жайында айтып берді. Айта 
кетер лігі биылғы жылы тұрғындар тара
пынан жүргізушілердің жол ережесін 
бұзғаны жөнінде 31 хабарлама түскен. 
Құқықбұзушылық арасында қоғамдық 
көлікке қолдан орындық қою, қауіпсіздік 
белбеуін тақпау, ұялы телефонмен сөй
лесу, бағдаршам белгісіне бағынбау және 
аялдамаға тоқтамау жайлары жиі тіркел
ген. Сонымен қатар 296 қоғамдық көлік 

иесі әкімшілік жауапкершілікке тартылған. 
Ал, қалалық жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімінің басшы
сы Марсбек Молдабаев  аталған жай лар
ға байланысты атқарылатын істерді баян
дады. 

Баспасөз мәслихаты соңында  қала 
әкімінің орынбасар Айдын Қайруллаев 
қоғам дық көлікте орын алған  құқықбұзу
шылық  туралы жайтқа куә болған тұрғын
дар бұдан былай ватсап желісі арқылы 
тиісті орындарға хабарлай алатынын 
жет кізді.  Мәселен, «Қызылорда автобус 
паркі» ЖШС 8771 422 15 48, ал ОІІД 8776 
898 01 02 нөмірлері арқылы байланыс 
орнатып, келеңсіздіктердің алдын алуға 
ықпал ете алады. 

Сара АДАЙБАЕВА.

БАСПАСӨЗ МӘСЛИХАТЫ

ҚОҒАМДЫҚ КӨЛІК: 
ТӘРТІП ОРТАҚ, ТАЛАП БІР



Қазақтың арда ақыны Асқар Тоқ
мағамбетовтің ауылынан түлеп ұшқан, 

білімі мен біліктілігінің, кәсіби шеберлігінің 
арқасында абыройлы азамат атанған 
жерлестеріміздің бірі Мақсат Сқақов. Та
рихы терең Сырдария ауданыңдағы іргелі 
білім ордасы №135 А.Тоқмағамбетов 
атындағы орта мектептен түлеп ұшқан 
Мақсат Нұрлыбекұлы қазіргі таңда 
«Болашақ» бағдарламасымен АҚШта 
«Мемлекеттік басқару» мамандығы бой
ынша оқуын жалғастыруда. Жастай
ынан өзінің білімділігімен танылған 
жерлесімізге Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев 
ерекше сенім артқан.
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Сбөріс

Құрметті оҚырмандар!

«Қазпочта» АҚ барлық почта байланы-
сы бөлімшелерінде осы жылдың сәуір айының 4 
жұлдызынан бастап 2016 жылдың 2-жартыжылдығына 
мерзімді баспасөз басылымдарына жазылу науқаны 
басталғанын хабарлайды. Мұның ішінде «Сыр медиа» 
ЖШС-на қарасты барлық басылымдарға: облыстық 
«Сыр бойы», «Кызылординские вести», «Ақмешіт жаста-
ры», қалалық «Ақмешіт апталығы» және Арал аудандық 
«Толқын», Қазалы аудандық «Қазалы», Қармақшы 
аудандық «Қармақшы таңы», Жалағаш аудандық 
«Жалағаш жаршысы», Сырдария аудандық «Тіршілік 
тынысы», Жаңақорған аудандық «Жаңақорған тынысы» 
және Шиелі аудандық «Өскен өңір» газеттеріне жазылу 
жүргізілуде.

Серіктестікке қарасты басы лым дарға «Қазпочта» 
АҚ филиал дарының кез 
келген почта байланы-
сы бөлімшелерінен және 
«Сыр медиа» ЖШС 
мен оған қарасты 7 
аудандық газет редак-
цияларынан тікелей 
жазылуға болады. 

«Қазпочта» АҚ 
бойынша байланыс те-
лефондары: 23-54-51, 
23-54-91, «Сыр ме-
диа» ЖШС бойынша 
байланыс телефоны: 
40-05-81.

2016 Жылдың 11 СӘуірдЕгі  МүлікТі
ЖАрия ЕТугЕ БАйлАНыСТы  ЕСЕпТілікТің 

ҚорыТыНдыСы

ҚАЗЫНАЛЫ ҚАРТЫҢДЫ СЫЙЛАУ – 
ӨНЕГЕНІҢ БЕЛГІСІ
  

Аптаның өткен жұмасында Шиелі ауданының орталығындағы «Салтанат 
сарайында» ел ардақтылары Өмірзақ исаханов, күлжан Жәукебаева, Төлес 
Апбасовтардың мерейлі 80 жастарына орай аудан әкімдігі аудандық ардагер
лер кеңесімен бірлесе отырып,  «Сексеннің шықты биыл сеңгіріне» атты кезде
су кешін  өткізді. 
Кешті аудан әкімі Қайратбек Сәрсенбаев ашты. Аудан басшысы өз сөзінде 

ынтымақты негіз еткен ауданның бұрынғысы мен бүгінгісін бір бағамдап, қазірде 
нарықтық қатынастарды жете меңгеріп, орта және шағын кәсіпкерлікті өрістету мен 
ауыл шаруашылығымен өндірісті дамытудағы бастамаларға тоқталып өтті. Мұның бәрі 
алдыңғы толқын ағалардың кейінгі толқын інілерге тапсырған еңбек эстафетасы мен 
бірлік бітімді лайықты жалғастыруының нәтижесі деген аудан басшысы сол қатардан 
табылған ақсақалдарға жылы лебізін арнады.  

Сыр маржаны атанған Шиелі ауданының дамуы мен әлеуметтік өсуіне, елдің 
ынтымағына жарты ғасырдан астам уақыт еңбек етіп тер төккен ардагерлерге белгілі ай-
тыс ақыны Кенжебай Жүсіпов бастаған ақындар мен өнерпаздар жырдан маржан шашса, 
№ 45 қазақ орта мектебінің оқушылары арнау тақпақтарын орындап берді.  Ал Нартай ау-
ылынан келген «Ақ аналар» атты әжелер ансамблі дәстүрлі ән дестесін ұсынды. 

Аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы С.Оразымбетов, аудандық ауылшаруашы-
лық саласы кәсіподағының төрағасы Ж.Әлиев, аудандық білім қызметкерлерінің кәсіподақ 
комитетінің төрағасы Р.Құдайбергенов  кеш қонақтарының өмір жолдарына тоқталып, 
кезіндегі еткен еңбектерін кеңінен әңгімеледі.  Сый-сияпат жасап, кеш қонақтарына ша-
пан жапты. Үш саңлақтың үшеуіне де кезінде сабақ берген Төлтай апа Жүнісбекованың 
жетпіс жыл бұрынғы естеліктерді айтуы көрермендерді бір толқытты. Құлын тайдай бірге 
өсіп, өмір жолын бір арнадан бастаған замандас-құрдастары атынан Бәйгеқұм ауылдық 
ардагерлер кеңесі төрағасы Қ.Дүйсенов те өткен күндер туралы тебірене әңгімеледі. Осы 
сәттеге белгілі әнші Әлмырза Ноғайбаев композитор Әсет Бейсеуовтің  «Армандастар» 
әнін орындауы да кештің әрін аша түсті. 

Кеш қонақтарына арнайы мерекелік шара болып, жастық шақтарынан естелік сурет-
тер көрсетіліп, әндер орындалды. Сексеннің сеңгіріндегі  қариялар ұйымдастырушыларға 
ризашылықтарын білдірісіп, баталарын берді. 

Нұрмахан ЕлТАй.
 Шиелі ауданы.

Қызмет көрсетеді

«Архитектура KZ» ЖШС жобалау бойынша 
тұрғын үй және қоғамдық ғимараттардың эскиздік 
және жұмыс жобаларын әзірлеу бойынша қызмет 
көрсетеді. Байланыс тел.: 8 701 999 16 73.

ТүлекТер назарына
Қызылорда қаласындағы №112 орта мектебінің 

1966 жылғы түлектерін (сынып жетекшісі Зауре Жан-
бекеева) мектеп бітіргенімізге 50 жыл толуына орай 
мына телефондарға хабарласуларын сұраймыз: 2449
80, 8 777 340 06 08, 8 777 341 71 12.

 Ұйымдастыру тобы.

«Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі, 120003, Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі, құрылыс 1. 
Анықтама үшін телефондары: 8(7242) 605547, факс 8 (7242) 605441 usx@korda.
gov.kz, «Б» корпусы бос және уақытша бос мемлекеттік әкімшілік лауазымға 
орналасуға конкурс жариялайды:

1. Егіншілік және өсімдік қорғау бөлімінің бас маманы (Dо4 санаты 
№0124, 1 бірлік). Лауазымдық жалақысы мемлекеттік қызмет өтіліне қарай 83282 
теңгеден 112431 теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Еңбек тәртібін бұзбау, берілген тапсырманы уақытылы және өз дәрежесінде 

орындайды; Өсімдік шаруашылығын әртараптандыруға қатысты ұсыныстарды 
бөлім басшысының қарауына енгізеді; Ауыл шаруашылығын механизациялау сала-
сына  қатысты  ұсыныстарды бөлім басшысының қарауына енгізеді; 

Әр жылдың 1 қаңтарына ауыл шаруашылығы техникаларының есебін 
шығарады; Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласындағы мемлекеттік 
техникалық инспекцияны жүзеге асырады; Тракторларды, олардың тіркемелерін, 
өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс ма-
шиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алу және тіркеуді жүсеге асыра-
ды; Ішкі нарықтың мұнай өнімдеріне қажеттіліктерін уақытылы қамтамасыз ету 
жөніндегі қажетті шаралар қабылдайды; Ауыл шаруашылығы техникаларының 
қажеттілігін анықтайды;Балансын шығарады; Ауыл шаруашылығы тау-
ар өндірушілердің машина-трактор паркін жаңа техникалармен толықтыру 
жұмыстарын ұйымдастырады; Сервистік қызмет көрсету орталықтары мен маши-
на технологиялық стансаларды ашу жұмыстарын үйлестіреді; Ауыл шаруашылығы 
техникаларының дайындығы жөнінде ақпарат беріп отырады; Көктемгі егіс және 
күзгі егін жинау дала жұмыстарына қажетті жанар жағар-майдың есебін шығару 
және ЖЖМ жеткізуші операторлармен жұмыс жүргізеді;

Бюджеттік бағдарламаларға сәйкес ауыл шаруашылығы тауарын 
өндірушілерге көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін қажетті 
жанар-жағармай материалдары мен басқа да тауар материалдық құндылықтардың 
құнын субсидиялауды жүзеге асырады; 

Ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғалған топырақта өсіруді субсидиялау-
ды жүзеге асырады; Жеміс жидек және жүзімнің көпжылдық екпелерінің алқабын 
ұлғайту бағытында оларды отырғызуды және өсіруді ұйымдастырады; Жеміс жидек 
және жүзімнің көпжылдық екпелерін отырғызуға және өсіруге кететін шығындардың 
құнын субсидиялауды ұйымдастырады;

үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар:
Ауылшаруашылығы ғылымдары (агрономия немесе аграрлық техника және 

технология немесе топырақтану және агрохимия немесе жерді мелиорациялау, 
баптау және қорғау немесе өсімдік қорғау және карантин немесе жеміс - көкөніс 
шаруашылығы немесе зоотехник) мамандығы бойынша жоғары білім.

Жұмыс тәжірибесі талап етілмейді.
кәсіби қызметті  тиімді атқаруға қажетті құзыреттер:
Бастамалық, адамдармен тіл табысуы, аналитикалық, ұйымдастырушылық, 

әдептілік, сапаға бағдарлану, тұтынушыға бағдарлану, сыбайлас жемқорлыққа 
төзбеушілік;

Тиісті санат үшін мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына орналасуға 
кандидаттардың мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органмен 
анықталатын тестілеу бағдарламасына сәйкес Қазақстан Республикасының 
заңнамасын білу;

«Қазақстан-2050»: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты стратегиясын 
білу, нақты лауазымның мамандануына сәйкес салалардағы қатынастарды реттейтін 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін білу.

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

2. Азықтүлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету бөлімінің бас маманы (негізгі 
қызметкердің 2016 жылдың 1 тамызына дейін бала күтіміне арналған де
малыс уақытында (Dо4 санаты №0182, 1 бірлік). Лауазымдық жалақысы 
мемлекеттік қызмет өтіліне қарай 83282 теңгеден 112431 теңгеге дейін (экологиялық 
коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Тиісті өңірде азық-түлік тауарлары қорларын есепке алуды жүргізу және 

агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласындағы уәкілетті органға есептілік ұсыну; 
Азық-түлiк қауiпсiздiгi жай-күйiнiң, бағалардың және агроөнеркәсiптiк кешен 
өнiмдерi нарықтарының мониторингiн жүргiзеді; Әкімшілік-аумақтың бірліктің 
азық-түлікпен қамтамасыз етілу теңгерімін жасайды;

Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорын басқару жөніндегі 
комиссияның ұсынымы негізінде сатып алу және тауар интервенцияларын, азық-
түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорының жаңартылуын жүргізу тура-
лы шешім қабылдайды; Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын 
қалыптастыру және пайдалану үшін мамандандырылған ұйымдардан қызметтер 
сатып-алуды жүзеге асырады;

Облыстық ауыл шараушылық тауар өндірушілеріне қажетті облыста 
өндірілетін тауарлардың сырт жерлердегі бағаларын білу, оған талдау жасау, ол 
туралы тауар өндірушілеріне дер кезінде хабарлап отыру; «Жұмыспен қамту 2020 
жол картасы» бағдарламасы шеңберінде ауылдағы кәсіпкерліктің дамуына ықпал 
ету мақсатында ауыл тұрғындарына шағын несие беру жұмыстарын ұйымдастыру; 
Ауылдық жерлердегі шағын несиелік ұйымдардың іс-әрекетін жинақтап, ай сайын 
мәлімет беріп отыру;

Конкурстың ұйымдастырылуын және өткізу тәртібін, микроқаржы ұйымдарын 
іріктеуді, кредит ресурстарын беруді, сондай-ақ олардың осы бағыт шеңберіндегі 
бөлінген кредит ресурстарын мақсатты пайдаланылуына мониторинг жүргізу; 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 17 маусымдағы № 665 «Әлеуметтік 
маңызы бар азық-түлік тауарларына бөлшек сауда бағаларын реттеу мәселелері және 
оларға шекті рұқсат етілген мөлшерін белгілеу туралы» қаулысына сәйкес облыс 
бойынша тоқсан сайын шекті баға мөлшерін анықтап, Қазақстан Республикасының 

Ұлттық экономика министрлігіне тоқсан сайын мәлімет ұсыну. 
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 18.07.2011 жылғы № 92-ө 

өкімімен бекітілген «Нарықтық механизмдерді қолдана отырып,азық-түлік 
нарығын реттеу жөніндегі шаралар кешенінің» орындалуы бойынша Қазақстан 
Республикасының ауыл шаруашылығы министрлігіне тоқсан сайын ақпарат ұсыну. 
Азық-түлік өнімдерінің бағаларына мониторинг жасап,қолданып жатқан шаралар 
жөнінде Қазақстан Республикасының Президент әкімшілігіне, Қазақстан Республи-
касы Премьер –Министрінің кеңсесіне ақпарат беріп отыру.

үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар:
Ауылшаруашылығы ғылымдары  (агрономия) немесе әлеуметтік ғылымдар, 

экономика және бизнес (экономика, маркетинг, статистика, мемлекеттік және 
жергілікті басқару) мамандығы бойынша жоғары білім.

Жұмыс тәжірибесі талап етілмейді.
кәсіби қызметті  тиімді атқаруға қажетті құзыреттер:
Бастамалық, адамдармен тіл табысуы, аналитикалық, ұйымдастырушылық, 

әдептілік, сапаға бағдарлану, тұтынушыға бағдарлану, сыбайлас жемқорлыққа 
төзбеушілік;

Тиісті санат үшін мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына орналасуға 
кандидаттардың мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органмен 
анықталатын тестілеу бағдарламасына сәйкес Қазақстан Республикасының 
заңнамасын білу;

«Қазақстан-2050»: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты стратегиясын 
білу, нақты лауазымның мамандануына сәйкес салалардағы қатынастарды реттейтін 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін білу.

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

Жалпы конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері министрінің 2015 

жылғы 29 желтоқсандағы № 12 бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының әкімшілік 
мемлекеттік лауазымына орналасуға конкурс өткізу қағидаларының (бұдан әрі-
Қағида) 2-қосымшасына сәйкес нысандағы өтініш;

2) 3х4 үлгідегі суретпен осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысанда 
толтырылған сауалнама;

3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған 

көшiрмесi;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін 

атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2010 жылы 21 
желтоқсанда № 6697 болып тіркелген) нысандағы денсаулығы туралы анықтама;

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжаттың 
көшірмесі;

7) құжаттарды тапсыру сәтінде заңнаманы білуіне тестілеуден өткені ту-
ралы шекті мәннен төмен емес нәтижелері бар қолданыстағы сертификат (немесе 
нотариалдық куәландырылған көшірмесі);

8) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды тапсыру сәтінде уәкілетті орган-
да жеке қасиеттерін бағалауды өту туралы қолданыстағы қорытынды (немесе 
қорытындының нотариалдық куәландырылған көшірмесі).

Осы Қағидалардың 85-тармағының 3), 4), 7) және 8) тармақшаларында 
көрсетілген құжаттардың көшірмелерін ұсынуға рұқсат етіледі.

Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және беделіне 
қатысты (бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар берiлуi туралы 
құжаттардың көшiрмелерi, мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар және 
өзге де олардың кәсіби қызметін, біліктілігін сипаттайтын мәліметтер) қосымша 
ақпараттарды бере алады.

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

Жалпы конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар конкурс өткiзетiн 
мемлекеттiк органға құжаттарын қолма-қол тәртіпте, почта арқылы не хабарлан-
дыруда көрсетілген электрондық почта мекенжайына электронды түрде не «Е-gov» 
электронды Үкімет порталы арқылы құжаттарды қабылдау мерзімінде тапсырады.

Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды электронды түрде электрондық по-
чта не «Е-gov» электронды Үкімет порталы арқылы берілген жағдайда азамат-
тар құжаттардың түпнұсқасын әңгімелесу басталғанға дейін бір сағат бұрын 
кешіктірілмей береді.

Оларды бермеген жағдайда тұлға конкурс комиссиясымен әңгімелесуден өтуге 
жіберілмейді.

Құжаттар жалпы конкурс өткiзу туралы хабарландыру соңғы жарияланған 
күнінен бастап он жұмыс күні ішінде «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі,  120003, Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс 
көшесі, құрылыс 1 мекемелер үйінде қабылданады.

Құжаттарды қабылдау аяқталғаннан кейiн конкурс комиссиясы жалпы 
конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қарауды жүзеге асырады.

Конкурс комиссиясы ұсынылған құжаттардың бiлiктiлiк талаптарына 
сәйкестiгiн қарайды.

Конкурс комиссиясы ұсынылған құжаттарды қарау қорытындысы бойынша 
құжаттарды қабылдау мерзімі аяқталғаннан кейін екі жұмыс күн ішінде олардың 
тиiстi «Б» корпусы мемлекеттiк әкiмшiлiк лауазымдарға қойылған бiлiктiлiк талапта-
рына сәйкестiгi мен конкурсқа қатысушыларды әңгімелесуге жiберу туралы шешiм 
қабылдайды.

Әңгімелесуге жіберілген кандидаттар конкурс комиссия шешім қабылдаған 
күннен бастап бір жұмыс күн ішінде әңгімелесу өткізу күні туралы конкурс 
комиссиясының хатшысымен хабарландырылады. Хабарландыру қатысушылардың 
электрондық мекенжайларына және ұялы телефондарына ақпарат жіберу жолымен 
жүзеге асырылады.

Рұқсат алмаған конкурс қатысушылары конкурс комиссиясы шешім 
қабылдағаннан кейін бір жұмыс күн ішінде бұл туралы конкурс комиссиясының 

хатшысымен хабарландырылады.
Жалпы конкурсқа қатысатын және әңгімелесуге жіберілген кандидаттар оны 

кандидаттарды әңгімелесу жіберу туралы хабардар ету күнінен бастап бес жұмыс 
күн ішінде конкурс жариялаған мемлекеттік органдарда өтеді.

Кандидаттардың кәсiби және жеке қасиеттерiн бағалау кезiнде конкурс 
комиссиясы бiлiктiлiк талаптарына және тиiстi бос лауазымның лауазымдық 
нұсқаулығына сүйенедi.

Үміткерлермен әңгімелесу ««Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі,  120003, Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс 
көшесі, құрылыс 1 мекемелер үйінде өтеді.

Әңгімелесу өткiзілгеннен кейiн екі жұмыс күнінен кешіктірілмей өткізілетін 
қорытынды отырыста конкурс комиссиясы кандидаттарды берген құжаттары, 
өткiзiлген әңгiмелесудiң нәтижелерi негiзiнде бағалайды және олардың қатарынан 
бос лауазымға орналастыру үшiн iрiктеудi жүзеге асырады.

Конкурс комиссиясының шешімі мен конкурс комиссиясының оң 
қорытындысын алған кандидаттардың тізімі конкурс өткізілгеннен кейін бір жұмыс 
күн ішінде мемлекеттік органның ақпараттық қабырғаларында, баршаға көрінетін 
жерлерге, сондай-ақ оның интернет-ресурсына орналастырылады.

«Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына орналасуға 
үміткерлерді тестілеуден өткізу бағдарламары: B-5, C-4, C-5, С-О-3, C-O-4, C-O-5, 
C-O-6, C-R-2, C-R-3, C-R-4, D-4, D-5, D-О-3, D-O-4, D-O-5, D-O-6, E-3, E-R-1, E-R-
2, E-R-3, E-G-1, E-G-2 санаттары үшін: мемлекеттік тілді білуге тест (20 тапсыр-
ма), ұзақтығы 20 минут; Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге арналған 
тестке Қазақстан Республикасының Конституциясын (15 сұрақ), «Қазақстан 
Республикасының Президенті туралы» (15 сұрақ) Қазақстан Республикасының 
конституциялық заңы, «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 
(15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 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 
тесттер.

Екінші бағдарлама бойынша тестілеуді өту мәндері барлық нормативтік 
құқықтық актілер бойынша сұрақтардың жалпы санынан

(120 сұрақ) кем дегенде 72 дұрыс жауапты және әрбір нормативтік құқықтық 
актілер бойынша кем дегенде 5 дұрыс жауапты құрайды.

Екінші бағдарлама бойынша Қазақстан Республикасының заңнамаларын 
білуге арналған тестерді орындау үшін жалпы уақыт 

100 минутті құрайды.
«Б» корпусының лауазымына үміткерлердің жеке қасиеттерін бағалауға 

арналған тестілеуден өткізу бағдарламалары:
екінші бағдарлама B-5, C-4, C-5, С-О-3, C-O-4, C-O-5, C-O-6, C-R-2, C-R-

3, C-R-4, C-R-5, D-4, D-5, D-О-3, D-O-4, D-O-5, D-O-6, E-3, E-4, E-5, E-R-1, E-R-2, 
E-R-3, E-R-4, E-R-5, E-G-1, E-G-2, E-G-3, E-G-4 санаттарына арналған және келесіні 
қамтиды: бастамашылық (12 тапсырма), коммуникативтілік

(12 тапсырма), сараптамалық (12 тапсырма), ұйымдасқандық (12 тапсырма), 
әдептілік (12 тапсырма), сапаға бағдарлану (12 тапсырма), тұтынушыға бағдарлану 
(12 тапсырма), жемқорлыққа шыдамау (12 тапсырма) деңгейін анықтауға арналған 
тестер;

Екінші бағдарлама бойынша тестерді орындау үшін жалпы уақыт 
75 минутті құрайды.
Екінші бағдарлама үшін мүмкін болатын 4 (төрт) баллдан қатерлі аймақ: 

бастамашылық – 1,5 балл, коммуникативтілік – 1,5 балл, сараптамалық – 2 балл, 
ұйымдасқандық – 1,5 балл, әдептілік – 1,5 балл, сапаға бағдарлану – 1,5 балл, 
тұтынушыға бағдарлану – 1 балл, жемқорлыққа шыдамау – 2 балл.

Әңгімелесу өткізу кезінде кандидаттардың конкурс комиссиясымен 
айқындалған тақырыпқа эссе жазуларына жол беріледі. 

Конкурс комиссиясы жұмысының ашықтылығы мен объективтілігін 
қамтамасыз ету үшін оның отырысына байқаушылар шақырылады.

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар ретінде Қазақстан Ре-
спубликасы 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 сая-
си партиялардың өкілдері, уәкілетті органның қызметкерлері қатыса алады.

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының отырысына қатысу үшін 
тұлғалар әңгімелесу басталғанға дейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей персонал-
ды басқару қызметіне (кадр қызметіне) тіркеледі. Тіркелу үшін тұлғалар персо-
налды басқару қызметіне (кадр қызметіне) жеке басын куәландыратын құжаттың 
көшірмесін,  Қағиданың 30-тармағында көрсетілген ұйымдарға тиесілілігін растай-
тын құжаттардың түпнұсқасын немесе көшірмелерін ұсынады. 

Қағиданың 15-тармағында көрсетілген тұлғаның келісімі бойынша кон-
курс комиссиясының отырысына сарапшылар шақырылады. 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 Республикасының 
Парламент және мәслихат депутаттары қатыса алады.

Конкурсқа қатысушылар мен кандидаттар уәкiлеттi органға немесе оның 
аумақтық бөлiмшесiне, не Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот 
тәртiбiнде конкурс комиссиясының шешiмiне шағымдана алады.

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 ауыл шаруашылығы басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің конкурстық комиссиясы.

«Б» корпусының Бос мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына орналасуға жалпы конкурс өткізу туралы
ХаБарландыру

Аудан Келіп түскен өтініштер саны Орны
Қызылорда қаласы 495 1

Қазалы ауданы 199 2
Шиелі ауданы 192 3

Жаңақорған ауданы 153 4
Қармақшы ауданы 136 5
Жалағаш ауданы 132 6

Арал ауданы 55 7
Сырдария ауданы 27 8

ХаБарландыру!
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері 

министрлігі Қызылорда облысы бойынша департаментінің 
басшысы, Әдеп жөніндегі кеңес төрағасы Жылқышиева 
Жазира Жақсылыққызы 2016 жылдың 15 сәуірінде сағат 
15.00-ден 17.00-ге дейін «Нұр Отан» партиясы Қызылорда 
облыстық филиалының ғимаратында (Ы.Жақаев көшесі, 1) 
азаматтарды жеке мәселелері бойынша қабылдау өткізеді.

Нәзипа Сарымсақова кәдімгі пластик бөтелкелерден гүлдің 
түр-түрін жасап, ауласын ғана емес, үйін де Иран бағына 
айналдырған. Мұндай керемет дүниені жасау туралы ой оған 
кездейсоқ келіпті. Бірде немерелерімен серуендеп жүріп өртеніп 
жатқан қоқыс арасынан пластик бөтелкелердің балқып, еріп 
жатқанын байқайды. Ал олардың пішіні оны қатты қызықтырады. 
Солайша бөтелкелерді бір кәдеге жаратуды ойлаған Нәзипа апа 
әуелі немерелеріне арнап мультфильм кейіпкерлерін жасайды. 
Оларды түрлі-түсті бояулармен бояп сән бере түседі. Солайша 
қызығушылығы одан әрі оянып, гүл жасауға бел шешіп кіріседі. 
Ал бүгінде бұл отбасының келіні мен қыздары қолөнердің аталған 
түрін шебер меңгеріп алған. Отанасы болса, бұл тек кәсіптің көзі 
ғана емес, көңіл сергітетін пайдалы іс деп біледі. 

– Табиғи гүлдер ауа тазартады, ал мен жасап шығаратын 
гүлдер бөлменің сәнін келтіріп, көңілдендіре түседі. Ал ең бас-
тысы оған қажетті құралдардың барлығы қолжетімді. Плас-
тик бөтелкелерді қырқып, қыздырып, өзіме қажетті пішінге 
келтіремін. Кейін оларды арнайы құмыраларға орналастырып, 
бояп шығамын. Осылайша қоқыста жататын бір реттік зат адам 
ойламаған кереметке айналып шыға келеді. Бұл бір жағынан 
көңілімді сергітеді. Екінші жағынан адамның ойлау қабілетін 
арттырады. Үшіншіден табыс көзі. Үйде зейнетте отырған мен 
секілді әйелдер осындай қалдықтарды кәдеге жаратып, тамаша 
туындылар жасап жатса керемет емес пе? – дейді шебер.  

Бүгінде оның кішкентай көмекшілері де бар. 9 жастағы 
Айзере әжесінің қасынан бір елі қалмай, қолынан келгенше 
жәрдемдеседі. Нәзипа апай осы арқылы ұрпағының еңбекқор бо-
лып өсетіндігіне сенімді. Одан өзге құрбысы Гүлнар Махмудова 
да жиі қасынан табылады. Себебі көзі ерте сыр берген 55 жастағы 

келіншек 3-топтағы мүгедек. Сондықтан сырлау жұмыстарын 
Гүлнар апайға сеніп тапсырған. Ал бұл шаңырақта қонақта 
болғандардың алған әсері мүлде ерекше. Қолөнер туындыларын 
бір көрген жан қайта қоңырау шалып тапсырыс берсе, енді бірі 
қызықтауға жиі келеді екен. Гүлдерді тамашалауға құмар сондай 
жанның бірі – Фируза Тойқожақызы.  

– Бұл үйге келгенде бау-бақшаға түскендей боламын. Гүлдер 
пластик бөтелкеден жасалғанымен, бойынан әдемілік, сәндік, 
нәзіктікті аңғаруға болады. Әр келгенімде бір гүлді қолыма 
қыстыра кетемін. Бүгінгі таңдауым сакура гүліне түсті. Адамға 
ерекше көңіл күй сыйлайтын ол менің де үйіне сән береді де-
ген ойдамын. Оны кәдімгі бөлме гүлдерінің арасына қойсаңыз да 
көркіне көрік қоса түседі, – дейді ол. 

Уақыт өткен сайын шебердің қолынан шыққан дүниелерге 
қызығушылардың да қатары артып келеді. Мәселен, бүгінде 
қаламыздағы бірқатар балабақшалар аулаларына ертегі 
кейіпкерлерін, гүлдердің түр-түрін арнайы тапсырыспен жаса-
туда. Ал ақшадан гөрі өнерді, ыстық ықыласты биік қоятын жан 
көбіне туындыларын сыйға береді екен. 

Осылай кәсіптің ғана емес, уақытын тиімді өткізудің жолын 
тапқан шебер енді мамырда өтетін облыстық көрмеге дайында-
лып жатыр. Ал одан соң үлкен белесті бағындырмақ ниетте. Бір 
апта бұрын қолына тиген ресми жолдама бойынша ол гүлдерін 
Астана төрінде өтетін “ЭКСПО-2017” көрмесінде көпшілік на-
зарына ұсынады. Осылайша үлкен жауапкершілік жүктелген 
қолөнер шебері осыған дейін жасаған раушан, түймедақ, роза 
сынды гүлдердің қатарын енді сирек кездесетін өсімдіктермен 
толықтыруды жоспарлап отыр. Оған құрбысы, немерелері, отба-
сы мүшелері де қолқабыс етуге дайын. Демек, бірлік ұялаған бұл 
үйдің “Нәзипаның оранжереясына” айналатын күн алыс емес.

Мөлдір ТоҚТАСыНҚыЗы.  

Сенбі күні V республикалық “Туған жер” 
атты әншілер конкурсы  қорытындыланды. Екі 
күнге созылған байқау қазақтың киелі ән әлемінде 
өзіндік орны мен қолтаңбасы бар композитор 
Кеңес Дүйсекеевтің 70 жылдық мерейтойына ар-
налды. Сайыс талабына сәйкес қатысушылар ком-
позитор туындысынан және еркін тақырыптағы 
әндер орындап, өз шеберліктерін барынша көрсете 
білуі шарт. Ал олардың өнеріне мерейтой иесімен 
қатар Ақжол Мейірбеков, Жеңіс Сейдоллаұлы, 

Қарлығаш Әбдікәрімова, Жеңіс Ысқақова сын-
ды кіл мықтылар баға берді. Еліміздің түкпір-
түкпірінен жиналған 24 талапкердің ішінен үздікті 
анықтау оңайға соқпады. Дегенмен, талантымен 
қазылар алқасын ғана емес көрермендерді де тәнті 
еткен астаналық Айдын Жұмабаев бас жүлдені 
қанжығасына байлады. Өзге қатысушылар жүлделі 
орындарды өзара бөлісті. Жеңімпаздар қаржылай 
сыйлықтармен марапатталды.

Мөлдір ҚоЖАХМЕТоВА.

Ұлт Көшбасшысының алдын-
да сөз сөйлеу бақыты екінің біріне 
бұйырмайтыны белгілі. Мақсат Елбасы-
мен жүздесуде, бабамыздың табаны ти-
меген жерге енді баланың табаны тиіп 
жатқанын, Келдібектің ұлы Қаз дауысты 
Қазыбектің Кембридж университетінде 
оқымаса да елімізге сіңірген еңбегі ұшан-
теңіз екенін, сондықтан қазақтай дарын-
ды, талантты халықтың баласы қай жер-
де жүрсе де әрдайым елдің алды болуы 
керектігін, біздің елді ақыл мен парасат, 
адал еңбек пен білім, деніміздің саулығы 
ғана алып шығатынын айтқан еді. Мірдің 
оғындай оның сөздері Президенттің 
көңілінен шығып, «Қай жерде жұмыс 
істейсің?» деп сұрағанда, «Тіл комитетінің 
төрағасымын», - деп жауап берді. Елбасы 
оған «Дәл баратын жеріңе барыпсың» - 
деп, «Болашақтың» түлегіне ризашылығын 
білдірген болатын. Осынау атпал аза-
матпен пікірлесіп, ой бөлісу мақсатында 
бірнеше сұрақтар қойған едік.

– мақсат, елбасы алдында сөйлеген 
сөзіңді естіген жанның риза болмағаны 
кемде-кем. Жалпы осы оқиға қалай бо-
лып еді?

 – Өмірімдегі ең айтулы сәттердің 
бірі болып саналатын бұл кез Елбасының 
«Болашақ» бағдарламасының 20 жылдық 
мерейтойында түлектермен кездесуінде 
өткен болатын. Мен арнайы бекітілген хат-
тамада сөйлейтіндердің тізімінде болған 
жоқпын. Сол мерейтойға шақырылған 
қонақтардың бірі болатынмын. Себебі, 

сол жылы стипендияға іліккендердің 
қатарында ғана болдым. Жиын соңына 
таман Елбасы жастарға «Араларыңда 
сөйлейтіндерің бар ма?» дегенде, мінберге 
шығып өз ойымды айттым. Әрине, қатты 
қобалжыдым. Ақыры сөз алып, сөйлеуге 
шыққаннан кейін белді бекем буу ке-
рек болды. Мен енді бір керемет дүние 
айттым деп айта алмаймын. Кәдімгі 
күнделікті ойда қорытылып жүретін ойлар 
еді. Елбасының көңіл бөліп, сөзіме құлақ 
салғаны, Алланың берген абыройы деп ой-
лаймын. 

Бұл Елбасының ең көреген 
шешімдерінің бірі деп ойлаймын. Мен 
қазір АҚШ-та тілдік курста оқып жатыр-
мын. Еңбегім еш кетпей, жақсы балл жина-
сам, АҚШ-тың белгілі бір университетінің 
мемлекеттік басқару саласының маги-
странты болам ба деген ой бар. Мен АҚШ-
қа отбасыммен бірге кеттім. Балаларым 
америкалық мектепте білім алып жатса, 
жұбайым екеуміз тілдік курста оқимыз. 

– Сіздің қазақ тілінің жанашыры 
екеніңізді көзі ашық, көкірегі ояу жандар 
жақсы біледі. Кезінде тіл комитетінің 
төрағасы қызметін де атқардыңыз. 
мемлекеттік тілдің бүгіні мен 
болашағы жайында пікіріңізді білсек? 

– Тіл – ұлттың тағдыры. Тілдің 
тағдырына бейжай қарауға әсте болмайды. 
Тіл жойылғанда ұлтта жойылатыны ақиқат. 
Алланың қалауымен менің тағдырыма Тіл 
комитетінің төрағасы болу жазылыпты. 
Комитет біраз қомақты шаруалар атқарды 

деп айта аламын. Тілдерді дамытудың 
бағдарламасы мен ономастикалық заң 
қабылданды. Үш тұғырлы тіл саяса-
ты қарқынды жүруде. Әрине, көңіл тол-
майтын тұстар да бар. Менің ойымша, 
қазақ тілі қызметте – жиналыстың, үйде  
дастарханның тілі болу керек. Сонда ғана 
біздің тіліміз жүйелі түрде дамиды деп 
айта аламын. Менің бүгінде білгенім, егер 
өз тіліңді еркін меңгерсең, өзге тілдерді де 
меңгеру өте оңай. Ал өзге бірнеше тілді 
біліп, өз тіліңді білмесең, оны қайтадан 
игеру өте қиынға соғады. Бір қуантарлығы, 
бүгінде үш тілде еркін ойлап, еркін 
сөйлесетін жастар көбейіп келе жатыр. Бұл 
да біздің Тәуелсіз Қазақстанның жетістігі 
деп ойлаймын. 

– Бүгінде жастар үшін үлгі тұтар, 
бетке ұстар тұлғасыз. Біз білмейтін 
тағы қандай қырларыңыз бар? 

– Бұған дейін өздеріңіз білетіндей 
Ұлттық Ұланда, ІІМ-де, Президенттің 
Күзет қызметінде, ҰҚК-да қызмет 
атқардым. Қазіргі әскери шенім – полков-
ник. Дзюдо мен әскери самбодан спорт 
шеберімін. ТМД елдерінің құқық қорғау 
және әскерилер арасында болған жарыс-
та ауыр салмақтылар арасында бас жүлде 
иегерімін. Спортты жастайымнан сүйіп, 
серік еттім. 

– Өскен ортаңыз, отбасыңыз тура-
лы айтсаңыз... 

– Мен қарапайым қазақ отбасынан 
шыққанмын. Әкем Нұрлыбек пен анам 
Бибісара бүгінде зейнет демалысындағы 
жандар. Өзіміз төрт ағайындымыз. Мен 
үйдің үлкенімін. Соңымнан ерген екі 
қарындасым мен бір інім бар. Барлығы 
үйлі-баранды. Қарындастарым Астана-
да тұрады. Ал ата-анам кенже інім Азамат 
пен келінім Гүлнәрдың қолында. Әкем са-
налы ғұмырында Асқар Тоқмағамбетов ау-
ылында механик болып қызмет атқарды. 
Қазір соның жемісін көріп, еңбегінің 
арқасында елге сыйлы жан болып отыр. 
Ал анам шәкірт тәрбиелеу ісіне біркісідей 
атсалысқан ұстаз. Мен өз ауылымды қай 
қиырда жүрсем де мақтаныш етемін. 
Адамдарының ауызбіршілігін, бірлікке 
бекем, ынтымаққа жақын екенін айтып 

жүремін. Тіпті, әлемдегі ең жақсы ауыл 
деп есептеймін. Баяғы бала күніміздегі 
қой бағып, балық аулаған күріштіктер жиі 
есіме түседі. Бала кезімізде үстінен секіріп 
ойнайтын Московский көпірін айтсайшы. 
Ауылдағы сыныптастарымды сағынғаннан 
болуым керек кейде түсіме енеді. Был-
тыр мектеп бітіргенімізге жиырма жыл 
толды. Сыныптастарымның басым бөлігі 
ауылда тұрады. Атап айтсам, Жәнібек, 
Нұрлан, Бейбіт, Сахан, Еркін, Самат, Кен-
жебек, Рүстем деген жігіттер. Барлығының 
бүгінде бала-шағасы бар. Келіншектері 
де қазақы отбасыдан шыққан жақсы жан-
дар. Ауылға барсам бәріміз бас қосып, бір 
абыр-сабыр болып қаламыз. Мұндайда ри-
ясыз рахаттанамын. Міне, мен өскен ауыл 
осындай. 

– Өзіңізді үлгі тұтатын кейінгі 
толқын іні-қарындастарыңызға қандай 
ақыл-кеңес бересіз? 

– Ұлы даланың ұрпақтарына 
ата-бабаларымыз «Қараңғы қазақ көгіне 
өрмелеп шығып күн болуды» аманат еткен. 
Себебі, біз өте аз халықпыз. Аз халықтың 
көп халыққа қарағанда жойылып кету 
қаупі зор. Қазақта «Жақсылықтың барлығы 
құштарлықтан, жамандықтың барлығы 
іштарлықтан» деген сөз бар. Іштарлықты 
қойып, ғылымға, білімге, спортқа, биз-
неске, кәсіпке, әлемді тануға құштар бо-
луымыз керек. Күніне бес сөз болса да 
өзге тілдердің сөзін жатта. Тәнің мен 
жаныңды шынықтыр. Ұлтқа қызмет ету 
негізі білімнен емес, әуелі иманнан, сосын 
мінезден. Жаратушы Алласын танымаған 
адам, өзін білмейді, өзін білмеген адам, 
өзгеге не дей алады. Мынау ақпаратпен 
алысқан заманда өзіңді сақтап қалу үшін 
көшеде көзіңді тый. Сонда өзгересің, 
көңілің тынышталады. Меніңше иманды, 
білімді жастар еліміздің болашағы. Ақыл 
мен білім егіз жарасымын тауып жатса, 
қазақ баласы алмайтын қорған да, қамал да 
жоқ.

– Сұхбатыңызға рахмет.
 

Әңгімелескен
Нұрбек дӘурЕНБЕкоВ.

конкурс

ӨНЕР БӘЙГЕСІ ҚОРЫТЫНДЫЛАНДЫ
ЖаҚСылыҚТыҢ БарлыҒы 
ҚҰШТарлыҚТан...

кӘСІБІ кӨрМеГе ЖОл аШТы
Қала тұр

ғыны Нәзипа Сарым
сақова жақында “ЭкСпо2017” 

көрмесіне жолдама алды. Екі жыл 
бойы қолөнердің ерекше түрімен айна

лысып келген ол гүл өсірудің емес, 
жасаудың шебері.


