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БАСТАУЫШ ПАРТИЯ 
ҰЙЫМДАРЫНЫҢ 
ЖҰМЫСЫМЕН ТАНЫСТЫ
«Нұр Отан» партиясы облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары  Ибадул-

ла Құттықожаев қалалық бастауыш  партия ұйымдарының жұмысымен таныс ты. Алды-
мен  облыстық жұқпалы аурулар ауруханасында орналасқан «Шипагер» бастауыш пар-
тия ұйымының  тыныс-тіршілігін көрді. Аурухананың бас дәрігері Айна Қарабұзауқызы 
мұндағы атқарылып жатқан жұмыстар жайын баяндап, алдағы атқарылар істер туралы 
айтып  берді. Мұнан кейін облыстық халыққа қызмет көрсету орталығындағы «Халық» 
бастауыш партия ұйымында болды. Жалпы бұл орталықтың  мүмкіндігі  жыл өткен сай-
ын артып, халыққа сапалы қызмет етіп келеді. 

Партия филиалы төрағасының бірінші орынбасарына тұтынушылармен пікірлесіп, 
тұрғындар мұндағы қызметтің сапасы жоғары екендігін соңғы кезде қызмет көрсету 
аясының кеңейіп келе жатқандығын айтты. Одан әрі партия мүшелерімен кездесу ба-
рысында   И. Құттықожаев «100 нақты қадам» Ұлт жоспары мен 5 институционалды 
реформаны жүзеге асыру бойынша жұмыстарды жандандыру басты міндет екенін ай-
тып, бірлесіп жұмыс жасауға шақырды. Сонымен қатар «Теміржол» партия филиалы-
на қарасты «Жолаушы вагондарын жөндеу және Локомотив пайдалану депосы» баста-
уыш партия ұйымдары мен «Тұран» филиалының материалдық-техникалық базасымен 
таныс ты. Ондағы жұмысшылармен тілдесіп, атқарылып жатқан жұмыстарды 
көрді. Жас мамандармен де пікірлесіп, бастауыш партия ұйымдарында 
белсенді әрекет етуге, бірлесіп жұмыс жасауды ұсынды. Олардың ұсыныс 
пікірлерін де тыңдады. 

Сәт санап көктем күшіне еніп келеді. Осынау жаймашуақты ұтырлы 
пайдалануға тырысқан диқан қауым уақытпен санаспай еңбек етуде. Қайда көз 
тастасаңыз да, қарбаласқан қауырт тірлікті байқайсыз. Көктемнің әрбір сәті  
жылға азық екенін ұғынған ауылдағы ағайын егіс танаптарында қарбалас қимылға 
кірісіп те кетті.

Ағымдағы жылы Қазалы ауданында 17620 гектар жерге дәнді, мал азықтық, 
майлы дақылдар, картоп,көкөніс, бақша егу межеленген.  Оның ішінде басты 
дақыл күріш 7510 гектарды құрайды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда біршама 
артық. Нақты кезеңде  жаңа жоңышқа мен 450 га жаздық  бидай егілді. Ескі 
жоңышқа  тырмаланып, түгел суғарылған дейді біздегі дерек. Малдың қоңды  бо-
луы жем-шөпке  тығыз байланыстылығын  қаперге тұтсақ, бұл құптарлық жайт 
екені түсінікті де.

Көктемгі егіске қажетті тұқым дайындаудың маңыздылығын ескерген 
қазалылықтар күріш, бидай, жоңышқа тұқымдарын қамдап алса, сүрлемдік 
жүгеріге қажетті тұқым сатып алу үшін келісімдер жасап, жұмыстар жүргізуде. 
«Казагрэкс» АҚ тұқым сараптау зертханасының мәліметіне сүйенсек тексе-
руге әкелінген күріш тұқымының басым бөлігі себу дәрежесіне жеткізілген. 
Шаруашылықтарда күріш тұқымын тазалап, себу дәрежесіне жеткізу шаралары 
жалғасын табуда. Сортын жақсарту мақсатында «Рза-Агро» Ресейден, «Сыр мар-
жаны» ЖШС Ы.Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы ҒЗИ ЖШС-нан 
«Янтарь» тұқымын сатып әкелген екен. Минералды тыңайтқыш пен гербицид 
дайындау барысында да алға басушылық бар.

Науқанға қатысатын трактор, тұқым сепкіш, соқа, автомашина, трактор 
тіркемесі толық жөндеуден өткізілген. Оған қоса «Қазагроқаржы» АҚ арқылы 
14 дана ауыл шаруашылығы техникасын сатып алуға тапсырыс беріліпті. 
Қаржы дағдарысына қарамай машина-трактор паркын жаңалауға деген осы-
нау игі қадамға риясыз сүйсінесің. Бөлінген арзандатылған дизель отынын 

шаруашылықтарға жеткізуші болып белгіленген «Нефтьтранс-Қызылорда» ЖШС  
өз міндетіне кірісіп те кетті. Су лимитіне келісім алынса, шаруашылықаралық, 
ішкі шаруашылық каналдарының су жолдары тазартылып, гидропост және су 
сору қондырғылары түгел жөндеуден өткен.

Сонымен  Қазалыда молшылыққа нақты  қадам жасалуда.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
 Қазалы ауданы.

КөКтемгі дала жұмыстары

ТҰқЫМ ДАЙЫН, ТЕхНИкА САЙ

Бірқатар оңды сипаттағы болжамдарға 
қарамастан, әлем экономикасында әзірге тұрақтылық 
байқалатын емес. Көптеген елдерде ішкі жал-
пы өнімнің өсімі болмашы деректермен немесе 
жағымсыз цифрлармен сипатталады. Әлемнің мұнай 
өндіретін көптеген елдерінің ішкі жалпы өнімінің 
өсімі тікелей мұнай мен газ бағасына тәуелді болып 
отыр.

Үстіміздегі жылдың ақпан айында мұнайды экс-
порттаушы елдердің бірқатары осы сәуір айының 
17-де Катар елінің астанасы Доха қаласында 
кездесіп, мұнай бағасын көтерудің ықтимал шара-
ларын қабылдамақшы. Мұндай идеяны көтерушілер 
қатарында Эквадор, Алжир, Нигерия, Оман, Кувейт, 
Біріккен Араб Әмірлігі және Ресей сияқты мемле-

кеттер бар. Олардың өзара ымыраға келуі пәлендей 
қарама-қайшылықтар тудырмауы мүмкін. Бірақ бұл 
орайда ұзақ жылдар санкцияның бұғауында болып, 
одан жуырда ғана арылған Иранның пікірі шешуші 
болатын сыңайлы. Ал Иран өз кезегінде мұнай өндіру 
көлемін төмендетпей, оны ұлғайтуды көздейді. 

Кейбір сарапшылардың пікірінше, Катардағы 
кездесу әлем рыногындағы жағдайды сауықтыруға 
ешқандай оңды әсер етпейтін сыңайлы. Ал егер оңды 
шешім қабылданып, аталған елдер 2016 жылдың 
өн бойында мұнай өндіруді осы жылдың қаңтар 
айындағы деңгейден асырмайтын болса, бұл әлем 
экономикасына айтарлықтай оңды ықпал жасайды. 
Демек, бірқатар елдердің экономикасы көтеріліп, 
ішкі өнімнің өсімі артатын болады. Бұл бір жағынан 

Ресейдің, сондай-ақ Әзірбайжанның, Қазақстанның 
ішкі мүмкіндіктерін жаңа бағытқа бұруға ықпал жа-
сайды. Бюджеттің әлеуметтік сипаты басым болып, 
аталған елдерде көптеген жобаларды жүзеге асыруға 
мүмкіндік береді.

Бірақ, сарапшылардың пікірінше, Доха 
кездесуінен кейін мұнай бағасы көтерілгеннің өзінде 
ол алдағы жылдары 2014 жылдың деңгейіне жетпейді. 
Бүгінгі дағдарыс барысы көрсетіп отырғандай, мұнай 
бағасының жоғары деңгейіне жетуіне әлде де бес-
алты жыл керек. Сонымен Дохада қандай шешім 
қабылданады. Күте тұрайық.

Ж.ӘЛМАХАНҰЛЫ.

ЖАУЫНГЕРЛІк ТУ 
ТАБЫС ЕТІЛДІ
ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 2015 жылғы 1 қазандағы 

№94 Жарлығына сәйкес облыс бойынша қылмыстық атқару-жүйесі 
департаментінің жауынгерлік туы бекітілген-ді. Кеше Қызылорда облы-
сы әкімінің міндетін атқарушы Қуанышбек Ысқақов аталған Жауынгерлік 
туды тапсыру рәсіміне қатысты.

Іс-шара №5547 әскери бөлімінің алаңында өткізіліп, қылмыстық-
атқару жүйесі департаментінің жеке құрамы сап түзеп тұрды. Әскери 
оркестр тақырыптық марштар ойнап, алдымен еліміздің көк байрағы 
әкелінді. Сонан соң, Қуаныш Досмайылұлына сөз берілді. Ол өз сөзінде 
қылмыстық атқару-жүйесі шеңберінде аймақта атқарылып жатқан 
жұмыстарға тоқталды. Жазасын өтеушілерді өмірге бейімдеу мақсатында 
қолға алынған бастамаларды тілге тиек етті. Сонан соң, Жауынгерлік ту 
мен грамотасын  Қылмыстық атқару-жүйесі департаментінің облыс бой-
ынша бастығы, әділет полковнигі Ғанибек Отарбаевқа табыстады.

Жауынгерлік ту тапсырылған соң, облыстық қылмыстық атқару 
жүйесі департаментінің ардагерлер кеңесінің төрағасы Серікбай Жаму-
ров сөз сөйлеп, игі тілегін жеткізді. Шара жеке құрамның саптық шеру 
жасауымен аяқталды.

Н.ТАсТЕМір.

Жасыратыны жоқ, бұрын жүргізуші куәлігін алудың машақаты көп еді. Тамыр-таныс 
іздеген былай тұрсын, тапқанның өзінде өліп-талатын жұрт. Қазір қалай? Қазір автокөлік 
жүргізуді үйрететін мектеп курсын тәмамдап келсеңіз болды. Теориялық және тәжірибе 
жүзінде емтихан тапсырасыз, ойдағыдай баға алсаңыз, әрі кетсе екі сағаттың ішінде 
жүргізуші куәлігіңіз дайын. Осы айдың аяғына таман автомектепте оқуды міндеттемейтін 
заң күшіне енуі тиіс. Ол кезде А және В санаттары бойынша куәлік алғысы келгендердің 
жұмысы одан сайын жеңілдегелі тұр. 

Жалпы, мұнда жүргізуші куәлігін беру және көлікті тіркеу-шығару төңірегіндегі 
қызметтер көрсетіледі. Айталық, сіз көлігіңізді сатқыңыз келіп, орталыққа кірдіңіз делік. 
Алдымен, анықтама бөліміндегілер сізді қажетті маманға жібереді. Сонан соң, сатып алу-
шы және сатушы тараптардың берешек айыппұлдарының бар-жоқтығы анықталады. Одан 
кейін салық органына қарыз еместігі тексеріледі. Әрмен қарай кедендік рәсімдеудің жай-
жапсары талапқа сай ма, сай емес пе, осы тұсы нақтыланады. Әрине, бұл қызметтер үшін 
тиісті органдардың қызметкерлері ұйымдастырылған. Сонан соң, барып фотосуретке 
түсесіз де, 2 сағат ішінде көліктің техникалық құжаты дайын болуын күтесіз. Арнайы күту 
залы бар, екінші қабатта асхана орналасқан. Бұл уақытта орталық ішіндегі «Лотон» фир-
масы сіз күткен құжатты едел-жедел дайындау үстінде болады. Көлігіне VIP нөмір тағам 
деушілер болса, қалтаңызға кемінде 300 мың теңге салып келсе жетіп жатыр. Сатылым-
да тұрған «444 CBA 11» сериялы нөмірі, мәселенки, 290 577 теңге тұрады. «777», «001»-ге 
көңіліз ауса, 483 588 теңге төлейсіз. Мына деректі айта кетейік, былтыр жоғары сұранысқа 
ие 77 нөмір сатылып, орталық мемлекет бюджетіне 24 млн теңге  қаражат түсіріпті.  

Жүргізуші куәлігін алу да осылайша рет-ретімен кете береді. Біз орталық меңгерушісінің 
міндетін атқарушы Бағдат Шахановпен тілдескенбіз.

– Ашылғалы бері орталық тұрғындарға 41 735 қызмет көрсетті. Өткен жылы бұл көрсеткіш 
33 798 бол ған еді. Оның 3 768-і жүр гізуші куәлігін беруге қатысты. Егер де тұрғынның ав-
томектепті бітіргендігі жөнінде куәлігі болса, келеді де іштен дәрігерлік тексеруден өтеді. 
Сосын теориялық, тәжірибелік сынақтар тапсырады. Сынақтан сүрінсе, ертеңіне қайта 
тапсыруға мүмкіндігі бар. Айта кетейін, куәлікті алғаш рет алуға талаптанғандар емтихан-

нан құлаған жағдайда, 
бір жетіден соң қайта 
бағын сынай алады. 
Сынақтан ойдағыдай 
өткендер 2 сағатқа жет-
пей куәлік алады,  - 
дейді Бағдат Шаханов.

Сынақ демекші, 
мұнда сынақ тап сыру-
шының қарым-қабілетін 
компьютер анықтайды. 
Яғни, бәрі электрон-
ды түрде. Бармақбасты, 
көзқыстыға салып, 
тұтынушының құқығын 
таптауға жол жоқ. Жал-
пы, мекемеде 60-қа 
жуық қызметкер жұмыс 
жасайды. Материалдық- 
техникалық базасы 
толық қанды жарақ-

тан  дырылған. 4 жеңіл көлік, 1 тіркемесімен жүк көлігі бар. Бұлар жүргізуші куәлігін 
алам, сынақ тапсырам дейтіндерге қызмет ететін темір тұлпарлар. Жәй ғана көлік айдап 
үйренгіңіз келсе, ақысын төлеп 1 сағат тізгіндеуіңізге де болады. Сондай-ақ, скутер да бар 
екен. Бірақ, әлі күнге бұл техника бойынша қызметке жүгінгендер кездеспепті. 

Жуырда халыққа қызмет көрсететін бұл мекеме қайта құрылымдаудан өтті. Ендігі 
атауы «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес 
акционерлік қоғамының Қызылорда облысы  бойынша филиалы – «Халыққа  қызмет  
көрсету  орталығы»  департаменті болып өзгерді. Осы департаменттің №4 бөлімі – 
мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы. Әрине, аты өзгергенмен, заты 
өзгерген жоқ. Қай кезде де халыққа қалтқысыз қызмет етеді.

Нағымжан сАУЯЕВ.

нұр Отан

Әлем эКОнОмиКасы

МЕМЛЕкЕТТІк 
қЫЗМЕТТІҢ
ЖАҢА 
БАҒЫТТАРЫ

Кеше облыс әкімінің орынбасары  Қуанышбек Ысқақовтың 
төрағалығымен «100 нақты қадам» Ұлт жоспарын жүзеге асыру 
аясында мемлекеттік қызмет туралы заңнамалар мен сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы шараларды, жаңа Әдеп кодексін қолдануға 
байланысты түсіндірме жұмыстарын жүргізуге арналған 
семинар-кеңес өтті. 
Қуанышбек Досмайылұлы кеңеске қатысып отырған облыстық 

басқармалар мен департамент басшыларына шараның мақсаты жайлы ай-
тып өтті. Мұнан соң облыстық мемлекеттік қызмет істері департаментінің 
басшысы, Әдеп жөніндегі кеңес төрағасы Жазира Жылқышиева 
мемлекеттік қызмет саласындағы жаңалықтармен таныстырды. Ол өз ба-
яндамасында сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне сыртқы талдау жүргізу 
бойынша департаменттің жұмысына, Әдеп жөніндегі кеңес қызметіне, 
қолданыстағы заңдардың бұзушылығын жасаған бірінші басшылардың 
жауапкершілігіне кеңінен тоқталды. Ал «Б» корпусының әкімшілік 
мемлекеттік қызметшілерін бағалау жүйесі бойынша Мемлекеттік қызмет 
басқармасының басшысы Ғалымжан Ілкібаев түсіндірме жасады. 

Мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызмет көрсету сапасы бойын-
ша департамент жүргізген бағалау мен бақылау нәтижелерін Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер басқармасының басшысы Талғат Нұртаев таныс-
тырды. Басқарма басшысы мемлекеттік қызмет көрсетудің стандартта-
ры мен регламенттерін орындаудағы бұзушылықтар жайлы деректерді 
келтіріп, жергілікті атқарушы органдар тарапынан жасалынған ішкі 
бақылауға ерекше тоқталып кетті.

Семинар-кеңес соңында қатысушылар өздерін қызықтырған 
сауалдарға тиісті жауаптарын алды. 

Ы.ТӘЖіҰЛЫ.

ДОхА кЕЗДЕСУІ: БІР ҮМІТ, БІР кҮДІк

МАМАНДАНҒАН 
ОРТАЛЫқ
қалтқысыз қызмет етеді

Былтыр наурыз айында «Халыққа қызмет көрсету орталығы» 
Қызылорда облысы филиалы жанынан Мамандандырылған халыққа 
қызмет көрсету орталығы ашылған еді. Әуежайға барар жолда 5 гектар 
жерге орын тепкен орталықтың жұмысымен жуырда танысып қайтқан 
болатынбыз.

Нұрсұлтан Назарбаев пен Р.Ердоған кез-
десуде Түркия Президентінің Қазақстанға 
былтыр сәуірдегі сапарында қол жеткен 
уағдаластықтардың жүзеге асырылу барысын 
қарастырды.

Сондай-ақ екі ел көшбасшылары сауда-
экономика, инвестиция, ауыл шаруашылығы 
және мәдени-гуманитарлық салалардағы 
ынтымақтастықты нығайту мәселелерін 
талқылады. Бұл бағыттарда бірлескен пер-
спективалы жобалар бар екені, оларды жүзеге 
асыруға екі елдің шағын және орта бизнес 
өкілдері қатыса алатыны айтылды.  

Мемлекеттер басшылары халықаралық 
күн тәртібіндегі өзекті мәселелер мен терро-
ризмге және экстремизмге қарсы күрес аясын-
да қабылданып жатқан шаралар жөнінде пікір 
алмасты.

Қазақстан Президенті биыл наурыз айын-
да Анкарада болған террорлық актіге байла-
нысты Р.Ердоғанға тағы да көңіл айтты.

Екіжақты қарым-қатынас мәселесіне 
тоқталған Мемлекет басшысы Түркияның 
жетекші компаниялары мен холдингтерінің 
мемлекетіміз тарапынан елеулі қаражат 
бөлініп отырған индустриялық-инновациялық 
даму және «Нұрлы жол» бағдарламаларын 
жүзеге асыруға белсене қатыса алатынына на-
зар аударды.

Мемлекет басшысы Қазақстанның 
Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруі тауар айна-

лымын, соның ішінде Түркиямен арадағы тау-
ар айналымы көлемін арттыру үшін еліміздің  
алдынан зор мүмкіндіктерге жол ашатынын 
айтты.   

Қазақстан Президенті біздің республи-
камыздың транзиттік-көліктік әлеуеті жоғары 
екенін, оны екі ел экономикасының игілігіне 
тиімді пайдалануға болатынын атап өтті.

Сонымен қатар Мемлекет басшысы Ан-
тальяда «ЭКСПО-2016» және Астанада 
«ЭКСПО-2017» көрмесін өткізу тұрғысынан 
Қазақстан мен Түркияның тәжірибе алмасуы 
маңызды екеніне назар аударды. 

Р.Ердоған бірқатар бағыттар бойын-
ша алға қойылған мақсаттарға жету үшін 
екіжақты ынтымақтастықты одан әрі нығайту 
қажеттігін айтты. 

Осыдан кейін екі ел көшбасшылары 
келіссөздерінің қорытындысы бойынша ис-
лам әлеміндегі татуласу жөніндегі бірлескен 
декларация қабылданды.

Мемлекеттер басшылары құжатта 
халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті 
қолдауға және мемлекеттер арасындағы 
достық қарым-қатынастарды дамытуға 
бағытталған қағидаттарды берік ұстанатынын 
растады.

Сонымен қатар Нұрсұлтан Назарбаев пен 
Р.Ердоған Ислам ынтымақтастығы ұйымына 
мүше елдерді мемлекетаралық қатынастарда 
және қақтығыстар мен дауларды реттеу 

мәселелерінде ізгі ниет пен ерік-жігер таны-
ту және сындарлы қадам жасау арқылы ислам 

әлеміндегі қарым-қатынастың жаңа парадиг-
масын қалыптастыруға шақырды.

БІРЛЕСкЕН ДЕкЛАРАЦИЯ 
қАБЫЛДАНДЫ

Кеше  мемлеКет 
басшысы  стамбулға 
барған  сапарында 
түрКия  республиКасының 
президенті  реджеп  тайып 
ердОғанмен  Кездесті.
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200 томдық «Сырдария 
кітапханасы» (2007-2009ж.ж.) 
– Сыр елінің кешегі, бүгінгі 
көркем әдеби шығармаларының 
антологиясы. Сыр елінің әдебиеті 
қазақ әдебиетінің құрамдас бөлігі 
екені түсінікті, әрине. Дегенмен, 
оның өзіндік дәстүрі, түу көздері 
мен негіздері, қалыптасу жолдары 
мен даму арналарының болатынын 
жоққа шығара алмаймыз. 
«Сырдария кітапханасын» жасау 
барысында, міне, осы дәстүр 
тұтастығы, оның сабақтастығы 
мен жалғастығы, бүгінгі өмірі түгел 
ескерілді. Сыр елі әдебиетінің 
інжу-маржандарын кітапханаға 
айналдыру барысында оның 
ғылыми тұрғыдан жүйеленуі 
мен сарапталуына басты 
назар аударылды, әрбір кезең 
әдебиетінің өзіндік сыры мен 
сипатын танытатындай талантты 
дүниелердің кітапхана құрамына 
енуіне күш салдық.

 «Сырдария кітапханасының» құрамында белгілі 
ақын, жерлесіміз, күні бүгінде адам өміріндегі 
асқаралы асу – 70 жасқа келіп отырған Шөмішбай 
Сариевтің де екі томдық шығармалары берілді.

Қазіргі қазақ поэзиясының көрнекті өкілі 
Ш.Сариевтің шығармашылығы арқылы бүгінгі 
әдебиетіміздің өскен өрісі, жайған өркені, жеткен 
биігі дәлелденеді. Бүгінгі лирикалық поэзиямызға 
тән жанрлық сипат, тақырыптық ерекшелік, 
мағыналы мазмұндық, көркемдік ізденістер ақын 
шығармашылығы арқылы тайға таңба басқандай 
анық танылады. Қазақ өлеңінің мол дәстүрін асқан 
зергерлікпен, шығармашылықпен игеріп қана 
қоймай, өзінен кейінгі өрендерге мирасқорлық 
етердей еңселі әдебиет туындыларымен ақын 
Ш.Сариев қазақ әдебиетінің тарихынан ойып орын 
алды деп бүгін нық сеніммен айта алсақ керек.

Осы екі томдықта берілген ақын шығармаларын 
сараптап, саралап қарағанымызда байқалған 
ерекшелік – оның дәстүршіл ақын екені. Ол, әрине, 
қазақ поэзиясының көне дәстүрін-толғау үлгілі 
поэзиямызды, ән-өлең, әнші-ақындар мұрасын берік 
ұстанушы ғана емес жалғастырушы, жаңғыртушы, 
ол сондай-ақ ұлы Абай дәстүрінің өміршеңдігін өз 
шығармаларымен дәлелдеуші, Кеңес дәуіріндегі 
қазақ поэзиясының бар жеткен жетістігін бүгінгі 
әдебиет өмірімен байланыстырушы болып келеді. 
Егемен еліміздің өскелең өрендері-жастардың 
басқалармен бірге Ш.Сариев өнеріне сүйене өсіп 
келе жатқаны көз алдымызда өтіп жатқан әдебиет 
шындығы. Себебі, ақынның бүтін шығармашылығы 
– қазақ әдебиетінің кешегі, бүгінгі тарихымен 
қосөрім  бірге өріліп келе жатқан өнегелі өнер үлгісі.

Ш.Сариев – лирик ақын. Оның өлеңдері 
ойлылығымен ерекшеленеді. Мысалға жүгінсек: 
«Өмір-жүйрік» («Сырдария кітапханасы», 1 том, 
42-бет) деп аталатын өлеңінде:

«Өмір жүйрік бәріне жеткізбейді,
Адам көңілі жер емес, көкті іздейді
Арман-жүрек маздаған шоқпыз дейді,
Жанған жүрек алаулар отпыз дейді.
Сағым боп көз алдыңда көкжиегің,
Жақындасаң алыстап, жеткізбейді»
Әр шумағы алты жолдан тұратын төрт шумақ 

өлеңде өмір жайлы толғаныс бар. Өмірдің өзі 
абстрактілі ұғым. Бұл өлең жолдарын дерексіз 
поэзия үлгісі деуге болар. Абстрактілі ұғым 
өмір ғана емес, адамдық болмыс, бітім, сипат, 
адамгершілік қасиеттер. Бұлар нақты бір адамның 
төңірегінде емес, жалпылама алынып жырланғанда 
абстрактілі ойға жетелейді. Бұндай өлеңдер кешегі 
Асан қайғы бабамыздың:

«Құлағы жоқ, жалы жоқ,
Құлан қайтып күн көрер,
Аяғы жоқ, қолы жоқ,
Жылан қайтып күн көрерінің» бүгінгі әдебиет-

тегі өзгеше пішінді жалғасы сияқты көрінеді. Әдет-
те бұл тақілеттес өлеңдердің біреуге арналып, не 
бір дерекке байланысты дүниеге келіп жататыны да 
бар.

Қазақ толғауларын ой, сезім толғаулары деп 
қарастырып келдік, ал осы екі түр де бүгінгі 
кәсіби әдебиетімізде жаңғырған, жетілген қалыпта 
жиі ұшырасады десек, бұған куә Ш.Сариев 
шығармашылығы. Бүгінгі әдебиетіміздегі осындай 
өлеңдердің бірқатарын ойды негізге алып, 
философиялық тақырыптағы өлеңдер деп жіктеп, 
жіліктей аламыз ба? Қазіргі қазақ лирикалық 
поэзиясы басқа ұлттар әдебиетіндегі сияқты 
тақырыптық принциппен жіктеп-жіліктеуге келе 
бермейді. Өйткені, сөз өнері де өнердің басқа түрлері 
сияқты өзінің өмір танытушылық функциясын 
барынша күрделендірді, адамзатқа өнердің басқа 
түрлерімен, әдебиеттің басқа жанрларымен 
бірлесіп, жымдасып, тоғысып қызмет көрсететіндей 
жағдайға келді. Кеңес әдебиеттануының өзінде, 
мәсе лен, белгілі әдебиет теоретиктері Н.Гуляев, 
Г.Н.Поспелов, т.б. лирикалық поэзияны филосо-
фиялық деп топтастырудың қате екенін өз зерт-
теулерімен дәлелдеп берген.

Тағы да өмір туралы ақын «Өмір бұл» («Сыр-
дария кітапханасы», 1 том, 54-бет) өлеңінде:

«Өмір де теңіз екен,
Теңіз де, мұхит-көлмен егіз екен,
Су, ауа бар тіршілік негізі екен,
Артып тірлік тертесін мойынға асып,
Кей адам арба сүйрер өгіз екен», - дейді.
Осы сынды өлеңдердің ақын шығармашы-

лығында өте көп кездесетінін, бұндай өлеңдердің 
қазақ поэзиясында мол мазмұн құрап отырғанын 
ескерсек, оларға әдеби-эстетикалық тұрғыдан әділ 
баға беру үшін осы саладағы іргелі ғылыми-зерттеу 
еңбектерге сүйенбесек болмайды. Өткен ғасырдың 
70-жылдарының аяғында одақтық әдебиеттанудың 
білгірі, белгілі әдебиет теоретигі Г.Н.Поспелов 
орыс совет лирикалық поэзиясына салыстырмалы-
тарихи типологиялық әдіспен зерттеу жүргізіп, оны 
бес түрге бөліп қарастырған. («Лирика», Москва, 
МГУ,1976) Солардың бірі – «медитативная лирика». 
Медитативная деген атаудың медитациядан шық-
қанын, медитацияның қазақша баламасы толғау, 
толғаныс екенін ескерсек, қазіргі қазақ поэзиясында 
бұндай өлеңдер саны жағынан өте көп, сапасы 
жағынан да әлемдік деңгейдегі үздік туындылардың 
қатарын толықтырып келеді.

Әдебиет жанрлары мен жанрлық түрлерін 
топтастырғанда, жіктегенде салыстырмалы- 
тарихи типологиялық әдісті қолданудың мынандай 
артықшылықтары бар. Біріншіден, әдебиет 
туындылары ұқсас та, ұқсас емес те жақтарына 
қарап топтастырылады. Тақырыптық принцип 
бойынша топтастырылғанда, бәріміз білетіндей, тек 
ұқсас жақтары ғана негізге алынатын. Екіншіден, 
салыстырмалы тарихи-типологиялық әдіс бойынша 
зерттегенде кез келген шығарма бөлшек күйінде 
ғана емес, бүтіннің бөлшегі күйінде қарастырылады. 
Яғни, бір шығарма зерттелгенде бүкіл әдебиет 
болмысы, тарихы негізге алынады. Тақырыптық 
принцип бойынша көркем шығарма зерттелгенде 
бір суреткердің шығармашылығы, әрі кеткенде 
әдебиеттің белгілі бір кезеңі ғана қарастырылатын. 
Үшіншіден, салыстырмалы тарихи-типологиялық 
әдіс бойынша зерттеуде кез келген әдеби шығар-
маның басқа ұлттық әдебиеттегі тәжірибесі 
ескеріліп отырады.

«Тәуелсіздікте» – («Сырдария кітапханасы», 1 
том, 67-бет) Ш.Сариевтің тебіреніс-толғаныстарға 
жиі баратынын, ой мен сезімді қатар өру арқылы 
дерексіз дүниенің сыр-сипатына оқырманды ойға 
шақыру арқылы қанықтыратынын дәлелдейтін 
өлең. Бұндай өлеңдердің жанрлық сипаты, идея-
лық мазмұны ақынның яки субъектінің ой-толға-
ныстарынан көрінеді. Қазіргі лирикалық поэзия-
мыздағы саны жағынан көп осындай өлеңдерді 
ұлттық толғаулардан тамыр тартатын, әлемдік 

әдебиеттің озық тәжірибелерін бойына сіңіріп 
дүниеге келген медитативті поэзияның жарқын 
үлгілері санатына қосуға әбден болады деп 
ойлаймыз.

«Тәуелсіздіктегі» шумақтар:
«Жатырмыз біз жаңа есті сенсең жиып,
Тағдыр басын туған ел теңселді иіп.
Тәуелсіздік – сен неткен абзал едің,
Алатаудай бұл күні еңсем биік» делінген 

қалыпта келеді.
Тәуелсіздік деген мынау деп қолға ешкімнің 

ұстата алмайтын дүниесін толғаныстар, тебіреністер 
арқылы санаға сіңіру медитативті лирикалық 
поэзияның үлгісіне тән сипат дер болсақ, бұндай 
өлеңдер ақын шығармашылығында өте көп.

Медитативті лириканың бірқатар үлгілері 
лирикалық «меннің» активтілігі арқылы ақынның 
өмірбаянынан әрі асып, бәріміздің ойымыз бен 
сезіміміз болып көрінетіні Ш.Сариев өлеңдерімен 
де дәлелденеді. Медитативті өлең үлгілері ақынның 
бірінші жақтан сөйлеп, өз ішіне үңілуінің, өз-
өзіне  анализ жасауының негізінде дүниеге 
келеді. Бұндай өлеңдер лирикалық поэзияның 
классикалық анықтамасына толығымен сәйкес 
келіп, субъективтілік сипатының басымдылығымен 
ерекшеленеді.

Ақынның «Менің жаным» («Сырдария кітап-
ханасы», ІІ том, 144-б) өлеңіндегі:

«Менің жаным – қарапайым өмірдей,
Менің жаным – жұмбақ әлем көгіндей.
Жұлдыздары жатар кейде жарқырап,
Жұлдыздары жатар кейде көрінбей»
Осы және өлеңнің басқа шумақтарындағы ой 

мен сезім ақынның өз аузынан, бірінші жақтан 
айтылады, бұл осы тақылеттес өлеңдердегі 
өмірбаяндық деректердің лирикалық «мен» арқылы 
жинақталып, топтастырылып берілгенінің дәлелі 
болып табылады. Лирикалық «меннің» өнердің 
предметі болатынын ескерсек, өлеңде айтылған, 
жырланған ой мен сезімнің екі түрлі сипатқа 
1) автобиографиялық, 2) автопсихологиялық 
негізделіп дүниеге келетініне грузин зерттеушісі 
А.М.Беселия да көптеген мысалдар келтіреді. 
(«Кто ты, лирический герой?» Сухуми, 1979 ж.) 
Демек, лирикалық «меннің» айтқандары өмірдің 
емес, өнердің заңдылықтарын, шарттылықтарын 
айқындайды деген сөз. Ш.Сариев өлеңдерінде де 
осы ерекшелік танылады.

«Қателігім менің» («Сырдария кітапханасы», ІІ 
том, 149-б) өлеңінде ақын: 

«Жүрегімнің жалынын, отты берем,
Отты берем деуменен, өтті белең.
Оралмайтын, өмірде жоғалмайтын,
Қаншама қателіктер кетті менен», - деп ағынан 

жарылады. Қателеспейтін пенде жоқ. Бұл ақынның 
сыры ғана емес, бәріміздің сырымыз болып қабыл-

данатыны өнер деген құдіреттің тылсымына тән 
қасиет. Ал осындай қасиет-қадірдің, сыр мен си-
пат тың толғау (медитативті) өлеңдерімізде ерек-
ше байқалатынын да ақын шығармашылығы 
дәлелдейді.

Қазіргі қазақ поэзиясында саны жағынан 
өте көп, сапасы жағынан мазмұнды күйде жиі 
кездесетіні арнау өлеңдер. Ш.Сариевтің «Сырдария 
кітапханасында» берілген ІІ томдығының 2-томында 
40-қа жуық арнау өлеңдері топтастырылған. Арнау 
өлеңдердің өзіндік ерекшелігіне келер болсақ, 
бұндай өлеңдердің, атынан көрініп тұрғанындай, 
арналған нақты объектісі, нысаны болғаннан 
кейін өлеңде сол нысанға сипаттама, мінездеме 
жасалады. Арнаудың медитативті лирикадан түбірлі 
айырмашылығы да осында.

Арнауда ақынның ойы мен сезімі өз ішіне емес, 
керісінше өлең нысанына, дерегіне бағытталып 
жырланады. Өлең, демек, 1 жақтан емес, ІІ, ІІІ жақтан 
басталады. Өлең сипатын ақынның (субъектінің) 
емес, объектінің, оған жасалған сипаттама, мінез-
деменің жай-күйі белгілейді. Бұндай өлеңдердің 
дүниеге келуінде бейнелеу тәсілінің субъективтік 
емес, объективтік түрі қызмет етеді. Профессор 

Г.Н.Поспелов лири калық 
поэзиядағы осындай өлең-
дерді «пер со  нажная» лирика 
деп топтас тырған. Ш.Сариев 
ш ы  ғ а р   м а ш ы л ы ғ ы н д а ғ ы 
арнау өлеңдерді осы бағыт та 
зерт теп, зерделеп байқа ға-
нымызда әдебиеттің теория-

сы мен тарихына қатысты көптеген мәселелердің 
бой көтеретініне көзіміз жетті.

Ш.Сариевтің Кемел Тоқаевтың 80 жылдық 
мерейтойына арналған өлеңінде («Сырдария 
кітапханасы» ІІ том, 258-бет)

«Қазақтың тағдыры үшін неге де алаң,
Келе жатқан сияқты кемеде адам.
Жазушылар үйінде талай жайсаң,
Солардың ортасында Кемел ағам»-деген 

шумақ бар. Байқағанымыздай, өлең персонажы 
– Кемел Тоқаев. Ақын не айтса да, аз жырласын, 
көп жырласын, бәрібір, осы Кемел Тоқаев туралы 
айтады, жырлайды.

«Кеудесінде сезім-гүл ұялаған,
Ажалға көз көргенді қия ма адам?
Жазушы әрі азамат Кемел сынды
Осылай өтті өмірден зиялы адам».
Бұл жолдар арнау өлеңдердің мазмұнында 

адамға, яки өлең кейіпкеріне мінездеме, сипаттама 
берілетініне дәлел.

Өлеңнің келесі шумағында:
«Ағаларды еске алып жүзім жанды,
Салмақты, сабырлы да қызу қанды...
«Болашағың туралы ойларыңмен»
Өмірде, Кемел аға ізің қалды».
Осы жолдардың өзі өмірде Кемел Тоқаевтың 

қандай адам болғанынан оқырманды хабардар 
етеді. Демек, арнаудың мүмкіншілігі өзінің уақыты 
мен кеңістігіне сай ақыннан тыс, бөлек  өлең 
кейіпкерінің бейнесін жасауға жетті деген сөз. 
Кемел Тоқаев өмірде болған адам, ақын еске алу 
арқылы оның бейнесін  жасап отыр. Бұл лирикалық 
поэзияның туындысы көлемінде яки арнау өлеңде 
жасалды дегені болмаса, ақыннан тыс объективті 
кейіпкер, өмірде болған адамның бейнесі. Осындай 
жағдайлар лириканың, әдебиеттің дәстүрлі тегінің 
таза субъективті поэзия делінетін анықтамасына 
уақыт өзінің өзгерісін ендіріп келе жатқанын 
дәлелдесе керек.

Қазақ поэзиясы үшін арнау – дәстүрлі жанр. 
Тұрмыс-салт жырлары, толғау үлгілі поэзиямыздағы 
жеке адамға арналған өлеңдер арнау жырлардың туу 
көздері, негіздері және қалыптасу жолдары болса, 
бүгінгі арнау өлеңдер, Ш.Сариев шығармашылығы 
көрсеткендей, өзінің аясын кеңейтіп келе жатқаны 
байқалады. Нысаны, дерегі болғандықтан, мәселен, 
табиғат не оның құбылыстарына арналған өлеңдер 
де арнаудың тобына кіреді. Мемлекеттік, халықтық 
атаулы күндерге арналған өлеңдер де арнау үлгілері 
санатында бүгінгі әдебиеттануда зерттеліп келе 
жатыр.

Мәселен ақынның С.Бәйтереков әнін жазған 
«Сарыарқа» өлеңін алсақ, бұндағы персонаж – 
Сарыарқа, Сарыарқаның суреті. Ақын Сарыарқаны 
жырлауы арқылы туған жерге деген өзінің ма-

хаббатын өлең етіп өрген. Өлең мазмұнында 
Сарыарқа туралы жырлау басты орында.

Арнау өлеңдер деректі поэзия үлгілері болуымен 
ерекшеленсе, «Сарыарқаның» дерегі – Сарыарқа, 
яғни объект, нысан Сарыарқа, өлең мазмұны 
табиғат не оның құбылысы туралы болғандықтан 
өлеңнің субъективтілік емес, объективтілік сипаты 
басым болып келетіні байқалады.

Ақын өз ішінен шығарып, бірінші жақтан еш 
нәрсе айтпайды, өлеңде не айтылса да, бәрі объек-
ті, яғни Сарыарқа, Сарыарқадан туындайтын ту-
ған жер тағдыры, оның жай-күйі, оған деген ақын  -
ның шынайы сезімі туралы айтылады. Сон дық тан 
объективтілік сипатымен ерекшеленетін бұн дай 
өлеңдерді арнау лириканың құрамында қарас-
тыруды жөн деп санаймыз. Бұндай өлеңдердің ком-
позициялық жүйесі ІІ жақтан басталуымен ерек-
ше ленсе, бұл да оның объективтілік сипатының 
көрінісі.

Ш.Сариевтің «Сырдария кітапханасының» 
құрамындағы ІІ томдығының 2 томында бірнеше 
балладалары берілген.  Бүгінгі қазақ поэзиясында 
бөлек-бөлек аталып жүргені болмаса, бір-біріне өте 
жақын келетін балладалар мен «оқиғалы» өлеңдердің 
әдеби-эстетикалық, жанрлық тұрғыдан бір бағытта 
қарастырылғаны жөн деп ойлаймыз. Бұлардың 
басты ерекшелігі-шағын оқиғаға не оқиғаның 
элементіне құралып, шұғыл түрде баяндалуында. 
Профессор Г.Н.Поспелов бұндай өлеңдерді «повест-
вовательная лирика» деп топтастырған. Қазақтың 
кәсіби жазба әдебиетіндегі баллада дәстүрі ұлы 
Абайдың «Асқа, тойға баратұғын», «Бір сұлу қыз 
тұрыпты хан қолында» делінетін өлеңдерінен 
басталса, «оқиғалы» өлеңдер Кеңес дәуіріндегі 
әдебиетіміздің алғашқы кезеңінен бергі уақытты 
қамтиды. «Оқиғалы» өлеңдерді Кеңес дәуіріндегі 
классик ақындарымыздың барлығы да  жазған. 
Бертінірек уақытты алсақ, «оқиғалы» өлеңдер 
Қ.Жармағамбетов, М.Шаханов шығармашылықтары 
аралығында дамытыла түсті. Балладалар мен «оқи-
ғалы» өлеңдердің бүгінгі әдебиетімізден мол орын 
алуы, біріншіден жалпы әдебиеттің тектік тұр ғыдан 
тым күрделеніп келе жатқанының белгісі бол са, 
екіншіден әдебиет тектерінің арасындағы жақын-
дасу, жымдасу, тұтастану үдерістерінің жүріп 
жат  қанын көрсетеді. Балладалық өлең үлгілері 
Ш.Сариев шығармашылығында көп ұшырасады. 
Мы салға жүгінсек, «Бала жайлы балладасында» 
бақытты ғұмыр кешіп жатқан ерлі-зайыптылардың 
жалғыз ұлының қызығына тоймай күндер өткізіп 
жатқаны, олардың тағы перзент сүйгісі келгені, құ-
дай олардың тілегін қоштап, екінші перзентті болуы 
баяндалады. Әке-шешенің бар ықыласы жас нә-
рестеге ауады, тұңғышын ұмытқандай болады. Ол 
да бала,  тұңғышы қызғаныштан жас нәрестені үйде 
еш кім жоқта 5-қабаттан жерге тастап жібереді. Дәл 
осы сәт үйге кіріп келе жатқан ананың көз алдында 
өтеді.

Өлеңнің соңғы шумағында жындыханаға 
баласын ертіп келіп тұрған сорлы әке туралы 
жырланады. Бар болғаны осы. Өлеңдегі оқиға 
тәптіштеліп, бүге-шүгесіне дейін баяндалмаған. 
Ықшам, шағын түрде шұғыл баяндалған. Өлең 
кейіпкерлері туралы да толық мағлұмат берілмеген. 
Олардың аты-жөні кім, жастары қай шамада, 
бәрі белгісіз. Эпостың емес, лириканың үлгісі 
болғандықтан бұлай болуы заңды да. Осындай сипат 
– қазіргі поэзиямыздағы балладалар мен «оқиғалы» 
өлеңдерге тән, ортақ жанрлық ерекшелік болып 
табылады. Ш.Сариевтің  «Ақ пен қара», «Мариям 
Хакімжанова айтқан бір сыр» балладалары туралы 
да жоғарыда айтқандарымызды қайталар едік.

Қазіргі қазақ лирикалық поэзиясында «оқиғалы» 
өлеңдердің сұхбатқа, әңгімеге, очеркке құрылған 
түрлеріне мысалдарды көптеп келтіруге болады. 
Бұның барлығы, жоғарыда айтқанымыздай, әдебиет-
тің стихиялы түрде дамуы барысында байқалатын 
іштей түрленудің, жаңғырудың дәлелі демекпіз.

Қорыта айтқанда, бүгінгі лирикалық поэзиямыз 
дамыған тамырын тереңге жайған сөз өнерінің 
ерекші түрі дер болсақ, бұл айтқанымызға бүгінде 
70 жасқа толып отырған, мерейтой иесі Шөмішбай 
Сариевтің де шығармашылығы толық дәлел бола 
алады.  

Бағдат КӘРІБОЗҰЛЫ,
 филология ғылымдарының докторы, 

профессор, «Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері».

Ш.САРИЕВ 70 ЖАСТА

ЛИРИК  АҚЫН

БРИФИНГ

Облыстың мамандандырылған 
ауданаралық экономикалық сотында 
үстіміздегі жылдың алғашқы 
тоқсанында атқарылған жұмыстар 
қорытындыланды. Бұл туралы 
аталған сот судьясы Медетбек 
Сәрсенов БАҚ өкілдеріне баяндап 
берді.

Жыл басынан бері сот қарауына 591 талап 
арыз түскен. Ол өткен жылдың тиісті кезеңімен 
салыстырғанда жүз елуге азайған. Осы талап 
арыздардың он бірін қабылдаудан бас тартылып, 
алпыс арыз қайтарылған болса, есеп беріліп 
отырған аралықта 550 азаматтық іс қозғалған. 
Аяқталған істердің он үшіне сот бұйрығы, жиырма 
екісіне сырттай шешім шығарылса, жиырма тоғыз 
іс өндірістен қысқартылып, алпыс жеті азаматтық 
іс қараусыз қалдырылған.

Шығарылған шешімдер алдыңғы жылмен 
салыстырғанда жүз сексен беске азайса, керісінше 

сырттай шығарылған шешімдер саны 45,5 пайызға 
көбейген. Шешім шығарылғандары бар, кері 
қайтарылғандары бар талап арыздарды санаттарға 
жіктесек, мемлекеттік сатып алу, меншік және жер 
дауы, мемлекеттік органдар әрекетіне дау айту, 
банкрот деп тану және оңалту рәсімі, келісім-
шарттар мен басқа да талап арыздар. Сондай-ақ 
алғашқы тоқсанда үш азаматтық іс сараптама 
тағайындалуына байланысты тоқтамға алынған.

Сотқа өткен үш айда 323 электрондық талап 
арыздар түссе, сот мәжілістерінде аудио-видео 
фиксация пайдаланылып, электронды хаттамалар 
түзілген. Осы аралықта апелляциялық тәртіппен 
судьялар тарапына жеке хаттар шығарылмаса, 
медиаторлардың қатысуымен азаматтық істер 
қаралмаған. Ал жеке ұйғарымдар негізінен 
талапкер мекеме тарапынан мемлекеттік сатып алу 
заңының талаптары тиісті дәрежеде орындалмай, 
заң бұзу фактісі сотта анықталуына байланысты 
алдағы уақыттарда мұндай заң бұзушылық 
фактісінің алдын алу мақсатында шығарылған.

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

ЗАҢДЫЛЫҚТАН АУЫТҚУҒА БОЛМАЙДЫ

Өңірлік коммуникациялар 
қызметінде әлеуметтік көмек көрсету 
және оны оңтайландыру барысы 
бойынша облыстық жұмыспен 
қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасы 
басшысының орынбасары Аманжол 
Алдажаров БАҚ өкілдеріне брифинг 
берді.

Әлеуметтік көмекті оның атаулы сипатын 
күшейте отырып, оңтайландыру Ұлт жоспарының 
84-қадамында тапсырылған.

Осыған байланысты әлеуметтік көмек тек 
оған шынымен зәру азаматтарға ғана берілуі тиіс. 
Жыл басынан бері шартты ақшалай көмек көрсету 
бойынша әлеуметтік көмек көрсету жүйесінің 
жаңа моделі облыстың барлық аудандарында 
енгізілді. Пилоттық жобаны іске асыруға 
жергілікті бюджеттен 36,7 млн теңге қаражат 
бөлінді, оның 12 млн теңгесі республикалық 
бюджеттен қаралған.

Сәуірдің 1-дегі есеп бойынша отбасының 
әлеуметтік белсенділігін арттыру бағытында 
келісім шарт жасау негізінде 460 адамға (84 
отбасы) 4,7 млн теңге ШАК тағайындалды. Қазіргі 
уақытта ШАК 301 адамға 2,1 млн теңге төленіп 
отыр. Төленген шартты ақшалай көмектің орташа 
айлық мөлшері 3534,8 теңгені құрайды.

ШАК алушылардың жалпы санының басым 
бөлігін 18 жасқа дейінгі балалар құрайды (65,4%), 
сондай-ақ, мүгедектер (0,2%), студенттер (1,3%), 
бала күтіміндегілер (7,4%) және еңбекке жарамды 
адамдар (25,2%) бар.

Жасалған әлеуметтік келісімшарт негізінде 
ШАК алушылар қатарындағы еңбекке қабілетті 
жастағылар жұмыспен қамтудың белсенді 
түрлеріне қатыстырылды. Жоба шеңберінде 64 
адам тұрақты, 62 адам қоғамдық жұмыстарға 
тартылды.

Брифинг соңында шартты ақшалай көмекті алу 
тәртібі, талап етілетін құжаттар туралы сауалдар 
қойылды.

М.МЕРЕЙ.

ШАРТТЫ АҚШАЛАЙ КӨМЕК
оған зәру адамдарға беріледі

ЖАСТАРДЫ ҚОҒАМ 
ДЕРТІНЕН ҚОРҒАЙЫҚ

 

Баланы бала дейміз-ау, десек те бала көргенін 
істейді. Үйден, түзден, мектептен көргені бар, 
әйтеуір, үлкеннің әр қимылын ес білетін баланың 
санасына сіңіре қоюы тез. Ал студенттер ше? 
Дәл таптыңыз, мына қоғамның бейнесіне қарай 
қалыптасып, келесі буынның іргетасын қалайтын 
солар. 

Соңғы уақыттары жоғары оқу орындарындағы сыбайлас жемқорлық 
турасындағы фактілер ел назарына жиі іліге бастады. «Оқытушылар 
ақша жинатады екен, бағаны берген ақшаңа қарай қояды екен» деген 
әңгімелердің анық-қанығына көз жеткізу үшін құзырлы орындардың 
бел шешіп кірісіп жатқан жағдайлары да бар. Өкінішті, әрине.

Жуырда Қызылордадағы «Ақмешіт» гуманитарлық-техникалық 
институтында «Сыбайлас жемқорлық – жағымсыз әлеуметтік құбылыс» 
тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Жиынға Мемлекеттік қызмет 
істер министрлігінің Қызылорда облысы бойынша депаартаменті 
басшысының орынбасары Берікбол Байхожаев қатысып, студенттер 
алдында баяндама жасады. Ол өз сөзінде ҚР Президентінің №986 
Жарлығымен Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 2015-2025 жылдарға 
арналған стратегиясының жай-жапсарына, жастардың бойында 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырудың маңыз-
дылығына тоқталды. Сондай-ақ, жоғары оқу орындарында оқу 
бағдарламасына енген «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 
негіздері» оқу пәнінің мақсат-мұратын түсіндірді.

– Сыбайлас жемқорлық пен жалпы қылмыстылыққа қарсы күрес 
тек бүкіл қоғамның қолдауымен ғана тиімді болмақ. Ал «Сыбайлас 
жемқорлықсыз болашақты» құру көп жағдайда жастарға байланысты. 
Сондықтан Сіздер, жастар, өздеріңіз де сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
көзқарасты қалыптастырып, өсіп келе жатқан жас буынға өнеге 
болуларыңыз қажет. Мемлекет өз кезегінде осы ұстанымдарды жүзеге 
асыруға барлық жағдай жасауда, – деді Берікбол Ұзақұлы.

Жиында, сондай-ақ, аталған департаменттің сыбайлас жемқорлық 
профилактика басқармасының бас маманы Қабланбек Абдраманов 
жастарға тағылымды, тәрбиелі ойларын айтты. Еліміз қазіргі таңда 
сыбайлас жемқорлық жөнінен әлемде 143 орында тұр. Бұл көрсеткіш 
- соңғы жылдары қолданысқа енген реформалардың арқасында 
деңгейіміздің біршама жақсарғанын көрсетеді. 

Дөңгелек үстелде, сонымен қатар, Қызылорда көпсалалы гума-
нитарлық-техникалық колледжі директорының тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасары Айнұр Бекенова, колледж студенттері ойларын ортаға 
салды. Соңынан пікір алмасып, қоғам дертіне қарсы күресудің тиімді 
тетіктері талқыланды.

Нағымжан САУЯЕВ.

– «Нұр Отан» партиясының алға 
қойып отырған міндеттері мен сайлауалды 
бағдарламасының орындалуына атсалысу, 
Елбасының Ұлт Жоспары «100 нақты 
қадамын» жүзеге асыру, еліміздің дамыған 
30 елдің  қатарынан орын алуына бар күш-
жігерімізді салу керек. Барлық саланың 
алға ілгерілеуіне ықпал ететін 100 нақты 
қадам бағдарламасын  тұрғындар арасында 
насихаттап, түсіндіру жұмыстарын жасау 
басты міндеттердің бірі болып табылады, 
– деді И. Құттықожаев кездесуде.  

***
«Нұр Отан» партиясы Қызылорда  

облыстық филиалы төрағасының бірінші 
орынбасары Ибадулла Құттықожаев 
жұ мыс сапарымен  өңірлердегі партия 
фи лиал дарында да болды. Сапар бары-
сында аудандық партия филиалдары 
мен бастауыш ұйымдардың және мәсли-
хаттардағы фракция жұмыстарымен таны-
сып, партия  активтерімен алдағы жұмыс 
бағыттарын талқылады. 

Арал, Қазалы, Қармақшы, Жалағаш, 
Сырдария аудандары және Байқоңыр 
қаласында болған жиындарға аудандық 
партия филиалдарының төрағалары,  пар-

тия ның жауапты қызметкерлері, 
барлық деңгейдегі мәслихатқа 
жаңадан сайлан ған депутаттық  
фракция мүшелері мен сарапшы 
топ жетекшілері, партия ар да-

герлері мен жасотандықтар және  бұқа-
ралық ақпарат құралдарының өкілдері 
қатысты. 

Партия белсенділерімен кездесу бары-
сында облыстық партия филиалы  төр-
ағасының бірінші орынбасары Ибадулла 
Құттықожаев кез келген партияның саяси 
деңгейі ол сайлауалды бағдарламасының 
орындалуымен бағаланатындығын тілге 
тиек етіп, елдегі жетекші саяси күш ретінде 
партияның алдағы міндеттеріне тоқталды.  

Сонымен бірге Елбасы, Партия Төр-
ағасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
Төрағалығымен өткен  партияның наурыз 
айындағы Саяси кеңесі Бюросындағы  
инфрақұрылымды дамытуға «Нұрлы 
жол» бағдарламасы бойынша бюджеттен, 
Ұлттық қордан бөлінетін қаржының ныса-
налы игерілуіне партиялық бақылауды кү-
шейту тапсырмасына орай  барлық деңгей-
дегі  депутаттық фракциялар бірігіп жұмыс 
жасауы және  тиімді жұмыс механизмдерін  
жетілдіру қажеттігін, сондай-ақ  жергілікті 
деңгейде азаматтарды толғандыратын 
өзекті мәселелердің тізбегін айқындап, 
олардың шешілу жолдарын қарастыруды  
күшейту керектігін тілге тиек етті. 
Аудандық партия активтері  Ибадулла 
Дүйсенбайұлының жаңа қызметіне сәттілік 
тілеп, бірігіп жұмыс жасайтындықтарын 
жеткізді.   

Сара  ҚОРҒАНБАЙҚЫЗЫ.

БАСТАУЫШ ПАРТИЯ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ 
ЖҰМЫСЫМЕН ТАНЫСТЫ
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3ҚАУЛЫ

«Өздігінен жүретін шағын көлемді кемелерді жүргізу құқығына куәліктер беру»
 мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

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

1 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) 

нөмірі

1 2 3 4 5 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

Көрсетіле тін 
қызметті берушінің 

басшысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

кеңсе қызметкері

Мемлекеттік 
корпорация 
қызметкері

3 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) 

атауы және 
олардың 

сипаттамасы

құжаттарды тіркейді 
және көрсетілетін 
қызметті алушыға 

құжаттардың 
қабылданғаны 

немесе құжаттарды 
қабылдаудан бас тарту 
туралы қолхат береді

емтиханды 
сәтті тапсырған 
кезде құжаттар 

мен емтихан 
нәтижелерін 
көрсетілетін 

қызметті 
берушіге 

жолдайды

құжаттарды 
тіркейді

құжаттарды 
қарайды

құжаттарды қарайды 
және куәлікті 
дайындайды

куәлікке қол қояды куәлікті тіркейді куәлікті тіркейді

4 Келесі рәсімді 
(іс-қимылды) 
орындауды 
бастау үшін 

негіз болатын 
мемлекеттік 

қызметті көрсету 
бойынша рәсім 

(іс-қимыл) 
нәтижесі

көрсетілетін қызметті 
алушыны емтихан 

тапсыруға жолдайды

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

орындаушы 
сына 

жолдайды

куәлікті көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына ұсынады

куәлікті 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
кеңсе қызметкеріне 

жолдайды

куәлікті 
Мемлекеттік 
корпорацияға 

жолдайды

куәлікті 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға не оның 

өкіліне береді

5 Орындалу 
мерзімі

құжаттарды 
қабылдау – 

20 минуттан аспайды;
емтихан тапсыруға 

жолдау – 1 сағат 
ішінде

1 жұмыс 
күні ішінде, 
мемлекеттік 

қызмет көрсету 
мерзіміне 
кірмейді

20 минуттан 
аспайды

30 минуттан 
аспайды

куәлікті беру 
кезінде – 

8 жұмыс күні ішінде;
куәліктің 

телнұсқасын беру 
кезінде – 1 жұмыс 

күні ішінде;
бұрын берілген 

куәліктің 
жарамдылық мерзімі 

өткен жағдайда 
куәлік беру кезінде – 
2 жұмыс күні ішінде

30 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні ішінде 20 минуттан 
аспайды

«Өздігінен жүретін шағын көлемді кемелерді жүргізу құқығына куәліктер беру»
 мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

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

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ 2016 ЖЫЛҒЫ 29 АҚПАНДАҒЫ № 358 ҚАУЛЫСЫ
НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ ТІЗІЛІМІНДЕ 01.04.2016 ЖЫЛЫ № 5433 ТІРКЕЛГЕН

«Мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту 
туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 2 
қыркүйектегі №143 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

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

1. «Мемлекеттік көрсетілетін  қызмет регламентін бекіту  
туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 2 қыркүйектегі 
№143 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 5135 нөмірімен тіркелген, «Кызылординские вести» және 
«Сыр бойы» газеттерінде 2015 жылғы 24 қыркүйекте жарияланған) 
мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген «Өздігінен жүретін шағын 
көлемді кемелерді жүргізу құқығына куәліктер беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламенті осы қаулының қосымшасына сәйкес 
жаңа редакцияда жазылсын.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы 
әкімінің орынбасары С.Ж.Сүлейменовке 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 № 358  қаулысына қосымша
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы « 2»қыркүйек№ 143  қаулысымен бекітілген

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

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: «Қызылорда 
облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» 
(бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші).

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету 
нәтижелерін беру:

1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» 
коммерциялық емес акционерлік қоғамы  (бұдан әрі - Мемлекеттік 
корпорация);

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

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны –электрондық 
(ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз жүзінде.

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі – қағаз түрінде 
өздігінен жүретін шағын көлемді кемені басқару құқығына куәлік, 
өздігінен жүретін шағын көлемді кемені басқару құқығына куәліктің 
телнұсқасы (бұдан әрі – куәлік).

Портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті 
алушының «жеке кабинетіне» мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін 
алу орны мен күні туралы хабарлама жолданады.

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

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

корпорацияның іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) 
бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының «Ішкі су көлігі 
саласында мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 
жылғы 30 сәуірдегі № 556 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №11369 болып тіркелген) бекітілген 
«Өздігінен жүретін шағын көлемді кемелерді жүргізу құқығына 
куәліктер беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан 
әрі - стандарт) 1-қосымшасына сәйкес Мемлекеттік корпорацияға 
өтініш ұсынуы.

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

1) көрсетілетін қызметті алушы Мемлекеттік корпорацияға 
стандарттың 9-тармағына сәйкес келесі құжаттарды ұсынады:

өздігінен жүретін шағын көлемді кемені басқару құқығына 
куәлік алу үшін:

стандарттың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;
кеме жүргізуші мамандығы бойынша оқу орнын бітіргені 

туралы дипломның не шағын көлемді кемелердің кеме жүргізушілерін 
даярлау жөніндегі курстарды бітіргені туралы куәліктің (анықтама) 
көшірмесі;

№083/у нысаны бойынша медициналық анықтаманың 
көшірмесі;

2,5x3,5 сантиметр мөлшеріндегі екі фотосурет;
жеке басты куәландыратын құжат (жеке басты сәйкестендіру 

үшін талап етіледі);
өздігінен жүретін шағын көлемді кемені басқару құқығына 

куәліктің телнұсқасын алу үшін:
стандарттың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш; 
2,5x3,5 сантиметр мөлшеріндегі бір фотосурет;
жеке басты куәландыратын құжат (жеке басты сәйкестендіру 

үшін талап етіледі);
бұрын берілген куәліктің жарамдылық мерзімі өткен жағдайда 

өздігінен жүретін шағын көлемді кемелерді жүргізу құқығына куәлікті 
алу үшін:

стандарттың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;
бұрын берілген өздігінен жүретін шағын көлемді кемелерді 

жүргізу құқығына куәлік;
№083/у нысаны бойынша медициналық анықтама көшірмесі;
2,5x3,5 сантиметр мөлшеріндегі екі фотосурет;
жеке басты куәландыратын құжат (жеке басты сәйкестендіру 

үшін талап етіледі);
егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше 

көзделмесе, Мемлекеттік корпорацияның қызметкері мемлекеттік 
қызмет көрсету кезінде ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын 
құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметті 
алушының жазбаша келісімін алады:

2)Мемлекеттік корпорация қызметкері көрсетілетін қызметті 
алушыны осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінің 
6-тармағы 1) тармақшасында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың 
толық пакетін тапсыруын тексергеннен кейін көрсетілетін қызметті 
алушыға тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат береді 
(жиырма минуттан аспайды) және өтініш қабылданған сәттен бастап 
бір сағат ішінде көрсетілетін қызметті алушыны шағын көлемді кемені 
басқару құқығына теориялық білімін тексеру үшін емтихан тапсыруға 
(бұдан әрі - емтихан) жібереді немесе көрсетілетін қызметті алушы 
құжаттардың толық емес топтамасын ұсынған жағдайда Мемлекеттік 
корпорация қызметкері құжаттарды қабылдаудан бас тартады және 
стандарттың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша құжаттарды 
қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді;

3) емтихан сәтті тапсырылған кезде Мемлекеттік корпора-
цияның жинақтау бөлімінің қызметкері құжаттарды және емтихан 
нәтижелерін көрсетілетін қызметті берушіге жолдайды (бір жұмыс 
күні ішінде, құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету 
мерзіміне кірмейді);

4) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады (жиырма минуттан аспайды);

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды 

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

6) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттарды 
қарайды, куәлікті дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады; 

куәлік беру кезінде – сегіз жұмыс күні ішінде;
куәліктің телнұсқасын беру кезінде – бір жұмыс күні ішінде;
бұрын берілген куәліктің жарамдылық мерзімі өткен жағдайда 

куәлік беру кезінде – екі жұмыс күні ішінде;
7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы куәлікке қол 

қояды және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкеріне 
жолдайды (отыз минуттан аспайды);

8) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері куәлікті 
тіркейді және Мемлекеттік корпорацияға жолдайды     (бір жұмыс күні 
ішінде);

9) Мемлекеттік корпорацияның қызметкері куәлікті тіркейді 
және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне береді (жиырма 
минуттан аспайды).

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

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

ұйымдардың өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын 
көрсетілетін 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 қызметкері;
5) Мемлекеттік корпорацияның жинақтау бөлімінің қызметкері.
8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, 

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

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

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

4. Мемлекеттік корпорациямен және (немесе) өзге де көрсетілетін 
берушілермен өзара іс-қимыл тәртібінің, сондай-ақ 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, сондай-ақ 
мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін Мемлекеттік корпорация 
арқылы алу процесінің сипаттамасы, оның ұзақтығы:

Мемлекеттік корпорацияның қызметкері осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламентінің 10-тармағы 1) тармақшасында 
көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық пакетін алғаннан 
кейін порталда өтініш қабылданған сәттен бастап бір сағат ішінде 
көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» емтиханның 
өткізілетін орны мен уақыты туралы хабарлама жібереді, бұл ретте, 
емтихан көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» хабарлама 
жіберілген сәттен бастап бір жұмыс күні ішінде өткізіледі;

емтихан сәтті тапсырылған жағдайда емтихан нәтижесі мен 
құжаттар бір жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті берушіге 
жолданады;

2) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы электрондық 
сұраныс пен құжаттарды қабылдайды және көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады (жиырма минуттан аспайды);

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

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттарды 
қарайды, куәлікті дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады:

куәлік беру кезінде – сегіз жұмыс күні ішінде;
куәліктің телнұсқасын беру кезінде – бір жұмыс күні ішінде;
бұрын берілген куәліктің жарамдылық мерзімі өткен жағдайда 

куәлік беру кезінде – екі жұмыс күні ішінде;
5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы куәлікке 

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

6) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет нәтижесін тіркейді және көрсетілетін қызметті 
алушының «жеке кабинетіне» жолдайды (жиырма минуттан аспайды);

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

«Өздігінен жүретін шағын көлемді кемелерді жүргізу құқығына куәліктер беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша 

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

«Өздігінен жүретін шағын көлемді кемелерді жүргізу құқығына куәліктер беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 4-қосымша 

«Өздігінен жүретін шағын көлемді кемелерді жүргізу құқығына куәліктер беру»мемлекеттік қызмет көрсетудің 
бизнес-процестерінің анықтамалығы

«Халықаралық техникалық байқау сертификатын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 1-қосымша

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

1 Рәсімнің
 (іс-қимылдың) нөмірі

1 2 3 4 5 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 Рәсімнің (іс-
қимылдың) атауы 

және олардың 
сипаттамасы

құжаттарды тіркейді

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушіге  

жолдайды

құжаттарды 
тіркейді

құжаттарды 
қарайды

сертификатты немесе 
дәлелді бас тартуды 

дайындайды

сертификатқа немесе 
дәлелді бас тартуға 

қол қояды

сертификат
ты немесе 

дәлелді бас 
тартуды  
тіркейді

сертификатты 
немесе дәлелді 

бас тартуды  
тіркейді

4 Келесі рәсімді (іс-
қимылды) орындауды 

бастау үшін негіз 
болатын мемлекеттік 

қызметті көрсету 
бойынша рәсім (іс-
қимыл) нәтижесі

көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның 

өкіліне құжаттардың 
қабылданғаны 
не құжаттарды 

қабылдаудан бас тарту 
туралы қолхат береді

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

 басшысына 
ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

орындаушы 
сына 

жолдайды

сертификатты 
немесе дәлелді бас 

тартуды көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына 
ұсынады

сертификатты 
немесе дәлелді бас 

тартуды көрсетілетін 
қызметті берушінің 
кеңсе қызметкеріне 

жолдайды

сертификат
ты немесе 

дәлелді бас 
тартуды 

Мемлекеттік 
корпорацияға 

жолдайды

сертификатты 
немесе дәлелді  

бас тартуды 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға 

не оныңөкіліне 
береді

5 Орындалу мерзімі 20 минуттан аспайды 1 жұмыс 
күні ішінде, 
мемлекеттік 

қызмет көрсету 
мерзіміне 
кірмейді

20 минуттан 
аспайды

20 минуттан 
аспайды

2 жұмыс күні ішінде 20 минуттан аспайды 1 сағат ішінде 20 минуттан 
аспайды

«Халықаралық техникалық байқау сертификатын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне  2-қосымша

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

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ 2016 ЖЫЛҒЫ 29 АҚПАНДАҒЫ № 359 ҚАУЛЫСЫ
НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ ТІЗІЛІМІНДЕ 01.04.2016 ЖЫЛЫ № 5434 ТІРКЕЛГЕН

«Автомобиль көлігі саласында мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер регламенттерін бекіту туралы» Қызылорда 
облысы әкімдігінің 2015 жылғы 20 қарашадағы №218 

қаулысына өзгеріс енгізу туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 

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

1. «Автомобиль көлігі саласында мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер регламенттерінбекіту туралы» Қызылорда облысы 
әкімдігінің 2015 жылғы     20 қарашадағы №218 қаулысына (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5228 нөмірімен 
тіркелген, «Кызылординские вести» және «Сыр бойы» газеттерінде 
2015 жылғы 24 желтоқсанда жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

1) көрсетілген қаулымен бекітілген «Халықаралық техникалық 
байқау сертификатын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламенті осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда 
жазылсын;

2) көрсетілген қаулымен бекітілген «Жолаушыларды 
облысаралық қалааралық, ауданаралық (облысішiлiк қалааралық) және 
халықаралық қатынаста автобустармен, шағын автобустармен тұрақты 
емес тасымалдау, сондай-ақ жолаушыларды халықаралық қатынаста 
автобустармен, шағын автобустармен тұрақты тасымалдау қызметімен 
айналысу үшін лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламенті осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда 
жазылсын.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы 
әкімінің орынбасары С.Ж.Сүлейменовке 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 № 359  қаулысына 1- қосымша
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы  «20» қараша № 218  қаулысымен бекітілген

«Халықаралық техникалық байқау сертификатын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламенті
1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: «Қызылорда 
облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 
басқармасы»(бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші).

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нәтижелерін беру:  

1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» 
коммерциялық емес акционерлік қоғамы  (бұдан әрі - Мемлекеттік 
корпорация);

2) www.elicense.kz, www.e.gov.kz «электрондық үкіметтің» веб-
порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны – электрондық 
(ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз жүзінде.

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі – халықаралық 
техникалық байқау сертификаты (бұдан әрі – халықаралық сертификат) 
немесе «Автомобиль көлігі саласында мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі №557 
бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 11476 нөмірімен тіркелген) бекітілген «Халықаралық 
техникалық байқау сертификатын беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының (бұдан әрі – стандарт) 10-тармағында көзделген 

жағдайларда және негіздемелер бойынша мемлекеттік қызметті 
көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну нысаны 
– электрондық (ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз 
түрінде.

Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы жүгінген кезде 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесі көрсетілетін қызметті 
алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің 
уәкілетті тұлғасының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан 
әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында жолданады.

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

Мемлекеттік корпорацияның  іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) 
бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының не оның уәкілетті 
өкілі (бұдан әрі – оның өкілі)  Мемлекеттік корпорацияға стандарттың 
1-қосымшасына сәйкес белгіленген нысанда өтініш ұсынуы немесе 
портал арқылы электронды құжат нысанындағы сұраныс жолдауы.                                                                                              

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

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Мемлекеттік 

корпорацияға стандарттың 9-тармағына сәйкес келесі құжаттарды  
ұсынады:

жеке басын куәландыратын құжат (жеке басын сәйкестендіру 
үшін қажет);

стандарттың  1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;
халықаралық сертификатты беруге мемлекеттік баждың 

төленгені туралы түбіртек, «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі 
арқылы төлеген жағдайдағыны қоспағанда;

техникалық байқаудан өту туралы диагностикалық картасы;
2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды 

тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне тиісті 
құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат береді немесе көрсетілетін 
қызметті алушы не оның өкілі стандарттың 9-тармағында көзделген 
тізбеге сәйкес құжаттардың толық емес топтамасын ұсынған жағдайда 
құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді (жиырма 
минуттан аспайды);

Мемлекеттік корпорация қызметкері Қазақстан Республи-
касының заңдарында өзгеше көзделмесе, ақпараттық жүйелерде 
қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді 
мемлекеттік қызметті көрсету кезінде пайдалануға көрсетілетін 
қызметті алушының жазбаша келісімін алады;

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

4) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады (жиырма минут ішінде);

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

6) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттарды 
қарайды, сертификатты  немесе стандарттың 10-тармағында көзделген 
жағдайларда және негіздемелер бойынша мемлекеттік қызметті 
көрсетуден дәлелді бас тартуды (бұдан әрі – дәлелді бас тарту) 
дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады (екі жұмыс күні ішінде);

7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы сертификатқа 
немесе дәлелді бас тартуға қол қояды және көрсетілетін қызметті 
берушінің  кеңсе қызметкеріне жолдайды (жиырма минуттан аспайды);

8) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
сертификатты немесе дәлелді  бас тартуды тіркейді және Мемлекеттік 
корпорацияға жолдайды (бір сағат ішінде);

9) Мемлекеттік корпорация қызметкері сертификатты немесе 
дәлелді бас тартуды тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не 
оның өкіліне береді (жиырма минуттан аспайды).

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

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

ұйымдардың өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын 

көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері 
(қызметкерлері) мен өзге ұйымдардың тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) көрсетілетін қызмет берушінің орындаушысы;
4) Мемлекеттік корпорация қызметкері;
5) Мемлекеттік корпорацияның жинақтау бөлімінің қызметкері.
8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдардың) ұзақтығы көрсетіле 

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

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

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 
анықтамалығы «Қызылорда облысының жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесінің, Қызылорда 
облысы әкімдігінің, Қызылорда қаласы және аудан әкімдіктерінің ресми 
интернет-ресурстарында орналастырылады.

4. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді 
пайдалану тәртібінің сипаттамасы

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

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

2) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы электрондық 
сұраныс пен құжаттарды қабылдайды, көрсетілетін қызметті алушының 
не оның өкілінің «жекекабинетіне» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нәтижесін алу күнін көрсете отырып, құжаттардың қабылданғандығы 
туралы хабарлама жолдайдыжәне құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады (жиырма минуттан аспайды);

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

4) көрсетілетін қызметті берушініңорындаушысы сертификатты 
немесе дәлелді бас тартуды дайындайды және көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады (екі жұмыс күні ішінде);

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы сертификатқа 
немесе дәлелді бас тартуға қол қояды және көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысына жолдайды (жиырма минуттан аспайды);

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

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

«Халықаралық техникалық байқау сертификатын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 3-қосымша

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

«Халықаралық техникалық байқау сертификатын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 4-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

«Жолаушыларды облысаралық қалааралық, ауданаралық (облысішілік қалааралық) және халықаралық қатынаста автобустармен, 
шағын автобустармен тұрақты емес тасымалдау,сондай-ақ жолаушыларды халықаралық қатынаста автобустармен, шағын автобустармен 

тұрақты тасымалдау қызметімен айналысу  үшін лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 1-қосымша

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

1 Рәсімнің        
(іс-қимылдың) 

нөмірі

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 

атауы

Мемлекеттік 
корпорация 
қызметкері

Мемлекеттік 
корпорация 
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 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) 

атауы және 
олардың 

сипаттамасы

құжаттарды 
тіркейді

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушіге 

жолдайды

құжаттарды 
тіркейді

құжаттарды 
қарайды

ұсынылған 
құжаттардың 
толықтығын 

тексереді, ұсынылған 
құжаттардың толық 

болмау фактісі 
анықталған жағдайда 
өтінішті қараудан бас 
тартуды дайындайды, 
көрсетілетін қызметті 

алушымен не оның 
өкілімен құжаттардың  

толық топтамасы 
ұсынылған жағдайда 
лицензияны немесе 
дәлелді бас тартуды 

дайындайды

өтінішті қарауданбас 
тартуға  немесе 

лицензияға немесе 
дәлелді бас тартуғақол 

қояды

өтінішті қараудан 
бас тартуды немесе 
лицензияны немесе 
дәлелді бас тартуды  

тіркейді

өтінішті 
қараудан бас 

тартуды немесе 
лицензиянынемесе 

дәлелді бас 
тартуды тіркейді

4 Келесі рәсімді 
(іс-қимылды) 
орындауды 
бастау үшін 

негіз болатын 
мемлекеттік 

қызметті көрсету 
бойынша рәсім 

(іс-қимыл) 
нәтижесі

көрсетілетін 
қызметті 
алушыға 
не оның 

өкіліне тиісті 
құжаттардың 

қабылданғаны 
не құжаттарды 
қабылдаудан 

бас тарту 
туралы қолхат 

береді

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің

басшысына 
ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

орындаушысына 
жолдайды

өтінішті қараудан 
бас тартуды немесе 
лицензияны немесе 
дәлелді бас тартуды 

көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады

өтінішті қараудан 
бас тартуды немесе 
лицензияны немесе 
дәлелді бас тартуды  

көрсетілетін 
қызметті берушінің 
кеңсе қызметкеріне 

жолдайды

өтінішті қараудан 
бас тартуды немесе 
лицензияны немесе 
дәлелді бас тартуды 

Мемлекеттік 
корпорацияға 

жолдайды

өтінішті 
қараудан бас 

тартуды немесе 
лицензияны 

немесе дәлелді 
бас тартуды 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға

не оның өкіліне 
береді

5 Орындалу 
мерзімі

20 минуттан 
аспайды

1 жұмыс 
күні ішінде, 
құжаттарды 

қабылдау күні 
мемлекеттік 

қызмет көрсету 
мерзіміне 
кірмейді

20 минуттан 
аспайды

20 минуттан 
аспайды

өтінішті қараудан 
бас тартуды беру 
кезінде – 2 жұмыс 

күні ішінде;
лицензия беру 

кезінде – 
13 жұмыс күні ішінде;

лицензияны қайта 
ресімдеу кезінде – 

3 жұмыс күні ішінде;
телнұсқа беру 

кезінде –
 2 жұмыс күні ішінде

20 минуттан аспайды 1 сағат ішінде 20 минуттан 
аспайды

«Жолаушыларды облысаралық қалааралық, ауданаралық (облысішілік қалааралық) және халықаралық қатынаста автобустармен, 
шағын автобустармен тұрақты емес тасымалдау,сондай-ақ жолаушыларды халықаралық қатынаста автобустармен, шағын автобустармен 

тұрақты тасымалдау қызметімен айналысу  үшін лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

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

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы « 29» ақпандағы № 359  қаулысына 2- қосымша
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы « 20» қараша№ 218 қаулысымен бекітілген

«Жолаушыларды облысаралық қалааралық, ауданаралық (облысішілік қалааралық) және халықаралық қатынаста автобустармен, шағын 
автобустармен тұрақты емес тасымалдау, сондай-ақ жолаушыларды халықаралық қатынаста автобустармен, шағын автобустармен 

тұрақты тасымалдау қызметімен айналысу үшін  лицензия беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: «Қызылорда 
облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші).

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нәтижелерін беру:

1) Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 
министрлігі Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитетінің 
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммер-
циялық емес акционерлік қоғамы  (бұдан әрі - Мемлекеттік корпорация);

2) www.elicense.kz, www.e.gov.kz «электрондық үкіметтің» веб-
порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны - электрондық 
(ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде.

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет тудің нәтижесі – 
жолаушыларды облысаралық қалааралық, ауданаралық (облысішілік 
қалааралық) және халықаралық қатынаста автобустармен, шағын 
автобустармен тұрақты емес тасымалдау, сондай-ақ жолаушыларды 
халықаралық қатынаста автобустармен, шағын автобустармен 
тұрақты тасымалдау қызметімен айналысу үшін лицензия беру (бұдан 
әрі – лицензия) немесе «Автомобиль көлігі саласында мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 
30 сәуірдегі №557 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 11476 нөмірімен тіркелген) бекітілген 
«Жолаушыларды облысаралық қалааралық, ауданаралық (облысішілік 
қалааралық) және халықаралық қатынаста автобустармен, шағын 
автобустармен тұрақты емес тасымалдау, сондай-ақ жолаушыларды 
халықаралық қатынаста автобустармен, шағын автобустармен 
тұрақты тасымалдау қызметімен айналысу үшін лицензия беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі – стандарт) 
10-тармағында көзделген жағдайларда және негіздемелер бойынша 
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызметнәтижесін ұсыну нысаны 
– электрондық (ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз 
түрінде. 

Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы жүгінген кезде 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесі көрсетілетін қызметті 
алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің 
уәкілетті тұлғасының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан 
әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында жолданады.

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

тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) 
бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының (не сенімхат 
бойынша оның өкілінің) (бұдан әрі – оның өкілі) Мемлекеттік 
корпорацияға стандарттың 1, 2 немесе 3,4–қосымшаларына сәйкес 
нысандарда өтініш ұсынуы немесе портал арқылы электрондық құжат 
нысанындағы сұраныс жолдауы.                                                            

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

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

лицензия алу үшін:
стандарттың 1,2-қосымшаларына сәйкес нысан бойынша 

өтініш;
«электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы төлеу 

жағдайларын қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық 
алымның бюджетке төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

стандарттың 5-қосымшасына сәйкес өтініш берушінің 
қосалқы қызмет түріне байланысты біліктілік талаптарына сәйкестігін 
растайтын құжаттар;

лицензияны қайта ресімдеу үшін:
стандарттың 3,4-қосымшаларына сәйкес нысан бойынша 

өтініш; 
«электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы төлеу 

жағдайларын қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық 
алымның бюджетке төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

стандарттың 5-қосымшасына сәйкес өтініш берушінің 
қосалқы қызмет түріне байланысты біліктілік талаптарына сәйкестігін 
растайтын құжаттар;

лицензияның телнұсқасын алу үшін (егер ертеректе берілген 
лицензия қағаз нұсқада ресімделген болса):

еркін түрде өтініш;
лицензияның телнұсқасын беру үшін лицензиялық алымның 

бюджетке төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;
жеке тұлғаны куәландыратын құжаттар, заңды тұлғаның 

мемлекеттік тіркелгендігі (қайта тіркелгендігі), жылжымайтын мүлікке 
меншік құқығын растайтын құжат, көрсетілетін қызметті алушының 
бюджетке төленген алым сомасы туралы мәліметтерді («электрондық 
үкіметтің» төлем шлюзі арқылы төленген жағдайда) көрсетілетін 
қызметті беруші «электрондық үкіметтің» шлюзі арқылы тиісті 
мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады;

көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден 
алуға болатын құжаттарды талап етуге жол берілмейді;

егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көздел-
месе, мемлекеттік қызмет көрсету кезінде ақпараттық жүйелердегі 
заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға 
көрсетілетін қызметті алушының жазбаша келісімін алады:

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды 
тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне тиісті 
құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат береді немесе көрсетілетін 
қызметті алушы не оның өкілі стандарттың 9-тармағында көзделген 
тізбеге сәйкес құжаттардың толық емес топтамасын ұсынған жағдайда 
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) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады (жиырма минуттан аспайды);

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

6) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы ұсынылған 
құжаттардың толықтығын тексереді, ұсынылған құжаттардың толық 
болмау фактісі анықталған жағдайда өтінішті әрі қарай қараудан бас 
тарту туралы дәлелді жауап (бұдан әрі – өтінішті қараудан бас тарту) 
дайындайды, құжаттардың толық топтамасы ұсынылған жағдайда 
лицензияны дайындайды немесе ұсынылған құжаттар стандарттың 
10-тармағында көзделген негіздемелер және жағдайларда  мемлекеттік 
қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді  жауап (бұдан әрі – 
дәлелді бас тарту) дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады:

өтінішті қараудан бас тарту беру кезінде– екі жұмыс күні 
ішінде;

лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде 
(бұдан әрі – лицензия беру) - он үш жұмыс күні ішінде;

лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта 
ресімдеу кезінде (бұдан әрі – лицензияны қайта ресімдеу) – үш жұмыс 
күні ішінде;

лицензияның телнұсқасын беру және (немесе) лицензияға 
қосымшаның телнұсқасын беру кезінде (бұдан әрі – телнұсқа беру) – екі 
жұмыс күні ішінде;

7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы өтінішті қараудан 
бас тартуға немесе лицензияға немесе дәлелді бас тартуға  қол қояды 
және көрсетілетін қызметті берушінің  кеңсе қызметкеріне жолдайды 
(жиырма минуттан аспайды);

8) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері өтінішті 
қараудан бас тартуды немесе лицензияны немесе дәлелді бас тартуды 
тіркейді және Мемлекеттік корпорацияға жолдайды (бір сағат ішінде);

9) Мемлекеттік корпорацияның қызметкері өтінішті қараудан 
бас тартуды немесе лицензияны немесе дәлелді бас тартуды  тіркейді 
және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне береді (жиырма 
минуттан аспайды).

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

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

ұйымдардың өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын 
көрсетілетін 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 корпорация қызметкері;
5) Мемлекеттік корпорацияның жинақтау бөлімінің қызметкері.
8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, 

құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рәсімдер (іс-
қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы регламенттің 3-қосымшасында 
келтірілген. 

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 
рәсімдері (іс-қимылдары), өзара іс-қимылдары реттілігінің сипат-
тамасы, сондай-ақ өзге көрсетілетін қызметті берушілер және (немесе) 
Мемлекеттік корпорациямен өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы 
осы регламенттің 4-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет 
көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 
анықтамалығы «Қызылорда облысының жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесінің, Қызылорда 
облысы әкімдігінің, Қызылорда қаласы және аудан әкімдіктерінің ресми 
интернет-ресурстарында орналастырылады.

4. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді 
пайдалану тәртібінің сипаттамасы

 
10. Қызметті портал арқылы көрсету кезіндегі көрсетілетін 

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

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

2)көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы электрондық 
сұраныс пен құжаттарды қабылдайды, көрсетілетін қызметті алушының 
не оның өкілінің жеке «кабинетіне» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нәтижесін алу күні көрсетіле отырып,  құжаттардың қабылданғандығы 
туралы хабарлама жолданады (жиырма минуттан аспайды);

3) электрондық сұраныс пен құжаттарды қабылдағаннан 
кейін мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-
қимылдары осы регламенттің 6-тармағының 2-8) тармақшаларына 
сәйкес жүзеге асырылады;

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

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

«Жолаушыларды облысаралық қалааралық, ауданаралық (облысішілік қалааралық) және халықаралық қатынаста автобустармен, 
шағын автобустармен тұрақты емес тасымалдау, сондай-ақ жолаушыларды  халықаралық қатынаста автобустармен, шағын автобустар-

мен тұрақты тасымалдау қызметімен айналысу үшін  лицензия беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша

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

«Жолаушыларды облысаралық қалааралық, ауданаралық (облысішілік қалааралық) және халықаралық қатынаста автобустармен, 
шағын автобустармен тұрақты емес тасымалдау, сондай-ақ жолаушыларды  халықаралық қатынаста автобустармен, шағын автобустар-

мен тұрақты тасымалдау қызметімен айналысу үшін  лицензия беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет регламентіне 4-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

«Облыстық және аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарына бөлінген белдеуде, 
жарнаманы тұрақты орналастыру объектілерінде сыртқы (көрнекі) жарнама орналастыруға рұқсат беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша  

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

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

1 Рәсімнің  
(іс-қимылдың) нөмірі

1 2 3 4 5

2
Құрылымдық 

бөлімшелердің атауы
Көрсетілетін қызметті 

берушінің кеңсе қызметкері
Көрсетілетін 

қызметті берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

3
Рәсімнің (іс-

қимылдың) атауы және 
олардың сипаттамасы

құжаттарды тіркейді және 
көрсетілетін қызметті 

алушыға не оның өкіліне 
өтініш көшірмесін береді

құжаттарды 
қарайды

паспортты немесе 
бас тартуды 
дайындайды

паспортқа немесе бас 
тартуға қол қояды

паспортты 
немесе бас 

тартуды тіркейді

4
Келесі рәсімді (іс-

қимылды) орындауды 
бастау үшін негіз 

болатын мемлекеттік 
қызметті көрсету 
бойынша рәсім

(іс-қимыл) нәтижесі

құжаттарды  көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
орындаушысына 

жолдайды

паспортты немесе 
бас тартуды 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
басшысынаұсынады

паспортты немесе бас 
тартуды көрсетілетін 
қызметті берушінің 
кеңсе қызметкеріне 

жолдайды

паспорттынемесе 
бас тартуды 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға не оның 

өкіліне береді

5
Орындалу мерзімі 20 минуттан аспайды 30 минуттан 

аспайды
бас тартуды  беру 
кезінде – 1 жұмыс 

күні ішінде, паспорт 
беру кезінде –  

3 жұмыс күні ішінде

30 минуттан аспайды 15 минуттан 
аспайды

«Облыстық және аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарына бөлінген белдеуде, 
жарнаманы тұрақты орналастыру объектілерінде сыртқы (көрнекі)жарнама орналастыруға рұқсат беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

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

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде:

1 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) 

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 Рәсімнің (іс-
қимылдың) атауы 

және олардың 
сипаттамасы

құжаттарды тіркейді
құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушіге 

жолдайды

құжаттарды 
тіркейді

құжаттарды қарайды паспортты немесе 
бас тартуды 
дайындайды

паспортқа немесе 
бас тартуға қол 

қояды

паспортты 
немесе бас 

тартуды 
тіркейді

паспортты немесе 
бас тартуды 

тіркейді 

4 Келесі рәсімді 
(іс-қимылды) 

орындауды бастау 
үшін негіз болатын 

мемлекеттік 
қызметті көрсету 
бойынша рәсім 

(іс-қимыл) 
нәтижесі

көрсетілетін 
қызметті алушыға 

не оның өкіліне 
құжаттардың 

қабылданғаны 
немесе құжаттарды 

қабылдаудан бас 
тарту туралы  
қолхат береді

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
басшысына 

ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
орындаушысына 

жолдайды

паспортты немесе 
бас тартуды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады

паспортты 
немесе бас 

тартуды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкеріне 
жолдайды

паспортты 
немесе бас 

тартуды 
Мемлекеттік 
корпорацияға 

жолдайды

паспортты немесе 
бас тартуды 
көрсетілетін 

қызметті алушыға 
не оның өкіліне 

береді

5 Орындалу мерзімі 15 минуттан 
аспайды

1 жұмыс 
күні ішінде 

(мемлекеттік 
қызмет көрсету 

мерзіміне 
кірмейді)

20 минуттан 
аспайды

30 минуттан 
аспайды

бас тартуды беру 
кезінде – 1 жұмыс 

күні ішінде; 
паспорт беру 

кезінде –  
3 жұмыс күні 

ішінде

30 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні 
ішінде

15 минуттан 
аспайды

«Облыстық және аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарына бөлінген белдеуде, 
жарнаманы тұрақты орналастыру объектілерінде  сыртқы (көрнекі) жарнама орналастыруға рұқсат беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша  

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

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

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ 2016 ЖЫЛҒЫ 29 АҚПАНДАҒЫ № 360 ҚАУЛЫСЫ
НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ ТІЗІЛІМІНДЕ 01.04.2016 ЖЫЛЫ № 5435 ТІРКЕЛГЕН

«Мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту 
туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы
 23 шілдедегі  №93 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

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

1. «Мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту 
туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 23 шілдедегі 
№93 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 5103 нөмірімен тіркелген, «Кызылординские вести» және 
«Сыр бойы» газеттерінде 2015 жылғы 18 тамызда жарияланған) 
мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген«Облыстық және аудандық 

маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарына 
бөлінген белдеуде, жарнаманы тұрақты орналастыру объектілерінде 
сыртқы (көрнекі) жарнама орналастыруға рұқсат беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламенті осы қаулының қосымшасына сәйкес 
жаңа редакцияда жазылсын.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы 
әкімінің орынбасары С.Ж.Сүлейменовкежүктелсін.

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

Қызылорда облысының
            әкімі                                                   Қ. Көшербаев.

Қызылорда  облысы әкімдігінің 2016  жылғы  «29» ақпандағы № 360 қаулысына қосымша
Қызылорда  облысы әкімдігінің 2016  жылғы  «23» шілде № 93 қаулысымен бекітілген

«Облыстық және аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарына бөлінген белдеуде, жарнаманы тұрақты 
орналастыру объектілерінде сыртқы (көрнекі) жарнама орналастыруға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер 

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: «Қызылорда 
облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 
басқармасы», аудандық және облыстық маңызы бар қаланың тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль 
жолдары бөлімдері (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 қоғамы  (бұдан әрі - Мемлекеттік 
корпорация);

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

2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: электрондық (ішінара 
автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі – облыстық 
және аудандық маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль 
жолдарының бөлінген белдеуінде жарнаманы тұрақты орналастыру 
объектілерінде сыртқы (көрнекі) жарнама объектісін орналастыруға 
паспорт (бұдан әрі – паспорт). 

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

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

тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) 
бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының (не 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«Автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы»Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы  
30 сәуірдегі  №529  бұйрығымен(нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №11327 болып тіркелген) бекітілген 
«Облыстық және аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланы-
латын автомобиль жолдарына бөлінген белдеуде, жарнаманы тұрақты 
орналастыру объектілерінде сыртқы (көрнекі) жарнама орналастыруға 
рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан 
әрі - стандарт) 1-қосымшасына сәйкес өтініш ұсынуы немесе портал 
арқылы электронды құжат нысанындағы сұраныс жолдауы.

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

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

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

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

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттарды 
қарайды,құжаттардың толық емес топтамасы  ұсынылған жағдайда, 
өтінішті одан әрі қараудан дәйекті бас тартуды (бұдан әрі –  бас 
тарту) дайындайды,  құжаттар топтамасы толық ұсынылған жағдайда 
паспортты дайындайды және паспортты немесе бас тартуды 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (бас тартуды 
беру кезінде – бір жұмыс күні ішінде, паспорт беру кезінде – үш жұмыс 
күні ішінде);

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы паспортқа  немесе 

бас тартуғақол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдайды (отыз минуттан аспайды);

6) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері паспортты 
немесе бас тартуды тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не 
оның өкіліне береді (он бес минуттан аспайды).

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

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

ұйымдардың өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

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

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушы;
4) Мемлекеттік корпорация қызметкері;
5)Мемлекеттік корпорацияның жинақтау бөлімінің қызметкері.
8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, 

құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рәсімдер (іс-
қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы регламенттің 3-қосымшасында 
келтірілген.           

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде рәсімдердің (іс-
қимылдардың) реттілігі, көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің), өзара іс-қимылдарының толық 
сипаттамасы, сондай-ақ өзге көрсетілетін қызметті берушілер және 
(немесе) Мемлекеттік корпорациямен өзара іс-қимыл тәртібінің толық 
сипаттамасы осы регламенттің 5-қосымшасына сәйкес мемлекеттік 
қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген. 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 
анықтамалығы «Қызылорда облысының жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесінің, Қызылорда 
облысы әкімдігінің, Қызылорда қаласы және аудан әкімдіктерінің ресми 
интернет-ресурстарында орналастырылады.

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

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, сондай-ақ 
мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін Мемлекеттік корпорация 
арқылы алу процесінің сипаттамасы, оның ұзақтығы:

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

стандарттың 1-қосымшасын белгіленген нысан бойынша 
орналасқан орны көрсетілген жазбаша өтініш;

түстік шешімі және өлшемдері бар объектінің эскизі;
жеке басты куәландыратын құжат (жеке басын сәйкестендіру 

үшін);
2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды тіркейді 

және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне тиісті құжаттардың 
қабылданғаны  туралы қолхат береді немесе көрсетілетін қызметті 
алушы не оның өкілі стандарттың 9-тармағында көзделген тізбеге 
сәйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, құжаттарды 
қабылдаудан бас тартады және стандарттың   2-қосымшасына сәйкес 
нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат 
береді (он бес минуттан аспайды); 

жеке тұлғаның тіркелуін (қайта тіркелуін), жеке кәсіпкер 
ретінде тіркелуін растайтын құжат мәліметінМемлекеттік корпорация 
қызметкері «электрондық үкімет» шлюзі арқылы алады;

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

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

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

5) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері паспортты 
немесе бас тартуды тіркейді және Мемлекеттік корпорацияға жолдайды 
(бір жұмыс күні ішінде);

6) Мемлекеттік корпорация қызметкері паспортты немесе  бас 
тартуды тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне 
береді (он бес минуттан аспайды).

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

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

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі порталда 

тіркеледі және көрсетілетін қызметті алушының электронды цифрлық 
қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық 
құжат нысанындағыорналасқан жері көрсетілген сұраныс (бұдан әрі 
– электрондық сұраныс) пен стандарттың 9-тармағына сәйкес келесі 
құжаттарды жолдайды:

түстік шешімі және өлшемдері бар объектінің эскизінің 
электрондық көшірмесі;

жеке тұлғаның тіркелуін (қайта тіркелуін), жеке кәсіпкер 
ретінде тіркелуін растайтын құжат мәліметін көрсетілетін қызметті 
беруші «электрондық үкімет» шлюзі арқылы алады;

2) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы электрондық  
сұраныс пен құжаттарды қабылдайды, көрсетілетін қызметті алушының 
не оның өкілінің «жеке кабинетіне»  құжаттардың қабылданғаны 
туралы және мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін алу күні мен 
уақыты көрсетілген хабарлама жолданады (он бес минуттан аспайды);

электрондық сұраныс пен құжаттарды қабылдағаннан кейін, 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 
(қызметкерлерінің) мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі іс-
қимылдары осы регламенттің 6-тармағының 3-6) тармақшаларына 
сәйкес жүзеге асырылады;

3) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы  мемлекеттік 
қызмет көрсетудің нәтижесін тіркейді және көрсетілетін қызметті 
алушының не оның өкілінің «жеке кабинетіне» жолдайды (он бес 
минуттан аспайды).

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

«Облыстық және аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарына бөлінген белдеуде, жарнаманы тұрақты 
орналастыру объектілерінде сыртқы (көрнекі) жарнама орналастыруға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 4-қосымша  

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

«Облыстық және аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарына бөлінген белдеуде, жарнаманы тұрақты 
орналастыру объектілерінде сыртқы (көрнекі) жарнама орналастыруға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 5-қосымша  

«Облыстық және аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарына бөлінген белдеуде, жарнаманы тұрақты 
орналастыру объектілерінде сыртқы (көрнекі) жарнама орналастыруға рұқсат беру» мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 

анықтамалығы 

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

мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы 

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде: 

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ мұнай 
компаниясы Қызылорда облыстық мәслихат депутаты 
Махашов Бақдәулет Еркінбекұлына анасы

Рабия Қасымбекқызының
дүниеден озуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
қосын білдіреді.

*** 
Қызылорда қаласы бойынша мемлекеттік кірістер 

басқармасы осы басқарманың қызметкері Рахманбердиева 
Күлай Алданиязқызына ағасы  

Алданиязұлы Бекарыстың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.  

***
И.Әбдікәрімов атындағы Қызылорда аграрлық-техни-

калық колледжінің ұжымы колледж қызметкері Баязитова 
Жұмакүл Абсатқызына жұбайы

Қатшақаев Жаңабай Нұрғалиұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.  

***
«Болашақ» университетінің ұжымы оқу ісі және ғылыми 

жұмыстар жөніндегі проректоры, филология ғылымдарының 
кандидаты Снасапова Гүлжахан Жұмашқызына қайын атасы

Алданазар Смағұловтың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.
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Сбтылсым

Қызылорда облысы әкімдігінің
2016 жылғы 1 сәуірдегі № 416 қаулысы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде
12.04.2016 жылы № 5463 тіркелген

Жергілікті мемлекеттік басқарудың 
кейбір мәселелері туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 
жәнеөзін-өзібасқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы23 
қаңтардағы, «Жұмылдыру дайындығы  мен жұмылдыру туралы» 1997 жылғы 
16 маусымдағы және «Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сәуірдегі 
Заңдарына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса берілген «Қызылорда облысының жұмылдыру дайындығы 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесі бекітілсін.

2. «Қызылорда облысы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
Ережесін бекіту туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы                            
27 ақпандағы № 858қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу Тізілімінде 4931 нөмірімен тіркелген, 2015 жылғы 7 сәуірде «Кызы-
лординские вести», «Сыр бойы» газеттерінде жарияланған) келесі өзгерістер 
енгізілсін:

аталған қаулымен бекітілген Қызылорда облысы әкімі аппаратының 
Ережесінде: 

17-тармақтағы 32), 33), 34), 35), 36), 37), 38), 39), 40), 41), 42) 
тармақшалары алынып тасталсын.

3. «Қызылорда облысының жұмылдыру дайындығы басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің 
орынбасары С. Ж.Сүлейменовке жүктелсін. 

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

Қызылорда облысының 
әкімі Қ. Көшербаев

Қызылорда облысы әкімдігінің
2016 жылғы «1» сәуірдегі № 416

қаулысымен бекітілген

«Қызылорда облысының 
жұмылдыру дайындығы 

басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің

Ережесі
1. Жалпы ережелер

1. «Қызылорда облысының жұмылдыру дайындығы басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі-басқарма) Қызылорда облысында жұмылдыру 
дайындығыжәне жұмылдыру, азаматтық қорғау, аумақтық қорғаныс, азамат-
тарды әскери қызметке шақыру жәнеөз құзыреті шегінде терроризмге қарсы 
іс-қимылсаласындағы функцияларды жүзеге асыруға Қызылорда облысының 
әкімдігі уәкілеттік берген Қазақстан Республикасының атқарушы органы бо-
лып табылады.

2. Басқарманың құрылтайшысы Қызылорда облысының әкімдігі болып 
табылады. Басқармаға қатысты коммуналдық меншік құқығының субъектісі 
болып«Қызылорда облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі та-
былады.

3. Басқарма өз қызметiн Қазақстан Республикасының Конституциясы-
на және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президентi мен Үкiметiнiң 
актiлерiне, өзге де нормативтiк құқықтық актiлерге, сондай-ақ, осы Ережеге 
сәйкес жүзеге асырады.

4. Басқарма мемлекеттiк мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды 
тұлға болып табылады, мемлекеттiк тiлде өз атауы бар мөрi мен мөртаңбалары, 
белгiленген үлгiдегi бланкiлерi, Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

5. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
6. Басқарма егер заңнамаға сәйкес осыған уәкiлеттiк берiлген бол-

са, мемлекеттiң атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға 
құқығы бар.

7. Басқарма өз құзыретiнiң мәселелерi бойынша заңнамада белгiленген 
тәртiппен Басқарма басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актiлермен ресiмделетiн 
шешiмдер қабылдайды.

8. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимитi қолданыстағы 
заңнамаға сәйкес бекiтiледi.

9. Заңды тұлғаның орналасқан жерi: индексі 120003, Қазақстан Республи-
касы, Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Әйтеке би көшесі, № 25.

10. Мемлекеттiк органның толық атауы –«Қызылорда облысының 
жұмылдыру дайындығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі.

11. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
12. Басқарманың қызметiн каржыландыру облыстық бюджеттен жүзеге 

асырылады.
13. Басқармаға кәсiпкерлiк субъектiлерiмен Басқарманың функцияла-

ры болып табылатын мiндеттердi орындау тұрғысында шарттық қатынастарға 
түсуге тыйым салынады.

Егер Басқармаға заңнамалық актiлермен кiрiстер әкелетiн қызметтi 
жүзеге асыру құқығы берiлсе, онда осындай қызметтен алынған кiрiстер 
мемлекеттік бюджеттiң кiрiсiне жiберiледi.

2. Басқарманың миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, 
құқықтарыменміндеттері

14. Басқарманың миссиясы:жұмылдыру дайындығыжәне жұмылдыру, 
азаматтық қорғау, аумақтық қорғаныссаласындағы шараларды іске асыру.

15. Міндеттері: 
жұмылдыру дайындығыжәне жұмылдыру, азаматтық қорғау, аумақтық 

қорғаныс, азаматтарды әскери қызметке шақыруқызметін үйлестіреді, күш 
құрылымдарымен өзара әрекет етеді жәнеөз құзыреті шегінде терроризмге 
қарсы іс-қимыл саласындағыжұмыстарды атқарады.

16. Функциялары:
1) жергілікті әскери басқару органдарына олардың бейбіт уақыттағы және 

жұмылдыру жарияланған кездегі жұмысына жәрдем көрсету, облыс аумағында 
әскери-экономикалық және командалық-штабтық оқулар өткізуге қатысу;

2) әскери міндеттілерді бекітіп қою жөніндегі жұмысты ұйымдастыру 
және жүргізу;

3) облыс аумағында мемлекеттік органдар мен ұйымдарды жұмылдыру, 
соғыс жағдайы кезеңінде және соғыс уақытында жұмыс істеуге көшіру 
жөніндегі іс-шаралар кешенін іске асыруды қамтамасыз ету;

4) жұмылдыру, соғыс жағдайы кезеңінде және соғыс уақытында 
Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен әскери құрылымдардың, арнау-
лы мемлекеттік органдардың мүдделеріне сай міндеттерді орындау үшін, 
сондай-ақ, Қазақстан Республикасы экономикасының іркіліссіз жұмыс істеуін 
жәнехалқының тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету үшін облыс аумағында арна-
улы құрылымдардың құрылуын қамтамасыз ету;

5) облыстыңжұмылдыру жоспарынәзірлеу және жұмылдыру 
дайындығы саласындағы уәкілетті органмен келісу, облыс әкімдігіне бекітуге 
енгізу, сондай-ақ, облыс аумағындажұмылдыру дайындығы бойынша іс-
шаралардыжүргізу;

6) жұмылдыру тапсырыстарын белгілеу үшін ұйымдардың өндірістік, 
қаржылық, қоймалық мүмкіндіктері туралы ақпаратты жұмылдыру дайындығы 
саласындағы уәкілетті органға беру;

7) жұмылдыру дайындығы саласындағы уәкілетті органға жұмылдыру 
дайындығын жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу;

8) мемлекеттік органдармен бірлесе отырып жұмылдыру жоспарларын 
орындауға экономиканы дайындау жөніндегі іс-шараларды жүргізу;

9) аудандар, облыстық маңызы бар қалалар әкімдіктерінің жұмылдыру 
жоспарларын келісу;

10) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкесжұмылдыру 
дайындығы жөніндегі іс-шараларды қаржыландыру көлемін көздеу;

11) облыс аумағында жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру жөніндегі 
іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз ету;

12) жұмылдыру, соғыс жағдайы және соғыс уақытында облыс аумағында 
шақырылуға жататын азаматтарды уақтылы құлақтандыруды және жеткізуді, 
жиналу пункттеріне немесе әскери бөлімдерге техника беруді ұйымдастыру 
және қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойын-
ша өздерінің басқаруындағы облыстың коммуналдық меншігін қорғаныс 
мұқтаждарына беру;

13) облыс аумағында жұмылдыру дайындығы мақсатында ұйымдармен 
жұмылдыру, соғыс жағдайы кезеңінде және соғыс уақытында тауарлар-
ды өндіруге, жұмыстарды орындау мен қызметтерді көрсетуге шарттар 
(келісімшарттар) жасасу;

14) аумақтық қорғаныс іс-шараларын ұйымдастыру және іске асыру; 
15) қауіпті өндірістік факторлардың зиянды әсері болған жағдайда олар-
ды оқшаулау, адамдардың өмірін құтқару, олардың денсаулығын, құқықтары 
мен мүдделерін қорғау, меншіктерді күзету, қоғамдық тәртіпті ұстап тұру 
жөніндегі іс-шараларды орындау бойынша, қолда бар күштерді, құралдармен 
ресурстарды тарта отырып, қажетті көмек көрсету;

16) аварияларды, төтенше жағдайларды тергеп-тексеруге қатысу;
17) бекітілген бюджеттік мақсаттарға сәйкес азаматтық қорғаныс, 

төтенше жағдайлар мен олардың салдарларының алдын алу және жою бойын-
ша жергілікті бюджеттің атқарылуын қамтамасыз ету;

18) өз құзыреті шегінде азаматтық қорғаудың аумақтық кіші жүйесіне 
басшылық ету;

19) азаматтық қорғаныс мүлкінің көлемдерін айқындау және оларды 
жинақтау, сақтау, жаңарту және әзірлікте ұстап тұру жөнінде қажетті шара-
лар қолдану;

20) құлақтандыру мен ақпараттандырудың техникалық құралдарын орна-
ластыруды ұйымдастыру;

21) табиғи және техногендік, сондай-ақ, әлеуметтік сипаттағы төтенше 
жағдайлар мен олардың салдарларының алдын алуға және жоюға жергілікті 
атқарушы органдардың төтенше резервінен қаражат бөлу;

22) қосалқы (қала сыртындағы), көмекші және жылжымалы басқару 
пункттерін құруды қамтамасыз ету;

23) облыстың әскери басқару органын шақыру (жиын)пунктімен, 
дәрі-дәрмектермен,керек-жарақтармен, өртке қарсы, медициналық және 
шаруашылық мүлкімен, автомобиль көлігімен, сондай-ақ, байланыс және күзет 
құралдарымен қамтамасыз ету;

24) азаматтарды әскери қызметке шақыруды өткiзу кестесін келісу;
25) орталық мемлекеттік органдардың аумақтық бөлімшелерінің және 

жергілікті өзін-өзі басқару органдарының терроризм профилактикасы, сондай-
ақ, терроризмге қарсы комиссиялар арқылы тиісті аумақта терроризм зардапта-
рын барынша азайту және (немесе) жою жөніндегі қызметін үйлестіру;

26) жергілікті мемлекеттік басқару мүддесінде Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен жергілікті атқарушы органдарға жүктелетін 
өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру.

17. Құқықтары мен мiндеттерi:
1) Басқарма өзiне жүктелген мiндеттердi және өзiнiң функцияларын 

жүзеге асыру  үшін заңнамада бекiтiлген тәртiппен:

мемлекеттiк органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды 
тұлғаларынан қажеттi ақпараттар мен материалдарды сұрауға және алуға;

өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша кеңестер, семинарлар, конфе-
ренциялар өткізуге;

жеке және заңды тұлғалардың Басқармаға жолдаған өтініштерін қарауға, 
олардың орындалуын бақылауға, Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген жағдайларда және тәртіппен олар бойынша жауаптар беруге;

жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдауды 
ұйымдастыруға;

қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де құқықтарды атқаруға 
құқылы;

2) Басқарма:
заңды және негiзделген шешiмдер қабылдауға;
қабылданған шешiмдердiң орындалуын бақылауды қамтамасыз етуге;
қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де міндеттерді іске асыруға 

міндетті.

3. Басқарманың қызметін ұйымдастыру

18. Басқармаға басшылықты Басқармаға жүктелген мiндеттердiң орында-
луына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын бас-
шы жүзеге асырады.

19. Басқарма басшысын облыс әкімі қызметке тағайындайды және 
қызметтен босатады.

20. Басқармабасшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын орынбасарла-
ры болады.

21. Басқарма басшысының өкiлеттiгi:
1) өз өкілеттігін жүзеге асыру кезінде облыс әкімі мен жетекшілік ететін 

облыс әкімінің орынбасарына есеп береді;
2) өз құзыреті шегінде мемлекеттiк органдарда және өзге де ұйымдарда 

Басқарманы бiлдiредi;
3) еңбек қатынастары мәселелерi өз құзыретiне жататын Басқарма 

қызметкерлерiн заңнамаға сәйкес қызметке тағайындайды және қызметтен бо-
сатады;

4) стратегиялық және бағдарламалық құжаттардың әзірленуін қамтамасыз 
етеді;

5) еңбек қатынастары мәселелерi оның құзыретiне жататын Басқарма 
қызметкерлерiне заңнамада белгiленген тәртiппен тәртіптік жаза қолданады 
және көтермелеу шараларын қабылдайды;

6) бұйрықтарға қол қояды;
7) Басқарма атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
8) шарттар жасасады;
9) сенімхаттар береді;
10) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі жұмысты 

ұйымдастыруға дербес жауапты болады;
11) Басқарманың жұмысын ұйымдастырады, үйлестіреді және 

бақылайды;
12) облыс әкімдігі мен әкімінің актiлерi мен тапсырмаларын орындайды;
13) Басқарманың құрылымдық бөлiмшелерi туралы ережелердi бекiтедi;
14) құзыретi шегiнде нормативтiк құқықтық актiлердiң жобаларын 

әзiрлеудi ұйымдастырады; 
15) қызметтік этика нормаларының сақталуын қамтамасыз етеді; 
16) гендерлік теңдік саясатын жүзеге асырады; 
17) жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдау 

кестесін бекітеді; 
18) Қазақстан Республикасы заңнамасымен көзделген басқа да 

өкілеттіктерді жүзеге асырады.
19) мерзімдіәскериқызметкешақырудыөткізу кезеңінде шақыру 

комиссиясының отырыстарына қатысады. 
Басқарма басшысы болмаған кезеңде оның өкiлеттiктерiн қолданыстағы 

заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.
22. Басқарма басшысы өз орынбасарларының өкiлеттiктерiн 

қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгiлейдi.
23. Басқарманың жұмыс режимі:
1) Басқарма дүйсенбі мен жұма аралығында аптасына 5 (бес) күн жұмыс 

істейді;
2) Басқарманың жұмыс уақыты жергілікті уақыт бойынша сағат 09.00-ден 

сағат 19.00-ге дейін. Сағат 13.00-ден сағат 15.00-ге дейін үзіліс;
3) Басқарма сенбі және жексенбі күндері, сондай-ақ, Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен белгіленген мереке күндері жұмыс істемейді.
24. Басқарма мен облыс әкімдігі арасындағы, Басқарма әкімшілігі мен 

оның еңбек ұжымы арасындағы өзара қарым-қатынастар қолданыстағы 
Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

4. Басқарманың мүлкі

25. Басқарманың заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару 
құқығында оқшауланған мүлкi болуы мүмкiн.

Басқарманың мүлкi оған меншiк иесi берген мүлiк, сондай-ақ, өз қызметi 
нәтижесiнде сатып алынған мүлiк (ақшалай кiрiстердi коса алғанда) және 
Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер 
есебiнен қалыптастырылады.

26. Басқармаға бекiтiлген мүлiк облыстық коммуналдық мүлікке жатады.
27. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Басқарма өзiне бекiтiлген мүлiктi 

және қаржыландыру жоспары бойынша өзiне бөлiнген қаражат есебiнен сатып 
алынған мүлiктi өз бетiмен иелiктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсiлмен 
билiк етуге құқығы жоқ.

5. Басқарманы қайта ұйымдастыру және тарату

28. Басқарманы қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Басқарма таратылған жағдайда оның мүлкiн пайдалану Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

қыЗылОрда ОблысыНдаҒы мҮлікті 
ЖарИЯ ету барысы туралы

Қызылорда облысында мүлікті жария ету 
жұмыстары жалғасуда.

2016 жылдың 12 сәуірдегі жағдайы бойынша 
Қызылорда облысында мүлікті жария етуге барлығы 
1394 өтініш 1653 жылжымайтын мүліктерді жария 
етуге берілген. Оның ішінде тұрғын емес үй-жайлар 
бойынша – 947 өтініш,  соның ішінде коммерциялық 
объектілер бойынша – 777 өтініш, тұрғын үй бой-
ынша –706 өтініш. Келіп түскен өтініштер бойынша 
мүліктердің жалпы бағасы 12,6 млрд. теңгені құрады. 

1158 өтініш  бойынша  жалпы құны 11,7 млрд 
теңге болатын 1378 объект жария етілген.

Қызылорда облысының 
қаржы басқармасы.

Жарқ етіп өтті-ау 
ЖасыНдай

Осыдан төрт жыл бұрын 
үкілеген үмітіміз, маңдайдағы 
жарық жұлдызымыз, ұлымыз  Ай-
бек Молдабекұлынан қапыда айы-
рылып қалған едік. 

Айбек 1989 жылы 10 
желтоқсанда Қызылорда қаласында 
өмірге келді. 

2007 жылы №136 Т. Жүргенов 
атындағы қазақ орта мектебін 
бітірген соң Қорқыт Ата атындағы 
ҚМУ-дың колледжін тәмамдап, 
2009 жылы осы университетке оқуға 
түсті. Соңғы курсында оқып жүріп, 
«ПетроҚазақстан» компаниясында 
алғашқы еңбек жолын бастады.

 Баламыздың кәусар кеудесіндегі арманы асқақ еді, бірақ 
өмір өркені қиылып, қимас бейнеге айналды.

Алла алдыңнан жарылқасын. Жатқан жеріңді құранның 
нұрымен нұрландырып, мәңгілік  ғұмырда пейіштің төрінде 
орның болсын, құлыным Айбегім! 

Көзімнің ағы менен қарасы едің,
Жалғасым шаңырақтың дарасы едің.
Беймезгіл дүниеден өттің жанып,
Болып тұр бір басымда дара шерім.

Дәл бұлай жан дүнием мұз болар ма,
Сені іздеп жас аламыз біз жанарға.
Айбегім топырағың торқа болсын,
Өзіңсіз өткен күнде із қалар ма.

Сағына еске алушылар: Шегентаевтар әулеті.

Жарамсыз деп есептелсін

6-сынып оқушыларының 
назарына!

Қазақ-түрік лицей-интернаттарының қабылдау 
емтиханының 1-кезеңі Қызылорда облысының ау-
дандары үшін төмендегі мектептерде 2016 жылдың 
24 сәуірі күні сағат 10.00-де өткізілетіндігін хабар-
лайды.

Арал ауданы - №260 мектеп
Қазалы ауданы - №266 мектеп
Қармақшы ауданы - №121 мектеп
Жалағаш ауданы - №246 мектеп
Сырдария ауданы - №35 мектеп
Шиелі ауданы - №45 мектеп
Жаңақорған ауданы - №110 мектеп.

ЖаНыңыЗ бОлсыН Жұмақта
Осыдан бір жыл бұрын Әбдірахман Саркөбенұлы 

өмірден озған еді. Құданы құдай қосады дейді ғой, 
сол сияқты өсіп-өнген, елге үлгілі сарқасқа руының 
атпал азаматы Әбекең –  менің  құдам. Қызым Эль-
мира оның ұлы Абаймен жарасым тауып, отау 
көтеріп, онан алғашқы немерелерін сүйген кездеріміз 
өміріміздегі бақытты кезеңдер болатын. Әбекең әр 
немересін өзінше ерекше сүйіп, еркелететін. 

Өмірдің заңдылығына қанша мойынсұнсаң да, 
жүректегі мұң, көңілдегі өкініш пен сағыныш өзекті 
өртейді… Біз бәріміз ол кісіні сағына еске алуда-
мыз. Себебі өне бойы тұнып тұрған жақын адамға, 
бауырға, туған-туысқа деген сүйіспеншілік еді. 
Отбасындағы сыйластық пен татулық, мейірімділік 
пен жанашырлық аяулы жары – құдағайымыз Сара  
екеуінің жарасымдылығынан бастау алатын.

Әбекең  әртүрлі жоғары лауазымды қызметтерді 
зор абыроймен атқарып, өзінің бар білімі мен 

ұйымдастырушылық дарынын туған жерінің игілігіне жұмсады. Өзі қарапайым, 
жан-жүрегі адал, әрі істің көзін білетін беделді тұлға ретінде танылды, ұжымы мен 
отбасы, туған-туысының шынайы құрметі мен сүйіспеншілігіне бөленді.

 “Ат тұяғын тай басар”, “Арғымақтың тұяғы тасты басса кетілер, сазды бас-
са жетілер” деп жоқтың орны бармен толатынын, жеткіншек жас ұрпақпен 
жетілетінін айтады. Арты қайырлы болсын, қалғанына өмір берсін дейміз. “Тоз-
басты ұста соқпайды, өлместі құдай жаратпайды” деп, табиғаттың бұлжымайтын 
қатал заңын еске сақтай отырып, құдағайыма мына балаларыңның рахатын көр, 
ендігі жерде өзің үшін де, Әбекең үшін де бақытты да мағыналы ғұмыр  кешсін де-
ген тілек білдіреміз.

Өткен жанның иманы жолдас, жаны жаннатта, топырағы торқа, жатқан жері 
жайлы болсын.

Еске алушылар: құдалары.

 Қазақстан Республикасының «Салық және 
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 
туралы» Кодексінің 645-бабының 1-тармағына 
сәйкес   дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар 2015 
жылдың 1 шілдесінен Республика аумағында теле-
коммуникациялар желiсi жоқ жерлерде орналасқан 
субъектілерді қоспағанда, кәсіпкерлікті жүзеге 
асыру кезінде деректерді тіркеу және беру функ-
циясы бар бақылау-касса машиналарын қолдануды 
қамтамасыз етуге міндетті.  

Мемлекеттік кірістер басқармасы жоғарыда 
көрсетілген Заң талаптарын орындамаған, яғни 

бақылау-касса машинасыз қызмет көрсеткен 
тұлғаларға ҚР ӘҚБтК-нің 284-бабы бойынша 
әкімшілік жауапкершілік қаралғандығын хабар-
лайды.

Сұрақтармен Қызылорда қаласы бой-
ынша Мемлекеттік кірістер басқармасының 
Ақпараттарды қабылдау және өңдеу орталығының 
23-88-41 байланыс телефоны арқылы хабарласуға 
болады.

Қызылорда қаласы бойынша Мемлекеттік 
кірістер басқармасы.

Салық төлеушілердің назарына!іЗдеу салады
Қызылорда қаласының тұрғыны, 1975 жылдың 1 ақпанында 

туылған Аманжолов Едил Шариповичтің 2015 жылдың 16 
ақпанынан бастап хабар-ошарсыз кетуіне байланысты зайыбы 
Оспанова Баян Шайзадаевна іздеу салады.

Қызылорда қалалық сотының 2016 жылдың 16 наурыздағы 
ұйғарымымен хабарландыру жарияланған күннен бастап 3 (үш) 
ай мерзім ішінде көрген-білген кісілер болса, мына телефонға 
хабарласуын сұраймын: 8 705 448 29 34. 

«ExoMars-2016» станциясын тіркеген «Бриз-М» үдеткіш блогы 
бар ресейлік зымыран-тасығыштың тура бір ай бұрын Байқоңырдан 
ұшырылғаны белгілі. Планетааралық ғылыми станция Марс атмос-
ферасында метан бар-жоғын анықтап, осы арқылы онда тіршілік бол-
ды ма деген сұраққа жауап табуға тырысады. Айта кетейік, бұл Ресей 
мен Еуропа ғалымдарының біріккен жобасы. 

Жұмбағы мол ғарыш әлеміндегі Марста тіршілік болды 
ма? Жұлдыздар жыпырлаған түнгі аспанға телмірген астроном-
ғалымдардың осы құпияны ашуды арман еткелі қашан? Бүгінде 
Еуропалық ғарыш агенттігі мен Роскосмос Марсты тануға ерекше 

құлшыныс танытып отыр. Ал атала-
рымыз ертеден «қызыл жұлдыз» 

атаған ғаламшар Жер-
ге көбірек ұқ-
сас. Оның өз 
мекеніміз секілді 

жүздеген 
миллион 

жылдық тарихы бар. Телескоппен қарағанда қызыл шар тәрізді бо-
лып көрінетін Марс Күннен алыстығы жөнінен төртінші ғаламшар. 
Аталған планетаны ежелгі римдіктер соғыс құдайы Марстың 
құрметіне осылай атапты. 

Ғылымға XVII белгілі болған Марсты зерттеудің жаңа кезеңі оған 
планетааралық автоматты станцияларын жіберуден басталды. Зымы-
ранды зеңгір көкке тұңғыш самғатқан Кеңестер одағы ғарышты иге-
ру үшін тәуір тер төккені белгілі. Ғарышты игеруге бел шеше кіріскен 
Кеңес үкіметі Марсты зерттеу ісін адамзат ғарышқа ұшырылғаннан 
кейін іле-шала қолға алынған-ды. Кеңестік алғашқы станция 1962 жылы 

ұ ш ы р ы л а д ы . 
Алай да, «Марс-І» 
с т а н ц и я с ы н а н 
түсірілген сурет 
онда ка налдардың 
барын дәлелдеген 

жоқ. Ал «Марс-3» станциясы 1972 жылы тұңғыш рет ғаламшардың 
бетіне қонды. Осы тұста америкалық «Маринер» мен кеңестік «Марс» 
сериялы ғарыштық аппараттары Марсты бәсекелесе зерттегенін 
айтпай кетуге болмас. Кеңестер Одағы 1962-74 жылдары 7 стан-
ция ұшырып, олардың көмегімен Жер мен Марс орбиталарының 
аралығындағы ғарыштық кеңістіктің физикалық қасиеттері жайында 
жаңа мәліметтер алды. Кейбір станцияларға француз ғылыми аппара-
туралары орнатылған. 

Енді зерттеулер нәтижесіне келейік. Марстың Күннен 
қашықтығы 228 млн шақырым, ал ондағы тәуліктік орташа темпе-
ратура шамамен минус 60 градусты құрайды. Ғаламшарлар екі түрде 
әрекет етеді: әрі өз осімен, әрі күннің айналасында эллипс тәрізді ор-
бита бойымен айналады. Марс жер уақытымен есептегенде Күнді 687 
тәулік ішінде бір мәрте айналып шығады. Яғни, Марстағы бір жыл 
біздегі осынша тәулікке тең. Ал өз осінен айналуы бойынша Марс 
шамамен Жермен бірдей айналым жасайды. Ондағы күн тәулігі – 24 
сағат 37 минут және 22,7 секунд. Бұл Марс өз осін Жерге пара-пар 

жылдамдықпен айналады деген сөз. Айырмашылығы 
шар тәулігі Жердегіден 37 минуттан астам уақытқа 

ғана ұзағырақ. Мұндағы жыл мезгілдерінің ауысуы да 
Жерге ұқсас. Алайда әрбір жыл мезгілі адамзат мекен етіп жатқан 
ғаламшардан 1,9 есе ұзақ болады. Көлеміне келсек, ғаламшардың 
орташа диаметрі 6800 шақырым, яғни Жердің жартысынан сәл үлкен 

болса, салмағы Жерден 9 есе жеңіл. 
АҚШ Аэронавтика және ғарыш кеңістігін зерт-

теу жөніндегі ұлттық басқармасы (NASA) 2004 жылы 
ұшырған «Оппортунит» және «Сприт» марсоходтары 
Марсқа қонып, онда су қоймаларының болғандығына 
зерттеу жүргізген-ді. Гусев кратері орналасқан 

Марс бетінің ауданында көп мөлшерде тұз концентрациясының 
шоғырлануы, темірдің үш валентті тотығынан тұратын кристалл-
гематиттің (гематит минералы тек қана сулы ортада қалыптасады) бо-
луы бір кездері Марста судың көп мөлшерде болғандығын айғақтайды. 
Ертеректе мұнда судың мөлшері біршама көп болғанымен, кейін ол 
беймәлім құбылыстарға байланысты жоғалып тынған. Оған дәлел 
қазіргі кездегі ғаламшар бетінде қалған өзендердің сағалары. Сондай-
ақ, тек қана судың әрекет етуімен түзілетін минералдардың табылуы. 

Ал «Маринер» станциялары түсірген суреттерден Ай бетінің 
рельефіне ұқсас көптеген сақина таулар немесе кратерлер бары, оның 
Күн жүйесіндегі ең ірі тау массивіне ие екені белгілі болды. АҚШ-
тың «Кьюриосити» қондырғысы 2012 жылы Марс бетіне қонып, екі 
жылдай уақыт ішінде су мен топырақты зерттеп, алғаш рет марстық 
топыраққа анализ жасалды. Ол құрамы бойынша вулкан тастары-
на ұқсас келеді екен. Осылайша, Марс топырағының жартысына 
жуығы аморфты, вулканды құмды заттардан тұратынын анықталды. 
Топырақтың қалған бөлігі оливен, шпат, пироксеннен тұратыны 
белгілі болды. Дәл осындай құрамдағы вулканды топырақтар 
көбінесе Гавай аралдарында кездеседі. «Кьюроисити» қондырғысы 
түсірген суреттерде Марстағы ең биік кратер Эолида тауының ең биік 
нүктесі саналған Шарп шыңының биіктігі 9000 метрді құрайды. Ал 
таудың орташа жасы 2 миллиард жыл деп есептелінеді. Марс бетінен 
Эверестен де биік шың табылды. 

Бір қызығы, қазақстандық астрофизик Г.Тихов ғаламшарға 
зерттеулер жүргізіп, оның бетінде қарапайым тіршілік көздері 
болуы мүмкін деп болжады. Бірақ бұл температуралық және 
спектроскопиялық нәтижелермен дәлелденген жоқ. Марс атмос-
ферасында оттектің белгісі болмағандықтан, тіршіліктің жоғарғы 
формасының болуы туралы болжам шындыққа сай келмейді. Алай-
да тіршіліктің төменгі формасының, әсіресе анаэробтық форманың 
тіршілік етуі мүмкін. Арнайы скафандрсыз Марс бетінде адам да, кез 
келген жануар да бір сәт те тіршілік ете алмайтын көрінеді. Ондағы 
қысымның төмендігі соншалық, тірі ағзаның қан құрамындағы 
оттегі газға айналып кете барады. Марстағы тіршілікті зерттеген 
ғалымдардың бізге берген деректерін қысқаша осылай өрнектеуге 
болады.  

Жуырда «ExoMars-2016» станциясы ұшуды басқару орталығына 
белгі берді. Енді ол Марс ғаламшарына 8 айда жетеді. «Өз тарихын-
да алғаш рет әріптестік ынтымақтастыққа барған Еуроодақ пен Ресей 
ғалымдары 2018 жылы қызыл ғаламшарға марсоход жіберуді жоспар-
лап отыр», деп хабарлайды  ресейлік «РИА Новости» агенттігі. Мар-
соход онан екі метр тереңдікке дейінгі топырақты әкелуді жоспар-
лап отыр. Қызыл ғаламшарда тіршілік нышаны болған-болмағаны 
сол кезде мәлім болады. 

Дайындаған Р.АРЫСТАНБАЙ.

ЖұмбаҒы мОл Ғалам

МӘЛІМ ДЕ БЕЙМӘЛІМ

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 бойын-
ша қабылдау өткізеді.

МАРС

Ахметова Гулжайна Серикболов-
наның атына Қызылорда облы-
сы, Сырдария ауданы, Нағи Ілиясов 
ауылындағы №132 қазақ орта мектебін 
2001 жылы бітіргені жөнінде берілген 
ОБ 0533387 аттестаты жоғалуына бай-
ланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Назарымбетова Гулжайна Келим-

бетовнаның (қазіргі Шаймердено-
ва Гулжайна Келимбетовна) атына 
Қызылорда облысы, Жалағаш ауда-
ны, Мәдениет ауылындағы І.Қабылов 
атындағы №32 орта мектепті 20.06.2007 
жылы бітіргені жөнінде берілген 
№0165775 аттестаты жоғалуына бай-
ланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Тасболатова Жадыра Елеухан-

қы зы ның атына Қызылорда облысы, 
Шиелі ауданы, Бәйгеқұм ауылындағы 
№251 М.Әуезов атындағы қазақ орта 
мек тебін 2005 жылы бітіргені жөнінде 
берілген ОБ 1481896 аттестаты жоға-
луы на байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

***
Аппазова Салтанат Маратовнаның 

атына Қорқыт Ата атындағы 
Қызылорда мемлекеттік университеті 
жанындағы «Қазақ-түрік» лицейін 
2004 жылы бітіргені жөнінде берілген 
ОБ 1179920 аттестаты жоғалуына бай-
ланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Сарыбаев Байгелді Қуандық ұлы-

ның атына Қызылорда облысы, Сыр-
дария ауданы, Қалжан Ахун ауылы, 
М.Әуезов көшесі 1 а үйге берілген 
жер учаскесіне жеке меншік құқығын 
беретін актісі (кадастрлық №10-153-
010-346, №0097740) түпнұсқасы 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

***
Утеушова Баян Тулеповнаның 

атына Қызылорда облысы, Қызылорда 
қаласы, Айтбаев көшесі №29 үй, 
№1 «П» мекен-жайына берілген жер 
учаскесіне жеке меншік құқығын 
беретін актісі (кадастрлық №10-156-
011-1226, №0210316) түпнұсқасы 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

***
Аймаханова (қазіргі Мергенгожи-

на) Айжамал Курманалиевнаның аты-
на Қызылорда облысы, Қазалы ауда-
ны, Бекарыстан би ауылындағы №24 
орта мектепті (қазіргі Ү.Түктібаев 
атындағы) 1986 жылы бітіргені 
жөнінде берілген КД №006973 аттеста-
ты жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп есептелсін.

***
Саржанова Алтынай Оразалы-

қызының атына  көпсалалы «Ұлағат 
Қызылорда» колледжін «Құқықтану» 
мамандығы бойынша 2006 жылы 
бітіргені жөнінде берілген ОАБ 
№ 0402065 дипломы жоғалуына 
байланыс ты жарамсыз деп есептелсін.

ЖҮНіс қабетеНОВ
 2016 жылдың 11 сәуірі күні Жаңақорған ауданының 

абыз қариясы, Ұлы Отан соғысы және еңбек ардагері Жүніс 
Қабетенов ақсақал жүз екі жасқа қараған шағында дүниеден 
озды.

Ол 1915 жылы Қаратау баурайындағы Талдысу елді 
мекенінде қарапайым шаруа отбасында дүниеге келген. 
Жастық шағы қоғамдағы өзгерістер дәуірімен тұспа-тұс кел-
ген ол колхоздастыру кезеңінде алғашқылардың бірі бо-
лып жаңа ұйымға мүше болды. 1939 жылы әскер қатарына 
шақырылып, 1941-1945 жылдары соғысқа қатысты. 1946 
жылы елге оралған соң «Бірлік» кеңшарында шопан, 
кейіннен 10 жылдан астам Түгіскен кеңшарында Сыр маржа-
нын өсіріп, зейнетке шықты. 

Соғыс даласынан оралған Жүніс Қабетенов еңбек май-
данында да ерекше көзге түсіп, төл алудан бірнеше рет ау-

дан чемпионы атанып, аудандық, облыстық партия комитетінің Құрмет грамоталары-
мен марапатталды. Көптің құрметтісі болған ардагер ІІ дәрежелі «Ұлы Отан» соғысы 
ордені мен «Астанаға – 10 жыл» және одан өзге жиырмаға жуық медальдың иесі.

 Отбасында 7 ұл-қыз өсіріп, олардан 37 немере, 78 шөбере сүйген абыз ақсақалдың 
өмірі өнегелі, жолы жарық болды.

 Ғасырдан да ұзақ ғұмыр кешкен абыз қарияның ғибраты мен өнегелі еңбек жолы 
кейінгі ұрпаққа үлгі болып қалады. Сұрапыл соғыс даласында Отан тыныштығын 
қорғап, кейін қоғам байлығын еселеу үшін бел шешпей еңбек еткен, қариялық жасқа 
жеткенде еркін елдің бар жақсылығына тілекші болған абыз ақсақалдың бейнесі біздің 
жүрегімізде ұзақ уақыт сақталады. 

Жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын. 

Қызылорда облысының әкімдігі мен мәслихаты, «Нұр Отан» партиясы 
облыстық филиалы және облыстық ардагерлер кеңесі.


