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Бүгінгі арнайы баспасөз мәслихаты Ел-
басы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
«100 нақты қадам» Ұлт жоспарының Сыр 
өңірінде іске асу барысына арналады. 

Алдымен Ұлт жоспары аясын-
да атқарылып жатқан жұмыс пен қолға 
алынған шаралар туралы ақпарат беру-
ге рұқсат етіңіздер. Содан кейін Сіздердің 
сұрақтарыңызға жауап берейін. 

Өздеріңіз жақсы білетіндей, биыл 
Қазақстан тәуелсіздігіне 25 жыл толды. 
Тәуелсіздік жылдары біздің еліміз шын 
мәнінде ғасырға бергісіз ұлы жолдан 
өтті. Талай қиыншылық, экономикалық 
дағдарыс пен саяси сын да болды. Байқасақ, 
ол қиыншылық пен сынның қай-қайсысы 
да бізге сырттан келді, ал оны жеңіп, ілгері 
жылжу үшін ішкі қуат қажет еді. Ішкі қуат 
дегеніміз – заманға сай, тегеуірінді мемле-
кет, бәсекеге қабілетті, жан-жақты дамыған 
экономика, ынтымақ пен бірлікті ту еткен, 
еңбекқор қоғам.

Осындай ішкі қуатты күшейтудің, 
оны бұрынғыдан да биік деңгейге 
шығарудың жаңа кезеңі туды. Өйткені 
сырттан келіп жатқан саяси қауіп-
қатерлер, экономикалық дағдарыстар мен 
бәсекелестік талаптары күшейді. Адам-

зат үшін мүлде жаңа экономикалық, 
технологиялық, ақпараттық және мәдени 
орта қалыптасуда. Біздің міндетіміз – 
осындай жаңа ортаға бейімделіп қана 
қоймай, XXI ғасырдағы ең озық деген 30 
елдің қатарына кіру.

Бұл мақсат Елбасы ұсынған 
«Қазақстан-2050» Стратегиясының өзегіне 
айналды. Стратегияны іске асыруға 
бағытталған көп салалы жұмыс негізгі 5 
бағытқа топтастырылып, «5 институцио-
налды реформа» дүниеге келді.

Аталған реформа аясында жасалатын 
“100 нақты қадамнан тұратын «Ұлт жоспа-
ры» бекітілді.

Еліміздің басты стратегиялық 
құжаттарына арқа сүйейтін «Ұлт жоспа-
ры» экономиканың нақты салаларындағы 
өзгерістерге бағытталған «Нұрлы жол» 
және индустриалды-инновациялық даму 
бағдарламаларымен сабақтас құжат.

Сондықтан да «100 нақты қадам» 
Ұлт жоспары мемлекеттік басқару мен 
экономиканы жаңа деңгейге көтеретін, 
қоғамдық қатынастарды заман талабы-
на сай жетілдіруді көздейтін аса ауқымды, 
мәні мен мазмұны терең реформа. Оның 
баршаға түсінікті де, нәтижесін нақты 

бағалауға болатын қадамдардан құралуы 
– реформаның шынайы халықтық сипатын 
білдіреді.

Елбасы бұл реформаны 90-жылдар-
да еліміздегі  қоғамдық құрлыстың ауы-
суына байланысты жүргізілген түбегейлі 
өзгерістермен бір қатарға қойды.                                                                                     

Қысқа мерзімде қоғамдық өмірдің 
барлық салаларын қамтитын 60-қа тарта 
жаңа заңның қабылданып, лезде күшіне 
енуі соның дәлелі.

2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
Қазақстан аталған реформа аясында 
қалыптасқан жаңа құқықтық ортада өмір 
сүруде. Осы уақыттан «100 нақты қадам» 
– Ұлт жоспарын орындаудың практикалық 
кезеңі басталды.

Ұлт жоспарын Қызылорда облысында 
жүзеге асыру қалай жүріп жатыр?

Біріншіден, Ұлт жоспарын орында-
уды үйлестіретін арнайы жұмыс тобы 
құрылып, аймақтық  іс-шаралар жоспары 
бекітілді (136 тармақтан тұрады). Жыл ба-
сында Ұлт жоспарын нақты жүзеге асыру 
жөнінде орталық мемлекеттік органдардың 
қатысуымен арнайы семинар-кеңес 
өткізілді.

Ұлт жоспарының бірінші бағыты 
– кәсіби мемлекеттік аппарат құруға 

бағытталған қадамдар негізінде 44 адам 
сынақ мерзімімен мемлекеттік қызметке 
тағайындалды. Этика жөнінде жауап-
ты өкілетті тұлғалар анықталды. Ар-
найы семинарлар өткізіліп, жемқорлыққа 
қарсы шаралар жөнінде құқықтық 
оқулар ұйымдастырылды. Жергілікті 
атқарушы органдардағы мемлекеттік 
қызметкерлердің имиджін жақсарту және 
қоғамдағы беделін көтеру шаралары 
анықталды.

Мемлекеттік аппарат құрамының са-
пасын көтеру мақсатында мемлекеттік 
қызметке тұңғыш кіріскен кадрларды үш-
сатылы іріктеу жүйесі енгізілді. Жыл ба-
сынан бері 20 жалпы конкурс жарияланды. 

Заман талабына сай, кәсіби 
мемлекетттік аппарат құру шараларының 
аясында біз республикадағы алғашқы 
аймақ болып облыс әкімдігінің ахуалдық 
орталығын (Ситуационный центр) құрдық. 
Ахуалдық орталық – қазіргі ақпараттық 
технологияларды пайдалану арқылы 
басқару және шешім қабылдау тиімділігін 
арттыруға мүмкіндік береді. Ол жоспар-
лау, ұйымдастыру және қадағалауға 
қатысты көптеген қызметті автоматтанды-
ра отырып, аталған қызмет түрлерінің са-
пасын едәуір жақсартуға жол ашты. Өткен 
жылы Қызылорда облысының ахуалдық 
орталығы Амстердам қаласында өткен 
халықаралық технологиялар байқауында 
мемлекеттік басқарудағы инновациялар 
номинациясы бойынша бас жүлдені жеңіп 
алды. Республиканың қауіпсіздік кеңесі, 
бас прокуратура және басқа да орталық 
мемлекеттік органдар мен аймақтардағы 
әріптестеріміз біздің ахуалдық орталық 
құру тәжірибемізді зерттеп, үлгі ретінде 
пайдалануда. Қазіргі уақытта ахуалдық 
орталықтың экономикалық модельдеу, 
экономикалық-әлеуметтік саланы бақылау 
модульдеріне қосымша білім, денсаулық 
сақтау, спорт, мәдениет және төтенше 
жағдайлардың алдын алуға арналған 
бағыттары дамытылуда.  

Конкурстық процедураларды өткізу 
барысында құқық бұзушылықтарды, 
әсіресе жемқорлықты азайту мақсатында 
Қызылорда облысында  республика-
да алғаш 2014 жылдың наурыз айын-
да облыстық мемлекеттік сатып алу 
басқармасы құрылды. 

Бұған қоса, сыбайлас жемқорлықты 
болдырмау мақсатында мемлекеттік са-
тып алу мониторинг жүйесі жасалды. 
Бұл жүйе үлестес компанияларды (аф-
филированность), тапсырыс беруші мен 
жеткізуші арасындағы туыстық байланы-
сты анықтауға мүмкіндік береді. Мұның 
барлығын ахуалды орталықта және план-

шет арқылы кез келген жерден бақылауға 
болады. Мұның барлығы үлкен заманауи 
жұмыстың басы. 

Ұлт жоспарының екінші бағыты – 
заңның үстемділігін қамтамасыз ету 
мақсатында облыс, қала және аудан-
дар бойынша жергілікті полиция қызметі 
құрылды. Жаңадан тағайындалған 
аудандық және қалалық жергілікті поли-
цейлер өз қызметі туралы халық алдын-
да алғашқы есептерін де беріп үлгерді 
(жаңадан құрылған жергілікті полиция 
қызметінің материалдық-техникалық ба-
засын нығайтуға облыстық бюджеттен 
қосымша 140 млн теңге бөлінді. Ішкі істер 
департаментіне соңғы 3 жылда 10 млрд 
теңгеге жуық қаржы бөлінді). 

 Бұл бастаманың алғашқы оң нәтижесі 
де көрінді. Биылғы жылдың алғашқы үш 
айдағы қылмыс деңгейі өткен жылдың 
осы кезеңімен салыстырғанда 9 пайызға 
төмендеді.

Сонымен қатар, облыс әкімінің ап-
паратында құқық қорғау органдарымен 
жұмыс және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл бөлімі жұмыс жасайды. Мұндай 
тәжірибе біздің аймақта бірінші болып 
қолға алынды. 

Өздеріңіз білетіндей, Мемлекет бас-
шысы Ұлт жоспарында сотталғандарға 
әлеуметтік және құқықтық көмек көрсету 
мәселелерін шешуге айрықша мән берді. 

Осыған орай, үстіміздегі жылдың на-
урызында «Ресоциализация (ортаға ора-
лу). Сен қоғамға керексің» атты аймақтық 
форум өткізіліп, онда жазасын өтеп келіп, 
есепте тұрған азаматтарға әлеуметтік-
құқықтық көмек көрсету, оларды жұмысқа 
орналастыру, қоғамға бейімдеуге 
арналған мемлекеттік органдардың өзара 
ықпалдастығы қаралды.

Облыс әкімі орынбасары жанында 
сотталғандар мен жазасын өтеп шыққан 
адамдарды әлеуметтік бейімдеу және 
оңалту жөніндегі арнайы комиссия жұмыс 
істейді.

Ұлт жоспарының үшінші бағыты – ин-
дустрияландыру және экономикалық өсімді 
қамтамасыз ету мақсатында биылғы жылы 
инвестиция тарту және инвестициялық 
ахуалды жақсарту жөніндегі аймақтық 
кеңес құрылды. 

Ал келер айда инвесторларды тарту 
мақсатында дәстүрлі түрде жылына екі рет 
өткізілетін «Байқоңыр-Инвест» форумын 
VІІ мәрте өткізу жоспарланған. Бұл – пікір 
алмасуға зор мүмкіндік алаңы. Осыған 
дейін өткізілген 6 форумның нәтижесінде 
облыс экономикасына 100 млрд 
теңгеден астам тікелей инвестиция 
тартылды.

«Достық үйінде» ҚР біріншілігінде өнер 
көрсетіп жүрген «Қайсар» және «Байқоңыр» 
футбол клубтарының жаңарған құрамымен 
таныстыру рәсімі өтті. Аталған шараны 
жанкүйерлермен бірге облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаев та тамашалады. 

Шара барысында алдымен патриоттық 
әндер шырқалып, жергілікті футбол 
клубтарының ойын барысында киетін 
жейделері таныстырылды. Мұнан соң, қос 
команданың тартысты бәсекелерде жеткен 
жетістіктері жайында бейнесюжет көрсетілді.

Ширек ғасырға жуық тарихы бар «Қайсар» 
футбол командасы ел чемпионатында екі 
рет IV орынды иеленсе, 1999 жылы ҚР Ку-
богын жеңіп алған болатын. Жергілікті ко-
манда үстіміздегі жылдың футбол маусы-

мында 28 ойын көрсетеді. Қазіргі таңда ко-
манда сырт алаңда бір және өз ішінде  бір 
ойын өткізді. ОҚО-да «Мақтаарал» коман-
дасымен кездесіп,  0:0 есебімен тең түссе, өз 
алаңында Теміртаудың «Шахтер-Болат» ко-
мандасын қабылдап, 3:0 есебімен жеңіске 
жетті. Одан бөлек, «Қайсар» ҚР Кубогы ая-
сында өткізіліп жатқан доданың 1/8 финалы-
на жолдама алған еді. Ағымдағы жылғы 27 
сәуірде Шымкент қаласында Премьер-лигада 
өнер көрсетіп жүрген «Ордабасы» команда-
сымен турнирдің 1/4 финалының жолдамасы 
үшін ойнайды. Құрамында 28 ойыншысы бар 
«Қайсар» командасы 80 пайызға жаңарған. 
Бас бапкер Сұлтан Әбілдаев жаңа құрамның 
алдағы уақытта жанкүйерлер сенімін 
ақтайтынын жеткізді. 

Облыс әкімі Қ.Е.көшЕрбаЕвтың «100 наҚты Қадам»  Ұлт жОспарын жүзЕгЕ асыру барысына арналған баспасөз мәслихатында сөйлЕгЕн сөзі

АймАқ бАсшысы бАспАсөз 
мәс лихАтын әлемдегі сАяси-эко-
номикАлық АхуАлды тАлдАудАн 
бАстАды. 

бұл ретте техиникА мен техно-
логиядАғы  өзгерістердің еліміз бен 
АймАқтАрдың дА дАмуынА тікелей 
әсер ететіндігін Айтты.

– мәселен, АмерикАндық өнер-
тАпқыш, кәсіпкер илон мАск тың 
компАниясы шығАрАтын тэсло 
Атты электромобильдері әлем дік 
Автомобиль өндірісін түбе гейлі түрде 
өзгертіп жАтыр. бұл Авто  көліктің 
қАзіргі модельдері бір толтырылғАн 
бАтАреямен 350 шА   қырым жүрсе, 
жАқын АрАдА шығАтын жАңА 
моделі 1000-1500 шА қырымғА 
дейін жүретін болАды.  Автомобиль 
сАлАсының мұнАй өн дірісінің 40 
пАйызын тұтынАтынын ескерсек, бұл 
жАңАлық біз секілді мұнАй өндіруші 
АймАқтАрдың эко   номикАсынА 
қАуіп төндіретіні АйтпАсА дА түсінікті. 
сол секілді бүгінде көпқАбАтты 
үйлерді бАғАсы АрзАн, күн қуАты 
генерАторлАрымен қАмтитын жобА-
лАр энергетикА сАлАсын АдАм 
тАнымАстАй етіп өзгертті. мемлекет 
емес жекелеген компАнияның бАс-
тАмАсымен ғАрыш рАкетАлАры верти-
кАльді ұшып, сол күйінде жерге 
және су плАтформАлАрынА қонып 
жАтыр. мұндАй жАңАлық бАйқоңыр 
секілді ғАрыш АйлАғының болАшАғы  
турАлы дА  түрлі ойлАрғА жетелейді.  
қАржы нАрығындА Алтынмен де, 
шығАрушы бАнкпен де, тіпті мем-
лекетпен де, кепілдендірілмеген 
вир туАлды АқшАлАр пАйдА болып, 
кең қолдАнысқА ие болудА. осы-
ның бАрлығы экономикАмен 
АдАм дАрдың күнделікті өмірін 
жыл дАм өзгертіп, мемлекеттерге 
қАуіп төндіруде. елбАсы ұсынғАн 5 
институтционАлды реформА және 
оны жүзеге АсыруғА бАғыттАлғАн 
100 нАқты қАдАмнАн тұрАтын ұлт 
жоспАры қАзАқстАнның осындАй 
ғАлАмдық өзгерістерге, сырттАн кел-
ген сынғА берген жАуАбы деп түсіну 
керек. ұлт жоспАры қАзАқстАнның 
сырттАғы   өзгерістерге бейімделу 
АмА лы ғАнА емес, бұл елімізді 
осындАй өзгерістерге төтеп бере АлА-
тын, экономикАсы мықты, мем-
лекеттері тегеруінді, қоғАмдАры 
ілгері, озық 30 ел қАтАрынА қосудың 
негізі, - деді облыс әкімі.

зАмАнАуи инновАцияны игерген-
дер озАды. ұлт жоспАрының мәні 
осығАн үндейді. осы ретте, АймАқ 
бАсшысы ресейдің мәскеу мен 
сАнкт-петербургтің мАңдАйАлды тех-
никАлық университеттерінде оқып 
жүрген сырбойылық жАстАрдАн үміт 
күтетінін Айтты. олАрды ғы лымғА 
бейімдеу бАғытындА дА іс-шАрАлАр 
АтқАрылып жАтыр екен. 

содАн соң АймАқ бАсшысы 
бүгінгі күнге дейін сыр өңірінде ұлт 
жоспАрын жүзеге Асыру бАғытындА 
АтқАрылғАн жұмыстАрды сАрАлАп, 
болАшАқтА қолғА АлынАтын

іс-шАрАлАрдың жАй-жАпсАрын 
егжей-тегжейлі бАяндАды.

сөз соңындА журнАлистер тАрА-
пынАн қойылғАн сАуАлдАрғА жАуАп 
берді.

ӨСУ МЕН ӨРКЕНДЕУДІҢ ЖАҢА КЕзЕҢІ

кЕшЕ ОрталыҚ 
кОммуникациялар ҚызмЕтінің 

аймаҚтыҚ филиалында 
ҚызылОрда Облысының әкімі 

ҚырымбЕк көшЕрбаЕв «100 наҚты 
Қадам» Ұлт жОспарын жүзЕгЕ 

асыру барысына арналған 
баспасөз мәслихатын өткізді. 

Облыс орталығындағы «СПМК-
70» шағын ауданында бой көтеретін 
5 көпқабатты тұрғын үйдің ірге тасын 
қалау рәсіміне облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаев қатысты. Құрылыс-
шылармен жүздесу барысында өңірдегі 
тұрғын үй құрылысы қарқыны тура-
сында сөз қозғалды. Нысандарды сапа-
лы тұрғызып, өз уақытында ел игілігіне 
беру жөнінде нақты тапсырма берді. 
Тұрғын үйлер «Өңірлерді дамытудың 
2020 жылға дейінгі бағдарламасы» ая-
сында, 20,5 мың шаршы метр аумаққа 
салынуда. Айта кетейік, жалпы құны 
2 млрд. 970,7 млн. теңгені құрайтын 
үйлер құрылысы «Бәйтерек девелоп-
мент» АҚ арқылы жүзеге асып жа-
тыр. Мердігер мекеме нысандарды осы 
жылдың қараша айында пайдалануға 
береміз деп отыр. 

Расы керек, соңғы жылдары 
Қызылорда облысында тұрғын үй 
құрылысы қарқын алды. Өткен жылы 
53 көпқабатты үй құрылысы баста-
лып, оның 42-сі пайдалануға берілген 
болатын. Осылайша баспана тұрғызу 
көрсеткіші 2014 жылға қарағанда 
облыста 3,5 есеге, ал Қызылорда 
қаласында 8 есеге артты. Тек қана об-
лыс орталығында пәтердің кезегі бір 

жылда  17 пайызға қысқарды. Биыл 
да «Қазақстанның ипотекалық ком-
паниясы», «Самұрық-Қазына» жыл-
жымайтын мүлік қоры және «Тұрғын 
үй құрылыс жинақ банкімен» тығыз 

жұмыс жасалуда. Жыл аяғына дейін 
3170 пәтерді құрайтын 70-ке жуық 
көпқабатты тұрғын үй салынбақ.

Нағымжан САУЯЕВ.
Суретті түсірген Н.НұржАУбАй.

бЕС ҮЙДІҢ ІРГЕТАСЫ ҚАЛАНДЫ

ЖАНКҮЙЕРЛЕР ЖЕРГІЛІКТІ 
КОМАНДАЛАРҒА СЕНІМ АРТАДЫ

б и ы л 
Қызылордада 

қоныс той-
ын тойлайтын-

дар саны еселе-
не түседі. бұл 
сөзімізге кеше 
ғана іргетасы 
қ а л а н ғ а н 
к ө п қ а б а т т ы 
үй құрылысы 
дәлел. 

Құрметті оҚырман!

«Қазпочта» АҚ-ның тасымалдау және тара-
ту қызметі тарифтерінің өсуіне орай, басылымдарға 

жазылу бағасын көтермеу мақсатында «Сыр медиа» 
ЖШС 2016 жылдың 1 шілдесінен бастап «Қазпочта» АҚ 

қызметінен толық бас тартып отыр. Осы ретте «Сыр ме-
диа» ЖШС өзіне қарасты басылымдарға 2016 жылдың екінші 
жарты жылдығына жазылу, жеткізу, тарату қызметтерін өз 
құзыретіне алатынын хабарлайды. 

«Сыр медиа» ЖШС-на қарасты газеттердің 
барлығына тек қана серіктестік өкілдері арқылы жа-

зылу жүргізілетінін ескертеміз.
«Сыр медиа»

жШС әкімшілігі.

баспасөз – 2016

мЕмОрандум

АГРОӨНЕРКӘСІП КЕШЕН 
ИННОВАЦИЯЛЫҚ 
бАҒЫТТА ДАМИДЫ

Кеше облыс әкімі Қырымбек Көшербаев пен Қазақ 
ұлттық аграрлық университетінің ректоры Тілектес 
Есполовтың қатысуымен мәжіліс өтті. басқосуда 
агроөнеркәсіп кешенін ғылыми және инновациялық да-
мыту жөніндегі ынтымақтастық меморандумына қол 
қойылды. 
Меморандум аясында университет ғалымдары Сыр өңірінің 

агроөнеркәсіп кешенінің индустриялық-инновациялық даму 
әлеуетін көтереді. Бұл үшін олар аграрлық сектордың бәсекеге 
қабілеттілігі мен өнімділігін арттыруға негіз болатын жобаларды 
ендірумен айналысады. 

Аймақ басшысы агросалаға қолдау білдіргені үшін ҚазҰАУ 
ғалымдарына алғысын жеткізді. Біздің өңірмен тығыз қарым-
қатынас орнататынын атап өткен Қазақ ұлттық аграрлық 
университетінің ректоры Т.Есполов меморандум Елбасының тап-
сырмасына сәйкес жүзеге асып отырғандығын жеткізді. Яғни, 
ғалымдар оқу орнымен шектеліп қалмай, өңірлерді аралап, ша-
руа қожалықтарына барып, зерттеу жұмыстарын, тәжірибелерін 
жүргізуі тиіс. Осы меморандум аясында іс-шаралар жоспа-
ры бекітілді. Соның негізінде ауыл шаруашылығы саласындағы 
қызылордалық кәсіпкерлерге көмек көрсетіледі. Қазіргі таңда 
біздің облыста университеттің 54 маманы жұмыс істеуде. 

Ректордың мәлімдеуінше, білім ордасы индустриялық-
инновациялық даму саласына қатысты 100 бағдарлама әзірлеген, 
оның жиырмасы Қызылорда облысының агроөнеркәсіп кешенінде 
жүзеге асырылады. 

Сонымен қатар, әр ауданда ҚазҰАУ ғалымдары мен 
мамандарының қатысуымен оқу-өндірістік орталықтар жұ-
мыс істейді. Бұған қоса, Қызылорда аграрлық-техникалық 
колледжі мен Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетінде ҚазҰАУ-дың оқу орталықтары ашылады.

Дәурен ОМАрОВ.
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Сонымен қатар, шетелдік әріптес
терімізбен бірлескен жоба – шыны 
зауы тының құрылысы қарқынды жүріп 
жатыр. Алдағы мамыр айынан бастап 
зауытқа құралжабдықтар жеткізіле ба
стайды. 

Сонымен қатар, қазіргі таңда «Арал 
тұз» АҚ кальцийлендірілген сода 
шығару зауытының құрылысын салуға 
инвестор тарту мәселесімен айнала
сып жатыр (жобаның ТЭН дайын). Бұл 
компонент тек шыны өндірісіне ғана 
емес, сондайақ көптеген өнеркәсіп  са
лаларына қажетті теңдесі жоқ реагент 
(құрылыс индустриясы, металлургия, 
мұнай өндірісі, т.б.)

Ферроқорытпа зауы
ты құрылысының жобасы мен 
«Баласауысқандық» ванадий кен ор
нын игеру жұмыстары жалғасуда. 
Тәжірибелікөнеркәсіптік жұмыстар 
аяқталды. Жақын арада өндірістік 
өңдеу жұмыстары басталады.

 «СамұрықҚазына» қорымен бірге 
қазір «Шалқия» қорғасынмырыш кен 
орнын игеру жұмыстары жүріп жа
тыр. Кен байыту комбинатының құ
рылысын жақын арада  бастаймыз. 
Одан кейін  жақын келешекте гидро
металлургиялық зауытты салу да жо
спарда. (жобаның ТЭН дайындалуда). 

Үстіміздегі жылдың бірінші 
жартыжылдығында қытайлық әріптес
термен бірлесе отырып Шиелі ауда
нында тампонажды цемент өндірісі 
зауытының құрылысын (жылдық қуаты 
1 млн тонна цемент) және Жаңақорған 
ауданында ресейлік әріптестермен бірге 
тағы бір цемент өндіретін зауыт құрылысын 
бастауды жоспарлап отырмыз (оның 
жылдық қуаты 560 мың тонна цемент). 

Сондайақ, асфальтбетон, силикат 
кірпішін шығаратын зауыт және басқа да 
индустриалды жобаларды жүзеге асыруға 
қажетті жұмыстар жүргізілуде. 

Қазіргі таңда Иран, Қытай, Чехия, 
Ұлыбритания, Польша, Германия, Жапо
ния, АҚШ, Украина, Ресей және Біріккен 
Араб Әмірліктерінің инвесторларымен 
келіссөздер жүргізілуде. 

Сонымен бірге мемлекеттікжеке мен
шік әріптестік негізінде 15 жобаға инве
сторларды тарту мүмкіндігі қарастырылуда. 
Олардың қатарында 500 орындық емха
на, кәсіптіктехникалық колледж құры
лыстарының, жаңа әуежай терми налы құры
лысының концессиялық жобалары бар.

Сонымен бірге, жеке инвестор есебінен 
заманауи онкологиялық орталық құру жо
басы қаралуда. 

Ауыл шаруашылығына келер 
болсақ, биыл облыс аусыл дерті бойын
ша буферлік аймақтан шықты. Бұл бізге 
мал шаруашылығын дамытып, ауыл
шаруашылық өнімдерін қайта өңдеудің 
өрісін кеңейтуге, ет өнімдерін экспорттауға 
мүмкіндік береді.   

Облыс орталығында тәулігіне 3 тонна 
ет өнімдерін өндіретін фабрика құрылысы, 
Сырдария ауданында 5 мың бас қой өсіруге 
арналған кешен және 10 мың бас малға 
арналған бордақылау алаңы мен жылдық 
қуаты 250 тонна болатын ет комбинатының 
құрылысы жүруде. Бұл нысандар
ды жыл соңына дейін пайдалануға беру 
жоспарланған. 

Қытай инвесторларымен бірге 
Қызылорда қаласында түйе сүтін өңдейтін 
зауыт құрылысын салу мүмкіндігі 
қарастырылуда. Нысанның құрылысына 
қажетті құжаттар дайын. 

Қазақстан мен Қытай Халық Респуб
ликасы арасындағы үкіметаралық келісім 
шеңберінде Жаңақорған ауданында то
мат пастасын өндіру кешенін құру жобасы 
жүзеге асырылуда. 

Бүгінгі таңда, қызанақтың оңтайлы 
түрін анықтау үшін қытайлық инвесторлар
мен («Сofco» компаниясы) бірлесе отырып 
2 гектар жерге томаттың түрлі сорттары 
егіліп,  эксперимент жұмыстары басталып 
кетті. Ал келер жылдан бастап бұл тәжірибе 
4 мың гектар жерге дейін ұлғайып, бұйырса, 
жылдық қуаты 15 мың тонна болатын томат 
өндіру зауыты іске қосылады. 

«Ауыл шаруашылығы кооперативтері 
туралы» заңды жүзеге асыру мақсатында об
лыста 26 ауылшаруашылық кооперативтері 
құрылды.

Жер қатынастары мәселелеріне келетін 
болсақ, ауыл шаруашылығы мақсатындағы 
жерлерді тиімді пайдалануға қажетті 
рәсімдер жасалып, саудаға шығарылды 

(жалпы аумағы 72 мың гектар бола
тын 451 жер телімі анықталып, олар
ды саудаға шығару үшін 3,4 млн 

теңге бөлінді. Осы жылдың 3 айында 13 
саудасаттық рәсімдері жасалып, 18,3 мың 
гектар болатын 88 телім сатылды).  

Құрылыс саласындағы рұқсат беру рә
сімдерін жеңілдету үшін тиісті регламент
тер жасалып, бекітілді. Осылайша, бұ рын 
мәселен, сәулеттікжоспарлау тапсыр масын 
алуға 1 айдан астам уақыт кетсе, қазір бұл 
17 жұмыс күніне дейін қысқарып отыр.

Осы орайда «Нұрлы жол», «Аумақтарды 
дамыту» бағдарламалары аясында облыс
мызда тұрғын үй құрылысы жыл сайын 
қарқын алып келе жатқанын ерекше айтқым 
келеді.

2015 жылдың өзінде тек мемлекет 
қаражаты есебінен 138,8 мың шаршы метр 
тұрғын үй, яғни 1740 пәтерлі 53 көпқабатты 
үй құрылысы басталып 42 үй пайдалануға 
берілді. Осылайша мемлекет қорындағы 
тұрғын үй көлемі 2014 жылға қарағанда об
лыста 3,5 есеге, ал Қызылорда қаласында 
салынған тұрғын үй көлемі 8 есеге арт
ты. Тек қана облыс орталығында пәтердің 

кезегі бір жылда  17 пайызға қысқарды. 
Биыл да осы қарқынды сақтап қалу үшін 

«Қазақстанның ипотекалық компаниясы», 
«СамұрықҚазына» жылжымайтын мүлік 
қоры және «Тұрғын үй құрылыс жинақ 
банкімен» тығыз жұмыс жасаудамыз. Биыл 
да былтырғыдан кем болмайтын көлемде 
құрылыс жүреді. Дәлірек айтқанда, жалпы 
алаңы 212,4 мың шаршы метрді құрайтын 
тұрғын үй немесе 3170 пәтерлік 63 тұрғын 
үй  салынады. Бұл үлкен жұмыстың басы 
деп есептеймін. Айтпақшы, қазір баспасөз 
конференциясынан кейін 5 көпқабатты үй 
құрылысының басталу рәсіміне қатысамыз. 

Электр энергетикасы бойынша электр 
желілерін аумақтық орналасуына қарай 
электр тарату ұйымдарын ірілендіру 
механизмін айқындау үшін облыстың 
барлық электр жүйелерін, оның ішінде 
иесіз қалған жүйелерді толық түгендеу 
жұмыстары аяқталуда.

Газдандыру мәселесіне келетін 
болсақ, 20142015 жылдары «Өңірлерді 
дамытудың 2020» бағдарламасы аясында 
республикалық және облыстық  бюджет
тер есебінен 2,1 млрд теңге қаржы бөлініп, 
Қызылорда қаласына қарасты Тасбөгет 
кенті мен Қызылжарма ауылдық округі газ
дандырылды.

Сонымен қатар, 2015 жылы «ҚазТранс
Газ Аймақ» акционерлік қоға мының 23 
млрд. теңгені құрайтын инвестициялық 
бағдарламасы арқылы облыстың 4 ау
дан орталығы (Арал қаласы, Әйтеке би 
кенті, Шиелі кенті, Жаңақорған кенті) 
және Байқоңыр қаласы көгілдір отынға 
қосылып, облыс халқының табиғи газбен 
қамтылуы 63 пайызға жетті (400 мыңнан 
аса адам). Биыл 10,5 млрд теңге тұратын 
инвестициялық жобаны іске асыру арқылы 
көгілдір отын Жосалы, Жалағаш Тереңөзек 
және Қызылорда маңындағы қамтылмаған 
елді мекендерге жетеді деп күтілуде. 

2016 жылға Қызылорда қаласына 
қарасты Талсуат ауылдық округін және 

3 әлеуметтік нысанды табиғи газбен 
қамтамасыз ету үшін облыстық бюджеттен 
қосымша 271,2 млн теңге қаржы бөлінді. 

Сондайақ, 2016 жылы «Бизнестің 
жол картасы2020» бағдарламасы ая
сында Қызылорда қаласының аумағында 
орналасқан №2 автоматтандырылған газ 
тарату стансасынан құрылысы жүріп 
жатқан шыны зауытына дейін газ құбырын 
тартуға республикалық және облыстық 
бюджеттер есебінен 1,7 млрд теңге қаржы 
қарастырылды. Аталған жобалар жыл 
аяғына дейін аяқталады.

Жекешелендіру шаралары аясында 5 
коммуналдық кәсіпорын мен «Байқоңыр» 
Әлеуметтік Кәсіпкерлік Корпорациясы
на қарасты 6 ұйым анықталып, оның біреуі 
жекешелендірілді («Жан Арай Жем» ЖШС 
жобасындағы корпорация үлесі).  

Мүлікті жария етуге қатысты, 2016 
жылдың 11 сәуіріндегі мәлімет бойынша 
облыста жалпы сомасы 11,4 млрд теңгені 
құрайтын 1369 мүлік жария етілді. 

Әлеуметтік жаңғырту және масылдықты 
еңсеру мақсатында «Өрлеу» қаржылай 
көмек көрсету жобасы жалғасып, бұл 
тәжірибе облыстың барлық аудандарына 
таратылды.   

Бүгінде 509 азаматқа (94 отбасы) 4,8 
млн теңге көлемінде қаржылай көмек 
берілді (2016 жылға қаралған қаржы көлемі 
 36,7 млн теңге). Жоба аясында 131 адам 
жұмысқа орналасты, оның 64і тұрақты 
жұмыс орындары.

2016 жылдың қыркүйегінен бастап, 
12 жылдық білім беруге көшуге байланы
сты облыстың екі мектебі бастапқы білім 
берудің 1+11 үлгісі бойынша жаңа оқыту 
мазмұны негізінде тәжірибеден өтуде. 
Сонымен бірге әр сыныпта 17 баланы 
қамтитын мектепке дейінгі дайындықтың 
бір сыныбы және бірінші сыныптағы 450 
оқушыны қамтитын 18 бастапқы сынып 
тәжірибе үшін іріктеп алынды. 

Барлық экспериментальды сыныптар 
тиісті оқу жабдықтармен, оқулықтармен, 
оқуметодикалық құралдармен қамтамасыз 
етілген. 54 педагог Назарбаев зияткерлік 
мектебінің арнайы семинартренингтерінен 
өтті.   

Жаңа оқу бағдарламасын игеру деңгейін 
айқындау мақсатында Назарбаев зияткерлік 
мектебі және Алтынсарин атындағы білім 
академиясы өкілдерінің қатысуымен мони
торинг жүргізілуде.

Назарбаев зияткерлік мектебінің оқу 
әдістемесін облыста енгізу мақсатында об
лыс әкімдігі мен «Назарбаев зияткерлік 
мектебі» ұйымы арасында екіжақты 
меморандумға қол қойылып,  тәрбие жұ
мыс тарының бағыттары мен істәжірибесі 
аймағымыздың 2 пилоттық және 22 
инновациялық мектептеріне енгізілді. 
(Атап айтқанда, биылдың өзінде 720 мектеп 
мұғалімдері мен кітапхана қызметкерлері 
80нен астам семинартренингтер, ашық 
сабақтарға қатысып, біліктілігін арттыруда. 
Сонымен қатар, 6 әдістемелік нұсқаулық, 

оқушыларға арналған 2 оқу 
құралы шығарылып, халықаралық 
конференцияға қатысқан 17 баяндама 
арнайы жинаққа енді).

2016 жылдың қыркүйек айынан 
бастап тағы 41 мектеплицей базасын
да Назарбаев зияткерлік мектептері 
мен Қазақтүрік лицейлерінің 
әдістемесі мен технологиялары бой
ынша ағылшын тілін үйрету жобасын 
жүзеге асыра бастаймыз.

Бұл мақсатқа облыс бюджетінен 
125 млн теңге қаралып отыр. (Пе
дагогтар құрамына ақпараттық
коммуникациялық технологиялар 
бойынша тренинг ұйым дастыру, 
информатика және ағылшын тілі 
пәндері мұғалімдерінің біліктілігін 
арттыру, мектептерді онлайн білім 
беру ресурс тарына қосу).

Бұдан бөлек, М.Мәметова 
атындағы Қызылорда гуманитарлық 
колледжі базасында негізгі 
мектептегі пән және бастауыш сы
нып мұғалімдері мен мектепке 
дейінгі мекемелердің тәрбиешілерін 
ағылшын тіліне оқыту мақсатында 
«KATEV» халықаралық қорымен 
меморандумға қол қойылды. 

20192020 оқу жылында аталған 
41 мектеплицейдің   11сыныпта
рында, ал 20202021 оқу жылында 
10сыныптарында оқу пәндерінің бірі 
ағылшын тілінде үйретілетін болады.

Сонымен қатар, облыстағы 
71 мектепті «ELearning» элек
тронды оқыту жүйесіне қосу үшін 

материалдытехникалық базасын қажетті 
жабдықтармен жарақтандыруға облыстық 
бюджеттен 150 млн теңге бөлінді (Осыған 
дейін бұл жүйеге аудан және қала 
бюджеттері есебінен 52 мектеп қосылып, 
жұмыс жасауда. Осылайша «ELearning» 
бағдарламасымен облыстың 123 мектебі 
қамтылды). 

Құрметті брифингке қатысушылар!
Өздеріңізге мәлім, 2017 жылдың 1 

қаңтарынан бастап, міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесі 
енгізілетін болады. Осыған орай тұрғындар 
арасындағы ақпараттық және аймақтық 
денсаулық сақтау жүйесіндегі дайындық 
жұмыстарын бастап кеттік. Тиісті медиа
жоспар бекітілді. Бұл жұмысқа Сіздердің 
де, яғни бұқаралық ақпарат құралдарының 
белсенді қатысуын сұраймын.    

Тұтастай алғанда, біз денсаулық 
сақтау саласындағы кемшіліктердің орнын 
толтыруға және саланы қарқынды дамытуға 
айрықша мән беріп отырмыз. 

Медициналық қызмет сапасын 
жақсарту, соның ішінде, әсіресе ана мен 
бала денсаулығын оңалту, онкологиялық 
қызметті жетілдіру, жарақаттан, жүрек 
және қан тамыры ауруларынан болатын 
өлімжітімді азайту және жедел жәрдем мен 
санитарлық авиацияны дамытуды көздейтін 
арнайы жол карталары бекітілді. 

Нақтылай түссек, ана мен сәби өлімін 
төмендету мақсатында биыл облыстық пе
ринаталды орталықта 30 төсекке арналған 
сауықтыру бөлімшесі ашылды;

мидың қан айналымы бұзылуынан 
өлімді төмендету үшін нейроинсульт 
орталығы құрылды;

сондайақ, онкодиспансер базасында 15 
төсекке арналған хоспис ашылды.

Облыс халқының денсаулығын 
қамтамасыз етуге арналған жұмыстың 
қарқыны бәсеңдемейді.     

Ұлт жоспарының төртінші бағыты – 
«Болашағы біртұтас ұлт» қалыптастыру 
шеңберінде Қазақстан халқы 
Ассамблеясының «Үлкен ел – үлкен отба
сы» атты жалпыұлттық жобасы аясындағы 
жұмыстар жүргізілуде. Қазақстан 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналып 
«Тәуелсіз елім, ұлы далам менің!» атты ак
ция өтті. Бұл жұмысқа облыс орталығынан 
ашылған «Достық үйінің» септігі мол. 

Осы бағыттағы ақпараттық жұмыс ая
сында «Болашаққа 100 қадам» атты медиа
жоспар бекітілді. БАҚ арқылы мемлекеттік 
органдар және әкімдердің қатысуымен 400
ден астам материалдар жарияланды, 33 бри
финг ұйымдастырылды.

Бесінші бағыт – қоғам алдында жауапты 
және транспарентті мемлекет қалыптастыру 
шаралары аясында 2016 жылға Республи
ка Үкіметімен бекітілген меморандумға 
сәйкес 11 аса маңызды мақсатты индика
торлар бойынша мониторинг жүргізілуде. 

Арнайы қабылданған заңға сәйкес 
қоғамдық кеңестер құрылды, жыл басынан 
бері облыстық кеңестің 2 мәжілісі өтті.

Жергілікті өзінөзі басқару тұжырым
дамасын жүзеге асыру мақсатында 6 
салықтық түсімді жергілікті деңгейге алу 
құқығы берілді. Бұл қаражатты жұмсау 
бағыттары жергілікті қауымдастықпен 
анықталады. Қазір ауыл әкімдері қауым
дастықтың қажеттілігі үшін есепшоттағы 
қаржыны қосымша толықтыру мақсатында 
белсенді жұмыс жүргізуде.

Жинақтап айтқанда, жыл басынан бері 
Ұлт жоспары  шеңберінде атқарылған 
жұмыстар осындай. Әрине, бұл алда жаса
латын көлемді жұмыстың бастамасы ғана. 

Елімізді, соның ішінде Сыр өңірін сая
си, экономикалық және әлеуметтік дамудың 
жаңа сатысына шағаратын, қоғамға жаңа 
өмір сапасын әкеліп, әр адамға жаңа елдік 
түсінік, отаншыл көзқарас, азаматтық 
ұстаным беруі тиіс «100 нақты қадам»  Ұлт 
жоспарын іске асыру – бір ғана әкімшіліктің, 
тек мемлекеттің жұмысымен бітпейді. 
Елбасының бұл бастамасы да барлық отан
шыл ұйымдардың, жасампаз азаматтардың 
күш біріктіруін талап етеді. Соның ішінде 
қалам мен микрофон ұстаған Өздеріңіз бен 
Сіздердің әріптестеріңізге артылар аса жа
уапты міндет бар. Қадамдарымыздың оң, 
істеріміздің берекелі болуы халқымызды 
жанжақты және қатесіз ақпараттандыруға 
байланысты. 

Сіздер де өз міндеттеріңіздің биігінен 
көрінеді деп сенемін. Жұмыстарыңызға та
быс тілеймін.

Ержан БАЙТІЛЕС, республикалық «Егемен Қазақстан» газетінің Қызылорда 
облысындағы меншікті тілшісі:

– Қырымбек Елеуұлы, қазіргі экономикалық жағдайларға байланысты аймақтағы 
кейбір кәсіпорын жұмысшылары алдында қарызы бар екені айтылып жүр. Ондай мекеме 
көп пе және осы мәселені шешу үшін қандай іс-шаралар жүргізілуде?

Жауап: Бұл сұрақ күн тәртібінен түскен емес. Жұмыс орындарын қысқартуды бол
дырмау және жалақы қарыздарын өндіру мақсатында облыстық үшжақты комиссия жұмыс 
жасайды. Мәселен, жыл басында облыста 665 млн теңге көлемінде жалақы қарыздары 
қалыптасқаны анықталып, құқық қорғау органдарымен бірлесе жұмыс жасауымыздың 
нәтижесінде бұл сома 42 млн теңгеге дейін қысқарды. Бұл бағытта әрі қарай да табанды 
жұмыс істей береміз. 

Сондайақ, қазіргі қалыптасқан экономикалық жағдайға байланысты аймақтағы барлық 
кәсіпорындармен жұмыс орнын қысқартпау мақсатында ынтымақтастық туралы 2858 
(оның ішінде 49 ірі, орта, кіші 2809) кәсіпорындармен меморандум жасалды. Кәсіпорын 
басшыларына жағдайға байланысты жұмыс сағатын қысқартуға болады, бірақ толықтай 
жұмысшыны қысқартуға жол бермейміз. Осы келісімнің орындалуын қатаң бақылаймыз. 

Былтыр 9 мың жаңа тұрақты жұмыс орнын ашамыз деп белгілеп, жоспарды артығымен 
орындадық. Биыл жаңадан 9342 тұрақты жұмыс орындарын құру міндеті тұр. Қазіргі 
мәлімет бойынша жыл басынан бері 2 мыңнан астам адам жұмыспен қамтылған. Ал 
облыстағы жұмыссыздық деңгейі 5,0 пайызды  құрап отыр (республикалық деңгеймен тең). 
Биыл жыл соңына дейін бұл көрсеткішті 4,9 пайызға төмендетуіміз қажет. Бұл бағытта 
халықты жұмыспен қамтудың кешенді жоспары бекітіліп, тиісті жұмыстар атқарылып жа
тыр. 

Қамбар БЕКЕНОВ, «24.kz» телеарнасының тілшісі: 
– Көпті қуантқан Сыр өңірі индустриясының басты жаңалығы шыны зауыты 

құрылысының басталуы болды. Теңге бағамының тұрақсыздығы зауыт құрылысына 
кедергі келтірмей ме?

Жауап: Жобаны жүзеге асыруға тартылған қаражат девальвацияға дейін АҚШ долла
рына ауыстырылып қойылған. Сондықтан қаржыландыру мәселесінде қиындық болмайды 
(жоба құны – 43 млрд теңге).

Құрылыс жұмыстары қыс мезгілінде де тоқтаған жоқ. Нәтижесін қазір өздеріңіз де 
барып көрсеңіздер болады. Қазіргі таңда дайын өнім қоймасының құрылысы аяқталуға 
жақын. Металл құрылымдау жұмыстары аяқталып, сыртқы қабырғалары қаланып жа
тыр. Ал мамыр айынан бастап АҚШ, Бельгия, Финляндия, Қытай, Италиядан зауыт 
жұмысына қажетті технологиялық құралжабдық келе бастайды. Әрі қарай монтаждау 
жұмыстары жүргізіледі. Құрылыс жұмыстарына 300ге жуық адам мен отыздан астам тех
ника жұмылдырылып отыр. 

Зауыттың өндірістік цехтарының іргетасы қаланды. Мұнда экспорттық әлеуеті 
өте жоғары, сапалы өнім шығарылатын болады. Тағы бір ерекшелігі, зауытта энергия 
үнемдейтін де шыны шығарылмақ. Бастысы, шыны өндірісіне қажетті шикізат өзімізден 
табылып отыр. Яғни, кварц құмы, доламит пен әк тасы пайдаланылады. Ал сырттан 
әкелінетін кальцийлендірілген сода шикізатын таяу уақытта өзіміздің «Аралтұз» шығара 
бастайды.

Қызылорда облысында жүзеге асырылуы жоспарланған индустриалдыинновациялық 
ірі жобаларымыздың бұл алғашқы қарлығашы болғалы тұр. Тікелей Елбасының 
бақылауында тұрған ауқымды жоба жүздеген жұмыс орнының ашылуына сеп болмақ.

Жалпы құрылыс жұмыстары 2017 жылдың І жартыжылдығында аяқталады деп жос
парлап отырмыз. 

Елібай ЖІКІБАЕВ, «Kyzylorda-news.kz» интернет газетінің бас редакторы: 
– Қырымбек Елеуұлы, сіз мұнай бағасының төмендеуі жағдайында экономиканы 

әртараптандыру мәселесіне ерекше назар аударып келесіз. Осы бағытта облыста қандай 
нақты жұмыстар атқарылып жатыр? 

Жауап: Бұл – біз үшін өте өзекті мәселе. Әсіресе, қазіргі мұнай бағасы тұрақсызданған, 
«қара алтын» өндіру көлемі азайған шақта аса маңызды. Десек те, минералды шикізат 
қорын кеңейту – басты міндеттің бірі болып қала береді. Біраз уақытқа дейін мұнайға бала
ма табылмайды. Сондықтан, біздің бастамамызбен, Қазақстан Республикасы Инвестиция
лар және даму министрлігі біздің облыстың аумағында параметрлік бұрғылау әдісімен бар
лау жұмыстарын жүргізуде. 

Энергетика және минералды ресурстар министрлігінің Геология және жер қойнауын 
пайдалану комитеті жаңа кеніштерде барлау жұмыстарын жүргізуде. Бұл мұнай 
өнеркәсібін, осы бағытқа шоғырланған кәсіпорындардағы 29 мың адамға қолдау көрсетуге 
мүмкіндік береді. 

Алайда, экономиканы қайта құру мен әртараптандыруға басқа балама жоқ. Үш жыл бұл 
міндетті шешуге аздық етеді. Бірақ осыған қарамастан, осы мезгілде өңдеу өнеркәсібіндегі 
еңбек өнімділігі 4 есе, өндіріс көлемі 29 пайыз, өңдеу өнеркәсібінің үлесі 3 есе артты. Бұл 
2012 жылдың деңгейіне шикізаттық емес тауарлар деңгейінің өсіп отырғанына қарамастан 
осылай болып отыр. 

2015 жылдың өзінде өңдеу өнеркәсібіне 10,6 млрд теңге инвестиция тартылды. Бұл 
2014 жылға қарағанда 3,4 есе көп. 

Әртараптандыруда тұрақты тенденцияның бары анық. Осы ретте біз металлургия, 
құрылыс материалдары өнеркәсібі, агроөнеркәсіп кешені, машина құрылысы салаларына 
басымдық беріп отырмыз. 

2015 жылдың өзінде Қызылорда қаласында құрама жем шығару және күріш ақтау, 
керамикалық кірпіш шығаратын зауыттар іске қосылды, сондайақ үй құрылысы комби
наты жұмысын бастады.

Бұған қоса, шетелдік әріптестермен бірлесіп, шыны зауытының құрылысы, 
«Баласауысқандық» ванадий кен орнын, «Шалқия» қорғасынмырыш кен орнын иге
ру жұмыстары жалғасуда. Сондайақ, облыс орталығында ферроқорытпа зауыты 
құрылысының жобасын жүзеге асыру бойынша жұмыстар жүргізілуде. 

Қытайлық әріптестермен бірлесе отырып, бірінші жартыжылдықта Шиелі ауданын
да тампонажды цемент өндірісі зауытының құрылысын бастаймыз. Жаңақорған ауданын
да ресейлік әріптестермен бірге тағы бір цемент өндіретін зауыт құрылысын бастауды жо
спарлап отырмыз. 

Сондайақ, асфальтбетон, силикат кірпішін шығаратын зауыт және басқа да индустри
алды жобаларды жүзеге асыруға қажетті жұмыстар жүргізілуде. Өңіріміздің географиялық 
және экономикалық ерекшеліктерін ескере отырып, жасалған осындай жобалар шикізатқа 
тәуелділіктен шығаратынына сенімдіміз. 

Дәурен ОМАРОВ, «Сыр бойы» газетінің тілшісі:
– «Қызылорда-Жезқазған» автомобиль жолының жөнделетіндігі үнемі айтылып 

жүр. Бұл жұмыстар нақты қай кезде басталуы мүмкін?
Жауап: Елбасы бастамасымен салынып жатқан темір жол, автомобиль   жолдарының 

құрылыстары еліміздің халықаралық деңгейдегі және облыстардың бірбірімен сауда
саттығын, барыскелісін, алысберісін, экономикалық байланыстарын нығайтып, халықтың 
әлауқатын көтеретін аса маңызды жобалар. 

Наурыз айында «ҚызылордаЖезқазған» бағыты бойынша жолаушылар  пойызының 
қатынай бастауы Сыр жұртшылығы ғана емес, екі арадағы қаншама халық үшін шын 
мәнінде үлкен сый болды. Енді осы екі арадағы тас жолды жөндеу қажет. Бұл көптен 
бері айтылып келе жатқан мәселе.  Жақында Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ұзындығы 
925 шақырым болатын аталған тас жолды жөндеу туралы шешім қабылдап, жауапты 
органдарға тапсырма берді. 

Қазіргі таңда тиісті құжаттар Қаржы және Ұлттық экономика министрлігінің 
қарауында. Бұйыртса, құрылыс жұмыстары 2017 жылдың екінші жарты жылдығында бас
талады. Қаржылық қиындыққа қарамастан, күре жолды салу қажеттігін Елбасы айрықша 
тапсырып отыр. Сондықтан Сыр жұртшылығы атынан осы шешімі үшін Мемлекет басшы
сына алғыс айтамыз.

Біздің облыста 2246 шақырымды құрайтын жергілікті маңызы бар автомобиль жолда
ры бар. Өткен жылы республикалық және облыстық бюджеттен барлығы 6 жарым млрдқа 
жуық қаражат бөлініп, 121 шақырым жол мен елді мекендердің көшелері жөндеуден өтті. 

Биыл да межеден түспей 7 жарым млрд теңгеге ұзындығы 99,4 шақырым жол мен елді 
мекен көшелерін жөндейміз.

Сондайақ, биыл қазан айында Қызылорда қаласындағы Сырдария өзені арқылы өтетін 
көпір құрылысы аяқталады. Оған республикалық бюджеттен құрылысты аяқтауға қажетті 
2,6 млрд теңге бөлінді. 

Жеңіс АЙМАҒАМБЕТОВА, «Ақмешіт ақшамы» газетінің тілшісі:
– Қызылорда қаласында үй құрылысына арналған жер телімі қашан беріледі? 
Жауап: – «ҚызылордаЖезқазған» жолы бағытындағы 800 гектардан астам жер 

телімін үй құрылысына бөлу туралы шешім қабылданған. Алайда, оның жоспары дай
ын болмаған еді, соны дайындадық. Ал оның инфрақұрылымын салуға қаражат жоқ еді, 
оны жасамай жер телімін беруге болмайды. Өйткені, кейбір азаматтар үйлерін салып ала
ды да, «газы жоқ, суы жоқ» деп әкімдікке келеді. Оларды сергелдеңге салмауымыз ке
рек. Сондықтан, инженерлік инфрақұрылым мәселесін шешпей бірдебір жер берілмейді. 
Жақында осы мақсатқа республикалық бюджеттен 1,9 млрд теңге қаржы алдық, оған 
«ҚызылордаЖезқазған» бағытындағы 5500 жер теліміне инфрақұрылым жүргізіледі. 
Жер телімін бермес үшін мамыр айында конкурс өткізіп, мердігер мекемені анықтаймыз. 
Мердігер компания құрылысты жүргізе бастағанда жер телімін береміз. 

Қазіргі таңда 46 мың адам жер кезегінде тұр. Осы жерде айта кететін бір мәселе бар, 
бұл цифрды әлі саралау керек. Өйткені, бір әулетте 18 жастан асқан жетісегіз адам болса, 
соның барлығы да арыз жазған. Кейбір жетісегіз арыздың артында бір әулеттің мәселесі 
тұр. Сондықтан осы тізімді, кезекті сол азаматтардың келісімі бойынша оңтайландыру ке
рек. Мысалы, 5500 жер телімін бөлсек, кезектегі 46 мыңның 70 пайызының жер телімі 
мәселесін шешеміз деп ойлаймын. Жобасын жасадық, қаражатын шештік, мамыр айын
да конкурс өтеді, инфрақұрылымын жүргізетін мекеме жұмысын бастайды. Онон бес жыл 
бойы кезегін күтіп жүрген тұрғындар жер теліміне қол жеткізеді.

ӨСУ МЕН ӨРКЕНДЕУДІҢ ЖАҢА КЕзЕҢІ
СұРАқ-ЖАУАп
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ҚОЛДАУ

САҒИДОЛЛА ҚҰБАШЕВ
2016 жылдың 19 сәуірі күні 

мемлекет және қоғам қайраткерi, 
Қызылорда облысының құрметті 
аза маты Сағидолла Құбашұлы 
тоқ сан жасқа қараған шағында 
дүниеден озды. 

Сағидолла Құбашев 1960-
1988 жылдар аралығында Гурьев, 
Ақтөбе, Қызылорда облыстық Ке-
ңес атқару комитеттерінің төр-
ағасы, Гурьев және Семей об-
лыстық партия коми теттерінің 
бі рінші хатшысы, Рес публика 
Ми нистрлер кеңесі төр ағасының 
орын басары, Қазақстан Ком пар-
тиясы Орталық комитетінің екінші 
хатшысы қызметтерін атқарды. 

«Ленин», «Қазан революция-
сы», үш мәрте «Еңбек Қызыл 
Ту», «Ха лықтар достығы» орден-

дерімен мара патталған.
Сағидолла Құбашев өмірінде Қы зылорда облысының алар орны 

ерекше.
Қызылорда облысындағы үш жылдық қызметінде еңбек сүйгіш-

тігімен, іскерлігімен, парасаттылығымен, әділдігімен, қарапайым ды-
лығымен Сыр елінің есінде қалды. 

Аймақтың күрделі әлеуметтік-экономикалық мәселелерін одақтың, 
республиканың Үкіметтері алдында жоғары кәсіби деңгейде және 
табандылықпен қоя білді, жергілікті кадрларға қамқоршы бола білді.

Қызылордалықтар қаладағы жаңа мөлтек аудандарды, театр, 
ұшақ алаңының салынуын, орталық өлкетану мұражайының қайта 
іске қосылуын, алғашқы ипподромды Сағидолла Құбашевтің атымен 
байланыстырып айтады. 

С.Құбашев болмысы руханият қайраткерлеріне етене жақын. Ол 
–  Семейде Абай мен Шәкәрімнің, Атырауда Құрманғазы, Исатай, 
Махамбет, Динаның, Ақтөбеде Әлия Молдағұлованың, Қызылордада 
Ы.Жақаевтың, Ә.Тәжібаевтің, АТоқмағамбетовтың рухын асқақтатып, 
олардың есімдерін мәңгілік елдің есінде қалдыруда қыруар еңбек етті.

Сағидолла Құбашевтің өнегелі еңбек жолы кейінгі ұрпаққа үлгі бо-
лып, арда ақсақалдың бейнесі біздің жүрегімізде ұзақ уақыт сақталады. 

Жатқан жеріңіз жайлы, топырағыңыз торқа болсын.

Қ.Көшербаев, Қ.Ысқақов, С.Сүлейменов, Р.Кенжеханұлы, 
С.Қожа ниязов, Ғ.Әміреев, Қ.Жайсаңбаев, Н.Байқадамов, 
И.Құттықожаев, С.Шаухаманов.

Қазақстан Республикасының 
Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев тәуелсіз еліміздің 
дамуының жаңа белесінде 
шетелдік сарапшылар 
«Жаңғыртудың кең көлемді 
жобасы» деп атаған Ұлт 
Жоспарын ұсынғаны белгілі. 
Бұл – бізді болашаққа 
бастар бойтұмар, түбегейлі 
құрылымдық, институттық, 
жүйелілік өзгерістерге әкелетін 
реформалар кешені, жаңғырту 
жобасы.

Ұлттық Жоспардағы білім саласына 
қатысты 76-қадамда «ЭЫДҰ елдері стандарт-
тарының негізінде адам капиталының 
сапа сын көтеру, 12 жылдық білім беруді 
ке зең-кезеңімен енгізу, функционалдық 
сауат тылықты дамыту үшін мектептерді 
оқыту стандарттарын жаңарту. Жоғары сы-
ныптарда жанбасылық қаржыландыруды 
енгізу, табысты мектептерді ынталандыру 
жүйесін құру» делінген. 

Бұл қадам бойынша «Өрлеу» біліктілікті 
арттырудың ұлттық орталығы» АҚ фи-
лиалы Қызылорда облысы бойынша педа-
го гикалық қызметкерлердің біліктілігін 
арт тыру институтында білім мазмұны 

жаңартылған білім беру бағдарламалары 
бойынша биылғы жылдың 28 наурызы мен 
12 тамызы аралығында 2168 тыңдаушының 
біліктілік арттыру курстарынан өтуі жос-
пар ланған. Қазіргі уақытта 523 мұға-
лім сертификаттарға ие болды. Бұл бағ-
дарламалар негізінде оқушылар қоғамда 
өмір сүруге; алған білімдерін өмірде қолдана 
алуға (функционалдық сауаттылық); әртүрлі 
мәдениет өкілдерімен жұмыс жасауға, 
идеялар мен көзқарастарды бөлісуге; өз 
бетінше әрекет етіп, шешім қабылдауға; 
азаматтық құндылықтарды қалыптастыруға; 
сыни тұрғыдан ойлай алуға; ғылыми-
зерттеушілік және жобалау жұмыстарын 

кешенді бағдарламалар негізінде жүргізе 
алуға үйренеді және дағдыланады. Алға 
қойылған міндеттерді орындау мақсатында 
«НЗМ» ДББҰ Педагогикалық шеберлік ор-
талығы және Кембридж университеті ха-
лықаралық емтихан кеңесі бірлесе дай ын -
даған деңгейлік бағдарламалар бойын ша 
90 тыңдаушы біліктіліктерін артты руда. 
Сонымен қатар, халықаралық PISA бағ-
дарламасы бойынша да курстар өткізі луде.

79-қадамда «Білім беру жүйесінде – 
жоғары сыныптар мен ЖОО-ларда ағылшын 
тілінде оқытуға кезең-кезеңмен көшу. 
Басты мақсат – даярланатын кадрлардың 
бәсекелестік қабілетін арттыру және білім 
беру секторының экспорттық әлуетін 
көтеру» міндеті қойылған.

Оны орындау мақсатында институттың 
3 шетел тілі пәні оқытушысы шетелдік 
мамандар ұйымдастырған арнайы курстан 
өтіп, биылғы 28 наурыз бен 12 тамыз 
аралығында облыстың 151 шетел тілі пәні 
мұғалімін біліктілік арттыру курстарынан 
өткізу жұмыстарын жоспарлы түрде 
жүргізуде. Бұл курстарда 1-сыныптан 
бастап ағылшын тілін игеру әдістемесіне 
басты назар аударылуда. Қазіргі таңда 
әлемнің дамыған алдыңғы қатарлы елдері 
білімге және ғылымға барынша көңіл 
бөлуде. Өйткені, білім – ғылымның іргетасы 
және мемлекет дамуының алтын арқауы. 
Сондықтан, еліміздің білім беру жүйесі 
деңгейін халықаралық стандарттарға сәйкес-
тендіру замана талабынан туындап отыр. 

Елбасы «Алаштың Анасы» деп атаған 

аймағымызда соңғы жылдары барлық 
салада дерлік үлкен өзгерістер жүруде. 
Соның дәлеліндей, облыс оқушылары 
ҰБТ нәтижесі бойынша бірер жылдың 
ішінде соңғы орыннан 5-орынға көтерілді. 
Өткен жылы «Алтын белгіден” үміткер 
231 баланың 139-ы, яғни 60 пайызы алған 
білімдерінің алтын сапасын растады. 
Халықаралық олимпиадалар мен ғылыми 
жобалар жарыстарына қатысқан 84 
баламыздың 46-сы жүлделі орын алды. 
Колледж түлектерінің жұмыспен қамтылу 
көрсеткіші 68 пайызға жетті. Осыдан екі 
жыл бұрын бұл көрсеткіш 45 пайыз еді. 2014 
жылдан бастап аймақ экономикасына білікті 
маман дайындау мақсатында Ресейдің белді 
жоғары оқу орындарымен тығыз байланыс 
орнатылды. Қазір Ресей Үкіметінің есебінен 
320-дан аса қызылордалық жас Ресейдің 
алдыңғы қатарлы техникалық жоғары оқу 
орындарында білім алып жатыр. Биыл тағы 
200-ден астам Сыр түлегі осындай мүмкіндік 
алмақшы.

Былтыр 3 пен 6 жас аралығындағы 
балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен қамту 
100 пайызға жетті. «Балапан» бағдарламасы 
аясында бұл көрсеткішке қол жеткізу 2020 
жылға жоспарланған болатын.

Бауыржан ЕЛЕУСІНОВ,
«Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы 

Қызылорда облысы бойынша 
педагогикалық қызметкерлердің 

біліктілігін арттыру институтының 
директоры, профессор. 

ЖАҢАРУҒА ЖЕТЕЛЕЙТІН ЖОСПАР

Ал “Байқоңыр” футбол командасы 2014 
жылы құрылған. Сол уақыттан бері команда 
үздік ойын көрсетіп келеді. Құрамында 24 
ойыншысы бар жергілікті команданың бас 
бапкері Қанат Шерім аяқдоп шеберлеріне 
сенім артатынын жеткізді. Команда толықтай 
жергілікті ойыншылардан жасақталып отыр.  
Биыл ҚР біріншілігінің алғашқы лигасында 10 
команда додаға түседі. Сондай-ақ, «Қайсардан» 
бөлек бірінші  дивизионда аймақ намысын  
«Байқоңыр» командасы да қорғайтын болады. 
Екі турдың қорытындысы бойынша «Байқоңыр» 
турнирлік кестенің VIII сатысында тұр.

Таныстыру рәсімінде аймақ басшысы 
Қырымбек Көшербаев жергілікті командаларға 
сенім артатынын жеткізіп, алдағы тартысты 
бәсекелерде сәттілік тіледі.

– Құрметті жанкүйерлер, футбол 
– әлемдегі бірінші спорт екені 
баршаңызға белгілі. Біздің жергілікті 
командалар тарихында талай жеңісті 
күндермен қатар әттеген-ай деген 

сәттер де болды. Әрине, жарыс болғаннан кейін 
команданың бірде алға, бірде кейін шегінуі де 
заңды құбылыс. Бірақ, бір қадам кейін шегіну 
бізде екі қадам алға басуға міндеттейді деп 
есептеймін. Жергілікті “Қайсармен” қатар 
“Байқоңыр” атты тағы бір команда құрылған 
болатын. Енді қос команда биылғы маусымда, 
ҚР бірінші лигасында өнер көрсететін болады. 
Барлығымыз осы жігіттерге сенім артамыз, 
бапкерлерді қолдаймыз. Командаларға біздің 
қолдауымыз ауадай қажет. Сондықтан бәріміз 
тілектес болуымыз керек, – деді аймақ басшысы.

Сондай-ақ, облыс әкімі қос команданың 
өз алаңындағы ойындарынан қалмауға тыры-
сатынын жеткізіп, жанкүйерлерді де тама-
шалауға шақырды. Мұнан соң “Қайсар” футбол 
командасының капитаны Руслан Сақалбаев 
аймақ басшысына жаңа үлгідегі жейдені сыйға 
тартты. 

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ,
Суретті түсірген

Нұрболат НҰРЖАУБАЙ.

ЖАНКҮЙЕРЛЕР ЖЕРГІЛІКТІ 
КОМАНДАЛАРҒА СЕНІМ АРТАДЫ

БРИФИНГ

«Ұлт Жоспары – 100 нақты 
қадам» реформасының 
46-қадамы – рұқсат алуды, 
оңтайландыру, құрылысқа рұқсат 
алудың үш сатылы қағидатын 
енгізуді көздейді. Өңірлік 
коммуникация орталығында 
облыстық мемлекеттік сәулет-
құрылыс бақылау басқармасы 
басшысының орынбасары Сәулет 
Алмағамбетов, құрылыс, сәулет 
және қала құрылысы басқармасы 
басшысының орынбасары Қайрат 
Бекенов, «Мемсараптау» РМК 
облыстық филиалы директоры 
Әбдісадық Боданов, Халыққа 
қызмет көрсету орталығы 
директорының орынбасары 
Айнаш Нұрманова, қалалық сәулет 
бөлімінің басшысы Пахуатдин 
Шамұратов БАҚ өкілдеріне осы 
өзгерістер туралы айтып берді.

Ұлт Жоспарын жүзеге асыру мақсатында 
құрылыс заңнамасына елеулі өзгерістер 
енгізілгені белгілі. Құрылыс саласындағы 
рұқсат рәсімін оңтайландыру мақсатында 
жаңа ережелер мен жобалау және құрылыс-
монтаж жұмыстары үш негізгі саты бойынша 
регламенттелген және оңтайландырылған 
болатын.

Бірінші саты – архитектуралық жобалау 
тапсырмасын беру 30 күн ішінде жүргізіледі. 
Құрылыс және жобалауға арналған бастапқы 
рұқсат құжаттарын беру мерзімі жобаның 

күрделілігіне қарай 40-тан 17 жұмыс күніне 
дейін екі есе қысқартылған.  Жобалаудың 
бастапқы рұқсат құжаттары «Азаматтарға 
арналған Үкімет» мемлекеттік корпорациясы 
мен «Электрондық Үкімет» порталы арқылы 
берілетін болады.

Екінші саты – эскиз жобасын мақұлдау  20 
күнге дейін, эскиз жобасын мақұлдау мерзімі 
жобаның күрделілігіне қарай 60-тан 15 жұмыс 
күніне дейін қысқартылған. Осы бекітілген 
мерзімді әкімдіктер де сақтау қажет.

Үшінші саты – құрылысқа рұқсат беру – 
10 күнге дейін, құрылысқа рұқсат беру рәсімі 
(қағаз жүзінде) құрылыс-монтаж жұмыстары 
басталғаны туралы хабарламаны электронды 
түрде беру тәртібіне алмастырылған. Барлық 
бастапқы рұқсат құжаттары болған жағдайда 
тапсырысшы  мемлекеттік сәулет-құрылыс 
бақылау органдарына “Электрондық Үкімет” 
порталы арқылы жібереді.

Сонымен бірге, осы жылдан бастап нысанды 
комиссиялық қабылдау заңнан алынды. Енді 
тапсырыс беруші, мердігер мекеме, техникалық 
және авторлық қадағалаушылар мемлекеттік 
мекемелердің қатысуынсыз  декларациялық 
әдіспен нысандарды қабылдайды. Нысандарды 
қабылдау мен пайдалануға беру тәртібін 
бұзғандардың әкімшілік және қылмыстық 
жауапкершілігі күшейтілді. Журналистер 
бұл жаңашылдықтың құрылыс сапасына 
қаншалықты әсер ететінін сұрады. Брифингке 
қатысушылар нысанды қабылдаушы төрт 
тараптан да қатаң жауапкершілік сұралатынын 
айтты.     

М.МЕРЕЙ.

РҰҚСАТ БЕРУ РӘСІМІ ОҢТАЙЛАНДЫ

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНДАҒЫ МҮЛІКТІ ЖАРИЯ ЕТУ БАРЫСЫ ТУРАЛЫ
Қызылорда облысында мүлікті жария ету жұмыстары жалғасуда. 2016 жылдың 20 сәуірдегі 

жағдайы бойынша Қызылорда облысында мүлікті жария етуге барлығы 1399 өтініш 1661 
жылжымайтын мүліктерді жария етуге берілген. Оның ішінде тұрғын емес үй-жайлар бойынша 
– 955 өтініш,  соның ішінде коммерциялық объектілер бойынша – 785 өтініш, тұрғын үй 
бойынша – 706 өтініш. Келіп түскен өтініштер бойынша мүліктердің жалпы бағасы 12,7 млрд 
теңгені құрады. 1175 өтініш  бойынша  жалпы құны 11,7 млрд теңге болатын 1395 объект жария 
етілген.

Облыстық білім саласындағы бақы лау 
департаментінің басшысы болып  Рус лан 
Ча гай тағайындалды. Бұл жайлы де пар та-
мент те арнайы өткен жиында ҚР БҒМ білім 
және ғылым саласын бақылау коми теті төр-
ағасының орынбасары Нұрбек Орша ба ев 
хабарлап, жаңа басшыны ұжымға таныс-
тырды.

Р.Чагай 1953 жылы Қызылорда қала-
сында дүниеге келген.1974 жылы Қызыл-
орда пединститутын бітіріп, алғашқы ең бек 
жолын қаладағы №4 орта мектепте физи ка-
математика пәні мұғалімі болып бастады. 
Одан кейінгі жылдары №235, №7 орта 
мектеп директорының тәрбие жұмыс тары 
жөніндегі орынбасары, №7 мектеп дирек-
торы, ал 1988-2007 жылдары облыстық 

білім басқармасы басшысының орынбасары, 
бірінші орынбасары, одан кейін облыстық 
тілдерді дамыту басқармасының басшысы, 
2008 жылдан бастап облыстық білім басқар-
масы басшысының орынбасары қызметін 
атқарған. 

Жиында  ҚР БҒМ білім және ғылым 
са ласын бақылау комитеті төрағасының 
орын басары Нұрбек Оршабаев, Қорқыт ата 
атындағы ҚМУ ректоры Қылышбай Би-
сенов және М.Мәметова атындағы Қызыл-
орда гуманитарлық колледжінің директоры 
Әлима Әбдіхалықова  департаменттің жаңа 
басшысының сенім үдесінен шығып, алдағы 
жұмыстарын  сәтті жалғастыратынына  
тілектестік білдірді. 

Ж.БАЛАБАЙҚЫЗЫ.

ЖАҢА БАСШЫ КЕЛДІ

Құрметті әйелдер қауымы! 
Замандастар! 

Биыл ел Тәуелсіздігіне 25 жыл толады. Елбасы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев осыдан тура бес 
жыл бұрын Астанада өткен Қазақстан әйелдерінің 
тұңғыш съезінде сөйлеген сөзінде: «Ұлан-ғайыр 
далада ұрпақ мақтанышына айналған талай ұлағатты 
аналар өткен. Олардың өшпес өнегесі мен өлмес 
дәстүрі жаңа Қазақстанда жарасты жалғасын табуда. 
Ел мен ерге сын болған кезеңде әйел-аналар отбасы 
мен қоғам жүгін қайыспай қатар көтере білді. Сіздер 
отбасы берекесін сақтаумен бірге, тәуелсіздікті 
нығайту ісіне де еселі үлес қосып келесіздер», дегені 
көпшіліктің есінде. 

Мемлекет басшысы атап көрсеткендей, алтын 
құрсақ ананың амандығы мен баланың жарқын 
күлкісі – біздің еліміздің басты байлығы, сондықтан 
да ана мен бала тағдыры мемлекет қамқорлығынан 
бір сәт те тыс қалмақ емес.

Асыл әжелер, аяулы аналар, қадірлі қыз-
келіншектердің қоғамдағы ролі артып, қоғамның 
түрлі салаларында жемісті қызмет етуде. Мемле-

кеттің бұдан әрі гүлденуі мен келешек ұрпағының 
ұятты ұл, қылықты қыз болып өсуіне ұлағатты 
аналардың жүріп өткен өмір жолы мен еткен еселі 
еңбегі үлгі-өнеге. Алтын құрсағынан қол бастайтын 
батыр да, сөз бастайтын шешен де, ел бастайтын 
көсем де дүниеге келген аналардың ізін жалғаған 
әйелдер қауымы Елбасы белгілеп берген «Мәңгілік 
Ел» құру жолындағы Бес институттық реформаны, 
«100 нақты қадам» Ұлт Жоспарын іске асыруға да 
белсене атсалысуда. 

«Ел болам десең, бесігіңді түзе» деген даналық 
сөздің қадірін қашырмай, қасиетін ұққан аналар 
отбасы-ошақ қасынан бастап, саясат мінберінде де 
байыпты пікір, орнықты ойларымен өз орындарын 
алды. 

Ауданымызды өркендетуде ер-азаматтармен 
бірге еңсе тіктеп, еселі еңбек етіп жатқан еліміздің 
нәзікжанды барша әйелдер қауымы елдіктің айтулы 
мерейтойына арнап «25 пайдалы іс» іс-шарасын іске 
асыруды қолға алмақпыз. Жоспар бойынша жыл 
ішінде 25 нақты іс-шара қамтылып отыр. Олардың 
қатарында әйелдер кәсіпкерлігін дамыту, мүмкіндігі 

шектеулі жеткіншектерге қолдау көрсету, тұрмысы 
төмен отбасылардағы көмекке мұқтаж және науқас 
балаларға ота жасалуына көмектесу, «Ана мен 
баланың 25 саябағы», «Әйелдер клубы» жобалары 
және басқа да игілікті іс-шараларды жүзеге 
асыру қарастырылған. Аудандағы әйелдердің 
экономиканың түрлі салаларында жұмыс істей 
алуы үшін жаңа мамандықтарға қайта даярлау 
және оқыту жөнінде ауқымды жұмыстарды қолға 
алу. Әйелдерді мансап баспалдақтары бойынша 
батылырақ ілгерілетіп, әйелдер өздерін кәсіпқойлар 
ретінде танытуы үшін жәрдемдесетін боламыз.  

Осы бағытта Қазалы аудандық әйелдер Кеңесі 
қоғамдық бірлестігі Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған  «25 пайдалы 
іс» іс-шаралары басталғандығын жариялаймыз.

Мерекелі науқан аясында барша «Сыр бойының» 
әйелдер қауымын еліміздің өсіп-өркендеуі жолында 
аянбай еңбек етуге және белсенділік танытуға 
шақырамыз!

Қазалы аудандық әйелдер Кеңесі  
қоғамдық бірлестігі.

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына Қазалы аудандық әйелдер Кеңесі қоғамдық бірлестігінің

ҮНДЕУІ

Жуырда облыс әкімі 
жанындағы әйелдер істері және 
отбасылық-демографиялық саясат 
жөніндегі комиссияның кезекті 
отырысы өтті. Оған  облыс әкімінің 
орынбасары, комиссия төрағасы 
Рауан Кенжеханұлы қатысты.

Аталған комиссия жаңа мүшелермен 
толығып, оның құрамына облыстық мәслихат 
депутаты, мемлекеттік қызметшілерді және 
бюджеттік сала қызметкерлерінің біліктілігін 
арттыру өңірлік орталығының директоры 
Р.Ысқақова  облыстық жұмыспен қамтуды үй-
лестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқар-
масы басшысының орынбасары А.Есқараева, 
облыстық кәсіпкерлік палатасы жанындағы 
Іскер әйелдер кеңесінің төрайымы Ж.Аманова, 
«Самұрық» инновациялық идеяларды дамыту 
орталығы» қоғамдық қорының директоры 
Ж.Тұсмағанбетов енді. 

Комиссия отбасылық бизнесті дамыту және 
индустриялық-инновациялық дамуға әйелдердің 
қатысуын ұлғайту бойынша атқарылған жұмыс-
тарды талқылады. Осы тақырыпта облыстық 
индустриялық-инновациялық даму, кәсіпкерлік 
және туризм басқармаларының, Арал аудан-
дық әйелдер істері және отбасылық-демогра-
фиялық саясат жөніндегі комиссияның есептері 
тыңдалды.

Облыстық индустриялық-инновациялық 
да  му басқармасының басшысы М.Имандо сов  -
тың мәліметі бойынша Үдемелі индустрия лық-
инно вациялық даму мемлекеттік бағдар ла ма-
ның бірінші және екінші бесжылдығы аясында 
өңірде 84,9 млрд теңгенің 24 жобасы іске 
қосылды. Бағдарламаның екінші бесжылдығы 
аясында облыста жалпы құны 459,2 млрд 
теңгені құрайтын 44 жоба іске асырылуда. 
Жалпы 5 мыңға жуық жұмыс орны ашылса, 
оның 30 пайызға жуығы әйелдерге лайықты 
мамандықтар болады деп жоспарлануда.

Облыстық кәсіпкерлік және өнеркәсіп бас-
қар масы басшысының орынбасары Ғ.Мұста-
фаев облыста отбасылық бизнесті дамыту және 
«Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы 
аясында атқарылған жұмыстар жөнінде баян-
дады. Өткен жылдың қорытындысымен өңірде 
аталған бағдарлама аясында 47 әйел-кәсіпкер 

несие алып, жұмысын жүргізуде.
Арал ауданы әкімінің орынбасары, аудандық 

комиссия төрайымы Ж.Әлішева комиссияның 5 
бағыты – шешім қабылдау деңгейінде әйелдерді 
ілгерілету, отбасы институтын нығайту, эконо-
ми калық дамуда әйелдерді кәсіпкерлікке тарту, 
әйелдер мен балаларға қатысты зор лық-зомбы-
лықтың алдын алу және халық ден сау лығын 
сақтау, оның ішінде ана мен бала денсаулығын 
нығайту, ауданда атқарылған жұмыстар жөнінде 
есеп берді.

Комиссия отырысының қорытындысымен 
облыстық индустриялық-инновациялық даму 
басқармасына облыстың өнеркәсіп саласында 
әйел басқаратын кәсіпорындар бойынша дерек-
қор әзірлеуді, облыстық кәсіпкерлік және 
туризм басқармасына отбасылық бизнесті 
дамы ту бойынша кешенді жоспар әзірлеу 
тапсы рылды.

Қызылорда қаласы және аудандық комис-
сияларға аталған 5 бағыт бойынша жұмысты 
жалғастыруды, әлеуметтік тапсырыс негізінде 
отбасы институтын, гендерлік саясатты жүзеге 
асыру бойынша үкіметтік емес ұйымдармен 
бірлесіп жұмыс жасау жүктелді. Сонымен қатар, 
«Мерейлі отбасы» республикалық конкурсына 
үлгілі, көпбалалы отбасылар қатысуы үшін 
насихат жұмыстарын жүргізу керек. 

Комиссия төрағасы қоғамдық негізде жұ-
мыс жасайтын «Көшбасшы әйелдер мектебі» 
құрыл ғанын айтты. Бұл мектеп әйелдердің 
қоғам ның барлық салаларына араласуына, 
жеке басының өсуіне ықпал жасайтын болады. 
Мек теп жетекшісі болып кәсіпкерлік палатасы 
жанындағы Іскер әйелдер кеңесінің мүшесі, 
«Цесна банк» акционерлік қоғамы Қызылорда 
филиалы директорының орынбасары А.Шеген-
ова бекітілді. Бүгінде мектеп кәсіпкерлік 
палатасы жанындағы іскер әйелдер кеңесімен 
бірлесіп өңірдің қыз-келіншектеріне «Мен 
табыстымын» бағдарламасымен тренингтер 
өткізіп келеді. 

Комиссия мүшелеріне Тәуелсіздіктің 25 
жыл дығына орай Ұлттық комиссия жария-
лаған «25 пайдалы іс» республикалық 
акциясы аясында көпшілік іс-шаралар немесе 
қайырымдылық акциясын ұйымдастыру жө-
нінде ұсыныс енгізілді. 

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА.

ОТБАСЫЛЫҚ БИЗНЕС
әйелдердің іскерлігін арттырады

ҰЛЫ ДАЛА ТАРИХЫ 
СЫР ШЕРТЕДІ

Назарбаев Зияткерлік мектебінің 
оқушылары  Қазақстанның даму 
тарихына саяхаттауға мүмкіндік жасады. 
Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы мен Наурыз 
мерекесі аясында мектеп оқушылары 
қазақ елінің тарихи кезеңдері бойынша өз 
таныстырылымдарын көрсетті.  

Көктемнің алғашқы шуағына шомылған табиғат жаратылысы 
театрландырылған қойылым арқылы суреттелді. Ай мен Күні 
теңескен, шөбі мен көгі тең өскен көрініс көрсетілді. Бақ пен 
бірліктің бастауы, тіршіліктің арқауына айналған Қыдыр 
атамыздың ақ батасы берілді. Мұнан соң әсем ән мен биден 
шашу шашылды. Оқушылар мен мұғалімдердің басын қосқан 
шығармашылық ұжым түрлі музыкалық аспаптар арқылы Нұрғиса 
Тілендиевтің  «Ата толғауы», «Әлқисса» атты шығармаларын 
сомдады.

– Наурыз – өткен жылы жасаған жұмысымызға есеп беріп, 
келешекке жоспар құрайтын жыл басы, – деді құттықтау сөзінде 
мектеп директоры Гүлмира Мункеева. – Қадам басқалы отырған 
жылды көптеген жағымды жаңалықтармен қарсы алғалы отырмыз. 
Атап айтсақ, 12-сынып оқушысы  Ләтіш Әбілпәсім академик 
Ө.Жолдасбеков атындағы математика мен механика бойынша 
халықаралық байқаудан І орынды жеңіп алды. Тағы бір бітіруші 
түлегіміз Данияр Жүрсін жалпы білім беретін пәндер бойынша 
оқушылардың республикалық олимпиадасында Қазақстан тарихы 
пәні бойынша ІІІ орын алып, қола медаль иегері атанды. Сондай-
ақ, тағы бір оқушымыз Владимир Коряк робототехника бойынша 
өткен халықаралық додада өзінің ғылыми жобасымен көзге түсіп, 
жүлделі ІІІ орынды иеленді.   Бұл біз үшін үлкен мақтаныш және 
еңбектеріңіздің жемісі деп білемін. Жаңа жылдың жаңа белестері 
сіздерге  қуаныш сыйлап, үлкен жетістіктерге жеткізсін, – деді ол.

Мектепте Наурыз мерекесін белгілі тақырыпта атап өту 
дәстүрге айналған. Биылғы шара «Ұлы дала тарихы сыр 
шертеді» тақырыбында өтіп, Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына 
орайластырылды. Оқушылар қонақтарға арнап, Ежелгі 
Қазақстан, Оғыз мемлекеті, Қазақ хандығы, Кеңес одағы және 
Жаңа Қазақстан дәуірлерін қамтитын тарихи  кезеңдерге саяхат 
жасап, болашақ Қазақстан туралы өз ойларымен бөлісті. Шара 
барысында бата беруден жарыс ұйымдастырылды. Шешеңдік-
поэтикалық өнерімен сайысқан 17 оқушының барлығы да 
алғыс-тілегі мол баталарымен ерекшеленді. Қайырымдылық 
жәрмеңкесінде оқушылар өздері дайындаған қолөнер бұйымдары 
мен кондитерлік өнімдерін саудалады. Түскен қаражат 
мектептің қамқорлығындағы мүмкіндігі шектеулі жандардың 
мұқтаждығына жұмсалмақ. 

АҚШ-тан келген математика пәнінің мұғалімі Дэйв Брент-
Харис үшін Наурыз сүйікті мерекелердің біріне айналыпты. 
Бұл күні шетелдік азамат міндетті түрде қазақи ою-өрнектермен 
көмкерілген ұлттық шапанын киіп, әріптестері мен достарын 
мерекемен құттықтады. «Наурыз мерекесі өзіндік салт-
дәстүрлерімен қызықты», – дейді  ол.

Шара соңында түрлі ұлттық спорт ойындары ұйымдасты-
рылып, қонақтар ұлттық тағамдардан дәм татты. 

Кенжетай БАЛҒАБАЙҰЛЫ.
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«Туристік операторлық қызметке (туроператорлық қызмет) жүзеге асыруға 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

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

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 еместігі фактісі 
анықталған жағдайда өтінішті 

қараудан бас тартуды дайындайды

өтінішті 
қараудан бас 
тартуға  қол 

қояды

өтінішті қараудан   
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  
көрсетіліетін 

қызметті 
берушінің 

орындаушысына 
жолдайды

өтінішті қараудан бас тартуды 
көрсетілетін қызметті берушінің 

басшысына ұсынады

өтінішті 
қараудан 

бас тартуды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкеріне  
жолдайды

өтінішті қараудан 
бас тартуды 
Мемлекеттік 
корпорацияға 

жолдайды

5 Орындалу мерзімі 15 минуттан аспайды 1 жұмыс күні 
ішінде,

мемлекеттік 
қызмет көрсету 

мерзіміне 
кірмейді

30 минуттан 
аспайды

30 минуттан 
аспайды

2 жұмыс күні ішінде 30 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні 
ішінде

кестенің жалғасы

1 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) нөмірі

8 9 10 11 12

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Мемлекеттік корпорация 
қызметкері

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері

Мемлекеттік 
корпорация 
қызметкері

3 Рәсімнің (іс-қимылдың) 
атауы және олардың 

сипаттамасы

өтінішті қараудан бас 
тартуды тіркейді

құжаттардың толық топтамасы ұсынылған жағдайда 
лицензияны немесе дәлелді бас тартуды дайындайды

лицензияға немесе 
дәлелді бас тартуға 

қол қояды

лицензияны немесе 
дәлелді бас тартуды 

тіркейді

лицензияны немесе 
дәлелді бас тартуды 

тіркейді
4 Келесі рәсімді 

(іс-қимылды) орындауды 
бастау үшін негіз болатын 

мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша рәсім

 (іс-қимыл) нәтижесі

өтінішті қараудан бас 
тартуды көрсетілетін 

қызметті алушыға не оның 
өкіліне береді

лицензияны немесе дәлелді бас тартуды көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсынады

лицензияны немесе 
дәлелді бас тартуды 

көрсетілетін 
қызметті берушінің 
кеңсе қызметкеріне 

жолдайды

лицензияны немесе 
дәлелді бас тартуды 

Мемлекеттік 
корпорацияға 

жолдайды

лицензияны немесе 
дәлелді бас тартуды 

көрсетілетін 
қызметті алушыға 

не оның өкіліне 
береді

5 Орындалу мерзімі 15 минуттан аспайды лицензияны беру  кезінде – 13 жұмыс күні ішінде;
лицензияны қайта ресімдеу кезінде – 2 жұмыс күні 
ішінде; лицензияның телнұсқасын беру кезінде – 1 

жұмыс күні ішінде; көрсетілетін қызметті алушы бөлініп 
шығу немесе бөліну нысанында қайта ұйымдасқан 

жағдайда лицензияны қайта ресімдеу кезінде – 
13 жұмыс күні ішінде

30 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні ішінде 15 минуттан 
аспайды

«Туристік операторлық қызметке  (туроператорлық қызметке) 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 № 376 ҚАУЛЫСЫ
НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ ТІЗІЛІМІНДЕ 08.04.2016 ЖЫЛЫ № 5447 ТІРКЕЛГЕН

«Туризм саласындағы мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер регламенттерін бекіту туралы» Қызылорда 
облысы әкімдігінің 2015 жылғы 11 қыркүйектегі №160 

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. «Туризм саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
регламенттерін бекіту туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 
жылғы 11 қыркүйектегі №160 қаулысына (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5169 нөмірімен тіркелген, 
«Кызыл ординские вести» және «Сыр бойы» газеттерінде 2015 жылғы 17 
қазанда жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген «Туристік операторлық 
қызметті (туроператорлық қызмет) жүзеге асыруға лицензия беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы қаулының қосымша-
сына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы 
әкімінің орынбасары Ғ.М. Әміреевке жүктелсін.

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

Қызылорда облысының
              әкімі                                                               Қ. Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы  «29» ақпандағы  № 376 қаулысына қосымша
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015жылғы «11» қыркүйектегі №160 қаулысымен бекітілген

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

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: «Қызылорда 
облысының кәсіпкерлік және туризм басқармасы» мемлекеттік мекемесі 
(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.e.gov.kz, www.elicense.kz «электрондық үкімет» 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 –туристік 
операторлық қызметке (туроператорлық қызметке) лицензия, 
лицензияны қайта ресімдеу, лицензияның телнұсқасы, не «Туризм 
саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің стандарттарын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму 
министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі №495 бұйрығымен бекітілген 
«Туристік операторлық қызметті (туроператорлық қызмет) жүзеге 
асыруға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №11578 
болып тіркелген)(бұдан әрі - стандарт) 10-тармағында көзделген 
жағдайлар мен негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас 
тарту туралы дәлелді жауап.

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

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін қағаз тасығышта 
алу үшін өтініш білдірген жағдайда мемлекеттік қызмет көрсету 
нәтижесі электрондық форматта ресімделіп, басып шығарылады, 
көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының мөрімен және 
қолымен расталады.

Мемлекеттiк көрсетілетін қызметті алу үшін портал арқылы 
жүгінген кезде мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі көрсетілетін 
қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық 
қолтаңбасымен (бұдан әрi - ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат 
нысанында көрсетілетін қызметті алушының не оның өкілінің«жеке 
кабинетіне» жіберіледі.

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

корпорацияның өзара  іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) 
бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының не оның 
өкілініңМемлекеттік корпорацияға стандарттың 1 немесе 2, 4 немесе 
5-қосымшаларына  сәйкес нысан бойынша өтініш ұсынуы немесе  
портал арқылы электрондық құжат нысанындағыөтініш 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 немесе 2-қосымшаларына сәйкес заңды және 

жеке тұлға үшін өтініш;
жеке басын куәландыратын құжат және өкілдің өкілеттігін 

куаландыратын құжат (тұлғаны сәйкестендіру үшін);
 «электрондық үкімет» төлемдік шлюзі  арқылы төлеуді 

қоспағанда, лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың 
көшірмесі;

сақтандыру полисінің көшірмесі;
стандарттың  3-қосымшасына  сәйкес туроператорлық қызметке 

қойылатын біліктілік талаптары мен оларға сәйкестігін растайтын 
құжаттардың тізбесіне сәйкестік туралы мәліметтер нысаны;

лицензияны қайта ресімдеу үшін:
стандарттың 4 немесе 5-қосымшаларына сәйкес заңды және 

жеке тұлға үшін өтініш;
лицензияны қайта ресімдеу үшін «электрондық үкімет» 

төлемдік шлюзі  арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензиялық 
алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

алынатын ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде 
қамтылған құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу үшін 
негіз болған өзгерістер туралы ақпарат қамтылған құжаттардың 
көшірмесі;

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тәртіпте ресімделген, бөлінген заңды тұлғаға лицензияны қайта 
ресімдеуге  бөліну жүргізілген заңды тұлғаның келісімі туралы шешім 
(қайта ұйымдастыру нәтижесінде бөлінген нысанда);

сақтандыру полисінің көшірмесі;
стандарттың  3-қосымшасына  сәйкес туроператорлық қызметке 

қойылатын біліктілік талаптары мен оларға сәйкестігін растайтын 
құжаттардың тізбесіне сәйкестік туралы мәліметтер нысаны;

заңды тұлғалардың бөлінуі нәтижесінде туындаған біреуіне 
лицензияны қайта ресімдеу үшін көрсетілетін қызметті алушы біліктілік 
талаптарына сәйкес қосымша құжаттар мен мәліметтерді ұсынады;

лицензияны  жоғалтқан, бүлдірген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушы тиісті ақпараттық жүйелерден лицензия туралы 
мәлімет тер алуға мүмкіндік болмаған жағдайда лицензияның телнұс-
қасын алу үшiн:

себебі көрсетілген еркін нысандағы өтiнiш;
«электрондық үкімет» төлемдік шлюзі  арқылы төлеу жағдайла-

рын қоспағанда,лицензияның телнұсқасын алу үшiн лицензиялық 
алымның төленгенiн растайтын құжаттың көшiрмесiн ұсынады;

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды тіркейді, 
көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне қабылданған 
құжаттардың тізбесі, өтінішті қабылдаған Мемлекеттік корпорация 
қызметкерінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда),  өтінішті 
беру күні мен уақыты, сондай-ақ көрсетілетін мемлекеттік қызметтің 
нәтижесін беру күні көрсетілген құжаттардың қабылданғаны туралы 
немесе  көрсетілетін қызметті алушымен не оның өкілімен стандарттың 
9-тармағында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық емес 
топтамасы ұсынылған жағдайда стандарттың 6-қосымшасына сәйкес 
құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді (он бес 
минуттан аспайды);

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  құжат-
тарды тіркейді және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады (отыз минуттан аспайды);

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

6)көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттардың 
толықтығын тексереді, ұсынылған құжаттардың толық еместігі 
фактісі анықталған жағдайда өтінішті одан әрі қараудан дәлелді бас 
тартуды(бұдан әрі – өтінішті қараудан бас тарту) дайындайды және 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (екі жұмыс күні 
ішінде); 

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

8) көрсетілетін қызметті берушінің  кеңсе қызметкері өтінішті 
қараудан бас тартуды тіркейді және Мемлекеттік корпорацияға 
жолдайды(бір жұмыс күні ішінде);

9) Мемлекеттік корпорация қызметкері өтінішті қараудан бас 
тартуды тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне 
береді (он бес минуттан аспайды);

10) құжаттардың толық топтамасы  ұсынылған жағдайда, 
көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысылицензияны дайындайды 
немесе  ұсынылған құжаттар стандарттың 10-тармағымен көзделген 
негіздерге сәйкес келген жағдайда,  мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап дайындайды (бұдан әрі 
- дәлелді бас тарту) жәнелицензияны немесе дәлелді бас тартуды 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады:

(лицензияны беру  кезінде – он үш жұмыс күні ішінде;
лицензияны қайта ресімдеу кезінде –екі жұмыс күні ішінде;
лицензияның телнұсқасын беру кезінде  – бір жұмыс күні 

ішінде;
көрсетілетін қызметті алушы бөлініп шығару  немесе  бөліну 

нысанында қайта ұйымдасқан жағдайда лицензияны қайта ресімдеу 
кезінде - он үш жұмыс күні ішінде);

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

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

13) Мемлекеттік корпорация қызметкері лицензияны немесе 
дәлелді 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 бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) жәнеөзге  

ұйымдардың өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

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

1) Мемлекеттік корпорация қызметкері;
2) Мемлекеттік корпорацияның жинақтау бөлімінің қызметкері;
3) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
4) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
5) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы.
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-қимыл тәртібі реттілігінің толық 
сипаттамасы, сондай-ақ өзге де көрсетілетін қызметті берушілер 
және (немесе) Мемлекеттік корпорациямен өзара іс-қимыл тәртібінің 
сипаттамасы осы регламенттің 5-қосымшасына сәйкес мемлекеттік 
қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген. 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықта-
малығы «Қызылорда облысының кәсіпкерлік және туризм 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 алушының  жүгіну тәртібі 
мен рәсімдері (іс-қимылдары) реттілігінің сипаттамасы:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі порталда тіркеледі 
және көрсетілетін қызметті алушының ЭЦК-мен куәландырылған 
стандарттың 1 немесе 2, 4 немесе 5-қосымшаларына сәйкес нысан 
бойын ша электрондық құжат нысанындағы өтініш (бұдан әрі – элект-
рондық 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 қызметті көрсету үшін 
электрондық сұраныстың қабылданғаны туралы хабарлама жолдайды 
және құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады 
(жиырма минуттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды қарай-
ды және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына  жолдайды 
(отыз минуттан аспайды);

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы ұсынылған 
құжаттардың толықтығын тексереді,  құжаттардың толық еместігі 
фактісі анықталған жағдайда, электрондық сұранысты қараудан бас 
тартуды дайындайды  және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады  (екі жұмыс күні ішінде);

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы электрондық 
сұранысты қараудан бас тартуға қол қояды және көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысына жолдайды (отыз минуттан аспайды);

6) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы электрондық 
сұранысты қараудан бас тартуды тіркейді және көрсетілетін қыз-
метті алушының не оның  өкілінің «жеке кабинетіне» жолдайды  
(он бес минуттан аспайды);

7) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттардың 
толық топтамасы ұсынылған жағдайда лицензияны немесе дәлелді бас 
тартуды дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады:

(лицензияны беру  кезінде – он үш жұмыс күні ішінде;
лицензияны қайта ресімдеу кезінде – екі жұмыс күні ішінде;
лицензияның телнұсқасын беру кезінде  – бір жұмыс күні 

ішінде;
көрсетілетін қызметті алушы бөлініп шығу немесе бөліну 

нысанында қайта ұйымдасқан жағдайда лицензияны қайта ресімдеу 
кезінде – он үш жұмыс күні ішінде);

8) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы лицензияға 
немесе бас тартуға қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің  
орындаушысынажолдайды (отыз минуттан аспайды);

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

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

«Туристік операторлық қызметке (туроператорлық қызметке) лицензия беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша

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

«Туристік операторлық қызметке (туроператорлық қызметке) лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 4-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

бизнес-процестер анықтамалығының жалғасы

«Жұмыссыз азаматтарды тіркеу және есепке қою» 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 көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде:

1 Рәсімнің (іс-қимылдың) нөмірі 1 2 3
2 Құрылымдық бөлімшелердің 

атауы
Көрсетілетін қызметті берушінің 

орындаушысы
Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы

3 Рәсімнің (іс-қимылдың) атауы 
және олардың сипаттамасы

құжаттарды қарайды, көрсетілетін қызметті 
алушының дербес деректерін «Еңбек нарығы» 

ААЖ-не электрондық құжат нысанында 
енгізеді және хабарлама қалыптастырады

хабарламаға өзінің ЭЦҚ-
мен қол қояды 

хабарламаны басып 
шығарады және тіркейді

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

(іс-қимыл) нәтижесі

хабарламаны көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына жолдайды

хабарламаны көрсетілетін 
қызметті берушінің

орындаушысына 
жолдайды

хабарламаны көрсетілетін 
қызметті алушыға береді

5 Орындалу мерзімі 3 жұмыс күні ішінде 15 минуттан аспайды 15 минуттан аспайды

«Жұмыссыз азаматтарды тіркеу және есепке қою» 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  Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде:

1 Рәсімнің
 (іс-қимылдың) 

нөмірі

1 2 3 4 5 6

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 

атауы

Мемлекеттік корпорация 
қызметкері

Мемлекеттік корпорацияның 
жинақтау бөлімінің 

қызметкері

Көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысы

Мемлекеттік 
корпорация 
қызметкері  

3 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) 

атауы және 
олардың 

сипаттамасы

құжаттарды тіркейді 

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушіге  жолдайды 

құжаттарды қарайды, 
көрсетілетін қызметті 

алушының дербес деректерін 
«Еңбек нарығы» ААЖ-не 

электрондық құжат нысанында 
енгізеді және хабарлама 

қалыптастырады

хабарламаға өзінің 
ЭЦҚ-мен қол қояды

хабарламаны басып 
шығарады және 

тіркейді

хабарламаны тіркейді

4 Келесі рәсімді
 (іс-қимылды) 

орындауды бастау 
үшін негіз болатын 

мемлекеттік 
қызметті көрсету 
бойынша рәсім 

(іс-қимыл) нәтижесі

көрсетілетін қызметті 
алушыға тиісті 

құжаттардың қабылдағаны 
туралы немесе құжаттарды 

қабылдаудан бас тарту 
туралы қолхат береді

хабарламаны көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына 

ұсынады

хабарламаны 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
орындаушысына 

ұсынады

хабарламаны  
Мемлекеттік 
корпорацияға 

жолдайды

хабарламаны 
көрсетілетін қызметті 

алушыға береді

5 Орындалу мерзiмi 15 минуттан аспайды 1 жұмыс күні ішінде, 
құжаттарды қабылдау күні 

мемлекеттік қызмет көрсету 
мерзіміне кірмейді

3 жұмыс күні ішінде 15 минуттан аспайды 1 жұмыс күні ішінде 15 минуттан аспайды 

«Жұмыссыз азаматтарды тіркеу және есепке қою» 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 көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде:

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ 2016 ЖЫЛҒЫ 29 АҚПАНДАҒЫ № 380 ҚАУЛЫСЫ
НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ ТІЗІЛІМІНДЕ 08.04.2016 ЖЫЛЫ № 5452 ТІРКЕЛГЕН

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту 
туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 

2 қыркүйектегі №141 қаулысына өзгерістер 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 қызметтер регламенттерін бекіту 
туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 2 қыркүйектегі 
№141 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 5134 нөмірімен тіркелген, 2015 жылғы 26 қыркүйекте 
«Сыр бойы» және «Кызылординские вести» газеттерінде жарияланған) 
мынадай өзгерістер енгізілсін:

1) көрсетілген қаулымен бекітілген  «Жұмыссыз азаматтарды 

тіркеу және есепке қою» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті 
осы қаулының 1- қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

2) көрсетілген қаулымен бекітілген  «Жұмыссыз азаматтарға 
анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы 
қаулының 2-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы 
әкімінің орынбасары Қ.Д.Ысқақовқа 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  № 380 қаулысына 1-қосымша
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 2 қыркүйектегі № 141 қаулысымен бекітілген

«Жұмыссыз азаматтарды тіркеу және есепке қою» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: аудандардың  
жұмыспен  қамту, әлеуметтік   бағдарламалар және азаматтық хал 
актілерін тіркеу бөлімдері және облыстық маңызы бар қаланың 
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі (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) көрсетілетін қызметті беруші; 
3) www.egov.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 нәтижесі -  қағаз немесе 

электрондық түрде жұмыссыз ретінде тіркеу және есепке қою туралы 
хабарлама (бұдан әрі - хабарлама).

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну нысаны 
-  электрондық және (немесе) қағаз түрінде.

Порталда жұмыссыз ретінде тіркеу және есепке қою туралы 
хабарлама көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсе-
тілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық 
қолтаңбасымен (бұдан әрі - ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат 
нысанында жіберіледі.

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

тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) 
бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін 
қызметті берушіге көрсетілетін қызметті алушының жеке басын 
куәландыратын құжатты немесе көрсетілетін қызметті алушының  
Мемлекеттік корпорацияға «Әлеуметтік – еңбек саласындағы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 
министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 279 бұйрығымен (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №11342 болып 
тіркелген) бекітілген «Жұмыссыз азаматтарды тіркеу және есепке қою» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі - стандарт) 
қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш ұсынуы немесе портал 
арқылы электрондық құжат нысанындағы өтініш жолдауы.

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

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

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

2) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттар-
ды қарайды, көрсетілетін қызметті алушының дербес деректерін 
көрсетілетін қызметті беруші орындаушысының ЭЦҚ-мен куәлан-
дырылған электрондық құжат нысанында «Еңбек нарығы» автомат-
тандырылған ақпараттық жүйесіне енгізеді (бұдан әрі - «Еңбек нарығы» 
ААЖ), хабарламаны қалыптастырады және көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады (үш жұмыс күні ішінде);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы өзінің ЭЦҚ-
мен хабарламаға қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысына ұсынады (он бес минуттан аспайды);

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы хабарламаны 
басып шығарады, тіркейді және  көрсетілетін қызметті алушыға береді 
(он бес минуттан аспайды).

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

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

ұйымдардың өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

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

1) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) Мемлекеттік корпорацияның жинақтау бөлімінің қызметкері;
4) Мемлекеттік корпорация қызметкері.
8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) өтуіндегі әрбір рәсімнің (іс-

қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып,  рәсімдердің (іс-қимылдардың) 
реттілігі сипаттамасы осы регламенттің 3-қосымшасында келтірілген.

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

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

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

           4. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде Мемлекеттік 
корпорациямен және (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті 

берушілермен өзара іс-қимыл тәртібінің, сондай-ақ 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 Мемлекеттік корпорацияға  
стандарттың 9-тармағына сәйкес келесі құжаттарды  ұсынады:

көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын 
құжат (Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі немесе 
паспорты, шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты, 
азаматтығы жоқ адамның куәлігі), оралмандар үшін – оралман куәлігі 
(жеке басын сәйкестендіру үшін талап етіледі);

стандарттың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініші;
2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды тіркейді 

және көрсетілетін қызметті алушыға  тиісті құжаттардың қабылданғаны 
туралы қолхат береді (бұдан әрі - құжаттардың қабылданғаны жөнінде 
қолхат) және көрсетілетін қызметті алушыға стандарттың 9-тармағында 
көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық емес топтамасын ұсынған 
жағдайда стандарттың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 
құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді (он бес 
минуттан аспайды);

Мемлекеттік корпорация қызметкері, егер Қазақстан Республи-
касының заңдарында өзгеше көзделмесе, мемлекеттік қызмет 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, құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету 
мерзіміне кірмейді);

4) құжаттар қабылданғаннан кейін, көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) мемлекеттік 
қызмет көрсету процесіндегі іс-қимылдары осы регламенттің 6 
тармағының 2-3) тармақшасына сәйкес  жүзеге асырылады;

5) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы хабарламаны 
басып шығарады, тіркейді және  Мемлекеттік корпорацияға жолдайды 
(үш жұмыс күні ішінде);

6) Мемлекеттік корпорация қызметкері хабарламаны тіркейді 
және көрсетілетін қызметті алушыға береді (он бес минуттан аспайды).

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

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

1) көрсетілетін қызметті алушы порталда тіркеледі және 
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрон-
дық құжат нысанындағы өтініш (бұдан әрі - электрондық сұраныс)  
жолдайды;

электрондық сұраныста көрсетілген жеке басты куәландыратын 
құжаттың, тұрғылықты жері бойынша тіркелгенін растайтын құжаттың 
мәліметтерін көрсетілетін қызметті беруші «электрондық үкімет» шлюзі 
арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады;

2) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы электрон-
дық сұранысты тіркейді, көрсетілетін қызметті алушының деректерін 
тексереді және «Еңбек нарығы» ААЖ-не енгізеді,  бұл ретте, көрсетілетін 
қызметті алушы толық немесе шынайы емес деректерді жолдаған 
жағдайда электрондық құжат - дәлелді бас тартуды қалыптастырады 
немесе көрсетілетін қызметті алушы толық және шынайы деректерді 
жолдаған жағдайда электрондық құжат - хабарламаны қалыптастырады 
және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына жолдайды (үш жұмыс 
күні ішінде);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы электрондық 
құжатқа (дәлелді бас тартуға немесе хабарламаға) өзінің ЭЦҚ-мен 
қол қояды және көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі жолданады (он бес минуттан 
аспайды).  

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

 «Жұмыссыз азаматтарды тіркеу және есепке қою» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 4–қосымша
    
Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық нысандағы ақпараттық жүйелердің  функционалдық  өзара іс-қимыл диаграммасы

 «Жұмыссыз азаматтарды тіркеу және есепке қою» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 5–қосымша

«Жұмыссыз азаматтарды тіркеу және есепке қою» мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде:

«Жұмыссыз азаматтарға анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

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

1 Рәсімнің (іс-қимылдың) нөмірі 1 2 3
2 Құрылымдық бөлімшелердің атауы Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы Көрсетілетін қызметті 

берушінің басшысы
Көрсетілетін қызметті 

берушінің орындаушысы
3 Рәсімнің (іс-қимылдың) атауы және 

олардың сипаттамасы
өтінішті тіркейді, «Еңбек нарығы» ААЖ-де 
көрсетілетін қызметті алушы деректерінің 

жұмыссыз ретінде бар болуын тексереді және 
анықтаманы дайындайды

анықтамаға қол қояды анықтаманы тіркейды

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

болатын мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) 

нәтижесі

анықтаманы көрсетілетін қызметті берушінің  
басшысына ұсынады

анықтаманы 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
орындаушысына 

жолдайды

анықтаманы көрсетілетін 
қызметті алушыға береді

5 Орындалу мерзімі 5 минуттан аспайды 5 минуттан аспайды 5 минуттан аспайды

«Жұмыссыз азаматтарға анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

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

    1 Рәсімнің (іс-қимылдың) нөмірі 1
2 Құрылымдық бөлімшелердің атауы Мемлекеттік корпорация қызметкері
3 Рәсімнің (іс-қимылдың) атауы және олардың 

сипаттамасы
құжаттарды тіркейді және  тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат береді, 

құжаттардың толық емес топтамасын ұсынған жағдайда құжаттарды қабылдаудан бас 
тарту туралы қолхат береді

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

көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) нәтижесі

өтінішті тіркейді, «Еңбек нарығы» ААЖ-де көрсетілетін қызметті алушы деректерінің  
жұмыссыз ретінде бар болуын тексереді және анықтаманы дайындайды, тіркейді  және 

көрсетілетін қызметті алушыға береді
5 Орындалу мерзiмi 15 минуттан аспайды

«Жұмыссыз азаматтарға анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша

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

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде:

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 29 ақпандағы № 380 қаулысына 2-қосымша
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 2 қыркүйектегі № 141 қаулысымен бекітілген

«Жұмыссыз азаматтарға анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: аудандардың  
жұмыспен  қамту, әлеуметтік   бағдарламалар және азаматтық хал 
актіле рін тіркеу бөлімдері және облыстық маңызы бар қаланың жұ-
мыс пен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі (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) көрсетілетін қызметті беруші; 
3) www.egov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан әрі – 

портал) арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны - электрондық 

(толық автоматтандырылған) және (немесе) қағаз  түрінде.
3. Мемлекеттік  көрсетілетін қызмет нәтижесі - «Әлеуметтік–

еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау 
және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі №279 
бұй рығымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде №11342 болып тіркелген) бекітілген «Жұмыссыз азаматтарға 
анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  (бұдан 
әрі - стандарт) 1-қосымшасына сәйкес жұмыссыз ретінде тіркеу туралы 
анықтама (бұдан әрі - анықтама).

 4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну нысаны 
-  электрондық және (немесе) қағаз түрінде.

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

тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) 
бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін  
қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға стандарттың 
2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 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 көрсетілетін қызметті берушіге 
стандарттың 9-тармағына сәйкес  құжаттарды ұсынады;

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

2) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы өтінішті 
тіркейді, «Еңбек нарығы» автоматтандырылған ақпараттық жүйесінде 
( бұдан әрі – «Еңбек нарығы» ААЖ) көрсетілетін қызметті алушы 
деректерінің жұмыссыз ретінде бар болуын тексереді, анықтаманы 
дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады 
(бес минуттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы анықтамаға 
қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына  
жолдайды (бес минуттан аспайды);

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы анықтаманы 
тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға береді (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 басшысы;
2) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы;
3) Мемлекеттік корпорация 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-қимыл тәртібі реттілігінің толық 
сипат тамасы, сондай-ақ өзге де көрсетілетін қызметті берушілер 

және (немесе) Мемлекеттік корпорациямен өзара іс-қимыл тәртібінің 
сипаттамасы осы регламенттің 5-қосымшасына сәйкес мемлекеттік 
қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықта-
малығы «Қызылорда облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және 
әлеуметтік бағдарламалар 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 Мемлекеттік корпорацияға 
стандарттың 9-тармағына сәйкес келесі құжаттарды  ұсынады:

стандарттың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;
көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын 

құжат (Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі немесе 
паспорты, шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты, 
азаматтығы жоқ адамның куәлігі), оралмандар үшін – оралман куәлігі 
(жеке басын сәйкестендіру үшін талап етіледі);

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды тіркейді 
және көрсетілетін қызметті алушыға  тиісті құжаттардың қабылданғаны 
туралы қолхат береді (бұдан әрі - құжаттардың қабылданғаны жөнінде 
қолхат) және көрсетілетін қызметті алушыға стандарттың 9-тармағында 
көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық емес топтамасын ұсынған 
жағдайда стандарттың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша құжат-
тарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді (он бес минуттан 
аспайды);

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

3) Мемлекеттік корпорация кызметкері өтінішті тіркейді, 
«Еңбек нарығы» ААЖ-де көрсетілетін қызметті алушы деректерінің 
жұмыссыз ретінде бар болуын тексереді, анықтаманы дайындайды, 
тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға береді (он бес минуттан 
аспайды).

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз 
болатын мемлекеттік  қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) 
нәтижесінің (рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа 
құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы 
осы регламенттің 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 жеке сәйкестендіру нөмірі 
(бұдан әрі - ЖСН) мен парольдің көмегі  арқылы порталда тіркелуді 
жүзеге асырады;

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

 3) ЖСН мен пароль енгізілгеннен кейін порталда ЖСН 
және пароль арқылы тіркелген көрсетілетін қызметті алушы туралы 
деректердің шынайылығына тексеру жүргізіледі;

 4) көрсетілетін қызметті алушы «Жұмыссыз азаматтарға 
анықтама беру» қызметін таңдайды, осы  кезде экранға қызмет көрсету 
үшін электронды сұраныс нысаны шығады және көрсетілетін қызметті 
алушы оның құрылымы мен форматтық талаптарын ескере отырып, 
берілген нысанды толтырады (деректерді енгізу);

5) көрсетілетін қызметті алушы өзінің ЭЦҚ-сы арқылы 
электронды мемлекеттік қызметті көрсетуге толтырылған сұраныстың 
нысанына қол қояды; 

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

7) ЭЦҚ қойылған электрондық құжат (көрсетілетін қызметті 
алушының сұранысы) «электрондық үкіметтің шлюзі» арқылы «Еңбек 
нарығы» ААЖ-не жолданады;

8) мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесінің жауабы 
(анықтама) қалыптастырылады және көрсетілетін қызметті алушының 
«жеке  кабинетіне» жолданады. 

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

«Жұмыссыз азаматтарға анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 4-қосымша

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

«Жұмыссыз азаматтарға анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламентіне 5-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде: 

«Қорғаншылық және қамқоршылық жөнінде анықтамалар 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 Құрылымдық бөлімшелердің атауы  Мемлекеттік корпорацияқызметкері
3 Рәсімнің (іс-қимылдың) атауы және олардың сипаттамасы өзінің ЭЦҚ-сы арқылы порталда көрсетілетін қызметті 

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

мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) нәтижесі
тиісті ақпараттық жүйеден анықтаманы басып шығарады және 

көрсетілетін қызметті алушыға береді

5 Орындалу мерзiмi 5 минуттан аспайды

Жетім балаға (жетім балаларға) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаға (балаларға) қамқоршылық немесе 
қорғаншылық белгілеу жөніндегі деректер ақпараттық жүйелерде болмаған жағдайда:

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

құжаттарды қарайды 
және анықтаманы 

дайындайды

анықтамаға қол 
қояды 

анықтаманы 
тіркейді

анықтаманы 
тіркейді

4 Келесі рәсімді
 (іс-қимылды) 

орындауды бастау 
үшін негіз болатын 

мемлекеттік 
қызметті көрсету 
бойынша рәсім

 (іс-қимыл) нәтижесі

көрсетілетін 
қызметті 

алушыға тиісті 
құжаттардың 

қабылданғаны 
немесе 

құжаттарды 
қабылдаудан 

бас тарту 
туралықолхат 

береді 

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
орындаушы

сына жолдайды

анықтаманы 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
басшысына 

ұсынады

анықтаманы 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкеріне 
жолдайды

анықтаманы 
Мемлекеттік 
корпорацияға 

жолдайды

анықтаманы 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға  

береді

5 Орындалу мерзiмi 15 минуттан 
аспайды

1 жұмыс 
күні ішінде 

(құжаттарды 
қабылдау күні 
мемлекеттік 

қызмет көрсету 
мерзіміне 
кірмейді)

30 минуттан 
аспайды

30 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні ішінде 30 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні 
ішінде

15 минуттан 
аспайды

«Қорғаншылық және қамқоршылық жөнінде анықтамалар 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 № 372 ҚАУЛЫСЫ
НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ ТІЗІЛІМІНДЕ 01.04.2016 ЖЫЛЫ № 5432 ТІРКЕЛГЕН

«Отбасы және балалар саласында мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтердің регламенттерін бекіту туралы» Қызылорда 

облысы әкімдігінің 2015 жылғы 2 қазандағы №179 
қаулысына өзгерістер 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.«Отбасы және балалар саласында мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтердің регламенттерін бекіту туралы» Қызылорда облысы 
әкімдігінің 2015 жылғы 2 қазандағы №179 қаулысына (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5201 нөмірімен 
тіркелген, «Кызылординские вести» және «Сыр бойы» газеттерінде 2015 
жылғы 5 қарашада жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

1) көрсетілген қаулымен  бекітілген «Қорғаншылық және қам-
қоршылық жөнінде анықтамалар беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламенті осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда 
жазылсын;

2) көрсетілген  қаулымен  бекітілген «Жетім  балаға  (жетім 
бала ларға) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаға 
(балаларға) қамқоршылық немесе қорғаншылық  белгілеу» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламенті осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес 
жаңа редакцияда жазылсын;

3)көрсетілген қаулымен бекітілген «Бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қорына және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына, 
банктерге, ішкі істер органдарына кәмелетке толмаған балалардың 
мүлкіне иелік ету және кәмелетке толмаған балаларға мұра ресімдеу 
үшін анықтамалар беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті 
осы қаулының 3-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

4) көрсетілген қаулымен бекітілген «Кәмелетке толмаған 
балаларға меншік құқығында тиесілі мүлікпен жасалатын мәмілелерді 
ре сімдеу үшін қорғаншылық немесе қамқоршылық бойынша 
функ  цияларды жүзеге асыратын органдардың анықтамаларын 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы қаулының 
4-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

5)  көрсетілген қаулымен бекітілген «Қамқоршыларға немесе  
қорғаншыларға жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап-бағуға жәрдемақы  
тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы қаулының 
5-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

6) көрсетілген қаулымен бекітілген «Баланы (балаларды) 
патронаттық тәрбиелеуге беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламенті осы қаулының   6-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда 
жазылсын;

7) көрсетілген  қаулымен бекітілген «Бала   асырап   алуға   тілек   
білдірген   адамдарды есепке қою» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламенті осы қаулының 7-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда 
жазылсын.

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

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

Қызылорда облысының
              әкімі                                                            Қ. Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016  жылғы 29 ақпандағы № 372 қаулысына 1-қосымша
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «2» қазандағы №179 қаулысымен бекітілген

«Қорғаншылық және қамқоршылық жөнінде анықтамалар беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламенті

1. Жалпы  ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: аудандардың және 
облыстық маңызы бар қаланың білім бөлімдері (бұдан әрі – көрсетілетін 
қызметті беруші).

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нәтижелерін беру:

1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорация сы-
ның коммерциялық емес қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация); 

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

2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны - электрондық (толық 
автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде. 

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі - «Отбасы және 
балалар саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2015 жылғы 13 сәуірдегі №198 бұйрығымен (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №11184 болып тіркелген) 
бекітілген «Қорғаншылық және қамқоршылық жөнінде анықтамалар 
беру»мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі  - 
стандарт) 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша қамқоршылық және 
қорғаншылық белгілеу туралы анықтама (бұдан әрі – анықтама).

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну нысаны 
-электрондық және (немесе) қағаз түрінде.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нәтижесін қағаз жеткізгіште алу үшін өтініш берген жағдайда мемле-
кеттік қызмет көрсету нәтижесі электрондық форматта ресімделеді, 
қағазға басып шығарылады, көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті 
тұлғасының қолымен және мөрімен расталады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі көрсетілетін 
қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің 
уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – 
ЭЦҚ) қол қойылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

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

Мемлекеттік корпорациямен өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) 
бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының Мемлекеттік 
корпорацияға стандарттың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 
өтініш ұсынуы немесе портал арқылы электрондық құжат нысанындағы 
сұраныс жолдауы.

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

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

стандарттың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;
көрсетілетін қызметті алушының жеке басын кәуландыратын 

құжат (жеке басын сәйкестендіру үшін талап етіледі);
бала 2007 жылғы 13 тамызға дейін не Қазақстан Республи-

касынан тыс  жерде туылған жағдайда баланың туу туралы куәлігі (жеке 
басын сәйкестендіру үшін талап етіледі);

Мемлекеттік корпорация қызметкері көрсетілетін қызметті 
алушыдан Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, 
мемлекеттік қызметті көрсету кезінде ақпараттық жүйелердегі заңмен 
қорғалатын құпиясы бар мәліметтерін пайдалануға келісімін алады; 

Мемлекеттік корпорация қызметкері көрсетілетін қызметті 
алушының жеке басын растайтын құжаттары, баланың туу туралы 
куәлігі жөнінде мәліметтерді (бала 2007 жылғы 13 тамыздан кейін 
туылған жағдайда) тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден 
«электронды үкімет» шлюзі арқылы алады;

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері өзінің ЭЦҚ-сы арқылы 
порталда көрсетілетін қызметті алушының деректерін тіркейді, тиісті 
ақпараттық жүйеденанықтаманы басып шығарады және көрсетілетін 
қызметті алушыға береді (бес минуттан аспайды); 

жетім балаға (жетім балаларға) және ата-анасының қамқор-
лығын сыз қалған балаға (балаларға) қамқоршылық немесе қорғаншы-
лық белгілеу жөніндегі деректер ақпараттық жүйелерде болмаған 
жағдайда.

Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды тіркейді, 
көрсетілетін қызметті алушыға тиісті құжаттардың қабылданғаны 
туралы қолхат береді немесе көрсетілетін қызметті алушы стандарттың 
9-тармағында көрсетілген 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 (он бес минуттан аспайды); 

3) Мемлекеттік корпорация 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 (отыз минуттан аспайды);

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

6) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттар-
ды қарайды, анықтаманы дайындайды және көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады (бір жұмыс күні ішінде);

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

8) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 

анықтаманы тіркейді және Мемлекеттік корпорацияға жолдайды (бір 
жұмыс күні ішінде);

9) Мемлекеттік корпорация қызметкері анықтаманы тіркейді 
және көрсетілетін қызметті алушыға береді (он бес минуттан аспайды).

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

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық 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) Мемлекеттік корпорация қызметкері;
2) Мемлекеттік корпорация жинақтау бөлімінің қызметкері;
3) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
4) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
5) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы.
8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, 

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

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 
рәсімдері (іс-қимылдары), өзара іс-қимылдары реттілігінің толық 
сипаттамасы, сондай-ақ өзге де 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 анықта-
малығы «Қызылорда облысының білім 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.  Мемлекеттік қызметті портал арқылы көрсету кезіндегі 
көрсетілетін қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті алушы 
рәсімдерінің (іс-қимылдарының) кезектілігі мен жүгіну тәртібінің 
сипаттамасы:

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

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

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

4) көрсетілетін қызметті алушы «Қорғаншылық және 
қамқоршылық жөнінде анықтама беру» қызметін таңдайды, осы  кезде 
экранғақызмет көрсету үшін электронды сұраныс нысаны шығады 
және көрсетілетін қызметті алушы оның құрылымы мен форматтық 
талаптарын ескере отырып, нысанды толтырады (деректерді енгізу);

5) көрсетілетін қызметті алушы өзінің ЭЦҚ-сы арқылы 
мемлекеттік қызметті көрсетугетолтырылған сұраныстың нысанына 
қол қояды; 

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

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

8) мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесінің жауабы (анықтама) 
құрасты рылады және көрсетілетін қызметті алушының «жеке  
кабинетіне» жолданады (бес минуттан аспайды).

жетім балаға (жетім балаларға) және ата-анасының қамқорлы-
ғынсыз қалған балаға (балаларға) қамқоршылық немесе қорғаншылық 
белгілеу жөніндегі деректер ақпараттық жүйелерде болмаған жағдайда: 

1) көрсетілетін қызметті алушы порталда тіркеледі және 
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы қойылған электрондық құжат 
нысанындағы сұранысты (бұдан әрі – электрондық сұраныс) жолдайды;

2) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы электрондық 
сұранысты қабылдайды, көрсетілетін қызметті алушының «жеке 
кабинетіне» мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін алу күні көрсетіле 
отырып, электрондық сұраныстың қабылданғандығы туралы хабарлама 
жолданады (отыз минуттан аспайды);

3) электрондық сұранысты қабылдағаннан кейін мемлекеттік 
қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимылы 
осы регламенттің 6-тармағының 4-7) тармақшаларына сәйкес жүзеге 
асырылады (екі жұмыс күні ішінде);

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

Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық нысан-
дағы ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара іс-қимыл диаграм-
масы осы регламенттің 3-қосымшасында келтірілген.

«Қорғаншылық және қамқоршылық жөнінде анықтамалар беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 3- қосымша

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

Жетім балаға (жетім балаларға) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаға (балаларға) қамқоршылық немесе қорғаншылық 
белгілеу жөніндегі деректер  ақпараттық жүйелерде болмаған жағдайда:

«Қорғаншылық және қамқоршылық жөнінде анықтамалар беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 4- қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

(Жалғасы 
5-бетте).
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5ҚАУЛЫ

«Жетім балаға (жетім балаларға) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаға (балаларға)
 қамқоршылық немесе қорғаншылық белгілеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

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

1 Рәсімнің
(іс-қимылдың) нөмірі

1 2 3 4 5 6

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің  кеңсе 

қызметкері

Көрсетілетін қызметті 
берушінің  басшысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің  орындаушысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Әкімдік Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе                        

қызметкері
3 Рәсімнің

 (іс-қимылдың) 
атауы және олардың 

сипаттамасы 

құжаттарды тіркейді 
және көрсетілетін 
қызметті алушыға 

тиісті құжаттардың 
қабылданғаны туралы 

қолхат береді

құжаттарды қарайды құжаттарды қарайды, дәлелді 
бас тартуды дайындайды 

немесе тексеру актісін 
жасайды және тексеру актісі 
негізінде қаулының жобасын 

дайындайды

қаулының жобасына 
немесе дәлелді бас 
тартуға  қол қояды 

қаулыны бекітеді және 
тіркейді 

қаулының көшірмесін 
немесе дәлелді бас 
тартуды  тіркейді

4 Келесі рәсімді
 (іс-қимылды) орындауды 

бастау үшін негіз 
болатын мемлекеттік 

қызметті көрсету 
бойынша 

рәсім (іс-қимыл) 
нәтижесі

құжаттарды
көрсетілетін 

қызметті берушінің  
басшысына ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушінің  
орындаушысына 

жолдайды

қаулының жобасын немесе 
дәлелді бас тартуды 

көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады

қаулының жобасын 
бекіту үшін әкімдікке 

ұсынады немесе дәлелді 
бас тартуды көрсетілетін 

қызметті берушінің  
кеңсе қызметкеріне  

жолдайды 

қаулының көшірмесін 
көрсетілетін қызметті 
берушіге жолдайды

қаулының көшірмесін 
немесе дәлелді бас 

тартуды  көрсетілетін 
қызметті алушыға 

береді

5 Орындалу мерзiмi 30 минуттан аспайды 30 минуттан аспайды дәлелді бас тартуды 
дайындау және ұсыну - 

күнтізбелік 3 күн ішінде;
қаулының жобасын дайындау 
және ұсыну - күнтізбелік 15 

күн ішінде

1 жұмыс күні ішінде күнтізбелік 12 күн 
ішінде

30 минуттан аспайды

Жетім балаға (жетім балаларға) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаға (балаларға)
 қамқоршылық немесе қорғаншылық белгілеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

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

1 Рәсімнің
(іс-қимылдың) нөмірі

1 2 3 4 5 6

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

3 Рәсімнің
 (іс-қимылдың) атауы және 

олардың сипаттамасы 

құжаттарды тіркейді құжаттарды 
көрсетілетін қызметті 
берушіге жолдайды

құжаттарды тіркейді құжаттарды қарайды құжаттарды қарайды, 
дәлелді бас тартуды 
дайындайды немесе 

тексеру актісін жасайды 
және тексеру актісі 
негізінде қаулының 

жобасын дайындайды

қаулының жобасына 
немесе дәлелді бас 
тартуға қол қояды 

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

мемлекеттік қызметті көрсету 
бойынша 

рәсім (іс-қимыл) нәтижесі

 көрсетілетін қызметті 
алушыға тиісті 

құжаттардың қабылданғаны 
немесе құжаттарды 

қабылдаудан бас тарту 
туралы  қолхат береді

құжаттарды
көрсетілетін 

қызметті берушінің  
басшысына 

ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушінің  
орындаушысына 

жолдайды

қаулының жобасын 
немесе дәлелді бас 

тартуды көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына ұсынады

қаулының жобасын 
бекіту үшін әкімдікке 

ұсынады немесе 
дәлелді бас тартуды 

көрсетілетін қызметті 
берушінің  кеңсе 

қызметкеріне  
жолдайды 

5 Орындалу мерзiмi 15 минуттан аспайды 1 жұмыс күні ішінде, 
құжаттарды қабылдау 

күні мемлекеттік 
қызмет көрсету 

мерзіміне кірмейді

30 минуттан аспайды 30 минуттан аспайды дәлелді бас тартуды 
дайындау және ұсыну - 

күнтізбелік 3 күн ішінде;
қаулының жобасын 

дайындау және 
ұсыну - күнтізбелік 15 

күн ішінде

1 жұмыс күні ішінде

кестенің жалғасы:

1 Рәсімнің (іс-қимылдың) нөмірі 7 8 9
2 Құрылымдық бөлімшелердің атауы Әкімдік Көрсетілетін қызметті 

берушінің кеңсе қызметкері
Мемлекеттік корпорация 

қызметкері
3 Рәсімнің (іс-қимылдың) атауы және 

олардың сипаттамасы 
қаулыны бекітеді 

және тіркейді 
қаулының көшірмесін немесе дәлелді 

бас тартуды  тіркейді
қаулының көшірмесін 

немесе дәлелді бас 
тартуды  тіркейді

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

қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) 
нәтижесі

қаулының көшірмесін 
көрсетілетін қызметті 
берушіге жолдайды

қаулының көшірмесін немесе 
дәлелді бас тартуды    Мемлекеттік 

корпорацияға жолдайды

қаулының көшірмесін 
немесе дәлелді бас 

тартуды  көрсетілетін 
қызметті алушыға береді

5 Орындалу мерзiмi күнтізбелік 12 күн 
ішінде

1 жұмыс күні ішінде 15 минуттан аспайды

Жетім балаға (жетім балаларға) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаға (балаларға)
 қамқоршылық немесе қорғаншылық белгілеу» 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 көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде:

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016  жылғы 29 ақпандағы № 372 қаулысына 2-қосымша
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «2» қазандағы №179 қаулысымен бекітілген

«Жетім балаға (жетім балаларға) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаға (балаларға) қамқоршылық немесе қорғаншылық 
белгілеу» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: аудандардың және 
облыстық маңызы бар қаланың білім бөлімдері (бұдан әрі – көрсетілетін 
қызметті беруші).

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нәтижелерін беру:

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

сының коммерциялық емес қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпо-
рация);

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

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

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметнәтижесі - «Отбасы және 
балалар саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын 
бекіту туралы»Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2015 жылғы 13 сәуірдегі №198 бұйрығымен (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №11184 болып тіркелген) 
бекітілген «Жетім балаға (жетім балаларға) және ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балаға (балаларға) қамқоршылық немесе 
қорған шылық белгілеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
(бұдан әрі - стандарт)1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 
қамқоршылық немесе қорғаншылық белгілеу туралы аудан және 
облыстық маңызы бар қала әкімдігінің қаулысы (бұдан әрі – қаулы) не 
стандарттың 10-тармағында көрсетілген негіздер бойынша мемлекеттік 
қызмет көрсетуден дәлелді бас тарту.

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну нысаны - 
электрондық және (немесе) қағаз түрінде.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нәтижесін қағаз жеткізгіште алу үшін өтініш берген жағдайда мемле-
кеттік қызмет көрсету нәтижесі электрондық форматта ресімделеді, 
қағазға басып шығарылады, көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті 
тұлғасының қолымен және мөрімен расталады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі көрсетілетін 
қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің 
уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – 
ЭЦҚ) қол қойылған электрондық құжат нысанында жіберіледі. 

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

тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) 
бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін 
қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға стандарттың 2–
қосымшасына сәйкес нысан бойынша 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 көрсетілетін қызметті берушіге 
стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттарды ұсынады;

Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, 
көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге мемле-
кеттік қызмет көрсету кезінде заңмен қорғалатын құпияны қамтитын, 
ақпараттық жүйедегі мәліметтерді пайдалануға келісімін береді;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға тиісті құжаттардың 
қабылданғаны туралы қолхат (бұдан әрі – тиісті құжаттардың 
қабылданғаны туралы қолхат) береді және құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсынады (отыз минуттан аспайды);

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

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттарды 
қарайды, ұсынылған құжаттар стандарттың 10-тармағымен көзделген 
жағдайлар мен негіздерге сәйкес келген жағдайда мемлекеттік 
қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауапты (бұдан әрі – 
дәлелді бас тарту) дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады немесе көрсетілетін қызметті алушының тұрғын 
үй - тұрмыстық жағдайын тексеру актісін (бұдан әрі - тексеру актісі) 
жасайды, тексеру актісі негізінде қаулының жобасын дайындайды 
және  көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (дәлелді бас 
тартуды дайындау және ұсыну - күнтізбелік үш күн ішінде; қаулының 
жобасын дайындау және ұсыну - күнтізбелік он бес күн ішінде);

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы қаулының 
жобасына қол қояды және бекіту үшін жергілікті атқарушы органға 
(бұдан әрі – әкімдік) ұсынады немесе дәлелді бас тартуға қол қояды 
және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкеріне жолдайды 
(бір жұмыс күні ішінде);

6) әкімдік қаулыны бекітеді, тіркейді және қаулының 
көшірмесін көрсетілетін қызметті берушіге жолдайды (күнтізбелік он 
екі күн ішінде);

7)  көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкеріқаулының 
көшірмесін немесе дәлелді бас тартуды тіркейді және көрсетілетін 
қызметті алушыға береді (отыз минуттан аспайды).

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

3. Мемлекеттік 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 берушініңбөлімшелері (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;
6) әкімдік.
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 толық 
сипаттамасы, сондай-ақ өзге көрсетілетін қызметті берушілер  және 
(немесе) Мемлекеттік корпорациямен  өзара іс-қимыл тәртібінің 
сипаттамасы осы регламенттің 5-қосымшасына сәйкес мемлекеттік 
қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықта-
ма лығы «Қызылорда облысының білім 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 корпорациямен 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  Мемлекеттік корпорацияға 
стандарттың 9-тармағына сәйкес келесі құжаттарды  ұсынады:

стандарттың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;
көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын 

құжат (жеке басын сәйкестендіру үшін талап етіледі);
егер некеде тұрған жағдайда, жұбайының (зайыбының) 

нотариалды расталған келісімі;
егер некеде тұрса, көрсетілетін қызметті алушының және 

жұбайының (зайыбының) Кодекстің 91-бабы 1-бөлімінің 6) тармақ-
шасына сәйкес ауруының жоқтығын растайтын денсаулық жағдайы 
туралы анықтама, сондай-ақ «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы 
медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 
2010 жылғы 23 қарашадағы №907 бұйрығымен (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №6697 тіркелген) бекітілген 
нысан бойынша наркологиялық және психиатриялық диспансерлерде 
тіркеуде тұрғандығы туралы мәліметтің жоқтығы туралы анықтама; 

жұмыс орнынан берілген мінездеме;
2008 жылға дейін не Қазақстан Республикасынан тыс жерде 

некеге тұрған немесе бұзған жағдайда некеге тұру немесе бұзу туралы 
куәліктің көшірмесі (түпнұсқасы сәйкестендіру үшін талап етіледі);

егер некеде тұрмаған жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушының некеде тұрмағандығы нотариалды расталған өтініш;

бала 2007 жылғы 13 тамызға дейін не Қазақстан Республи-
касынан тыс жерде туылған жағдайда баланың туу туралы куәлігінің 
көшірмесі (сәйкестендіру үшін талап етіледі);

балаға жалғыз ата-анасының немесе екеуiнiң де қамқорлығының 
жоқтығын растайтын құжаттардың көшірмелері (қайтыс болуы 
туралы куәлік, ата-ананы ата-ана құқықтарынан айыру, олардың 
ата-ана құқықтарын шектеу, ата-анасын хабарсыз кетті, әрекетке 
қабiлетсiз (әрекет қабiлетi шектелген) деп тану, оларды қайтыс болды 
деп жариялау туралы сот шешімі, ата-анасының бас бостандығынан 
айыру орындарында жазасын өтеуi туралы сот үкімі, ата-аналардың 
іздестірілуін, баланың (балалардың) ата-анасынан айырып алынғанын, 
ата-анасының денсаулық сақтау ұйымдарында ұзақ мерзімді емделуін 
растайтын құжаттар, баланың (балалардың) әдейі тасталғаны туралы 
акті, баладан (балалардан) бас тарту туралы өтініш));

стандарттың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша қорған-
шылық және қамқоршылық бойынша функцияларды жүзеге асыратын 
органдардан баланың (балалардың) аға-інілері мен апа-қарындастары 
және олардың тұрғылықты жері туралы берілген анықтама;

баланың (балалардың) оқу орнынан анықтама;
бала жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз 

қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарында тұрған жағдайда 
баланың туу туралы куәлігі, баланың оқу орнынан анықтама, балаға 
жалғыз ата-анасының немесе екеуiнiң де қамқорлығының жоқтығын 
растайтын құжаттарды (қайтыс болуы туралы куәлік, ата-ананы ата-ана 
құқықтарынан айыру, олардың ата-ана құқықтарын шектеу, ата-анасын 
хабарсыз кетті, әрекетке қабiлетсiз (әрекет қабiлетi шектелген) деп тану, 
оларды қайтыс болды деп жариялау туралы сот шешімі, ата-анасының 
бас бостандығынан айыру орындарында жазасын өтеуi туралы сот 
үкімі, ата-аналардың іздестірілуін, баланың (балалардың) ата-анасынан 
айырып алынғанын, ата-анасының денсаулық сақтау ұйымдарында ұзақ 
мерзімді емделуін растайтын құжаттар, баланың (балалардың) әдейі 
тасталғаны туралы акті, баладан (балалардан) бас тарту туралы өтініш) 
ұсыну талап етілмейді;

Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, 
көрсетілген қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге мемлекеттік 
қызмет көрсету кезінде заңмен қорғалатын құпияны қамтитын, 
ақпараттық жүйедегі мәліметтерді пайдалануға келісімін береді;

көрсетілетін қызметті алушының жеке басын растайтын, 
баланың туу туралы куәлігінің (бала 2007 жылғы 13 тамыздан кейін 
туылған жағдайда), некеге тұру туралы куәліктің (2008 жылғадейін 
некеге тұрған жағдайда), тұрғын үйге меншіктік құқығын немесе тұрғын 
үйді пайдалану құқығын растайтын құжаттар жөнінде мәліметтерді, 
көрсетілетін қызметті алушының, сондай-ақ жұбайының (зайыбының) 
қылмыс жасағаны жөнінде Қазақстан Республикасының Бас 
прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі 
комитетінің есебі бойынша бар немесе жоқтығы туралы анықтамаларды 
Мемлекеттік корпорация қызметкері «электрондық үкімет» шлюзі 
арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады;

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды тіркейді 
және көрсетілетін қызметті алушығатиісті құжаттардың қабылданғаны 
туралы қолхат береді немесе көрсетілетін қызметті алушы стандарттың 
9-тармағында көрсетілген құжаттардың толық емес топтамасын 
ұсынған жағдайда, Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды 
қабылдаудан бас тартады және стандарттың 4-қосымшасына сәйкес 
нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы  қолхат 
береді (он бес минуттан аспайды);

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

4) құжаттар қабылдағаннан кейін мемлекеттік қызмет 
көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимылы осы регламенттің 
6-тармағының 2-6) тармақшаларына сәйкес жүзеге асырылады;

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

6)  Мемлекеттік корпорация қызметкері қаулының көшірмесін 
немесе дәлелді бас тартуды тіркейді және көрсетілетін қызметті 
алушыға береді (он бес минуттан аспайды).

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

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

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

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

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

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысымемлекеттік 
қызмет көрсетудің нәтижесін тіркейді және көрсетілетін қызметті 
алушының «жеке кабинетіне» жолдайды (отыз минуттан аспайды).

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

«Жетім балаға (жетім балаларға) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаға (балаларға) қамқоршылық немесе қорғаншылық 
белгілеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 4-қосымша

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

«Жетім балаға (жетім балаларға) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаға (балаларға) қамқоршылық немесе қорғаншылық 
белгілеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 5-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде:

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына, банктерге, ішкі істер органдарына
кәмелетке толмаған балалардың мүлкіне иелік ету және кәмелетке толмаған балаларға мұра ресімдеу үшін анықтамалар 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

құжаттарды 
қарайды және  
анықтаманы 
дайындайды

анықтамаға 
 қол қояды

анықтаманы
тіркейді

анықтаманы 
тіркейді

4 Келесі рәсімді
 (іс-қимылды) 

орындауды бастау үшін 
негіз болатын 

мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша рәсім 

(іс-қимыл) нәтижесі

 көрсетілетін 
қызметті алушыға 

тиісті құжаттардың 
қабылданғаны 

немесе құжаттарды 
қабылдаудан бас 

тарту туралы  
қолхат береді

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
орындаушысына 

жолдайды

анықтаманы 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады

анықтаманы 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкеріне 
жолдайды

анықтаманы
Мемлекеттік 
корпорацияға 

жолдайды

анықтаманы 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға 

береді 

5 Орындалу мерзімі 15 минут            
аспайды

1 жұмыс 
күні ішінде 

(құжаттарды 
қабылдау күні 
мемлекеттік 

қызмет көрсету 
мерзіміне 
кірмейді)

20 минуттан 
аспайды

20 минуттан 
аспайды

3 жұмыс күні 
ішінде

20 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні 
ішінде

15 минуттан 
аспайды

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына, банктерге, ішкі істер органдарына
кәмелетке толмаған балалардың мүлкіне иелік ету және кәмелетке толмаған балаларға мұра ресімдеу үшін анықтамалар 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 № 372 қаулысына 3-қосымша
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «2» қазандағы №179 қаулысымен бекітілген

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына, банктерге, ішкі істер органдарына 
кәмелетке толмаған балалардың мүлкіне иелік ету және кәмелетке толмаған балаларға мұра ресімдеу үшін анықтамалар беру»

мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламенті

1. Жалпы  ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: аудандардың және 
облыстық маңызы бар қаланың білім бөлімдері (бұдан әрі – көрсетілетін 
қызметті беруші).

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нәтижелерін беру:

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

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

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

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі: 
1) «Отбасы және балалар саласында көрсетілетін мемлекеттік 

қызметтер стандарттарын бекіту туралы»Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрінің 2015 жылғы13 сәуірдегі № 198 бұйрығымен 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 
№11184 болып тіркелген) бекітілген «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қорына және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына, банктерге, 
ішкі істер органдарына кәмелетке толмаған балалардың мүлкіне 
иелік ету және кәмелетке толмаған балаларға мұра ресімдеу үшін 
анықтамалар беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
(бұдан әрі - стандарт) 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қорына берілетін анықтама;

2) стандарттың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша ішкі 
істер органдарына кәмелетке толмаған балалардың мүліктеріне иелік 
ету үшін берілетін анықтама;

3) стандарттың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша банктер-
ге кәмелетке толмаған балалардың мүліктеріне иелік ету үшін берілетін 
анықтама (бұдан әрі – анықтама). 

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну нысаны 
-электрондық және (немесе) қағаз түрінде.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қыз мет 
нәтижесін қағаз жеткізгіште алу үшін өтініш берген жағдайда мемле-
кеттік қызмет көрсету нәтижесі электрондық форматта ресімде леді, 
қағазға басып шығарылады, көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті 
тұлғасының қолымен және мөрімен расталады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі көрсетілетін 
қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің 
уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – 
ЭЦҚ) қол қойылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

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

Мемлекеттік корпорациямен  өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) 
бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының Мемлекеттік 
корпорацияға стандарттың 4, 5, 6-қосымшаларына сәйкес нысан бойын-
ша өтініш ұсынуы немесе портал арқылы электрондық құжат ныса-
нындағы сұраныс жолдауы.

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

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

бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына анықтамаларды алу 
үшін:

стандарттың 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;
көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын 

құжат (жеке басын сәйкестендіру үшін талап етіледі);
мұраны қалдырушының қайтыс болуы туралы куәліктің 

көшірмесі;
заң бойынша мұрагерлікке құқығы туралы куәліктің көшірмесі 

(нотариустан);
бала 2007 жылғы 13 тамызға дейін не Қазақстан Республика-

сынан тыс жерде туылған жағдайда баланың туу туралы куәлігінің 
көшірмесі;

2008 жылға дейін не Қазақстан Республикасынан тыс жерде 
некеге тұрған немесе бұзған жағдайда некеге тұру немесе бұзу туралы 
куәліктің көшірмесі;

«Азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеуді, азаматтық 
хал актілері жазбаларына өзгерістер енгізу, қалпына келтіруді, жоюды 
ұйымдастыру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Әділет 
министрінің 2015 жылғы 25 ақпандағы №112 бұйрығымен (бұдан әрі 
– №112 бұйрық) (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде №10764 тіркелген) бекітілген нысан бойынша туу туралы 
анықтама (2008 жылға дейін бала некесіз туылған жағдайда);

ішкі істер органдарына кәмелетке толмаған балалардың 
мүліктеріне иелік ету үшін анықтамаларды алу үшін:

стандарттың 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;
көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын 

құжат (жеке басын сәйкестендіру үшін талап етіледі); 
бала (балалар) оқитын білім ұйымының әкімшілігімен 

расталған көлік құралын иеліктен шығару бойынша мәміле жасауға 
көлік құралының меншік иесі болып табылатын баланың (балалардың) 
келісімі (бала 10 жасқа толған жағдайда);

келмеген жұбайының (зайыбының) атынан мәміле жасауға 
нотариус куәландырған сенімхат не қайтыс болуы туралы куәлік;

көлік құралын тіркеу туралы куәлік (көлік құралын тіркеу 
туралы куәлік жоғалған жағдайда ішкі істер органдары беретін растау-
анықтамасы);

бала 2007 жылғы 13 тамызға дейін не Қазақстан Республи-
касынан тыс жерде туылған жағдайда баланың туу туралы куәлігінің 
көшірмесі;

2008 жылға дейін не Қазақстан Республикасынан тыс жерде 
некеге тұрған немесе бұзған жағдайда некеге тұру немесе бұзу туралы 
куәліктің көшірмесі;

№112 бұйрықпен бекітілген нысан бойынша туу туралы 
анықтама (2008 жылға дейін бала некесіз туылған жағдайда);

банктерге кәмелетке толмағандардың мүліктеріне иелік етуге 
анықтамаларды алу үшін:

стандарттың 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;
көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын 

құжат (жеке басын сәйкестендіру үшін талап етіледі); 
бала (балалар) оқитын білім ұйымының әкімшілігімен расталған 

банктегі мүлкін иеліктен шығару бойынша мәміле жасауға банктегі 
мүліктің меншік иесі болып табылатын баланың (балалардың) келісімі 
(бала 10 жасқа толған жағдайда);

келмеген жұбайының (зайыбының) атынан мәміле жасауға 
нотариуспен куәландырылған сенімхат не қайтыс болуы туралы куәлік;

банк салымының бар екенін растайтын құжат;
2008 жылға дейін не Қазақстан Республикасынан тыс жерде 

некеге тұрған немесе бұзған жағдайда некеге тұру немесе бұзу туралы 
куәліктің көшірмесі;

бала 2007 жылғы 13 тамызға дейін не Қазақстан Республи-
касынан тыс жерде туылған жағдайда баланың туу туралы куәлігінің 
көшірмесі; 

№112 бұйрықпен бекітілген нысан бойынша туу туралы 
анықтама (2008 жылға дейін бала некесіз туылған жағдайда);

көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының 
заңдарында өзгеше көзделмесе, көрсетілетін қызметті берушіге мемле-
кеттік қызмет көрсету кезіндезаңмен қорғалатын құпияны қамтитын, 
ақпараттық жүйелердегі мәліметтерді пайдалануға келісімін береді;

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды тіркейді 
және көрсетілетін қызметті алушыға тиісті құжаттардың қабылданғаны 
туралы қолхат  береді немесе көрсетілетін қызметті алушы стандарттың 
9-тармағында көрсетілген құжаттардың толық емес топтамасын 
ұсынған жағдайда, Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды 
қабылдаудан бас тартады және стандарттың 7-қосымшасына сәйкес 
нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы  қолхат 
береді(он бес минуттан аспайды);

3) Мемлекеттік корпорацияныңжинақтау 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 құжаттарды 
қарайды, анықтаманы дайындайды және көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады (үш жұмыс күні ішінде);

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

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

9)  Мемлекеттік корпорация қызметкері анықтаманы тіркейді 
және көрсетілетін қызметті алушыға береді (он бес  минуттан аспайды).

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

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық 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)  Мемлекеттік корпорация  қызметкері;
2)  Мемлекеттік корпорация жинақтау бөлімінің қызметкері;
3)  көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
4)  көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
5)  көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы.
8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, 

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

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 
рәсімдері (іс-қимылдары), өзара іс-қимылдары реттілігінің толық 
сипаттамасы, сондай-ақ өзге де 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 анықта-
малығы «Қызылорда облысының білім 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. Мемлекеттік қызметті портал арқылы көрсету кезіндегі 
көрсетілетін қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті алушы рәсім де-
рінің (іс-қимылдарының) кезектілігі мен жүгіну тәртібінің сипаттамасы:

1) көрсетілетін қызметті алушы порталда тіркеледі және 
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы қойылған 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 
«жеке кабинетіне» мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін алу күні 
көрсетіле отырып, электрондық сұраныс пен құжаттардың қабылдан-
ғандығы туралы хабарлама жолданады (жиырма минуттан аспайды);

3) электрондық сұраныс пен құжаттарды қабылданғаннан кейін 
мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің өзара іс-қимылы осы регламенттің 
6-тармағының 4-7) тармақшаларына сәйкес жүзеге асырылады;

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

Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық нысан-
дағы ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара іс-қимыл диаграм-
масы осы регламенттің 3-қосымшасында келтірілген. 

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына, банктерге, ішкі істер органдарына
кәмелетке толмаған балалардың мүлкіне иелік ету және кәмелетке толмаған балаларға мұра ресімдеу үшін анықтамалар беру»

мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 3- қосымша

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

 «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына, банктерге, ішкі істер органдарына
кәмелетке толмаған балалардың мүлкіне иелік ету және кәмелетке толмаған балаларға мұра ресімдеу үшін анықтамалар беру»

мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 4- қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

«Кәмелетке толмаған балаларға меншік құқығында тиесілі мүлікпен жасалатын мәмілелерді ресімдеу үшін 
қорғаншылық немесе қамқоршылық бойынша функцияларды жүзеге асыратын органдардың анықтамаларын 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

құжаттарды қарайды 
және  анықтаманы 
немесе дәлелді бас 

тартуды дайындайды

анықтамаға 
немесе дәлелді 
бас тартуға қол 

қояды 

анықтаманы 
немесе дәлелді 

бас тартуды 
тіркейді

анықтаманы 
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 

тиісті құжаттардың 
қабылданғаны 

немесе құжаттарды 
қабылдаудан бас 

тарту туралықолхат 
береді                                                              

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
орындаушысына 

жолдайды

анықтаманы немесе 
дәлелді бас тартуды 

көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады

анықтаманы 
немесе дәлелді 

бас тартуды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің кеңсе      

қызметкеріне 
жолдайды

анықтаманы 
немесе дәлелді 

бас тартуды 
Мемлекеттік 
корпорацияға 

жолдайды

анықтаманы 
немесе дәлелді 

бас тартуды 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға 

береді

5 Орындалу мерзiмi 15 минуттан аспайды 1 жұмыс 
күні ішінде, 
құжаттарды 

қабылдау күні  
мемлекеттік 

қызмет көрсету 
мерзіміне 
кірмейді

20 минуттан 
аспайды

20 минуттан 
аспайды

3 жұмыс күні ішінде 20 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні 
ішінде

15 минуттан 
аспайды

«Кәмелетке толмаған балаларға меншік құқығында тиесілі мүлікпен жасалатын мәмілелерді ресімдеу үшін 
қорғаншылық немесе қамқоршылық бойынша функцияларды жүзеге асыратын органдардың анықтамаларын 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 № 372 қаулысына  4-қосымша
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «2» қазандағы №179 қаулысымен бекітілген

«Кәмелетке толмаған балаларға меншік құқығында тиесілі мүлікпен жасалатын мәмілелерді ресімдеу үшін қорғаншылық немесе 
қамқоршылық бойынша функцияларды жүзеге асыратын органдардың анықтамаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы  ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: аудандардың және 
облыстық маңызы бар қаланың, білім бөлімдері (бұдан әрі – көрсетілетін 
қызметті беруші). 

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін  қызмет 
нәтижелерін беру:

1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорация сы-
ның коммерциялық емес қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация);

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

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

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі - «Отбасы және 
балалар саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын 
бекіту туралы»Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2015 жылғы 13 сәуірдегі №198 бұйрығымен (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №11184 болып тіркелген) 
бекітілген «Кәмелетке толмаған балаларға меншік құқығында тиесілі 
мүлікпен жасалатын мәмілелерді ресімдеу үшін қорғаншылық немесе 
қамқоршылық бойынша функцияларды жүзеге асыратын органдардың 
анықтамаларын беру»мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
(бұдан әрі - стандарт) 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша кәмелетке 
толмаған балаларға меншік құқығында тиесілі мүлікпен жасалатын 
мәмілелерді ресімдеу үшін қорғаншылық немесе қамқоршылық 
бойынша функцияларды жүзеге асыратын органдардыңжылжымайтын 
мүліктің орналасқан жері бойынша беретін анықтамасы(бұдан әрі – 
анықтама) не стандарттың10-тармағында көрсетілген жағдайларда және 
негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы 
дәлелді жауап.

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

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет нәтижесін қағаз жеткізгіште алу үшін өтініш берген жағдайда 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі электрондық форматта 
ресімделеді, қағазға басып шығарылады, көрсетілетін қызметті 
берушінің уәкілетті тұлғасының қолымен және мөрімен расталады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі көрсетілетін 
қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің 
уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – 
ЭЦҚ) қол қойылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде Мемлекеттік корпорациямен 
өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) 
бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының  Мемлекеттік 
корпорацияғастандарттың 2, 3 - қосымшаларына сәйкес нысан бойынша 
өтініш ұсынуы немесе портал арқылы электрондық құжат нысанындағы 
сұраныс жолдауы.

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

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

нотариалдық кеңседен анықтама алу үшін:
стандарттың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;
көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын 

құжат (жеке басын сәйкестендіру үшін талап етіледі);
көрсетілетін қызметті алушыдан кепілді тұрғын үй беру туралы 

нотариалды расталған өтініш не кепілді тұрғын үй беру туралы жақын 
туыстарының нотариалды расталған өтініші;

бала (балалар) оқитын білім беру ұйымының әкімшілігімен 
расталған жылжымайтын мүлікті иеліктен шығару бойынша мәміле 
жасауға жылжымайтын мүліктің меншік иесі болып табылатын баланың 
(балалардың) келісімі (бала 10 жасқа толған жағдайда);

мәмілелерді ресімдеуге келмеген жұбайының (зайыбының) 
атынан нотариус растаған сенімхат немесе қайтыс болуы туралы куәлік;

баланың туу туралы куәлігінің көшірмесі (2007 жылғы 13 
тамызға дейін не Қазақстан Республикасынан тыс жерде туылған 
жағдайда);

некеге тұру немесе бұзу туралы куәліктің көшірмесі (2008 
жылға дейін не Қазақстан Республикасынан тыс жерде некеге тұрған 
немесе бұзған жағдайда);

«Азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеуді, азаматтық 
хал актілері жазбаларына өзгерістер енгізу, қалпына келтіруді, жоюды 
ұйымдастыру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Әділет 
министрінің 2015 жылғы 25 ақпандағы №112 бұйрығымен (бұдан әрі 
– №112 бұйрық) (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде №10764 тіркелген) бекітілген нысан бойынша туу туралы 
анықтама (2008 жылға дейін бала некесіз туылған жағдайда);

кәмелетке толмаған балаға тиесілі тұрғын үй кепілдігімен несие 
ресімдеу үшін банктерге анықтама алу үшін:

стандарттың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;
көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын 

құжат (жеке басын сәйкестендіру үшін талап етіледі);
заңды өкілдерінен кепілді тұрғын үй беру туралы нотариалды 

расталған өтініш не банк алдында міндеттерін тиісінше орындамаған 
жағдайда кепілді тұрғын үй беру туралы жақын туыстарынан 
нотариалды расталған өтініш;

бала (балалар) оқитын білім беру ұйымының әкімшілігімен 
расталған тұрғын үйді иеліктен шығару бойынша мәміле жасауға тұрғын 
үйдың меншік иесі болып табылатын баланың (балалардың) келісімі 
(бала 10 жасқа толған жағдайда);

мәмілелерді ресімдеуге келмеген жұбайының (зайыбының) 
атынан нотариус растаған сенімхат немесе қайтыс болуы туралы куәлік;

банктен кәмелетке толмағанға тиесілі тұрғын үйді кепілге 
қоюға рұқсатқа анықтама беру туралы хат (кәмелетке толмағанға тиесілі 
тұрғын үйді кепілге қойып несие берген жағдайда);

бала 2007 жылғы 13 тамызға дейін не Қазақстан 
Республикасынан тыс жерде туылған жағдайда баланың туу туралы 
куәлігінің көшірмесі (жеке басын сәйкестендіру үшін талап етіледі);

2008 жылға дейін не Қазақстан Республикасынан тыс жерде 

некеге тұрған немесе бұзған жағдайда некеге тұру немесе бұзу туралы 
куәліктің көшірмесі (жеке басын сәйкестендіру үшін талап етіледі);

№112 бұйрықпен бекітілген нысан бойынша туу туралы 
анықтама (2008 жылға дейін бала некесіз туылған жағдайда);

Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, 
көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге мемле-
кеттік қызмет көрсету кезінде заңмен қорғалатын құпияны қамтитын 
ақпараттық жүйедегі мәліметтерді пайдалануға келісімін береді;

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды тіркейді 
және көрсетілетін қызметті алушығатиісті құжаттардың қабылданғаны 
туралы қолхатбереді немесе көрсетілетін қызметті алушы стандарттың 
9-тармағында көрсетілген құжаттардың толық емес топтамасын 
ұсынған жағдайда, Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды 
қабылдаудан бас тартады және стандарттың 4-қосымшасына сәйкес 
нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы  қолхат 
береді (он бес 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 құжат-
тарды 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 құжаттарды 
қарайды, анықтаманы дайындайды немесе ұсынылған құжаттар 
стандарттың 10-тармағымен көзделген жағдайлар мен негіздерге сәйкес 
келген жағдайда мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы 
дәлелді жауапты (бұдан әрі – дәлелді бас тарту) дайындайды және 
анықтаманынемесе дәлелді бас тартуды көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады(үш жұмыс күні ішінде);

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

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

9) Мемлекеттік  корпорация қызметкері  анықтаманынемесе 
дәлелді бас тартуды  тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға береді 
(он бес минуттан аспайды).

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

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

ұйымдардың өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

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

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

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

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 
рәсімдері (іс-қимылдары), өзара іс-қимылдары реттілігінің толық 
сипаттамасы, сондай-ақ өзге де 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 анық-
тама лығы «Қызылорда облысының білім басқармасы» мемлекеттік 
мекеме сінің, Қызылорда облысы әкімдігінің, Қызылорда қаласы және 
аудан әкімдіктерінің ресми интернет-ресурстарында орналастырылады.

4.  Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді 
пайдалану тәртібінің сипаттамасы

10. Мемлекеттік қызметті портал арқылы көрсету кезіндегі 
көрсетілетін қызметтіберуші мен көрсетілетін қызметті алушы рәсім-
дерінің (іс-қимылдарының) кезектілігі мен жүгіну тәртібінің сипат-
тамасы:

1) көрсетілетін қызметті алушы  порталда тіркеледі және 
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы қойылған 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 
«жеке кабинетіне» мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін алу 
күні көрсетіле отырып, электрондық сұраныс пен құжаттардың 
қабылданғандығы туралы хабарлама жолданады (жиырма минуттан 
аспайды);

3) электрондық сұраныс пен құжаттарды қабылданғаннан кейін 
мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің өзара іс-қимылы осы регламенттің 
6-тармағының 4-7) тармақшаларына сәйкес жүзеге асырылады;

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

Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық нысан-
дағы ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара іс-қимыл диаграм-
масы осы регламенттің 3-қосымшасында келтірілген.   

«Кәмелетке толмаған балаларға меншік құқығындатиесілі мүлікпен жасалатын мәмілелерді ресімдеу үшін
 қорғаншылық немесе қамқоршылық бойынша функцияларды жүзеге асыратын органдардың анықтамаларын беру»

мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 3- қосымша

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

«Кәмелетке толмаған балаларға меншік құқығындатиесілі мүлікпен жасалатын мәмілелерді ресімдеу үшін 
қорғаншылық немесе қамқоршылық бойынша функцияларды жүзеге асыратын органдардың анықтамаларын беру»

мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 4- қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес процестерінің анықтамалығы

«Қамқоршыларға немесе қорғаншыларға жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды)
 асырап-бағуға жәрдемақы тағайындау» 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

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысы

Комиссия Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
орындаушысы

    Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

3 Рәсімнің (іс-қимылдың) 
атауы және олардың 

сипаттамасы 

құжаттарды 
тіркейдіжәне 
көрсетілетін 

қызметті алушыға 
тиісті құжаттардың 

қабылданғаны туралы 
қолхат береді

құжаттарды қарайды құжаттарды қарайды құжаттарды қарайды 
және шешім 
шығарады

комиссия 
отырысының 

хаттамасы 
негізінде 

бұйрықтың 
жобасын 

дайындайды

бұйрыққа қол 
қояды

бұйрықтың 
көшірмесін

 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

құжаттарды 
комиссияныңқарауына 

ұсынады

комиссия 
отырысының 
хаттамасын 

көрсетілетін қызметті 
берушіге жолдайды

бұйрықтың 
жобасын 

көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысына 

ұсынады

бұйрықты 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
кеңсе қызметкеріне  

жолдайды

бұйрықтың 
көшірмесін
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға береді

5 Орындалу мерзiмi 30 минуттан аспайды 30 минуттан аспайды 3 жұмыс күні ішінде 3 жұмыс күні ішінде 2 жұмыс күні 
ішінде

30 минуттан 
аспайды

30 минуттан 
аспайды

«Қамқоршыларға немесе қорғаншыларға жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды)
 асырап-бағуға жәрдемақы тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін  қызмет регламентіне 2-қосымша

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

1 Рәсімнің
(іс-қимылдың) нөмірі

1 2 3 4 5

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

3 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) атауы және 

олардың сипаттамасы 

құжаттарды тіркейді
құжаттарды 

көрсетілетін қызметті 
берушіге жолдайды

құжаттарды тіркейді құжаттарды қарайды құжаттарды қарайды 

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

болатын мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша рәсім 

(іс-қимыл) нәтижесі

 көрсетілетін қызметті 
алушыға тиісті құжаттардың 

қабылданғаны немесе 
құжаттарды қабылдаудан бас 
тарту туралы  қолхат береді

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына ұсынады

құжаттардыкөрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысына 
жолдайды

құжаттарды 
комиссияныңқарауына ұсынады

5 Орындалу мерзімі 15 минуттан                         
аспайды

1 жұмыс күні ішінде, 
құжаттарды қабылдау 

күні мемлекеттік 
қызмет көрсету 

мерзіміне кірмейді

30 минуттан аспайды 30 минуттан аспайды 3 жұмыс күні ішінде

кестенің жалғасы:

1 Рәсімнің (іс-қимылдың) нөмірі 6 7 8 9 10
2 Құрылымдық бөлімшелердің атауы Комиссия 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 қарайды және 
шешім шығарады

комиссия отырысының 
хаттамасы негізінде 
бұйрықтың жобасын 

дайындайды

бұйрыққа қол қояды бұйрықтың көшірмесін  
тіркейді

бұйрықтың көшірмесін  
тіркейді

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

қызметті көрсету бойынша рәсім 
(іс-қимыл) нәтижесі

комиссия отырысының 
хаттамасын көрсетілетін 

қызметті берушіге 
жолдайды

бұйрықтың жобасын 
көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады

бұйрқты көрсетілетін 
қызметті берушінің 
кеңсе қызметкеріне  

жолдайды

бұйрықтың көшірмесін   
Мемлекеттік корпорацияға 

жолдайды

бұйрықтың көшірмесін  
көрсетілетін қызметті 

алушыға  береді

5 Орындалу мерзімі 3 жұмыс күні ішінде 2 жұмыс күні ішінде 30 минуттан аспайды 1 жұмыс күні ішінде 15 минуттан аспайды

«Қамқоршыларға немесе қорғаншыларға жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды)
 асырап-бағуға жәрдемақы тағайындау» 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 көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде:

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016  жылғы 29 ақпандағы № 372 қаулысына 5-қосымша
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «2» қазандағы №179 қаулысымен бекітілген

«Қамқоршыларға немесе қорғаншыларға жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) 
асырап-бағуға жәрдемақы тағайындау»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: аудандардың және 
облыстық маңызы бар қаланың білім бөлімдері (бұдан әрі – көрсетілетін 
қызметті беруші). 

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нәтижелерін беру:

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

ция  сының коммерциялық емес қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік 
корпорация);

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

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

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі - «Отбасы және 
балалар саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2015 жылғы 13 сәуірдегі №198 бұйрығымен (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №11184 болып тіркелген) 
бекітілген «Қамқоршыларға немесе қорғаншыларға жетім баланы 
(жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы 
(балаларды) асырап-бағуға жәрдемақы тағайындау» мемлекеттік көрсе-
тілетін қызмет стандартының (бұдан әрі  - стандарт) 1-қосымшасына 
сәйкес нысан бойынша қамқоршыларға немесе қорғаншыларға жетім 
баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 
баланы (балаларды) асырап-бағуға жәрдемақы тағайындау туралы 
шешім.

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну нысаны 
-электрондық және (немесе) қағаз түрінде.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нәтижесін қағаз жеткізгіште алу үшін өтініш берген жағдайда, мемле-
кеттік қызмет көрсету нәтижесі электрондық форматта ресімделеді, 
қағазға басып шығарылады, көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті 
тұлғасының қолымен және мөрімен расталады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі көрсетілетін 
қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің 
уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – 
ЭЦҚ) қол қойылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

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

тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) 
бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін 
қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға стандарттың 
2–қосымшасына сәйкес 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 көрсетілетін қызметті берушіге 
стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттарды ұсынады;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжат-
тарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға тиісті құжаттардың 
қабылданғаны туралы қолхат береді және құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсынады (отыз минуттан аспайды);

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

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттарды 
қарайды және қорғаншылық және қамқоршылық белгілеу жөніндегі 
комиссияның (бұдан әрі – комиссия) қарауына ұсынады (үш жұмыс 
күні  ішінде); 

5) комиссия құжаттарды қарайды, шешім шығарады және 
комиссия отырысының хаттамасын көрсетілетін қызметті берушіге 
жолдайды (үш жұмыс күні  ішінде);

6) көрсетілетін қызметті берушініңорындаушысы комиссия 
отырысының хаттамасы негізінде қамқоршыларға немесе қорғаншы-
ларға жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлы-
ғынсыз қалған баланы (балаларды) асырап-бағуға жәрдемақы тағайын-
дау туралы бұйрықтың (бұдан әрі – бұйрық) жобасын дайындайды және 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (екі жұмыс күні  
ішінде); 

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

8) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері бұйрық-

тың көшірмесін тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға береді 
(отыз минуттан аспайды);

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

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

ұйымдардың өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын көрсетілетін 
қызметті берушініңқұрылымдық 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 корпорация 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 толық 
сипаттамасы, сондай-ақ өзге көрсетілетін қызметті берушілер және 
(немесе) Мемлекеттік корпорацияның өзара іс-қимыл тәртібінің 
сипаттамасы осы регламенттің 5-қосымшасына сәйкес мемлекеттік 
қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген. 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықта-
ма лығы «Қызылорда облысының білім 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 корпорациямен 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   Мемлекеттік корпорацияға 
стандарттың  9-тармағына сәйкес келесі құжаттарды  ұсынады:

стандарттың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша қамқор-
шының немесе қорғаншының жәрдемақы тағайындау үшін өтініші;

көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын 
құжат (жеке басын сәйкестендіру үшін талап етіледі);

қамқоршы немесе қорғаншы етіп тағайындау туралы жергілікті 
атқарушы орган қаулысының көшірмесі; 

бала 2007 жылғы 13 тамызға дейін не Қазақстан Респуб-
ликасынан тыс жерде туылған жағдайда баланың туу туралы куәлігінің 
көшірмесі;

балаға жалғыз ата-анасының немесе екеуiнiң де қамқорлығының 
жоқтығын растайтын құжаттардың көшірмелері (қайтыс болуы 
туралы куәлік, ата-ананы ата-ана құқықтарынан айыру, олардың 
ата-ана құқықтарын шектеу, ата-анасын хабарсыз кетті, әрекетке 
қабiлетсiз (әрекет қабiлетi шектелген) деп тану, оларды қайтыс болды 
деп жариялау туралы сот шешімі, ата-анасының бас бостандығынан 
айыру орындарында жазасын өтеуi туралы сот үкімі, ата-аналардың 
іздестірілуін, баланың (балалардың) ата-анасынан айырып алынғанын, 
ата-анасының денсаулық сақтау ұйымдарында ұзақ мерзімді емделуін 
растайтын құжаттар, баланың (балалардың) әдейі тасталғаны туралы 
акті, баладан (балалардан) бас тарту туралы өтініш));

екінші деңгейдегі банкте немесе банк операцияларының жеке 
түрлерін жүзеге асыруға Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
лицензиясы бар ұйымда қорғаншының немесе қамқоршының атына 
дербес шоттың ашылуы туралы шарттың көшірмесі;

баланың (балалардың) табысы (мемлекеттік әлеуметтік 
жәрдем ақыларды және өзге де әлеуметтік төлемдерді алуды растайтын 
құжаттар, алименттер, баланың (балалардың) мүлкінен түсетін 
табыстары туралы мәліметтер) туралы құжаттар;

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды тіркейді 
және көрсетілетін қызметті алушыға тиісті құжаттардың қабылданғаны 
туралы қолхатбереді немесе көрсетілетін қызметті алушы стандарттың 
9-тармағында көрсетілген 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 (он бес минуттан аспайды);

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

4) құжаттар қабылдағаннан кейін мемлекеттік қызмет 
көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимылы осы регламенттің 
6-тармағының 2-7) тармақшаларына сәйкес жүзеге асырылады;

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

6)  Мемлекеттік корпорация қызметкері бұйрықтың көшірмесін 
тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға береді (он бес минуттан 
аспайды).

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

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

1) көрсетілетін қызметті алушы порталда тіркеледі және 
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы қойылған 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 
«жеке кабинетіне» мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін алу 
күні көрсетіле отырып, электрондық сұраныс пен құжаттардың қабыл-
данғандығы туралы хабарлама жолданады (отыз минуттан аспайды);

3) электрондық сұраныс пен  құжаттарды қабылдағаннан 
кейін мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-
қимылы осы регламенттің 6-тармағының 2-7) тармақшаларына сәйкес 
жүзеге асырылады;

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

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

«Қамқоршыларға немесе қорғаншыларға жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды)
 асырап-бағуға жәрдемақы тағайындау»  мемлекеттік көрсетілетін  қызмет регламентіне 4-қосымша

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

«Қамқоршыларға немесе қорғаншыларға жетім баланы (жетім балаларды)  және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды)
 асырап-бағуға жәрдемақы тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін  қызмет регламентіне 5-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде:
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Сбпарыз

Бұл мейрамның айтулы күні 
КСРО-да 1918 жылдың 17 сәуірінде 
«Отқа қарсы күрестің мемлекеттік 
шараларын ұйымдастыру туралы» 
декретке қол қойылуы құрметіне 
арналып белгіленді. КСРО-ның 
бұрынғы республикалары, соның 
ішінде Қазақстан да осы мейрамды 
атап өтіп келеді.  

Мереке қарсаңында «Құмкөл» 
кені шіндегі «ПҚҚР» АҚ мен 
«Көлжан» ЖШС қызметкерлері ара-
сында «Өртті сөндіргеннен, алдын 
алған оңай» тақырыбында жыл сай-
ын өткізіліп тұратын өрт қауіпсіздігі 
жөніндегі ке зекті конкурс өтті. Оның 
басты мақсаты әрбір қызметкердің 
жұмыс орнындағы өрт қауіпсіздігі 
үшін жауапкершілігін арттыру 
және оқыс жағдайда өрт сөндіру 
құралдарын пайдалану дағдыларын 
жетілдіре түсу болып табылады.

Аталған іс-шараны «Құмкөл» 
кенішінің өндіріс жөніндегі ди-
ректоры Пань Синьцзюнь ашты. 
Конкурстың былтырғы жеңім-
паздары ҚАМ командасы жа-
рыс басталардан бұрын салтанат-

ты жағдайда қазылар алқасының 
төрағасы  Пань Синьцзюньге кубокті 
қайтарып берді.

Игеру және күрделі құрылыс 
мәселелері жөніндегі вице-

президенті Болат Көшербаев құт-
тықтау лебізін арнады.  Қатысу-
шыларға жарыста табыс тілеп, өртке 
қарсы қызметті кәсіптік мерекесімен 
және «ПҚҚР» АҚ өрт қауіпсіздігі 
бөлімі құрылғанына 25 жыл то-
луымен, сондай-ақ барлық қаты-
сушыларды «Құмкөл» кенішін өнер-
кәсіптік игерудің 30 жылдығымен 
құттықтады. 

Басқарма төрағасының өндіріс 
қауіпсіздігі, еңбекті және қоршаған 
ортаны қорғау жөніндегі орынба-
сары Әділбек Беклиев өз сөзінде 
жылдан жылға аталған конкурсқа 
қызығушылықтың арта түсіп отыр-
ғанын, конкурсқа қатысушылар 
са ны ның көбейіп келе жатқанын 
атап өтті. Биыл конкурсқа қатысуға 
бөлімшелерден 18 өтінім келіп түс-
ті. Компания қызметкерлерінің 
қауіп   сіздік мәселелеріне бей-жай 
қа  ра  май тындығы, конкурсқа тың ғы-
лықты дайындалғандығы қуантып 
отыр.

Сондай-ақ, еңбекті және 
қоршаған ортаны қорғау жөніндегі 
бас техникалық жетекші Шан 

Вэйчжун, кәсіподақ комитетінің 
заңгері Бақыт Мұқашева және  өрт 
қауіпсіздігі бөлімінің бастығы Жо-
мартбек Телеубаев қатысушыларға 
сәттілік тіледі.  

Әр бөлімшеден келген, құрамы 3 
қызметкерден құрылған командалар 
практикалық жаттығуларды орындай 
отырып, өз дағдыларын жетілдіре 
түсті. Сондай-ақ, жанкүйерлер мен 
көрермендердің алдында өрт сөндіру 
құралдарын пайдаланудың әдістерін 
және оқыс жағдайда жұмыс істеу 
тәсілдерін жоғары деңгейде орындап 
шықты.

Осы жылы ауыспалы кубокті ие-
лену құқығына бақ сынасу үшін 18 
команда шақырылды. Үміткерлер 
жаттығулардың екі түрін орын-
дау бойынша шапшаңдық таныту 
жөнінен жарысқа түсті.

Бірінші кезеңде кедергілер 
қойылған 150 метрлік жолақты 
еңсеру және ОП-5 өрт сөндіргішінің 
көмегімен жанып жатқан сұйық-
тықты өшіруден сынға түссе, келе сі 
кезеңде өрт кранынан (ӨК) оқ пан-
дары бар өрт жеңдері желісін тар-
ту және суды өрт ошағын өшіруге 
ба ғыттап жіберу бойынша сай-
ыс ты. Қорытындысында конкурс-
ты ұйымдастырушылардың бірі 
«ПҚҚР» АҚ өртке қарсы қызметінің 
қарауыл бастығы Еркін Ертаев 
аталған жоба өрт-техникалық мини-
мум бағдарламасының шеңберінде 
өт кізілетін сабақтарда ПҚҚР қыз-
мет  керлерінің алған теориялық бі-
лім  дерін іс жүзінде бекіту болып та-
бы латындығы жайлы түйіндеп өтті.

Ауыспалы кубоктің алғашқы 
иегерлері болып 2013 жылы 

Бас сорғы айдау стансасының 
қызметкерлері атанса, ол 2014 жылы 
Технологиялық бөлім командасының 
еншісіне бұйырды. Ал 2015 жылы 
кубок «Арысқұм» кеніші құрама 
командасының активіне ауысты. 

2016 жылғы жарыстың 
қорытындысы бойынша бірінші 
орын Бас сорғы айдау стансасының 
командасына бұйырса, екінші 
орынды Мұнай дайындау және ай-
дау цехының командасы иелен-
се, үшінші орын Мұнай дайындау 
және айдау цехы-2 командасының 
еншісінде.

Барлық жеңімпаздар «ПҚҚР» 
АҚ ҚЕҚОҚ департаментінің тиісті 
дәрежедегі медальдарымен және 
бағалы сыйлықтарымен марапаттал-
ды. Жарысқа қатысқан нәзікжанды 
қауым өкілдері коммуникация-
лар бөлімінің диспетчері Нәзия 
Құлшығаева, МРБ-ның құжаттарды 
бақылау бөлімінің маманы Дана 
Әбуова, көлік бөлімінің маманы 
Ажар Әйтпенбетова дипломдармен 
және естелік сыйлақтармен марапат-
талды. Конкурсты ұйымдастыруда 
белсенділік танытқандары үшін 
«Нұрсат Бауыр» ЖШС мен «Құмкөл 
Сервис» ЖШС-на алғыс хаттар және 
естелік сыйлықтар тапсырылды.

Келесі жылы конкурс «Арысқұм» 
кенішінде жалғасын табады.

  Жұртшылықпен байланыс 
жүргізу бөлімі.

ӨРТТІ СӨНДІРГЕННЕН,
АЛДЫН АЛҒАН ОҢАЙ  

Қазақстанда 17 сәуірде жылма-жыл кәсіптік мереке – Өртке 
қарсы қызмет күні аталып өтіледі.

АҒАШ АУЫЛДЫҢ
АЖАРЫН АШАДЫ
Еліміздің Ауыл шаруашылығы министрлігінің бастамасы-

мен «16 сәуір – Бүкілқазақстандық ағаш отырғызу күні» болып 
белгіленген еді. Осыған орай, Сырдария ауданына қарасты Ай-
дарлы ауылындағы №139 мектептің ұжымы белсенділік танытып, 
білім ошағының ауласына ағаш отырғызды. Іс-шараға мектеп ди-
ректоры Гүлбану Жақсылыққызының ұйытқы болуымен, ауыл 
әкімі Ғани Дүйсебеков, Сырдария аудандық мәслихатының депу-
таты Жәннат Нәлібаева және ардагерлер мен ұстаздар, оқушылар 
қатысты. 

Ағаштың адамзат өміріне ауадай маңызды екенін білеміз. Сол 
себепті, ағаш егу мәдениетін қалыптастыру – құптарлық іс. Осы 
ретте, ардагер ұстаз Ұлбике Асқарова ауылдың ажарын ашатын 
ағаштарды отырғызуға үлес қосқан қауымға алғыс білдірді. 

Сонымен қатар, жиналған жұртшылық әр сенбі сайын егілген 
ағаштарды суарып тұруға келісті. 

Мақпал БОЗДАҚБАЕВА,
№139 орта мектеп мұғалімі.

Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл тура-
лы» және «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» заңдарының 
талаптарының бұзылуына жол бермеу мақсатында Қызылорда облысының құрылыс, 
сәулет және қала құрылысы басқармасында 8/7242/60-54-89 «Сенім  телефоны» жұмыс 
істейтіндігін хабарлаймыз.

Электронды пошта:usag@korda.gov.kz

«Қызылорда облысының жұмыспен Қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басҚармасы» мемлекеттік мекемесі басшылығының

2016 жылдың іі тоҚсанына азаматтарды жеке Қабылдау кестесі

Тегі, аты, әкесінің 
аты

Атқаратын 
лауазымы

Азаматтарды 
қабылдау күні мен 

уақыты

Мемлекеттік 
органның

орналасқан жері

Байланыс 
телефоны

Тлеумбетов Мұрат 
Жолкелдіұлы

Басқарма 
басшысы

Әр аптаның 
дүйсенбі күні

16.00-ден 18.00-ге 
дейін

Қызылорда қаласы, 
Бейбарыс Сұлтан, 

құрылыс 1, 4 қабат,
№409 бөлме

8/7242/
60 53 48

Бекенов Қайрат 
Есенгелдіұлы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Әр аптаның 
бейсенбі күні

16.00-ден 18.00-ге 
дейін

8/7242/
60 53 51

Барақбаева Майра 
Әжмағамбетқызы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Әр аптаның жұма 
күні

16.00-ден 18.00-ге 
дейін

8/7242/
60 53 50

Мемлекеттік органның 
атауы 

Азаматтарды 
қабылдауды 

жүргізетін адамның 
аты-жөні

Азаматтарды 
қабылдауды 

жүргізетін адамның 
лауазымы

Азаматтарды 
қабылдау 
күндері

Азаматтарды 
қабылдау 
уақыты

Мемлекеттік органның 
орналасқан жері, 
қабылдау бөлмесі

Байланыс 
телефоны

Қызылорда облысының 
жұмыспен қамтуды 

үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасы

Делмұханов
Марат Нұрсайынұлы

Басқарма басшысы Дүйсенбі
Сейсенбі
Сәрсенбі
Бейсенбі

Жұма

09:00-13:00, 
15:00-19:00.

Қызылорда қаласы
Бекзатхан Асқар көшесі 

№47
№ 201 А бөлме

40-08-16

Қызылорда облысының 
жұмыспен қамтуды 

үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасы

Есқараева
Алтынкүл Итенқызы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Дүйсенбі
Сейсенбі
Сәрсенбі
Бейсенбі

Жұма

09:00-13:00, 
15:00-19:00.

Қызылорда қаласы
Бекзатхан Асқар көшесі 

№47
№ 201 Б бөлме

27-23-01

Қызылорда облысының 
жұмыспен қамтуды 

үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасы

Ибраева
Айгүл Болатқызы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Дүйсенбі
Сейсенбі
Сәрсенбі
Бейсенбі

Жұма

09:00-13:00, 
15:00-19:00

Қызылорда қаласы
Бекзатхан Асқар көшесі 

№47
№ 311 А бөлме

40-08-17

Қызылорда облысының 
жұмыспен қамтуды 

үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасы

Алдажаров
Аманжол Исатайұлы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Дүйсенбі
Сейсенбі
Сәрсенбі
Бейсенбі

Жұма

09:00-13:00, 
15:00-19:00.

Қызылорда қаласы
Бекзатхан Асқар көшесі 

№47
№ 210 А бөлме

27-01-00

2016 жылдың іі тоҚсандағы «Қызылорда облысының 
Құрылыс, сәулет және Қала Құрылысы басҚармасы» 

мемлекеттік мекемесі басшысының  және оның 
орынбасарларының азаматтарды Қабылдау кестесі

ПСИХОЛОГТАР САЙЫСЫ
ҚАЖ комитетінен келіп түскен нұсқаулыққа сәйкес, ҚР ІІМ 

ҚАЖ департаментіне қарасты «ЗК-169/1 мемлекеттік мекемесінің» 
мәжіліс залында үздік пенитенциарлық психологты анықтайтын сай-
ыс ұйымдастырылды.  Сайысқа ҚМУ-дың «Педагогика-психология» 
кафедрасының академиялық доценті С.Дәрібаева, облыстық нар-
кология орталығының маман психологы С.Жүсіпова, «Арылу» 
қоғамдық қорының директоры В.Юн және «Салауатты өмір сал-
тын қалыптастыру орталығының» психолог-маманы М.Жарекешова 
қазылық етті.   5 кезеңнен тұратын сайыс барысында мекеменің психо-
логтары өз саласының нағыз маманы екендерін көрсете білді. Қазылар 
алқасының шешімімен І орынды ЗК-169/4 мекемесінің психологы 
М.Маханова жеңіп алса,  ІІ орынды ЗК-169/5 мекемесінің психологы, 
әділет аға лейтенанты А.Беркінбеков иеленді. Келесі орынға ЗК-169/1 
мекемесінің маман психолог-маманы Ж.Жұматаева тұрақтады.

  Ж.ЖҰМАТАЕВА,
ЗК-169/1 мекемесінің маман-психологы.

Дәстүрлі шараны аудан әкімі Руслан 
Рүстемов ашты.

– Сыр топырағы қашанда тума таланттарға 
кенде болмаған. Әсіресе, қаламы қуатты 
қаламгерлердің орны айрықша. Оларға құрмет 
– бүгінгі буынға міндет. Бұл тұрғыда был-
тыр облыстық журналистер форумы алғаш 
рет Жаңақорғанда, Қаратау етегінде ата-
лып өтті. Мемлекеттік сыйлықтың лау-
реаты, жазушы Дүкенбай Досжан облыс 
орталығында ұлықталды. Дара жазушы Ты-
нымбай Нұрмағанбетовтың 70 жылдығы сән-
салтанатымен аталды. Міне, соның ендігі 
жалғасы аудандық газеттің қазанында қайнаған 
қос журналист Құдайберген Ертасов пен Ораз-
алы Мұсабековты еске алуға арналған тур-
нир. Яғни, тарихы сонау 1933 жылдан бас-
тау алатын «Қызылмақташы», «Екпінді», 
«Коммунизм жолы», «Жаңақорған тынысы» 
газеті үшін өткенді еске алу күні. Олай болса, 
дәстүрлі біріншіліктің қатысушыларын сәттілік 
серік болсын деп аудан басшысы турнирдің ең 
қарт ойыншысы Марсәлі Бекташовқа құрмет 
көрсетіп, иығына шапан жапты. 

Иә, «Қарты бардың – жұрты бар». Бұл – 
бағзыдан қалған баба сөзі. Қарияға құрмет 

көрсету – қанға сіңген қасиет. Бүгінде орта-
мызда жүрген қазыналы қауымның  бір кездері 
елі һәм келешек ұрпағы үшін жасаған игі ісі–
бізге ғибрат. Ел дамуының өсіп-өркендеуіне 
үлес қосқан қариялар өңірдің ынтымағы мен 
бірлігінің бекем болуына барын салуда. Көргені 
мен түйгенін, өмірі мен өнегесін өскелең 
ұрпаққа үлгі етуде. Осы орайда, байрақты 
бәсекенің аймақ ардагерлері арасында өтуі бе-
кер емес. Бұл жөнінде аудандық басылым бас 
редакторы Қаныбек Әбдуов жиылғандар ал-
дында тұшымды ой өрбітті.

– Аға буынды ардақтап, өткеннің 
өнегесін өшірмеу – біздерге міндет. Әзілхан 
Нұршайықов айтпақшы «Газеттің ісі бір күндік, 
сөзі мың күндік». Қос әріптес атындағы еске алу 

турнирі олардың еселі еңбектерін елге таны-
ту. Аға буын мен жастар өкілі арасында ұрпақ 
сабақтастығын жаңғырту. Редакция ұжымының 
бастамасын қолдаған аудандық ішкі саясат, 
спорт және дене шынықтыру, жастар бөліміне  
айтар алғыс зор, – деп бас редактор атсалысқан 
барша азаматқа ризашылығын жеткізді.

Өз кезегінде ел ағасы Зинабдин 
Шермағамбетов пен қос қаламгердің қыздары 
Гүлжазира Ертасова мен Жайна Мұсабекова 
жүрек тебірентер естелік өрбітті. Әріптес әкеге 
арнау өлеңін оқыды. Ұйымдастырушы тарапқа 
алғаусыз алғысын жеткізді. 

Көзге жас ұялатқан әсерлі естелікті 
тағылымды терме жалғады. Күміс көмей әнші 
Айдана Иманбердиева мен «ТалФа» дуэті ата-
ананың қадірі хақында жырдан шашу шашты. 
Қара домбыра мен әуезді баянның әсем әуеніне 
елірткен қонақтар халық әндерін тапжылмай, 
ықыласпен тыңдады. 

Бұл уақытта шахматтың шаршы төрінде 
қариялар қауымы тартысты ойын өрнегін 
көрсетіп жатты. Айта кету керек, бұл жолғы 
турнир бұрынғыдан өзгерек. Өйткені, об-
лыс көлемінде алғаш болып осы турнирде 
шахматшылардың ұпайы арнайы компьютерлік 
бағдарлама арқылы есептелінді. Мұны 
жарыстың бас төрешісі Жасұзақ Аманба-
ев та айрықша атап өтті. Жиырмаға жуық ар-
дагер қатысқан ашық біріншіліктің түсауа 
нәтижесі де белгілі болды. Тартысты өткен 
дәстүрлі турнирдің жеңімпазы қаламы қуатты 
ардагер Айдархан Бибасаров атанды. Ал күміс 
жүлдені келінтөбелік Құлтан Қарымбаев алса, 
қос қоланы Ізәтілла Нәрзілдаев пен Әбутәліп 
Қазыбеков қанағат тұтты. Сондай-ақ үздік ойын 
өрнегін көрсеткен екі қатысушыға аудандық 
басылымның екінші жартыжылдығына тегін 
жазылуға мүмкіндік алды. 

Жүлдегерлер бағалы сыйлық, дипломмен 
марапатталып, барлық қатысушы ардагерлер 
де құрқол қайтпады. Олар арнайы естелік сый-
сияпатқа ие болды. 

Қос қаламгер атындағы еске алу турнирі 
жоғары деңгейде ұйымдастырылып, редакция 
ұжымы ұйымшылдықтың ерен үлгісін паш етті. 

                          
 Әбдісамат ӘБДІШ.

ҚАЛАМНЫҢ СИЯСЫ ӨШПЕЙДІҚАЛАМНЫҢ СИЯСЫ ӨШПЕЙДІ

Жуырда “Сыр медиа” ЖШС мен “Жаңақорған тынысы” 
газетінің ұжымы қарымды қаламгер, жалынды журналист 

Құдайберген Ертасов пен Оразалы Мұсабековті еске алуға 
арналған «Қанаттандырған қалам» атты шахматтан ардагер-

лер арасында ашық біріншілік өткізді. Әрине, басылымның 
беделі мен оқырманның сүйікті газетіне айналуы үшін қаншама 

аға-апалар қызмет етті. Саналы ғұмырын журналистика саласы-
мен байланыстырған Қ.Ертасов пен О.Мұсабеков отыз жылдан астам 

газет өндірісінің өркендеуіне өзіндік қолтаңбасын қалдырды. Бірі – 
құқық тақырыбында  қалам тербеп, фельетон жанрында кеңінен та-

нылса, енді бірінің публицистикалық еңбегі ел есінде. Әрине, қаламгерлер 
өмірден өтсе де, тасқа басылған туындылары оқырман жадынан өшпек емес. Оның 

айқын дәлелі – аудандық турнирдің ашылу салтанатында айтылған естеліктер.

ХАБАрлАнДыру
Қызылорда қаласының нотариусы Қалтайқызы 

Ақтолқын Қызылорда қаласы, Сәбит Дөнентаев көшесі 
№18 үй тұрғыны 2015 жылдың 6 тамызында қайтыс 
болған азамат Алменов Даулетияр Сактагановичтің аты-
нан мұралық істің ашылғанын хабарлайды.

Мұрагерлер болса, мына мекен-жайға хабарласу-
ын сұраймыз: Қызылорда қаласы, Торайғыров көшесі 
№80-А/12, байланыс тел.: 8(7242) 25 55 23.

жарамсыз деп есептелсін
Артаева Ардақ Абубәкірқызының  атына Қызылорда медициналық 

колледжін «Фармация» мамандығы бойынша 01.07. 2004 жылы бітіргені  
жөнінде  берілген ОАБ 03007753 дипломының жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп есептелсін.

***
Рысқұлова Ғазиза Батырбекқызының атына Қызылорда қаласындағы 

№6 кәсіптік-техникалық училищені «Газ-электрмен дәнекерлеуші» 
мамандығы бойынша 2007 жылы бітіргені жөнінде берілген КББ 
№0028654 дипломы қосымшасымен жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп есептелсін.

***
Байлиева Айдана Конспековнаның атына Қызылорда қаласындағы 

№7 орта мектепті 20.06.2007 жылы бітіргені жөнінде берілген ЖНБ 
№0246225 аттестаты жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Рахметов Нариман Ахдильдаевичтің атына Қызылорда облысы, 

Жалағаш ауданы, Жаңадария ауылындағы №203 орта мектепті 1993 
жылы бітіргені жөнінде берілген А №063546 аттестаты жоғалуына байла-
нысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Утебаев Галымжан Таласбековичтің атына Қызылорда қаласындағы 

№9 кәсіптік лицейді «ЭВМ операторы» мамандығы бойынша 
02.07.2005 жылы бітіргені жөнінде берілген КТД-ІІ №0348620 дипломы 
қосымшасымен жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Лигай Сергей Николаевичтің атына  Қызылорда облысы, Сырда-

рия ауданы, Тереңөзек кентіндегі №36 Ә.Тәжібаев (бұрынғы Жданов) 
атындағы орта мектепті 1997 жылы бітіргені жөнінде берілген МОБ 
№0031461 аттестаты жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

САҒЫНДЫқ АНА, ӨзІҢДІ
Аяулы анамыз Райымқызы Күлдарай 

1989 жылдың 22 сәуірінде өмірден озған 
еді. 

Әкеміз Меңлібай Ахметовпен 
бақытты ғұмыр кешіп, дүниеге 4 ұл, 3 
қызды әкеліп, тәлімді тәрбиесін беріп, 
оқытып, немере сүйген аяулы жан еді. 
Ұл-қыздары өмірден өз орындарын та-
уып, қызметтер атқаруда. Ана алдында 
балалық борышың еш уақытта өтелмек 
емес. Сондықтан анамыздың әруағының 
алдында борыштар болып қала бермекпіз. 
Зымыраған уақыт, егер анамыз ортамызда болса 85 жасқа то-
лар еді.

Өсіріп ұрпақ ұл мен қыз,
Бақытты өмір сыйладың.
Дұға қып, тәубе етеміз,
Ұмытпаймыз біз сізді.
Сағындық ана өзіңді,
Ортада жүрген кезіңді.
Маңдайдан сүйіп иіскеп,
Құлыным дейтін сөзіңді.
Сағындық ана, сағындық,
Тағдырыңа біз бағындық.
Кетеді бәрі күн бітсе,
Мың күндік сәуле, бір күндік...
Жайлы жат, ана жаннатта,
Жер бесік мәңгі мекенің.
Жұмақтың нұры қорғасын,
Иманың болсын жолдасың.

Еске алушылар: Ахметовтер әулеті. 

түзетіліп оҚылсын
Облыстық «Сыр бойы» газетінің 2016 жылдың 19 сәуіріндегі 

№57 санында жарияланған «Энергосервис» ЕЖШС электр энер-
гиясы тұтынушылары назарына» хабарландыруындағы мәтін: 
«Тәулік мерзімі бойынша жеке тұлғалар үшін сараланған 
тариф; Күндізгі мерзім (7-00 ден 23-00-ге дейін) – 1 кВт*с үшін 
24,06 тг ҚҚС-мен; Түнгі мерзім (23-00 ден 7-00-ге дейін) – 1 
кВт*с үшін 6,89 тг ҚҚС-мен;» түзетіліп оқылсын.

ЖАНДЫ ЖАДЫРАТҚАН 
КОНЦЕРТ
Жуырда ҚР ІІМ Қылмыстық атқару жүйесі комитетінің облыс 

бойынша ЗК-169/5 мекемесінде жазасын өтеуші азаматтарға арналған 
мерекелік концерт өтті. Қызылорда облыстық филармониясы Ел 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығына ұйымдастырған шарада «Сыр самалы» 
вокалды және үрмелі аспаптар ансамблінің өнерпаздары өз өнерлерін 
паш етті. Жанды дауыста айтылған әсем ән мен сыңғырлаған күй жа-
засын өтеушілерге рухани демалыс сыйлады. 

– Мұндай мәдени шаралар өткізудің мән-маңызы зор. Себебі, жаза 
басқан жандарды қайта тәрбиелеудің бірден-бір жолы – тәрбиелік іс-
шаралар жүргізу. Бостандыққа шыққаннан кейін олардың өмірден өз 
орындарын табуына рухани іс-шаралар зор септігін тигізеді, – дейді 
мекеме басшысы Тасболат Қалымбетов.

н.ТАСТЕМІр.


