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БІРЛЕСКЕН 
БАСТАМАНЫҢ 
БЕРЕРІ КӨП
Шараға Қазақ ұлттық агралық университетінің ректоры, академик 

Тілектес Есполов бастаған ауылшаруашылық саласының 50-ден аса 
ғалымы, аудан әкімдерінің орынбасарлары, тиісті сала мамандары мен 
өңірдің ғылыми-өндірістік, агроқұрылымдарының басшылары және ша-
руа қожалықтарының жетекшілері қатысты. Семинарды облыс әкімінің 
орынбасары Серік Қожаниязов ашып, жүргізіп отырды. 

Жалпы, аграрлы сала ғалымдарының облысқа іссапарының негізгі 
мақсаты еліміздің аграрлық саласындағы ғылым, білім ұжымдарында 
қызмет атқарып жүрген ғалымдар мен аймақтың ауылшаруашылық 
тауарөндірушілері арасында тығыз байланыс орнату болып табылады. 
Осыған орай, жиында Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры, 
ҚР Ұлттық ғылым академиясының вице-президенті, академик Тілектес 
Есполов «Білім, ғылым және өндірістің интеграциясы» тақырыбында ба-
яндама жасап, ауыл шаруашылығын дамытуда ғылыммен ұштастырудың 
маңызын жан-жақты түсіндірді. 

– Бүгінгі кездесу өте бір маңызды шара деп айта аламын. Ауыл 
шаруашылығын ғылыммен ұштастыру – бүгінгі уақыт талабы. Өздеріңіз 
білесіздер, Елбасы Ұлт жоспарында 5 институционалдық реформа-
ны жүзеге асыруда 100 нақты қадамды белгіледі. Соның 10-қадамы 
ауылшаруашылық саласын, отандық агроөнеркәсіпті кешенді дамытуға 
бағытталған. Осы орайда алдымызға үш үлкен мақсат қойып отырмыз. 
Оның біріншісі, ауылшаруашылық өндірісін тұрақты дамыту, екінші, 
бүгінгі кездегі әлемдік нарыққа байланысты бәсекеге қабілетті, экспортқа 
бейім ауылшаруашылық өндірісін дамыту болса, үшінші, қазіргі кезде 
әлемдік проблема болып отырған азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету. Мемлекет басшысының осы тапсырмасын жүзеге асыру-
да білім, ғылым және өндірісті ұштастыру басты мақсат болып 
отыр, – деді Тілектес Есполов. 

КӘСІПКЕРЛЕРГЕ 
құқЫқТЫқ КӨМЕК

Кеше облыстың әділет департаменті мен Қызылорда 
облысының кәсіпкерлік палатасы арасында өзара 
ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды.

Өңірде кәсіпкерліктің өркен жаюына барынша жағдай жасалып 
келеді. Әйтсе де, кәсіпкерлікке көлденең кедергілерді жою шарасын 
әлде де қарастыру қажет. Еліміздің бәсекеге қабілеттілік рейтингісінің 
жоғарылауы да осыған байланысты.

Меморандумға қол қою рәсімінде облыстық әділет департаменті 
басшысының міндетін атқарушы Тастыбай Лесеров, облыстық 
кәсіпкерлер палатасының директоры Ғалымбек Жақсылықов сөз сөйлеп, 
қатысушыларға жасалар келісімнің мақсат-мұратын түсіндіріп өтті. 
Жиынға келген кәсіпкерлер тарапынан Сейітқали Алшынбаев, Ерлан 
Ыбыраевтар бастамаға оң пікір білдірді. «Нұр Отан» партиясы облыстық 
филиалының өкілі Шәріп Әбдірахманов та кәсіпкерлердің мүддесін 
қорғау жолындағы игі істің нәтижелі болуына тілектестігін жеткізді.

Алты баптан тұратын құжат кәсіпкерлік субъектілерінің құқықтары 
мен заңды мүдделерін қорғау және қамтамасыз етуге жұмыс жасай-
ды. Кәсіпкерліктің дамуына кедергі жасайтын жүйелі проблемалар мен 
әкімшілік кедергілерді анықтау, оларды шешу де негізгі мақсаттардың 
бірі. Бүгінгі таңда мүмкіндігі шектеулі болса да кәсіптің көзін тауып, 
мемлекет қамқорлығын сезініп отырған жандар аз емес. Меморандумда 
осындай азаматтарға арнайы құқықтық көмек көрсету де көзделген. 

Нағымжан САУЯЕВ.

Ғылым мен өндіріс
Қазақ ұлттық аграрлық университетінің аймақтағы күндері 

аясында облыс әкімдігінде агроөнеркәсіп кешенінде ғылым, 
білім, өндіріс интеграциясын дамыту мәселелеріне арналған 
семинар-кеңес өтті. 

  Өткен жылы «Демеу» гранттары «Байқоңыр» ӘКК 
әлеуметтік өзіндік бастамасының шеңберінде аталмыш 
жобасын ұсынған кәсіпкер грант жеңімпазы атанып, 

800 мың теңге қайтарымсыз қаржыға қол жеткізді. 
Гүлзаттың мамандығы – тігінші. Кәсіп иесі бұған 
дейін Тараз қаласындағы былғары цехында жұмыс 
істеген. Демек, оның бұл кәсіпте тәжірибесі бар, 

қолға алған ісін толық игеріп кетуге мүмкіндігі де мол. 
Қазірде үйінің үлкен бір бөлмесін шеберхана етіп 
ашқан.  «Кабила» деп аталатын «ПМЗ класс 3823» 
маркалы заманауи былғары тігін машинасына тап-
сырыс беріпті. Арнайы технологиямен қой терісінен 
өңделіп алынатын жоғары сапалы былғары мен сол 
былғарыға жылтыр өң беретін бояуды және тара-

мыс жіптерді де Тараз қаласынан тапсырыспен алдыратынын ай-
тады. Шеберхананың қажетті жабдықтары толық дайын болған 
күні тігінші өз жұмысын бастап, тон, ішік және көктем, күз 
мезгілдерінде киетін жеңіл былғары күртешелер тігуді жоспар-
лап отыр. Ал әзірге Гүлзат үйдегі тігін машинасымен перделер, 
төсеніш жаймалар, тіпті драп матасынан жаңа үлгідегі пальтолар 
тігіп, тапсырыс қабылдауда. Алтынқолды шебердің қызметіне 
жүгінетіндер көп. Әзірге матаны Бішкектен, былғарыны Тараз-
дан таситын кәсіпкер келешекте шеберхана жұмысын ұлғайтып, 
тері өңдейтін цех ашып, арнайы технолог мамандар алу жоспа-
рында бар екенін айтады. 

 
Қуат АДИС.

Жалағаш ауданы.

Құрметті оҚырман!

«Қазпочта» АҚ-ның тасымалдау және тарату 
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 медиа» 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 жазылу жүргізілетінін ескертеміз.

«Сыр медиа»
ЖШС әкімшілігі.

баспасөз – 2016

Жаңақорған ауданының орталығында аяқ киім тігетін 
цехтың өз өнімдерін шығара бастағанына бір айдың шамасы 
болды. Онда әзірге ер адамдарға арналған жеңіл аяқ киімдер 
тігілуде. Жоба авторы Оразай Сәрсенұлы Қалымбетов небәрі 23 
жаста. Оған тәжірибелі аяқ киім тігу шебері Маметрайым Дада-
ев тәлімгерлік жасауда. 

Аяқ киімдерді жергілікті жерлерде дайындау расында 
қолдайтын бастама.  Қытай асып келген арзанқол аяқ киімдер 
айналдырған бірер айдың ішінде жарамсызданып, қайтадан 
жаңасын алуға тура келеді. Сондықтан аталмыш тың бастама 
көпшіліктің қызығушылығын туғызғаны рас. Цех жұмысымен 
танысып, өнімнің сапалы екендігін аңғардық. Бастысы таза 
былғарыдан дайындалады екен. Шымқай қарасы да, қоңыры 
мен сұр түстілері де тұтынушының қалауына қарай саудаға 
ұсынылады. Әзірге цех қондырғылары бұрын қолданыста 
болған тігін машиналарынан құралған секілді. Сондықтан да 
аяқ киім тігудің басым шаруасын қолмен атқаруға тура кел-
се де, бұған мойып отырған етікшілер жоқ. Өйткені, ә деген-
нен жұртшылықтың назарын аудартқаны бар, және де алдағы 
күндерге деген сенімділік  олардың ынтасын арттыра түскендей. 

Тәлімгер әрі осындағы бас тігінші Маметрайым жастарды 
жігерлендіріп, бұл істің баянды болуына барын салуда. Мұнда 
күніне 10-ға жуық аяқ-киім тігіліп, жергілікті сауда орындары-
на жөнелтіліп жатады. 

– Түркістан мен Шымкент қалаларындағы сауда 
нүктелеріне де өзіміз тіккен аяқ киімдерді жіберіп отырмыз. 
Тұтынушылардың жылы қабылдауы бізге серпін беріп, жаздық 
жеңіл аяқ киімдердің өкшесі барын және жайдақ табандысын да 
шығара бастадық, – дейді жоба жетекшісі Оразай Қалымбетов. 

Президентіміздің отандық өнімге мән беру керектігі ту-
ралы көңіліне қонған Оразай осы қадамға батыл барыпты. 
«Әкем 3-топ мүгедегі. Бір жағы сол кісіге жұмыс болсын деп 
осы істі қолға алып едім, шығарған өнімдеріміз жұртшылықтың 
сұранысына ие болған соң жоба ауқымын ұлғайтуды ойластыра 
бастадық», –деген ол алдағы жоспарларынан да хабардар етті. 

Қажетті шикізаттар Шымкент қаласынан, Ресейден келісім 
бойынша әкелінуде.

Нұрмахан ЕЛТАЙ. 
Жаңақорған ауданы.

Жергілікті өнім

ЖАҢАқОРҒАНДА ЖАСАЛҒАН
аяқ киім сұранысқа ие болуда

БЫЛҒАРЫ ТІГІН 
ШЕБЕРХАНАСЫ 
АШЫЛДЫ

 Тұрмысы төрт түлікке тікелей тәуелді болған бабала-
рымыз бағзыдан-ақ мал терісін тұрмыстық қажетіне 

жарата білген. Бүгінде Жалағаш ауданының 
тұрғыны Гүлзат Құлниязова сол үзіліп қалған 

бабалар кәсібін қайта жаңғыртып, үйінен 
былғары тігін шебер-

ханасын ашты.

ӨНДІРІСТІК НЫСАНДАРДА 
БОЛДЫ

Кеше Мемлекет басшысы Оңтүстік Қазақстан облысына жұмыс 
сапары аясында Шымкенттегі «Азала текстиль» ЖШС-да болды.
Елбасыға нысанда өңірдегі индустриялық даму бағдарламасының, 

«Оңтүстік» арнайы экономикалық аймағындағы инвестициялық бағдарламаның 
жүзеге асырылу барысы мен жеңіл өнеркәсіп нысандары қызметінің негізгі 
көрсеткіштері туралы баяндалды. 

Қазақстан Президенті фабрика жұмысымен және онда шығарылатын 
негізгі өнім түрлерімен танысты.

Кәсіпорын еңбеккерлерімен әңгіме барысында Нұрсұлтан Назарба-
ев оларға жемісті  жұмыс, кәсіби жетістіктер тіледі. Мемлекет басшысы өз 
өндірісін дамытып, импорттық тауарлар орнын алмастыру – Қазақстанның 
экономикалық саясатының маңызды міндетінің бірі екеніне назар аударды.

Осыдан кейін Елбасы «Химфарм» АҚ-ның жаңа цехында болып, оның 
өнімдерімен танысты.

Сондай-ақ, Мемлекет басшысы еңбек ұжымы өкілдерімен әңгімелесіп, 
цехтың ашылуымен құттықтады және оның табысты дамуына, бәсекеге 
қабілеттілігінің жоғары болуына тілектестігін білдірді.  

Кеше облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаевтың төрағалығымен кең-
ей  тіл ген мәжіліс өтіп, онда биыл ғы 
жылдың бірінші тоқсаны қоры тын-
дыланып, алдағы кезеңдегі міндеттер 
айқындалды. 
Алдымен облыс әкімінің орынбасары 

Қуанышбек Ысқақов аймақтың 2016 жылғы 
І тоқсандағы әлеуметтік-экономикалық да-
муы және облыс әкімі меморандумының 
орындалу барысы туралы баяндады. Оның 
айтуынша, әлемдік экономикалық дағдарыс 
жағдайына қарамастан, бірқатар салалар-
да өсу қарқыны бар. Дегенмен, «қара алтын» 
бағасының ауытқуы мұнай компанияларының 
жұмысына әсерін тигізді. Былтырғы жылдың 
үш айында 2 325 мың тонна мұнай өндірілсе, 
биыл 2 008 мың тонна мұнай өндірілген. 
Яғни, 317 мың тоннаға азайған. Бұл жағдай 
бірнеше саланың көрсеткіштеріне әсер етті. 
Өнеркәсіп өндірісінің жалпы көлемі мен 
негізгі капиталға салынған инвестиция-
лар, құрылыс-монтаждау жұмыстары көлемі 
төмендесе, өңдеу өнеркәсібінде қарқынды 
өсу байқалуда.

Сонымен қатар, Қуанышбек Досмайылұлы 
жұмыссыздар санын азайту, жұмыс орын-
дарын ашу мәселесіне тоқталды. Мемле-
кет тарапынан түрлі қолдау көрсетілгенмен, 
Жаңақорған, Жалағаш, Сырдария, Қармақшы, 
Арал аудандарында жұмыссыздық деңгейі 
облыстық деңгейден (5 пайыз) асып түскен. 
Аймақта биыл кемінде 9 мың жұмыс орны 
ашылуы қажет. Бұл бағытта әр тоқсан сай-
ын аудандар мен қаланың атқарылар шаруа-
сы нақтыланған. Алайда, Шиелі мен Сырда-
рия аудандары межелеген көрсеткішке жете 
алмаған. 

Ал тұрғын үйлерді пайдалануға беру мен 
ауыл шаруашылығы өнімдерін шығару сала-
лары бойынша оң тенденциялар бар. 

Баяндамадан соң, облыс әкімі бюджет 
саясатына, салық түсіміне және басқа да 
мәселелерге тоқталып өтті. 

– Қазіргі қалыптасқан жағдайға байла-
нысты салық базасын ұлғайту өте өзекті. 
Сондықтан, бюджеттің кіріс бөлігін 
бақылауға алу керек. Екіншіден, біз салық 
базасы нашар Қармақшы, Жалағаш ауданда-
ры бойынша жол картасын әзірлеп, облыстық 
бюджеттен қаржы бөлдік. Онда шағын және 
орта бизнесті дамыту үшін тиісті жұмыстар 
атқарылуда. Соның нәтижесі көрінуі тиіс, 
салық түсуі керек, – деді аймақ басшысы. 

Осы ретте облыс әкімі қала мен аудан 
әкімдеріне бюджетті қалыптастыруда кіріс 
көлемінің болжамына аса мұқият қарауды 
және жергілікті өзін-өзі басқару жұмыстарын 
күшейтуді тапсырды. 

Аймақ басшысы Қызылорда қаласында 
бас пана құрылысы мен инфрақұрылым 
мәселесі оңтайлы шешіліп, жолға қойылғанын 
айтты. 

– Былтыр 2014 жылға қарағанда тұрғын 
үй құрылысы облыста 3,5 есе, Қызылорда 
қаласында 8 есе өскенін білесіздер. Биыл да 
осы қарқынды сақтаймыз. Құрылыс көлемі 
өседі. Енді біз тек облыс орталығын ғана 
емес, аудан орталықтары мен тіректі елді ме-
кен дерді қамтуымыз қажет. Ондағы баспана 
және инфрақұрылым құрылыстарына қолдау 
көрсетілуі керек, – дей келе, өңір басшысы 
тиісті басқармалар басшыларына міндеттер 
жүктеді. 

Сонымен бірге, жұмыссыздық деңгейін 
азайту, балалардың жазғы демалысын 
ұйымдастыру, Ұлттық бірыңғай тестілеуде 
алдыңғы үштіктен көріну, жергілікті полиция 
қызметінің есебін тыңдау жөнінде нақты тап-
сырмалар берілді. 

Мәжілісте облыс әкімінің орынбасары 
Ғалым Әміреев өңірге инвестициялар тар-
ту барысы туралы баяндады. Жыл басын-
да облыс әкімінің басшылығымен инвестор-
ларды тарту және инвестициялық ахуалды 
жақсарту жөніндегі Өңірлік кеңес құрылды. 
Сонымен қатар, өңірімізге инвестиция тар-
ту мақсатында дәстүрлі түрде «Байқоңыр» 
инвестициялық форумы өткізіліп келеді. Ма-
мыр айының 28-29-ы күндері форум жетінші 
рет ұйымдастырылмақ. 

Сондай-ақ, Ғалым Махмұтбайұлы Инду-
стрияландыру бағдарламасы аясында жүзеге 
асатын жобаларды саралады. Бағдарламаға 
сәйкес, 2015-2019 жылдары облыста инве-
стиция көлемі 169 млрд теңгені құрайтын 38 
жоба іске асырылады. Нәтижесінде 4 мыңға 
жуық жаңа жұмыс орны құрылуы тиіс. 

Алайда, қала мен аудандар әкімдері көп 
жағдайда нарығы мүлде зерттелмеген, сұ ра-
нысы жоқ жобаларды ұсынады екен. Екін ші 
деңгейлі банктер мұндай жобаларды қар-
жыландырмайды. Бұған қоса, қонақ үй, көлік 
жөндеу, көлік жуу, жолаушылар тасымалы, 
наубайхана секілді жобалар жиі кездеседі. 
Оларға сұраныс азайғандықтан кейбір 
кәсіпкерлер несиелерін қайтара алмауда. 

Қазіргі таңда облыс бойынша 894 гек-

тар жерде 8 индустриалдық аймақ құрылған. 
Оның бесеуіне инфрақұрылым толық 
жеткізілген. Қалғаны бойынша жұмыс 
жүргізілуде. Алайда, жобаларға жер телімі 
тиімсіз бөлінуде. Мәселен, Шиеліде бір  
жобаның өзіне 4-5 гектар жер табысталған. 

Бұдан бөлек, Ғалым Әміреев Қытай, 
Польша және Иран елдерінің инвесторлары-
мен байланыс орнатылғанын жеткізді. Атап 
айтсақ, өңір экономикасына инвестиция тар-
ту мақсатында Мемлекет басшысының Иран 
Ислам Республикасына барған ресми сапа-
ры кезінде Қызылорда облысы делегация-
сы да қатысты. Іс-шара нәтижесінде ме-
таллургия, тау-кен, ауыл шаруашылығы, 
көлік-логистика, туризм, ғылым және білім, 
медицина салаларында жалпы құны 2 мил-
лиард доллар болатын 66 екіжақты құжатқа 
қол қойылды. Олардың ішінде ең ірі жоба 
ирандық «Каве Индастри Групп» компания-
сымен жасалды. Келісімге сәйкес, Қызылорда 
облысында кальцийлендірілген сода өн-
діретін зауыт салынатын болады. Құны 200 
млн АҚШ долларын құрайтын бұл өндіріс 
орны Қызылорда қаласындағы шыны зауы-
тын салу жобасының жалғасы болады деп 
жос парланып отыр. 

Жалпы, 2016 жылғы I тоқсанда өңдеу 
өнеркәсібіне тартылған инвестиция көлемі 
1,5 млрд теңгені құрап, өткен жылдың осы 
кезеңімен салыстырғанда 8,9 есеге өсті. 
Көрсеткіштің өсу қарқыны бойынша облыс 
республикада 1-орында. 

– Шетелдік инвесторларды көп жағдайда 
жергілікті жердегі саяси және әкімшілік 
кедергілер толғандырады. Оларды біз тек 
инвестфорум кезінде  жақсы қарсы алу-
мен шектелмей, басқа да уақытта жүйелі 
байланыс орнатуымыз керек. Біздің өңірге 
инвестиция келуі қиын. Оны сарапшы-
лар да айтуда. Алайда, 2013 жылдан бері 
бұл көзқарас жойылды. Облыс әкімінің 
атқарған жұмыстары нәтижесінде инвестор-
лар өңірге қызығушылықпен қарайтын бол-
ды. Жергілікті биліктің мүдделі және дай-
ын инфрақұрылымның болуы аймаққа 
инвесторлардың келуіне жол ашты, – де-
ген Ғ.Әміреев аудан және басқарма бас-
шыларын инвесторларды тартуда және 
келіссөз жүргізуде жайбасарлық көрсетпеуге 
шақырды. 

Ал облыс әкімі өңір экономикасын 
әртараптандырудың маңызын айта келе, 
үсті-үстіне мейрамхана мен сауна салу-

дан жалықпайтын кәсіпкерлерді сынға 
алды. Олар өңдеу өндірісіне көшуге жа-
салып жатқан мүмкіндіктерді пайдалануы 
қажет. Бұған қоса, аудандар мен ауылдардағы 
кәсіпкерлерге түсіндіру жұмыстарын жүргізіп 
қана қоймай, олардың жобаларын жетелеу 
керектігін айтты.

Ал келесі жылы елімізде ЭКСПО 
көрмесі өтеді. Оған Сыр өңірі дайын ба? 
Бұл жөнінде облыстық кәсіпкерлік және 
туризм басқармасының басшысы Мирас 
Төлебаев баяндады. Оның айтуынша, қазіргі 
таңда облыста туризм саласының басым 
бағыттарына «Байқоңыр» кешенінде жер 
бетіндегі туризмді дамыту, «ЭКСПО – 2017» 
халықаралық мамандандырылған көрмесін 
өткізу мен ұйымдастыру іс-шаралары жата-
ды. Сонымен бірге, «Батыс Еуропа – Батыс 
Қытай» халықаралық автокөлік дәлізі бойын-
да жол бойы қызмет көрсету кешендері да-
мытылады. «Байқоңыр» брендін ілгерілету 
мақсатында «Байқоңыр» спорттық-туристік 
жобасын жүзеге асыру үшін «Каспиан Сер-
вис» компаниясымен бірлесіп жұмыстар 
атқарылмақ.

Бұдан соң облыстық денсаулық 
сақтау басқармасының басшысы Ақмарал 
Әлназарова міндетті медициналық 
сақтандыруды ендіру мәселесіне тоқталды. 
Оның айтуынша, қазір дайындық жұмыстары 
қызу жүруде. Ол міндетті медициналық 
сақтандыруды ендірудің ережелері мен 
тәртіптерін түсіндірді. Жыл басынан бері 
баспасөз бетінде ақпараттандыру жұмыстары 
қолға алынған. Жұмысшы тобы да құрылған. 

Кеңейтілген мәжілісті қорытындылаған 
облыс әкімі жұмыссыздықты азайту, азық-
түлік бағасының өсуіне жол бермеу қажеттігін 
қадап айтты. 

– Әлеуметтік жағдайы төмен топтарға 
қайырымдылық акцияларын жиі өткізейік. 
Жыл басында айтқанмын, тағы да қай та-
лаймын, дағдарыс кезеңде, 2016 жылы әлеу-
меттік жағынан көмекке мұқтаж жандарға 
қайырымдылық іс-шараларын көбірек 
ұйым    дас тыруды дәстүрге айналдыруы-
мыз керек. Сонымен бірге, тұрмысы төмен 
және көпбалалы отбасылардың балалары-
на берілетін облыс әкімінің грантын 460-қа 
көбейтетін боламыз, – деген облыс әкімі 
тиісті басқарма басшыларына, аудандар мен 
қала әкімдеріне тапсырмалар берді.

Дәурен ОМАРОВ.
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брифинг

 Ғалымның айтуынша, өткен жылы 
Ауыл шаруашылығы министрлігі жаны-
нан Ұлттық аграрлық ғылым және білім 
орталығы құрылып, еліміздегі  23 ғылыми 
зерттеу институты, университеттер, 30-
ға жуық тәжірибе шаруашылықтары, 
14 тәжірибе станциясы, коммерциялау 
орталықтары шоғырландырылған. Мем-
лекет басшысының аграрлық саланы жан-
дандыру жөніндегі тапсырмасын жүзеге 
асыруға арналған шаралар бастамасы әлі 
де жалғасын табады. 

Еліміздегі ауыл шаруашылығы са-
ласын дамытуда Сыр өңірінің де үлесі 
зор. Оның басты себебі, республи-
ка көлеміндегі  күріштің 84, қауынның 
6,4, еттің 1,8, сүттің 1,6,  көкөністің 
2, мал терісінің 1,7 пайызы осы Сыр 
елінде өндірілетінін ғалым атап айтты. 
Аймақтың индустриялық-инновациялық 
дамуы негізінде экспорттық өнімдердің 
көлемін арттырып отырғаны қуантады, 
алдағы уақытта да шет елге шығуға 
мүмкіндік мол. 

– Сыр өңірінің ауыл шаруашылығын 
дамыту бағытындағы ауқымды 
жұмыстары бізге мәлім. Соңғы үш жыл-
да балық кластерін дамытуға көңіл 

бөлінгенін білеміз. 8  балық зау-
ытында 11 мың тоннаға дейін 
балық өндірілсе, 3 мыңға жуық 

фермер, 76 мың үй шаруашылығы жұмыс 
жасауда екен. Бұл тамаша көрсеткіш. Осы 
шаруашылықтарға жастарды тарту үлкен 
мәселенің бірі. Енді осы мәселе бойынша 
жұмыстар жасаймыз деп ойлаймын, –деді 
ғалым. 

Өз кезегінде сөз алған Қазақ өсімдік 
шаруашылығы және егіншілік ғылыми- 
зерттеу институтының бас директоры 
Серік Кененбаев «Қазақстанның шөлейт 
аймақтарындағы егіншілік проблема-
лары» тақырыбында жасаған баянда-
масында  Қызылорда облысының жер 
ерекшелігіне тоқталды. 

80 жылдан астам тарихы бар инс-
титутта ғалымдар 550-ден астам сорт 
шығарған. Осы ретте ғалым Сыр өңірінде 
жүзеге асыруға төрт  жоба ала келгенін 
айтты. Атап айтқанда, бірінші жоба 
жоңышқаның жаңа «Көкара» сор тын 
енгізу болса,  жүгері будандарын да 
өндіріске енгізу жобасы, яғни, бұршақ 
тұқымдас, топыраққа төзімді «Ноқат» 
дақылын  және «Майбұршақ» сортын 
Қызылорда облысында егу. 

Семинар барысында сонымен бірге 
«Жер астынан суғару мәселелері» 
тақырыбында ҚР Ұлттық ғылым 
академиясының академигі Алексей 
Раудың, «Ауыл шаруашылығындағы ко-
операция туралы» Үкілай Керімованың, 

өзге де бірқатар ғалымдардың баяндама-
лары тыңдалды және ғылым мен өндірісті 
ұштастыру бағытында бірлесіп жұмыс 
атқарудың тиімді жақтары талқыланды.

 
***

И.Әбдікәрімов атындағы Қызылорда 
аграрлық техникалық колледжінде 
Қазақ ұлттық аграрлық университеті 
ғалымдарының қатысуымен семинар 
кеңес өтті. Басқосуда облыс әкімінің орын-
басары Серік Қожаниязов агроөнеркәсіп 
кешенін ғылыми және инновациялық да-
мыту жөніндегі ынтымақтастық меморан-
думының маңыздылығына тоқталып, оқу 
орны ғалымдарына алғыс білдірді. Қазақ 
ұлттық аграрлық университетінің рек-
торы Тілектес Есполов аймағымыздың 
соңғы жылдары қарқынды дамығандығын 
айта келе, қатысушыларды ауыл 
шаруашылығын ілгерілету жолын-
да бірлесе жұмыс жасауға шақырды. Ал 
аталған оқу орнының бірқатар ғалымдары 
бірлесе жұмыс жасаудың тиімділігі 
төңірегінде өз ойларымен бөлісті. 

Ғалымдардың аймағымызға 
сапарының басты мақсаты – еліміздің 
аграрлық саласында қызмет атқарып 
жүрген ғалымдар мен аймақтың 
ауылшаруашылық тауарөндірушілері 
арасында тығыз байланыс орнату. Оқу 

орнының ректоры осы салада шешімін 
таппаған мәселелерді жан-жақты зерттеп, 
және оны дамытудың негізгі бағыттары 
бойынша тәжірибелік көмек көрсетуде ая-
нып қалмайтындарын жеткізді. Сондай-
ақ, басқосуда университет ғалымдары 
өңірдегі агроөндірістік кешенді 
жаңғыртуда ауыл шаруашылығы саласы-
на жаңа технологиялар енгізу керектігін 
атап өтті. Оған қоса, аймақтағы фермер-
лер мен тауар өндірушілерге нақты жо-
балар ұсынып, ғылым мен өндірісті 
ұштастыру бағытында бірлесіп жұмыс 
жасаудың тиімді жақтарын талқылады. 

Осыған дейін ОҚО, Алматы, 
Жамбыл және Ақтөбе облыстарын-
да болған жұмыс сапары біздің өңірде 
жалғасын тауып отыр. Алдағы уақытта 
И.Әбдікәрімов атындағы Қызылорда 
аграрлық-техникалық колледжінде 
оқу, білім және ғылым орталығы ашы-
лады. Жиын соңында  Қазақ ұлттық 
аграрлық университеті мен И.Әбдікәрімов 
атындағы Қызылорда аграрлық- 
техникалық колледжі арасында колледж 
ішінен ғылым, білім орталығын ашу және 
мұғалімдердің кәсіби біліктілігін арттыру 
жөнінде меморандумға қол қойды.

Айнұр БАТТАЛОВА.
Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ.  

ЭЛЕКТР 
ЭНЕРГИЯСЫНЫҢ 
БАҒАСЫ НЕГЕ 
ӨСТІ?
Жақында табиғи монополияларды реттеу және 

бәсекелестікті қорғау  департаменті «Қызылорда жарығы» 
холдингтік бірлестігі құрамына кіретін «Энергосервис» 
ЕЖШС, «Дәулетэнерго», «Шиелі жарығы» ЖШС-ның электр 
энергиясының бағасын көтеру туралы хабарламасын қараған 
еді.

Нәтижесінде электр энергиясының бағасы «Энергосер-
висте» 18,75 теңге, яғни 16,8 пайызға, «Шиелі жарығында» 
19,16 теңге, яғни 14,6 пайызға, «Дәулетэнергода» 20,22 
теңге,яғни 13 пайызға өсті. Оған қоса 70 кВт. сағатқа дейін 
пайдалану тарифі 15,99 теңге, яғни 15 пайызға өсті.   

Тарифтің өсуіне біріншіден, «Қызылордажылуэлектрор-
талығынан» сатып алынатын электр энергиясы бағасының 
көтерілуі себеп болып отыр. Екіншіден, электр энергия-
сын «КЕГОК», «ҚЭТТҚ» АҚ желілері арқылы тасымалдау 
тарифтерінің өсуі әсер етті.

Сонымен тапсырылған есептер негізінде құзырлы ор-
ган сатып алынған және тасымалданған электр энергияға 
жұмсалған шығындарды есептей отырып тарифке электр 
станцияларының көтерілген бағасын, тасымалдау қызметін  
қосты. Ал ЭЖМ-ның жабдықтау шығындары 2013 жылдан 
бері өзгеріссіз.

Электр энергиясын пайдаланушылардан қарызын өндіріп 
алу жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Өткен жылы сотқа та-
лап арыз беру арқылы 104 млн. теңге қарыздың 81 млн. теңгесі 
өндірілген. Ал жыл басынан бері сотқа 220 тұтынушыға бай-
ланысты 86 млн. теңгеге талап арыз жолданып, оның 71 
млн. теңгесі өндіріліп отыр. Бұл жұмыс төлем жүргізбейтін 
тұтынушылардан қарызды толығымен өндіргенше жалғасын 
табады. Болжам бойынша әлі де 100 млн. теңгеге талап арыз 
жолдау жоспарлануда. 

Тұтынушыларға төлем жүргізу ыңғайлы болу үшін көп 
жұмыстар атқарылған. Соңғы көрсеткішпен қарыз сомасын 
көрсететін терминалдар арқылы төлем жасау мүмкіндігі бар. 
Облыста 700-ге жуық төлем терминалдары, оның ішінде 
«Киви», «Касса 24»-те төлем қабылданады. Сонымен бірге 
«Сбербанк», «Каспий кошелек» терминалдары арқылы ко-
миссиясыз төлем жүргізіліп жатыр. Тұтынушылардан төлем 
терминалдары арқылы қабылданатын түсім 7 есеге өскен. 
«Энергосервис» сайтында тұтынушы жеке бет есебін теріп, 
өзінің қарызын біле алады және банктік карточкасы арқылы 
төлем жүргізе алады. 

«Автообзвон» қызметі ай сайын қарызы бар 
тұтынушыларға телефон арқылы хабарлама береді. Жыл 
ортасына қарай тұтынушылардың мобильді телефондарына 
СМС арқылы қарызы және уақытылы төлем жүргізуі туралы 
хабарлама жіберілетін болады.

– Елбасының «Ұлт жоспары: 100 нақты қадам» 
бағдарламасын басшылыққа алып, жергілікті жерде 
өнім өндірумен бірге ауылшаруашылық дақылдарын 
өңдеуге де мән беру керек екендігі диқан қауымына 
жеткілікті түсіндірілді. Алдағы уақытта та осыған 
орай ұйымдастыру жұмыстары жүргізіле береді. 
Аудан әкімі Қайратбек Сәрсенбаев әлемдегі бо-
лып жатқан түрлі жағдайларға байланысты жылдың 
күрделірек боларын ескерте отырып, бірнеше 
жиындар өткізді. Қазір осы бағытта үйлестіру, 
ұйымдастыру  жұмыстарын жүргізіп келеміз. 
Мәселен, дақылдарды әртараптандыру мақсатында 
өз жоспарларымызды қайта қарап, аудан бойынша 
өткен жылмен салыстырғанда  1 мың гектарға таяу 
күздік және жаздық бидайды артық орналастыратын 
болсақ, бақшаның көлемін 400 гектарға, көкөніс пен 
картопты 200 гектарға молайтамыз деп отырмыз. 

Әсіресе, ірі шаруашылық құрылымдары «Шиелі-
Ақмая» «Бидайкөл», «Төңкеріс-К», «Бестам Елі» ша-
руа қожа лықтарының  ықыласы тіптен жоғары. Олар 
биыл өз дерінде егілетін түрлі дақылдарынан мол 
өнім алуға жұмыла кірісті. Өйткені су жеткілікті, 
агротехникалық ша раларды уақытылы жасауға тех-
никалары сай. Үстеп қорек теңдіруге минералды 
тыңайтқыш пен жанар-жағармайдан тапшылық ту-
майды деп ойлаймыз. Осының бәрі нәтижелі еңбек 
пен берекелі қырманның белгісі болуы тиіс. 

Аудан бойынша биылғы жылы егіске 7632 тон-
на минералды тыңайтқыш қажет болса, 5339 тонна 
аммоний сульфатына шаруашылықтардан сұраныс 
түсіп, қаржылары аударылды. Карбомид, аммофос 
және селитра, суперфосфатқа тиісті көлемде сұраныс 
жасалынды. Бұл мәселе де тез арада шешіледі деген 
сөз.

Егіншілік саласындағы ең бір басты мәселе тұқым 

дайындау екендігі белгілі. Бұл орайда, күріш егісіне 
қажетті 2600 тонна күріш тұқымы «Қазагрэкс» АҚ-
ның Шиелі ауданындағы зертханасынан тексеруден 
өтті. Сондай-ақ, «Төңкеріс-К» шаруа қожалығы Ре-
сейден 125 тонна элита тұқымын алуға келісім жа-
сап, жұмыстар жүргізіп жатыр. «Ы.Жақаев атындағы 
ғылыми-зерттеу институтынан, «Таң» тұқым 
шаруашылығынан «Лидер» сорттары алынды.  

Жанар-жағармайға да қатысты жүргізген 
жұмыстарымыз қанағаттанарлық. Көктемгі егіске 
2280 тонна дизель отыны бөлінді. Оның операторы 
«РК Мұнай» ЖШС. 

Техника паркін жаңалауда «Ақмая» шаруа 
қожалығы 166 млн теңгеге «Торм», «Макдон» ком-
байндарын алуға жұмыс жасаса, мүндай үрдіс ірі 
қожалықтар «Төңкеріс-К» «Бидайкөл», «Байсын» 
шаруашылықтарында да жалғасуда.  Олар аталмыш 
салаға өз қаражаттарын салып, егіншіліктің агротех-
никасын заман талабына сай жүргізуге дайын. 

Су жолдарының дайындығы туралы да айта 
кетейін. Биылғы жылы «Жаңа Бестам» каналындағы 
су тоспасының қақпақтары жаңартылса, ПК-85, Р-5, 
0-1 каналдарының өткелдері, Р-7 каналының ПК-245 
су тоспасы жөнделді. Сонымен қатар, 32 шақырым 
ішкі су жолдары қазылу үстінде. 

Нақты уақытта күздік бидай мен жаздық бидайға 
агротехникалық шаралар жүргізілсе, 1088 гек-
тар мақсары дақылы да егілді. 3030 гектар жаңа 
жоңышқа да себілді. Ендігі бар күш күріш дақылын 
орналастыруға жұмсалынады. Қорыта айтқанда, 
Шиелі ауданы егінішілік саласын жаңа деңгейге 
көтеріп, мол әрі сапалы өнім алуға қызу жұмыс 
жүргізу үстінде деп толық сеніммен айта аламыз.  

Жазып алған
 Нұрмахан ЕЛТАЙ.

Арал аудандық мәслихатының кезекті  ІІ сес-
сия  сында аудан  әкімінің орынбасары Мұхтар Ораз-
баев «Агробизнес-2020» бағдарламасы аясын-
да қабылданған «Алтын асық», «Құлан», «Сыбаға» 
бағдарламаларының аудан көлемінде орындалу ба-
рысын кең тұрғыда қамтыды. Аудандағы ауыл 
шаруашылығы құрылымдарының басым бөлігі 
негізнен мал шаруашылығымен шұғылданады. Төрт 
түлік малы да жылдан жылға өсіп, олардан алынатын 
өнім түрлері де көңіл көншітеді. Өткен жылдың осы 
кезеңімен салыстырғанда ет, сүт өндіру артығымен 
орындалған.  

Нақты кезеңде аудан көлеміндегі 8 шаруашылық 
асыл тұқымды мал өсірумен айналысады. Аталған 
шаруашылықтарда жылқы, түйе, мүйізді ірі қара 

күтімге алынып, бағылуда. 
«Сыбаға» бағдарламасы 
аясында 2011-2014 жыл-
дары барлығы 14 ша-
руа қожалығы қомақты 
қаржы иеленген. «Құлан» 
бағдарламасымен «Арал 
ырысы» кредиттік 
серік тестігі» ЖШС 
арқылы  бірнеше ша-
руа қожалықтары не-
сие алып, мал тұқымын 
асылдандыруға ден 
қойған. Оған қоса осы 
кредиттік серіктестігі және 
«Аграрлық несие корпо-
рациясы» АҚ облыстық 
филиалынан қаржы ал-
ған дар, «Алтын асық» 
бағдарламасымен несие -
ге қол жеткізгендер де 

баршылық. Өткен жылдың қортындысымен Арал ау-
даны облыста мал шаруашылығы бойынша жеңімпаз 
аудан деп танылуы төгілген тердің жемісі екені анық.

Сессияда күн тәртібіндегі өзге де тақырыпқа орай 
экономика және жоспарлау бөлімінің басшысы Ер-
жан Жеткерұлы, аудан әкімінің орынбасары Жұмагүл 
Әлішева, «Нұр Отан» партиясы аудандық филиалы  
төрағасының бірінші орынбасары Алдаберген Жола-
нов, аудандық мәслихаттың хатшысы Дәуренбек Ма-
динов хабарлама жасады.

Сессияға аудан әкімі Абзал Мұхимов қатысты.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Арал ауданы.

МІНДЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК 
МЕДИЦИНАЛЫҚ 
САҚТАНДЫРУ ЖҮЙЕСІ
 

Елбасының «Ұлт жоспарына» сәйкес,  елімізде 2017 жылдан бастап, міндетті 
әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі енгізіледі. Халық арасында 
жаңадан енгізілетін жүйенің мақсаты мен міндеттері туралы көбірек насихат-
тап, оның тиімділігі мен ерекшеліктерін атап өтуіміз қажет.
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде азаматтарға  медициналық 

қызметтің екі топтамасы ұсынылады. Бірінші, елдің барша азаматтары үшін қолжетімді, 
базалық қызметтер. Яғни, жедел-жәрдем қызметі, әлеуметтік маңызды аурулар, төтенше 
жағдайлар, профилактикалық екпе (вакцинациялау) кезінде көрсетілетін медициналық 
көмекті қамтиды.  Тағы бірі – салық органдарына немесе жұмыссыз ретінде еш жерге 
тіркелмеген, бірақ өзі-өзін жұмыспен қамтыған тұрғындарға да  емханалық көмек көрсету 
қарастырылған.  

Екінші, жаңадан құрылатын медициналық сақтандыру Қорының  ұсынатын 
қызметтеріне – абулаториялық-емханалық көмек, стационарлық көмек (әлеуметтік 
маңызды ауруларды есептемегенде), күндізгі стационарда немесе үй жағдайында 
ұйымдастырылған стационарлық көмек (әлеуметтік маңызды ауруларды есептемеген-
де), қалпына келтіру емдік шаралары, медициналық реабилитация, паллиативтік көмек,  
мейірбикелік қарау,  жоғары технологиялық көмек топтамасы кіреді. Бұл қызметтердің 
барлығы, қорға жарна төлейтін ел азаматтарымен бірге  шетілдіктерге де қатысты.   

Құрылтайшысы және бірден-бір  акционері ел Үкіметі болып табылатын қордың мін-
деті – ай сайынғы жарналарды шоғырландырып, көрсетілген медициналық қыз мет тер ге 
уақытылы ақы төленуін қамтамасыз ету және  медициналық қызметтің сапасын арттыру.

Қорға жарна төлеу, соңғы екі жылдағы орташа айлық еңбекақының мөлшері негізінде 
есептелінеді, және кезең-кезеңімен жүзеге асырылады.  Қорға аударымдарды жұмыс 
берушілер, өз-өзін жұмыспен қамтығандармен бірге әлеуметтік осал топтар үшін мем-
лекет төлейтін болады. Әлеуметтік топтарға, 18 жасқа дейінгі балалар,  жүкті әйелдер, 
бала  тууына байланысты, жаңа туған баланы асырап алған, 3 жасқа толғанға дейін бала 
күтіміне байланысты еңбек демалысына шыққан аналар, «Алтын алқа» және «Күміс 
алқа» иегерлері, Ұлы Отан соғысының мүгедектері мен қатысушылар, оған теңестірілген 
азаматтар, мүгедектер, білім беру ұйымдарының күндізгі бөлімдерінде оқитын студент-
тер, жұмыссыз ретінде тіркелгендер, зейнеткерлер, интернаттық мекемелерде білім алып, 
тәрбиеленіп жатқандар, сот шешімімен қылмыстық-атқару мекемелерінде жазасын өтеп 
жатқандар, уақытша оқшаулау изоляторлары мен тергеу изоляторларында отырған аза-
маттар жатады.

Міндетті әлеуметтік медициналық қорының тиімділігі – бәсекелестік артады. Әрбір 
азамат емдеу ұйымын өзі таңдайды. Сондықтан да медициналық ұйымдар өз қызметін 
жаңашаландырып, сапалы медициналық қызмет көрсетуге жұмыс жасайды. Сол арқылы, 
мекеме өзінің әлеуетін арттырып, мамандардың біліктілігі мен жауапкершілігіне иек ар-
тады. Бұл жерде, мемлекеттік және жекеменшік медициналық ұйымдардың арасындағы 
бәсекелестіктің нәтижесінде, сапалы медициналық қызметке қолжетімділік артады.   

 Қорыта келгенде, қоғамның бірінші байлығы саналатын денсаулық сақтау мәселесі 
ешқашан күн тәртібінен түспек емес. Келер жылдан бастап енгізілетін міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесі туралы әрбір қоғам мүшесі білуі тиіс. Ол өз өмірі мен 
денсаулығы үшін аса қажет.   

Ақмарал ӘЛНАзАРОВА, 
облыстық денсаулық сақтау басқармасының  басшысы. 

Жаңа Заңға сәйкес азаматтарға 
медициналық қызметтің 2 түрлі пакеті 
ұсынылады. Біріншісі – республикалық бюд-
жеттен қаржыландырылатын медициналық 
көмектің мемлекет кепілдендірген көлемін 
ұсынатын базалық пакет. Ол Қазақстанның 
барша азаматтары үшін қолжетімді болмақ. 
Пакеттің құрамына жедел-жәрдем қызметі, 
санитарлық авиация, әлеуметтік маңызды 
ауруларға, сондай-ақ төтенше жағдайларда, 
профилактикалық екпе кезінде көрсетілетін 
медициналық көмек кіреді. Сонымен қатар, 
2020 жылға дейін өзін-өзі өнімсіз жұмыспен 
қамтыған (салық органына өзін-өзі 
қамтыған азамат ретінде немесе әлеуметтік 
сала органдарында жұмыссыз ретінде 
тіркелмеген, қорға жарна төлемейтін) 
тұрғындарға республикалық бюджеттің 
есебінен амбу латорлық-дәрілік қамтамасыз 
етіле тін амбулаторлық-емханалық көмек 
көрсету қарастырылған. Екіншісі – жаңа-
дан құрылатын медициналық сақтан-
дыру Қоры ұсынатын сақтандыру 
паке ті. Оған абулаторлық-емханалық кө-
мек, стационарлық көмек (әлеуметтік 
маңызды ауруларды есептемегенде), ста-
ционарлық көмекті алмастыратын көмек 
(әлеуметтік маңызды ауруларды есептеме-
генде), қалпына келтіру емдік шаралары, 
медициналық реабилитация, пал лиативтік 
көмек және мейірбикелік қарау мен жоғары 
технологиялық көмек кіреді. Аталмыш 
пакетті алу құқығы әлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесіне қатысушы ҚР азамат-
тарына, ҚР аумағында тұрақты өмір сүретін 
және қорға жарналар төлейтін шетелдіктер 
мен азаматтығы жоқ тұлғаларға беріледі. 
Сонымен қатар, мемлекет экономикалық 
белсенділігі төмен, әлеуметтік осал топ 
мүшелері үшін жарна төлейтін болады. 
Жұмыс берушілер – жүмыскерлер мен жал-
дамалы жұмысшылар үшін аударымдар 
және қызметкерлер мен салық органдарын-
да тіркелген өзін-өзі қамтыған азаматтар 
өздері үшін жарна төлейтін болады. 

Міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қоры – міндетті ай сайынғы жар-
наларды шоғырландыру, міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру шеңберінде 
көрсетілген медициналық қызметтерге 
уақытылы ақы төленуін қамтамасыз ету 
және еліміздегі медициналық қызметтің са-
пасын арттыру мақсатында құрылады. Оның 
құрылтайшысы және бірегей акционері ҚР 
Үкіметі болып табылады. 

Мемлекет төлейтін әлеуметтік осал 
топ үшін жарнаның мөлшерлемесі ста-
тистика саласындағы уәкілетті орган 
айқындайтын соңғы екі жылдағы орта-

ша айлық еңбекақының мөлшері негізінде 
есептелінеді, және 2017 жылдың 1 шіл-
десінен мөлшерлеме көлемінің – 4%-н, 
2018 жылдан бастап – 5%-н, 2023 жыл-
дан – 6%-н, 2024 жылдан – 7%-н құрайтын 
болады. Жұмыс берушілер аударымдары 
жұмыскерге төленетін жұмыс берушінің 
шығыстарының   2017 жылы – 2%-ы, 
2018 жылы – 3%-ы, 2019 жылы – 4%-ы, 
2020 жылдан – 5%-ы көлемінде болады. 
Қызметкерлер жарнасының мөлшерлемесі 
олардың табысының 2%-н құрайтын бо-
лады, аударым 2019 жылы 1%, 2020 
жылдан бастап 2% болады. Бұл жарна-
лар сомасы жеке табыс салығын есеп-
теу кезінде шегерілетін болады. Өзін-өзі 
жұмыспен қамтыған азаматтар жарнасының 
мөлшерлемесі (жеке кәсіпкерлер, жеке но-
тариустар, жеке сот орындаушылары, ад-
вокаттар, кәсіби медиаторлар, азаматтық-
құқықтық негіздегі келісім бойынша кіріс 
табатын жеке тұлғалар) олардың кірісінің 
2017 жылы 2%, 2018 жылы 3%, 2019 жылы 
5%, 2020 жылдан бастап 7%-н құрайтын бо-
лады. 

Міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесі – мемлекеттің, жұмыс 
берушілердің және азаматтардың ортақ 
жауапкершілігі қағидасына негізделген. 
Яғни, мемлекет міндетті медициналық 
сақтандыру жүйесін мемлекеттік реттеу 
және қор активтерінің сақталуына кепілдік 
берумен шектеліп қалмай, заңмен бекітілген 
әлеуметтік осал 12 топ үшін міндетті 
әлеуметтік медициналық сақтандыру 
қорына жарна аударуды өз мойынына алып 
отыр. 

Міндетті әлеуметтік медициналық 
қор құрудағы тағы бір өзекті мәселе – 
медициналық қызмет сапасын арттыру. 
Аталған заңға сәйкес міндетті әлеуметтік 
сақтандыру жүйесінде азаматтардың 
алғашқы медициналық-санитарлық көмек 
ұйымын және стационарлық көмек көр-
сететін ұйымды таңдауға құқығы бар. Яғни, 
азаматтарға таңдау еркіндігі беріле отырып, 
медициналық қызмет көрсетудің рыногы 
қалыптасады. Медициналық мекемелердің, 
олардың жұмыскерлерінің және жеке 
дәрігерлердің өз еңбегінің саны мен сапа-
сына тікелей мүдделілігі пайда болады. Бұл 
өз кезегінде жоғары сапалы медициналық 
қызметтің қолжетімділігін арттыруға ықпал 
етеді.

Бақыт ИСМАХАНБЕТОВ,
медициналық қызметке ақы төлеу 

комитетінің Қызылорда облысы
бойынша департаменті басшысы.

БАСТАМА ТҰРҒЫНДАР 
МҮДДЕСІН КӨЗДЕЙДІ

2015 жылдың қараша айында «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру тура-
лы» Қазақстан Республикасының заңы қабыданды. Аталған заң жобасы ҚР Президенті 
Н.Назарбаевтың айқындаған бес институционалдық реформаны іске асыру жөніндегі 
«100 нақты қадам» Ұлт жоспарының 80-ші қадамын іске асыру шеңберінде әзірленді. 
заң жобасын дайындау барысында үздік халықаралық тәжірибе мен әлеуметтік 
әділеттілік қағидалары қолданылды. 

БАҒДАРЛАМА БАРЫСЫ ТАЛҚЫЛАНДЫ

КөКтемгі егіс

ДИҚАНДАРДЫҢ 
СЕНІМІ НЫҚ

Биыл Шиелі ауданы бойынша 26661 гектар жерге ауыл 
шаруашылығы дақылдарын орналастыру жоспарланды. Оның 
ішінде дәнді дақылдар үлесі 11480 гектар болса, күріштің көлемі 
10000 гектар. Сыр салысының көлемін жалпы 8 мың гектар-
дан асыра алмайтын аудан диқандары үшін өткен жылы облыс 
әкімінің тікелей араласуымен пайдалануға берілген үрлемелі 
су тоспасы үлкен көмек болды. Дарияның төменгі табаны-
нан су алуға мүмкіндік беретін тоспа  диқандардың сенімін 
нықтады, қадамын тіктеді. 

Биылғы егіншілік саласының жай-күйіне орай аудан 
әкімінің орынбасары Тұрмағанбет Жағыпаров былайша 
баяндайды.

БІРЛЕСКЕН БАСТАМАНЫҢ 
БЕРЕРІ КӨП

Өңірлік коммуникациялар орталығында 
облыстық энергетика және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылығы басқармасы 
басшысының орынбасары Мерей Мейірбеков, 
«Қызылорда жарығы» холдинг бірлестігінің 
атқарушы директоры Еркебұлан Есенбаев БАҚ 
өкілдеріне арнап брифинг өткізді.



ҚАЗБА БАЙЛЫҚ –
ЕЛ ИГІЛІГІНЕ
Сыр қойнауында  мұнайдың, газдың, өзге де  металдардың көздері жетерлік. Олар-

ды ел игілігіне  асыруға мүмкіндіктер жасалды. Тоқсаныншы жылдар ортасында 
«Құмкөл» кен орнынан жылына 5-6 млн. тонна мұнай, 4 млрд. текше метр газ өндіруге  
қол жеткізуге негіз салынуда. Қазақстан-Германия және мұнай өндірудің  озық тех-
нологиясын жетік меңгерген  Канада мемлекетінің “Тұран-Петролеум” фирмасымен 
бірлескен кәсіпорындар құрылды. Екеуі де  мұнай өндіру мен өңдеудің озық техноло-
гиясын Алматы мен Қызылордаға жеткізіп,  іске кірісті. Мәселен, немістер жағы 300 мың доллар қаржы 
бөлмекші.  Мұнай айыру зауытын салып, жанар-жағармайға  деген тапшылықты жою мәселесі көзделуде. 

Өркендеген елдермен бірге өзара ынтымақтастықта мұнай мен газ өндіруді  жеделдету көзделуде. 
Сол орайда АҚШ, Англия іскерлерінің қатысуымен “Қуат”  бірлескен  кәсіпорны құрылды. Сонымен 
қатар Одақ тарағалы тоқырауға ұшыраған  Шиелідегі №6 кен басқармасы мен «Шалқия» кенішіне  шет 
елдік компаниялардың ықыласы бөтен емес, сондықтан оларды  тарту ісі қолға алынуда.  Алдын ала 
болжам бойынша 1996 жылдан бастап электр қуаты үшін газ беріле бастауы керек. Ал 1997 жылдан ба-
стап  қала тұрғындарына сығымдалған  көгілдір отын  жеткізілуі әбден мүмкін.

Биыл «Құмкөл» кенішіне – 5 жыл.  Кеніштен алғашқы жылы бар-жоғы  500 мың тонна мұнай 
өндірілсе, биыл оның  көлемі 2 млн. тоннаға жуықтады. Оның жалпы қоры 350 млн. 
тонна мұнай, 1 млрд. текше метр  табиғи газ деп есептеледі. Кеніште 4 мыңдай адам 
еңбек етеді, ондағы мамандар мен жұмысшылардың   90 пайызы жергілікті тұрғындар.
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1995 жылдың басты саяси оқиғасы 
1994 жылы сайланған Жоғарғы Кеңестің 
заңсыз деп танылуы мен осы жағдайдан 
келіп туындаған саяси ахуалға, Елбасы 
Н.Назарбаевтың өкілеттігін 2000 жылға 
дейін ұзарту туралы республикалық 
референдумның өткізілуіне, жаңа Конс-
титуцияны қабылдауды тездету мен 
оның қабылдануына байланысты про-
цес терге қатысты болды. 1995 жыл еліміз 
тарихындағы саяси дамуға серпін бер-
ген оқиғалар легімен есте қалды. Осы 
жылғы саяси оқиғаның бірі – жаңа 
Конституцияның қабылдануына қатысты 
процесс 1994 жылдың соңынан басталған 
болатын. 1994 жылы желтоқсанда Ел-
басы Н.Назарбаев құпия жағдайда 
Қазақстан Республикасының Әділет 
министрі Нағашыбай Шәйкеновке жаңа 
Конституцияның үлгі-жобасын таныс-
тырып, жобаны одан әрі жан-жақты 
талқылап жетілдіруді және оны Жоғарғы 
Кеңестің алдағы мәжілістерінің бірінде 
талқылауға ұсынуды тапсырды. Жаңа 
жобадағы басты өзгеріс мемлекеттің си-
паты – парламенттік республикадан 
президенттік республикалық басқаруға 
көшу болатын. Жобаны әзірлеу бары-
сында жаңа өзгерістер, қосымшалар, 
ұсыныстар, бірінен соң бірі көбейе түсті. 
Кейіннен белгілі болғандай сол тұста 
жаңа Конституцияның жобасы әзірленіп, 
оны жуық арадағы Жоғарғы Кеңестің 
талқылауына дайындық жұмыстары таяу 
қалғанда ел тарихында ешкім күтпеген 
оқиға болды. Бір жыл бұрын ғана 
сайланған және алаңсыз жұмыс істеп 
жатқан Жоғарғы Кеңестің қызметі заңсыз 
деп танылды.

Жағдайдың күрделі екендігін және 
оның дағдарысқа ұласып кетпеуін көздеп, 
Елбасы Н.Назарбаев 8 наурызда мәлімдеме 
жасады. Онда: “Жуырда заң шығару және 
атқару тармақтары арасындағы келісімді 
ықпалдастықты қамтамасыз ету тура-
лы келісімге қол қойысқанымыз – соның 
айғағы. Енді, міне, Конституциялық 
Соттың шешімі төбеден түскендей 
оқиға болып отыр. Тек парасаттылық, 
ұстамдылық, заңға мүлтіксіз бағыну 
ғана бізге бірден-бір дұрыс шешім та-
уып, парламент дағдарысына жол бер-
меуге мүмкіндік туғызады. Сөйте тұрса 
да, Конституциялық соттың шешіміне, 
кімнің мүддесін қозғаса да құрметпен 
қарауымыз керек. Тек сондай жағдайда 
ғана Қазақстанның шынында да құқықтық 
мемлекетке, заңның салтанат құруына 
қарай бағыттап келе жатқандығы жайын-
да айта аламыз”, – делінді.

8 наурызда Елбасы Н.Назарбаев 
Қазақстан Республикасы Консти-
туциясының 131-бабына орай Консти-
туциялық Сот қаулысына қарсылық 
енгізді. Келесі күні, 9 наурызда дәл осын-
дай қарсылықты Жоғарғы Кеңес Төрағасы 
Ә.Кекілбаев та енгізді.

Жоғарғы Кеңес 11 наурызда “Конс-
титуцияға өзгерістер және қосымшалар 
енгізу туралы” конс ти туциялық заң, 

“Конституциялық сот қызметін тоқтата 
тұру туралы” қаулы қабылдады. Бірақ, бұл 
құжаттар заң тұрғысынан Конституциялық 
сот шешімінің күшін жоя алмайтын еді.

Конституциялық Соттың шешім-
де ріне орай 11 наурызда Елбасы 
Н.Назарбаев “Қазақстан Республикасы 
Конституциялық Сотының 1995 жылғы 
6 наурыздағы қаулысынан туындайтын 
шаралар туралы” Жарлыққа қол қойды. 
Ол Жарлық бойынша, депутаттардың 
қызметке орналасуына көмек көрсету, 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесі 
қызметінің тоқталуына байланысты басқа 
да мәселелерді шешу үшін вице-президент 
Е.Асанбаев басқаратын мемлекеттік ко-
миссия құрылды.

Парламент өкілеттігі Конституцияға 
сәйкес болмаса, сондай заңсыз Жоғарғы 
Кеңестің қатысуымен құрылған үкіметтің 
өкілеттігі де Конституцияға сәйкес емес 
деп танылған еді. Сондықтан да үкімет 11 
наурызда өз өкілеттігінен бас тартты. Оны 
Президент Н.Назарбаев қабыл алды. 11 на-
урыз күні Орталық сайлау комиссиясының 
да өз өкілеттігінен бас тартуы қабылданды.

1994 жылы наурызда сайланған 
Жоғарғы Кеңес заңсыз деп танылғаннан 
кейін жаңа Конституцияны қабылдауды 
тездету қажет болды. 1995 жылы 1 на-
урызда Президент Жарлығымен 
Қазақстан Республикасында қоғамдық 
тұрақтылық пен ұлтаралық татулықты 
нығайту мақсатында және Қазақстан Ре-
спубликасы Конституциясының 78-ба-
бына сәйкес Қазақстан Республикасы 
Президентінің жанынан консультативтік 
– кеңесші орган ретінде Қазақстан 
халықтарының Ассамблеясы құрылды. 
Ассамблеяның осы жылдың 24 науры-
зында шақырылған бірінші сессиясында 
Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Назарбаевтың өкілеттігін 2000 жылғы 1 
желтоқсанға дейін ұзарту туралы бастама 
көтерілді.

1995 жылы 29 сәуірде өткен 
тұңғыш республикалық референдум-
да референдумға қатысу үшін тізімге 
енгізілген 9 млн. 110 мың азаматтың 8 млн. 
309 мың 637-сі дауыс беруге қатысып, 
олардың 7 млн. 932 мың 837-сі (95,46%) 
Н.Назарбаевтың өкілеттігін ұзартуды 
жақтап дауыс берді.

Референдумнан кейін Президенттің 
тапсырмасы бойынша Әділет министрі 
Н.Шәйкеновтің басшылығымен заң ғы-
лым дарының білікті мамандары Б.Мұха-
меджанов және К.Колпаков еліміздің жаңа 

Конституциясы жобасы бойынша жұмыс 
жасады.

Жаңа Конституция Қазақстанды 
президенттік республика деп жариялады. 
Тәуелсіз жас мемлекет үшін президенттік 
басқаруды таңдап алу кездейсоқ емес еді. 
Қазақстан жағдайында ең ықтималды 
болатын және қоғамның саяси және 
экономикалық жүйесін реформалауға 
ең қолайлы алғышарттарды жасайтын 
басқарудың дәл осы тұсы еді.

1995 жылғы Конституция шын 
мәнінде халықтың ерік-жігерінің көрінісі 
болды, ал Қазақстан халқы Негізгі 
Заңның қосалқы авторына айналды. 
Референдумның нәтижесі бойынша 1995 
жылы 1 қыркүйекте өткен баспасөз кон-
ференциясында Н.Назарбаев барлық 
қазақстандықтарды біздің жас егемен 
мемлекетіміздің өміріндегі осы бір тарихи 
оқиғамен құттықтады.

1995 жылы 5 желтоқсанда Парла-

ментке тұңғыш сенаторлар сайланды. 
Сол кездегі облыстар және Қазақстан 
Республикасының астанасы – Алма-
ты қаласының әрқайсысынан екі адам-
нан 30 депутат сайланды және жеті сена-
торды өз өкілеттігі мерзіміне Президент 
тағайындады. Ал 9 желтоқсанда еліміздің 
67 аумақтық сайлау округтерінде сайлау 
өтті. 23 желтоқсанда 24 округте қайта дау-
ыс беру өтіп, еліміздің тұңғыш Мәжілісінің 
67 депутаты сайланды. Еліміздің тұңғыш 
кәсіби парламенті өзінің алғашқы қызметін 
1996 жылдың қаңтарында бастады.

1995 жыл еліміз тарихында болып 
өткен Жоғарғы Кеңестің заңсыз деп та-
нылуы және соған қатысты болған сая -
си процестер, Қазақстан халықтары 
Ассамблеясының құрылуы, Елба-
сы Н.Назарбаевтың өкілеттігінің 2000 
жылғы 1 желтоқсанға дейінгі созылуы ту-
ралы республикалық референдум, жаңа 
Конституцияның қабылдануы, қос па-
латалы Парламенттің алғашқы сайла-
уы сияқты саяси оқиғалармен қатар, 
мәдени өміріндегі айтулы оқиғалармен де 
айшықталды. Оның ең бастысы және ең 
маңыздысы ЮНЕСКО-ның күнтізбесіне 
енгізілген ұлтымыздың ұлы ақыны 
Абай Құнанбаевтың туғанына 150 жыл 
толуының әлемдік деңгейде салтанатты 
жағдайда атап өтілуі болды.

1995 жылдың мәдени-рухани сала-
сындағы оқиғалардың бірі білім беру 
қызметкерлерінің республикалық кеңе-
сінің өткізілуі болды. Кеңесте Үкімет 
басшысының орынбасары И.Тас-
мағамбетов “Білім беру реформасы 
– қоғамымызды әлеуметтік тұрғыдан 
жаңғыртудың стратегиялық бағыты” де-
ген тақырыпта баяндама жасап, білім 
беру саласын реформалаудың бірінші ке-
зекте тұрған міндеттері: білім беруді 
қаржыландыру, жоспарлау, халықаралық 
білім беру кеңістігіне кіру, білім берудің 
мемлекеттік емес секторын дамыту 
мәселелері талқыланып, алдағы атқарылар 
міндеттер белгіленді.

1995 жыл Қазақстан тарихында сая-
си және мәдени-рухани өзгерістермен, 
оқиғалармен қатар ел экономикасында 
жекешелендірудің екінші кезеңінің (1993-
1995) аяқталуымен есте қалды.

(Белгілі ғалымдар М.Мұхамедов пен 
Б.Сырымбетұлының “Тәуелсіздіктің он 
сегіз асуы: құлдыраудан өрлеуге дейін” 
кітабынан).
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ПРЕЗИдЕНттІк 
РЕсПуБЛИкА
ӨМІРГЕ кЕЛдІ

Желтоқсан айында республикалық “Бөбек” 
қорының  президенті Сара Назарбаева Сыр өңірінде 
болып, облыстық “Ақниет” қайырымдылық қорының  
тұсаукесеріне қатысты. “Ақниеттің” қорына аудан-
дар 100-200 мың, мекемелер 300-500 мың көлемінде 
қаржы аударды.

***
Жыл көлемінде  Сыр бойына  Түркия, Иран, 

Монғолиядан 225 отбасы, барлығы 15 мың адам көшіп 
келді.

***
Соңғы үш жыл ішінде  облыс бойынша  қадірлі 

азаматтарға 33 мерейтой өткізілді. 9 кесене соғылған, 
6 ескерткіш орнатылып, 28 мешіт пен мұражай 
ашылған. 

***
Облыстағы мектептердің барлығында дерлік 

жеке сауда дүкендері ашылып, онда мектептің жеке 
қожалығындағы өсіп-өнген  өнімдер қойылған. Сөйтіп 
білім ордалары өз ғимараттарын жөндеуге қаржыны 
өздері тапты. 

***
Облыс  орталығынан диагностикалық орталық, 4 

дәрігерлік амбулатория пайдалануға берілді.
***

«Арал-Сарбұлақ» магистральдық және Шиелідегі 
топтық су құбырларының екінші кезектері аяқталып, 
ел игілігіне ұсынылды. 

***
Өзбекстан Республикасының Қазақстандағы 

күндері аясында облысқа Қарақалпақ автономия-
лы рес публикасы мен Хорезм облысының  делегаци-
ясы келді. Оларды әуежайда  облыс әкімі бастаған 
топ қарсы алды. Қонақтар облыстың барлық ау-
дандарында болып, тұрғылықты халықтың тыныс-
тіршілігімен танысты. 

***
Қызылорда қаласынан Американың “Пепе интер-

нешел” фирмасының жабдықтары негізінде жұмыс 
істейтін  “Сейхун”  сыра зауыты ашылды. Онда 
күніне 800 литр сыра қайнату көзделуде.  

***
Жыл басында Ақтөбе ұжымдық шаруашылығының 

төрағасы Нұртілеу Салықов биылғы жылды арда-
герлерге арнайтындықтарын баса айтқан болатын. 
Шындығында  жыл көлемінде осы ұжымда ұзақ уақыт 
еңбек етіп, зейнетке шыққан ардагерлерге қажетті 
жағдай жасалды. 

42 НЕМЕРЕЛІ, 6 ШӨБЕРЕЛІ ОТБАСЫ
Шіркейлі каналы бойындағы 272-бекеттегі  

Қызылорда су торабының  сушылары Алдаберген мен 
Шекер Пірназаровтардың отбасында он бір бала 
дүниеге келген-ді. Бір сыныпта бірге оқып, 16 жас-
тарында отау құрған  ерлі-зайыптылардың жасы 
биыл 65-те. 42 немерелі, 6 шөберелі болған ата мен 
әже әлі бақуатты, қайнаған қызу еңбектің бел орта-
сында жүр. Демалыс күндері сушылардың шағын үйін 
балалардың күміс күлкісі мен шаттыққа толы әсем 
үндері кернейді.

Сәуір айында Елбасы Н.Назарбаев 
Сыр өңірінде  болып, ақсақалдардың 
ақ батасын алды. Одан кейін облыстық  
“Динамо”  спорт  кешенін аралап көрді, 
оның ауласына  ағаш отырғызды. 
Бір мезгілде 700-дей адам емделу-
ге болатын  облыстық аурухананың  
құрылыс алаңында, “Ақмешіт” 
дүкенінде, №6 емхана мен Қараөзек 
кеңшарында болып, еңбеккерлермен 
жүздесті. Арал  мәселесіне айрықша 
тоқталып, оның қорына түскен 
қаражаттан өңірге көмек берілетіні 
жайында айтты.  Соғыс және еңбек 
ардагерлерімен кездесті. Прези-
дент Назарбаевтың өкілеттілігін 2000 
жылдың желтоқсанына дейін ұзарту 
жөнінде  29 сәуірде Бүкілхалықтық 
референдум жарияланған бола-
тын. Оны ұйымшылдықпен өткізу 
қажеттігі туындайды. Елбасы өзінің 
халық сенімінен шығатындығына 
сендірді.

ЕЛБАсЫ  оБЛЫстА БоЛдЫ

“КЕҢҚОРЫҚТАҒЫ” САЛТАНАТ
Биыл облыстың шопандар  қауымы 521409 саулықтың әр жүзінен 100-

ден төл алып, 294833 бас қозыны өсімге қалдырды. Шиелі, Қазалы және 
Сырдария аудандарында да әр жүзіне 100-ден төл келсе,  Жаңақорғанда  
бұл көрсеткіш 109-ға жетті. Бұл – республикадағы ең жоғарғы  көрсеткіш. 
Жүз аналықтан 44 бота, 71 құлын алған жаңақорғандықтар “Кеңқорық” 
мал жайылымында салтанатты шара өткізді. Жоғары көрсеткішке жетіп, 
мал басын өз түлігі есебінен көбейтуге атсалысқан аудан малшылары-
на  ақшалай-заттай  сыйлықтар берілді. Ат жарысы ұйымдастырылып,  
ақындар айтысы өткізілді. Оның жеңімпаздарына лайықты сый-сияпат 
көрсетілді. 

“Бірлік” ұжымдық үлес кәсіпорнында  әр жүз саулықтан 120,3-
тен қозы алынып, оның 80 пайызы өсімге қалдырылды.  Мал төлдету 
науқаны алдында кәсіпорын ең жоғары көрсеткішке жеткен шопанға 
4 бөлмелі, екінші орын алғанға 3, үшінші  орынға 2 бөлмелі үйді тегін 
салып беру туралы шешім қабылдаған болатын. Шопандар слетінде 
кәсіпорын төрағасы Аманкелді Абдуллаев бұл берілген уәденің орын-
далатынын сеніммен жеткізді. Ал әр жүз аналыққа 120-ға дейін төл 
алған  “Жұлдыз” ұжымдық үлес кәсіпорны №3 бригадасы мен Талап, 
Төменарық  шаруашылықтары салтанатта жақсы көрсеткіштерге жеткені 
үшін марапатталды.

ОБЛЫСҚА ЖАҢА ӘКІМ
ТАҒАйЫНдАЛдЫ
30 қыркүйекте ҚР Президентінің  Жарлығымен  Бердібек Сапарбаев 

Қызылорда облысының әкімі болып тағайындалды. Әкім  екі күндік іс- 
сапармен Арал ауданын аралады. Аманөткел, Ақбасты, Төбебұлақ елді 
мекендерінде, Құланды жылқы зауытында, “Аралтұз”, “Аралбалық”, 
“Араластық” АҚ-да, Вагон жөндеу зауытында, тігін фирмасында болып, 
олардың жұмыстарымен танысты, малшылармен, ауыл ақсақалдарымен 
жүздесті. Көкарал бөгетінің құрылысымен танысты. “Әркім өзіне 
қолайлы  тіршілікке бейімделсін, сонда өмір сүру көп жеңілдейді” деді 
жаңа әкім.

“ЖАСЫЛ ӨЛКЕ-2000”
ІСКЕ АСЫРЫЛУдА
Аймақта “Жасыл өлке-

2000” бағдарламасының  
жұмыстары ірі-ірі сегіз сала бой-
ынша  жүргізілмекші. Облыстағы 
56 шаруашылықтың әрқайсысы 
10 га, барлығы 560 га жеміс 
ағаштарын егуге  дайын. Ипподром 
аумағындағы 17 га питомник тағы 
бар. Бұрын жеміс ағаштары сырт-
тан алынатын, олардың көпшілігі 
жерсінбейтін. Енді жергілікті жеміс 
ағаштары отырғызылатын  болды. 
Өзбекстан республикасындағы Хорезм облысының  басшылығымен 
тиісті іскерлік  байланыс орнату барысында осы облыс әкімнің орын-
басары бастаған бір топ делегация екі рет  келіп кетті. Соңғы жылдары 
Арал теңізінің құрғаған 18 мың гектар   ұлтанына ағаш егілді, биыл оның 
көлемі 54 мың гектарға жеткізіледі, отырғызылған бау көлемі 84 гектар 
болды. Сондай-ақ темір жол, автокөлік  жолдарының бойына жасыл же-
лек орнатылды. 

“Жасыл өлке-2000” бағдарламасы 1990 жылдан бастап қолға 
алынғаны белгілі. Бес жыл көлемінде өңірде 2,5 гектар жер, 200 гектар  
су қорғау аймақтары көгалдандырылып, бау-бақша, жүзімдіктер салын-
ды.

БАРЛЫҚ САЛАдА ҚҰЛдЫРАУ 
БАйҚАЛдЫ
Облыста  ауыл шаруашылығы өнімдерін  өңдеп, ұқсататын 401 за-

уыт, цех, шеберхана құрылды. Олардың ішінде 12 кіші сүт зауыты, 63 
күріш ақтау цехы, 40 диірмен, 24 өсімдік  майын шығаратын цех, 42 
шағын наубайхана, 30 қауын қақ, қауын құрт дайындайтын, 24 кондитер, 
9 макарон цехы бар. Оларда 1,5 мың адам жұмыс істейді. Өткен жылы 35 
млн. теңгенің өнімі өндірілді. Шиелі ауданы Қазақстанның 30 жылдығы 
шаруашылығында наубайхана ашылып, күніне 1000 көмеш нан пісіруді 
қамтамасыз етті. 

Биыл күріш егісі 26 мың гектарға қысқартылып, оның орнына суды 
аз талап ететін мәдени дақылдар егілген болатын. Соның өзінде облыс 
бойынша 210 мың тонна астық, оның ішінде 174 мың тонна күріш алын-
ды. Орташа өнім гектарына 29 центнерден келді. Сонымен қатар облы-
ста 26 мың га күздік бидай егілді, 69 мың га  сүдігер жыртылды, ол өткен 
жылдан 25 пайыз артық. Облыс бойынша 105,8 мың тонна әртүрлі мал 
азығы дайындалды.

Өткен жылмен салыстырғанда мал басы да,  мал шаруашылығы 
өнімдері де едәуір кеміп кетті. Мүйізді ірі қара 24,7, қой 155,5, жылқы 
8,2, түйе 1,4 мың басқа азайып кетсе, олардан өндірілетін ет өнімдері 
өткен жылдың  бар болғаны 51,12, сүт – 42,4, жұмыртқа 22,5 пайызын 
құрады.  

Өнеркәсіп өнімінің көлемі өткен жылмен салыстырғанда 77,4 пайызға 
өскенімен, кәсіпорындардың 63 пайызы өткен жылғы көрсеткішіне жете 
алмады. Аймақта осы жылдың 11 айында 1311 млн. теңгенің тұтыну тау-
арлары шығарылды, бұл өткен жылғы өнімнің 36,6 пайызын құрайды. 
Халық тұтынатын тауарлар көлемі де кеміді. Кәсіпорындардың  биылғы  
1 желтоқсанға дебиторлық қарызы 5,7 млрд. теңге, кредиторлық қарызы 
7,2 млрд. теңге болды. Көптеген кәсіпорындар өз жұмысын лажсыз 
тоқтатты. 

Үстіміздегі жылдың 10 айында облыс бойынша орташа айлық 
жалақы 3961 теңге болды, ол қараша айында 9,6 пайызға артты дегенмен 
ол республиканың орташа көрсеткішінен 18,8 пайыз төмен. Сонымен 
қатар жылдың соңғы айына зейнетақы бойынша берешек 290 млн. теңге 
болып отыр. Жергілікті бюджеттің мекеме қызметкерлеріне  берешегі 
120 млн. теңге, бұл қазан айымен салыстырғанда 23 пайызға төмен. 

Дайындаған Жұмагүл ОРАЛБАЕВА. 

ЖЫЛ  ЖАҢАЛЫҚтАРЫ

БҰҰ-ның бастамасымен  Алматыда халықаралық кон-
ференция болды. Оған облыс әкімі Сейілбек Шаухама-
нов қатысып,  сөз сөйледі. Содан кейін ҚР Экология және 
биоқорлар министрлігінде БҰҰ Бас хатшысының орынбасары, 
ЮНЕП бағдарламаларының директор-орындаушысы Элиза-
бет Даудсвелл  қатысқан арнайы қабылдауда болып, өз пікірін 
білдірген болатын. 17 маусымда Э.Даудсвелл  бастаған делега-
ция Ленинск қаласына келді.  Шет елдік меймандар  Кіші Арал, 
Көкаралда болып, экологиялық апаттың сұмдық көріністерінің 
куәсі болды. Тартылған теңіз табанынан ұшқан тұз желмен  
жер-жаһанға таралып жатыр. Адамдар апат аймағынан өзге 
жаққа қоныс аударуда.  Әлемге танымал ханым  ұшақпен Арал, 
Қазалы  аудандарының алыс ауылдарын аралап,  Қызылқұм 
кеңшарының №3 ферма орталығында тұрғындармен жүздесті.  
Биылдың өзінде бұл ауылдан 50 отбасы басқа жаққа қоныс 

аударыпты. Аралдықтар Элизабет ханымға ақ бота сыйлап, 
қазақы қамзол кигізді. Көпбалалы отбасылармен, қариялармен 
жүздескен ханым алдағы уақытта  Арал теңізін қалпына келтіру 
барысындағы үлкен шараға ықпал ететініне сендірді.

***
БҰҰ Бас хатшысының орынбасары, БҰҰ Даму жөніндегі 

бағдарламаның әкімшісі  Джеймс Густав бастаған деле-
гация апатты Арал өңірінде болып,  Кіші Арал бекетінің 
құрылысымен танысты.  Егер 17 шақырым бөгет салынған 
жағдайда  Арал айдыны 6 мың шаршы метрді алады. Яғни, ол 
Арал қаласына едәуір жақындайды.  Сонда шаң мен  тұз басы-
лып, балық аулауға мүмкіндік туады.  БҰҰ Бас хатшысының 
орынбасары Кіші Арал бекетінің құрылысын жандандыру үшін 
Дүниежүзілік банктен қаржы бөлуге  көмектесетінін айтты. 

СЫР ӨҢІРІ БҰҰ-ның НАЗАРЫНДА

АВтоБус ЖоЛАҚЫсЫНА –
ЖҰМЫРтҚА
Қазір еске түссе, күлкің келеді. Ол кезде солай 

ету қажет болған-ды. Көпбалалы, тұрмысы төмен от-
басыларына мемлекет тарапынан көмек берілетін. 
Оның  құрамына кіру үшін біраз құжат жинау қажет. 
Жұмыссыздығы жайлы, баласының, өзінің, үй құжаттары, 
тапқан табысы ... бәрі-бәрін апару керек. Соншама 
жүгіріп, қаншама құжат жинағанда көмек алатындардың 
тізіміне енсе жақсы, енбей қалса өкініші таусылмас. Бірде 
үш баласымен жұмыссыз отырған әпкемнің алатын зат-
тарына  барғаным бар. Кезек қырғын, сондағы алғаным 
жарты литр шемішке май, жарты келі құмшекер, қағаз 
қалтадағы бір келідей ұн... барлығы бір қалтаға толмай-
ды. Бір айға берген көмектің сиқы осы. Сосын бірде киім 
беріліп жатыр дегенде алғанымыз, бір футболка ғана. 

Халықтың жағдайының тым төмен екенін автобустың 
жолақысына бір жұмыртқа беріп, үстіндегі екі теңгесін 
сұрағанынан-ақ білуге болады. Иә, ол күндер де 
ұмытылды, лайым, қайтып оралмасын деп тілейік.

Маржан АМАНОВА, 
қала тұрғыны.
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ҚАЗАЛЫ УЕЗІНДЕГІ 
КӨТЕРІЛІСТЕР ЖАЙЛЫ

1916 жылдың 18 қарашасында Қа
залы  уезіне  қарасты  Ақтоғай болы сы
ның адамдары  майданның қара жұмысына 
адам бермейміз деп түгелдей  Ырғыз бен 
Тор ғайға  көшіп кетеді.  Бұл әрекетті ұй
ым дастырушылар негізінен Әлім  тайпа
сының  Шекті руынан Дәріғұл Алтынба
ев, Жансүгір Аңсатбаев, Қоныс Жаманов, 
т.б. болған. 

Осы күні Қармақшы бөлімшесінің ассе
соры  Белоцерковскийдің уезд бастығына 
жазған мәлімдемесінде: «Қазалы уезінің 
қазақтары жұмыскер  жіберуге қарсылық 
көрсетуде  әкімшіліктің арнайы жіберілген 
адамдарын қамауға алып отырғанын ай
та отырып, бұл көтерілістің басшысы 
Қуаң дария болысының қазағы  Қобылан 
Қаш қынбаев екені» хабарланады. Архив 
құжатындағы Қашқынбаевтың аты Қоб
лан емес Қабылан. Сондайақ, ел арасы
на  жіберген тыңшы ретіндегі адамдары  
арқылы Қ.Қашқынбаевтың Қарақұмдағы 
Қамбартөбе деген жерде 30 қарулы адамы 
бар екенін және оны айналасындағылар 
«Хан» деп құрмет тұтатынын да хабар
дар еткен. Ал 17қазандағы құжатта 
Қ.Қаш   қынбаевтың жасағы Жосалы те
мір жол бе кетінен 70шақырымдай жер 
дегі Арқа жақ беттегі «Сарыапанда» 
тұ  ра тынын және Қармақшыға шабуыл 
жа сауға дайындалып жатқанын мәлім 
дей ді. Осындағы көтерілісті басқару
шы Қабы лан Қашқынбаевтың әке сі Ке
несары ханның баласы Тайшық пен 
Садық (Сыздық) сұлтанды қолдаған 
ба тыр. Қабыланның есімі мен айба
ры  кезінде Қазалы уезіне белгілі болып
ты. Қ.Қашқынбаевтың жасағында ар
хив құжаттарында жазылғандай Рыс
мам бет Қашақов Қуаңдария болысының 
№3 ауылынан  – Қожа әулетінен, Таппай 
Қосымбаев 19031907 жылдары Аққыр 
болысының басқарушысы болған Есма
ғанбет Қосымбаев, Әліжан, Әліхайдар Қы
лау шиев, Ермахан Лаубаевтар көтеріліс 
басшысы Қабылан Қашқынбаевтың неме
ре туыстары, Бисенбай Күйіков,  сарғасқа 
Кішкентай Уәйісов кете руының  азаматы.

Ақын Тұрмағамбет Ізтілеуұлы (1882
1932 жж) өлеңінде:

Қамқоры  болған халықтың
...Қожагелді Қашқынбай.
Айтулы ер болған соң
Қоймады елі  бас қылмай, – деп Қабы

ланның әкесі Қашқынбай батырды жыр ет
кен.

Қ.Қашқынбаевтың ататегі Шөмекей 
тайпасы (руының) Қожагелді бөлімінен 
тарқатылады. Қабыланнан тараған Жұ
маш, Досқалилар мен Лаубайдан туған 
Бай ғабыл, Тілеуқабылдар 1930 жылғы 
Қарақұм көтерілісінің басқарушылары. 

Қабылан батыр шамамен 1845 жыл
дарда  туып, 19201921 жылдарда өмірден 
өтсе керек.  Өйткені  19281930 жылдар 
аралы ғындағы архивтік  құжаттарда оның 
есімі кездеспеді.

***
1916 жылғы ұлтазаттық көтеріліс жай

лы 1991 жылдан арнайы зерттей бастадым. 

Кейбір  оқиғаларын кітаптарымда жаздым 
да. Өзбекстанның орталық мемлекеттік 
архивінен 34 дерек алдым. ҚР Орталық 
мемлекеттік архивіндегі құжаттар және 
1926 жылдан бастап жазылған С.Мең
де шов, Т.Рысқұлов, Б.Сүлейменов, тағы 
бас қалардың еңбектері мен ертеден таныс
пын. 

Тарихшығалым С.Сайфулма ликова
ның «Сырдария облысындағы 1916 жылғы  
кө  теріліс негізгі, ошақтары, барысы» атты  
ма қаласынан біраз деректер тауып, оны  
өзім дегі құжаттармен салыстыра отырып 
пай даландым.

Жалпы, 1916 жылғы ұлтазаттық көте
ріліс жайында Сырдария облысына қара
ған Перовск, Қазалы уездеріндегі  оқиғалар 
архивтерде аз қамтылып, аз  жазылған. Қа
зақ жерінде 1916 жылғы оқиға жайында 
бүгінге дейін 190 мақала жарияланған.

Менің негізгі  ұстанымым – өзімнің 
зерттеуімдегі құжаттар ел аузындағы әңгі
мелер, шежірелер негізінде бүгінгі оқыр
манға  жеткізу. 

Жақай Тайшиев
Жақай Тайшиев 1897 жылы қазіргі  

Қызылорда облысының Жалағаш ауда
нын дағы Мәдениет ауылында,  бұрынғы 
Қаракөл –  Қуаңдария болысында туған. 
Балалық, бозбалалық шағы қазіргі А.Тоқ
мағамбетов ауылында өткен. Арабша тіл  
сындырған. 19141915 жылдардағы Бірін
ші  дүниежүзілік соғысқа, 1916 жылы  май
данның қара жұмысына алынады.

Ол 19171919 жылдары Ә.Жангелдин 
отрядына қосылып, Дутов әскеріне қар
сы соғысады. 1920 жылы қызыл әскер 
қатарына қабылданады. Пулеметшілер 
даяр лай тын курста оқыған. Кремльдегі 
сақшы  лық қызметінде болып, В.И.Ленин
мен сөйлес кен. 1921 жылы  Орынбордағы 
өз бөлімінде әскерде болады. 1924 жы
лы Ж.Тайшиев Сарысу ревкомының төр
ағасы, 1925 жылы екі жылдық партия 
кеңес мектебін бітірісі мен «Қосшы» ұйы
мына басшылық жасайды. 19301933 жыл
дарда Мәскеудегі Шығыс еңбек ші лерінің 
коммунистік уни вер ситетінде оқиды. 
19341941 жылдары Түркісиб темір жо лы
ның бастығы, кәсіп одақ мектебінің басқа
рушысы сияқты қыз меттер атқарған. 

1965 жылы Асқар Тоқмағамбетовтің 
«Ле нин жолы» газетінің 22 сәуірдегі №81 
санында «Ленинннің сақшысы» ат ты 
мақаласы жарияланды. Сондайақ, Оңтүс
тік Қазақстан облысындағы Жетісай ау
дан дық газетінде И.Федосковтың «Сырда
ринская правда» газетінің 1967 жылдың 22 
сәуірінде «Жакай ата рассказывает» атты 
мақаласында оның 70жаста  екенін және 
1947 жылдан Жетісайда тұрып жатқанынан 

да  хабардар етсе, Асекең 1965 жылы 
Ж.Тай шиев жайлы әңгімелерінде оның 
жасы 65те екенін, әйелінің аты Ұрзия, 
ұлы Қайсардың суға кетіп өмірден өткенін, 
Сәуле, Айнаш, Зәуреш атты  қыздарының  
бар лығын, 1965 жылы СМУда кү зет ші 
екенін де жазады.

19701971 жылдарда Қызылорда қала
сына көшіп келіп, 1977 жылы осында  дү
ниеден озған.

Жақай Тайшиев – Шөмекей тайпа
сының Сарғасқа руының Өстемір бөлімі 
Сарап деген  ұрпағынан. Тілектен – Те
бен, одан Тайша одан Жақай Жарқынбай, 
Жақып, Мұса болып тарқатылады.

Кетебай Оразбайұлы (Оразбаев)
Кетебай Оразбайұлы – Шөмекей тай

па сының Қожагелді руының Тыныс ата
лығынан тарған ұрпақтардың бірі. Атақ
ты Арыстанбай батырдың Дәрменінен 
Тоқболат туады. Осы Тоқболат бабадан 
Оразбай, одан  Кетебай дүниеге келген. 

Қандай бір жағдайлары белгісіз ол 
19141915 жылғы бірінші  дүниежүзілік 
соғысына қатысты деген  ауызша жеткен 
әңгімелер бар. К.Оразбаев 1916 жылғы 
патшаның июнь жарлығына байланыс
ты  майданның қара жұмысына алынған. 
Осында оң мен солын тани  бастаған ол 
19191920 жылдардағы Ақтөбе майда
нына қатысады. 1922 жылы елге ора
лып,  егіншілікпен айналыса бастайды. Ол 
1926 жылы большевиктер партиясы қата
рына қабылданады. К.Оразбаев 19281929 
жылдардағы байларды тәркілеу мен кол
хоздастыру ісіне белсенді араласқан. Кол
хозды да басқарған. Теміржолда, Бал қаш, 
Шымкент қалаларында еңбек етті. ХХ 
ғасырдың 60жылдарында Алматыға кө
шіп  келіп, осында өмірден озған.

 Кетебай ақсақалдың көзін көргендер 
ол кісінің өте  адал, іскер, еңбекқор екен
дігін айтады. Оның балалары Төлепберген, 
Бөлепберген, Марат жоғары білімді, қатар
ластарының алды болған азаматтар.

Жоғарыда атап өткен дастандардың 
жазылуымен қатар 1916 жылдың оқиға
ларына байланысты  мақалмәтелдер жаңа 
мазмұнға ие болды. «Не тағдырға көну 
бар, не ерлікпен өлу бар», «Айдау көріп 
мал азды, ұйқы кетіп жан азды», «Теңдік 
үшін қан  адал», «Бұл сапарда талай қорқақ 
ер болды», – деп жаңаша көзқарас пен 
мақалмәтелдер өмірге келді.

Хамза Сарбасов
Хамза Сарбасов 1895 жылы Перовск 

уезіндегі Аламесек болыстығында туған. 
19041909 жылдары Аламесектегі орыс
қазақ түземдік мектебінде оқыған. Байдың 
жалшысы болған. 1916 жылы майданның 
қара  жұмысына алынады. 19181920 жыл
дары Колузаев басқарған партия соғы
сында қатысады. 

Х.Сарбасов 1926 жылы большевик тер 
партиясының мүшелігіне қабылданады. 
19201927 жылдарда балалар үйінің 
тәрбиешісі, аудандық оқу бөлімінің мең
герушісі, 19331934 жылдар аралығында 
Ташкент, Алматы, Шымкент музыка педа
гогикалық техникумының директоры, 
19341936 жылдары Қызылорда дәрігерлік 
техникум, облыстық оқу бөлімінің басты
ғы қызметтерін атқарған. 

19381942 жылдары Колымада ай
дауда, 19421945 жылдар аралығында  
Челябинскідегі металлургия  зауытында  
жұмысшы. 1947 жылы Жалағаш ауданын
да ұстаздық қызметте жүріп өмірден өткен.

Ол 1924 жылдың қаңтар айында 
В.И.Лениннің қайтыс болуына арнап «Жо
лың өлмес» атты өлең жазған.

Осы өлеңінде:
...Естіп суық хабар сен туралы
Тән мұздап төбе құйқа шымырлады.
 Күрсініп, қайғырумен үпілдедік,  
Егіліп, сүйек қатты сырқырады.
1916 жылғы ұлтазаттық көтеріліс 

қазақ шаруаларының көзін ашты. Тылдағы 
қара жұмысқа барған адамдардың біразы 
кейіннен кеңестік  кезеңде басшылық 
қызметтер  атқарып, қазақ халқының  ру
хани өсуіне  қызмет етті. 

Осы зерттеу мақаламда  1916 жылы Сыр 
еліндегі  көтеріліс жайын білгенше тасқа 
түсіріп, өскелең ұрпақтардың  әрі қарай 
тереңдете зерттей  отырып, тылға алынған 
адамдардың өткен, кешегі тағдырынан 
хабардар етсе, бабаларымыздың есіміне 
жасаған құрмет.

Тынышбек ДАЙРАБАЙ,
зерттеуші.

СЫР БОЙЫНДАҒЫ 
ҰЛТ-АЗАТТЫҚ КӨТЕРІЛІС

(Соңы. Басы №47-48 санында).

Даңғайыр диқан Ыбырай Жақаевтың аталары 
осыдан 200 жылдай бұрын Арқадағы Есіл өзенінің 
бойынан Сырға қоныс аударыпты. Ол кезде Сырдың 
бойы тұнып тұрған қалың тоғай, құмның арасына ел 
қоныстанбаған, сексеуілдерінің биіктігі соншалық, 
көлеңкесіне киіз үй тігіп отыра береді екен. 
Сексеуілдің көлеңкесінде аталарымыз әңгімедүкен 
құрып отырғанда Жақай әкеміз баласы Ыбырай 
қастарынан жүгіріп ойнап өткенде жанындағы 
қарияларға: – Әй, сендер байқайсыңдар ма? Біздің 
Ыбырай жерді басқанда жер дүңкілдеп дыбыс 

шығарады, – дейді екен. “Әке – балаға сыншы”, 
баласының бойында ерекше қасиет бар екенін, 
бақытын жерден табатынын, бойында алып күш бар 
екенін сол кездеақ сезген ғой. 1980 жылы қараша 
айында жазушы, қазақтың шешендік сөздерінің, 
шежіресінің зерттеушісі, филология ғылымының 
кандидаты Балтабай Адамбаев Ыбекеңе сәлем 
беріп, Қойшыбай Оразымбетов ағамыздың үйінде 
болғанда Қойшекең өз көзімен көрген үш оқиғаны 
айтып беріп еді. Соны оқырмандарға айтуды жөн 
көрдім.

– Мен «Қызылту» колхозында 1937 жылдан 
1968 жылға дейін 34 жыл №1 бригаданың бригадирі 
болдым, – деп бастады әңгімесін Қойшыбай қария,  – 
Ыбырай Жақаев менің бригадамда звено жетекшісі 
болды. Бірге жұмыс істеп жүргенде мен Ыбекеңнің 
ерекше үш кереметін байқадым. 1940 жылы жабайы 
жиделердің түбірлерін қопарып, 25 гектар жерге 
күріш екті. Бір күні шақыртқанға барсам, 50 сотық 
жарты гектар танабына күріш шықпай қалыпты.

– Құмдауыттау жер еді, әу баста күріш жақсы 
шыққан. Бірақ күшті желдің әсерімен су толқып, 
«Толқын соқ» болып, күрішті тамырымен суырып 
кетіпті. Маған қайта егуге бір дорба күріш тауып бер, 
– деді Ыбекең. Колхоздың тұқым сақтайтын күріш 
қамбасында күріш қалмаған екен. Сұрастырып едім, 
жеке адамдардан да тұқымдық күріш табылмады. 

Соны айтқанымда Ыбекең аз уақыт ойланып:
– Онда әйелімді екі күнге көмектесуге босатып 

бер! – деді. Әйелі Бибажарды басқа жұмыстан 
босатып, екі күннен кейін жұмыс басына барсам, 
манағы жарым гектар күріштікке көшеттеп, 
шаршылап қайта егіп тастапты.

– Мұны қалай істедіңіз? – дедім.
– Күріштің қалың шыққан жерінен алып көшет 

жасадым, – деді Ыбекең.
Бұл Шиеліде бірінші жасалған жаңалық, 

тәжірибе еді. Содан бастап ол екінің бірі қолданатын 
тәсілге айналды. Ыбекең сол жылы танабының 
әр гектарынан 38 центнерден өнім алды. Ол кезде 
басқа жұрттың өнімі 2025 центнерден аспайтын.

Ашыралы деген жерден 1943 жылы күріш 
егуге жарайтын он гектардай тың жер көрдім. Ұлы 
Отан соғысының қызу жүріп жатқан кезі. Майдан 
үшін астықтың әрбір килосы алтыннан да қымбат. 
Қайтсек, астық өнімін молайта түсеміз, қайтсек 
күріш танабын кеңейтеміз деп жүргенбіз. Көрген 
жерді Ыбекеңе айттым. Бірақ түйе бойы қалың ну 
жиде екенін де ескерттім Ыбекең:

– Адам бер, мен оны мартқа дейін отап тастайын, 
– деді.

Ыбекең бір айтпайды, айтса орындамай 
тынбайды. Соғыс кезі бригадада қарулы еркек жоқ. 
Үш шал, он екі әйел бөлдім. Ыбекең ұстаға үш 

бәйгеше (жиденің түбірін соғатын, асыл  темірден 
жасалған сүймен) соқтырып алды.

Ыбекеңді әйелімен, 16 кісіні тың жерге жұмысқа 
жіберіп, кешке істеген жұмыстарын (жидек ағашын 
отаған жерлерін) өлшейін деп кетіп бара жатыр едім, 
жолай ауданның бас агрономы Әнес Алтынбеков 
қосылды.

Ашыралыдағы тың жердің ортасындағы бір 
жалғыз аяқжолдың оң жағына 15 кісі, сол жағына 
Ыбекең жалғыз өзі түсіпті. Жолдың екінші жағын
дағы ағашы оталған жерді аршынмен өлшегенімде 
15 кісінің отаған жерінен Ыбекеңнің отаған жері 226 
метр артық болып шықты.

Ыбекеңе мен 12 еңбеккүн жазбақшы болғанымда, 
Алтынбеков есептеп, 32 еңбек күн жаздырды. Міне, 
Ыбекеңнің күші мен жұмысқа ықыласы сондай еді. 
Түйе бойы жиде ағашының түбін 30 сантиметрдей 
қазып, самаурындай түбімен ағашты бәйгешемен 
қағып тастай береді екен.

Бұл декабрь айы болатын. Аталған аймақтың 
жиде тоғайын Ыбекең көктемге дейін отап, жерін 
тегістеп, кейін сол жерден мол өнім алып тұрды.

Ыбекең мен Ұлдар Дәуішеваның звеносы 50 
гектар жердің жыңғыл мен шеңгелдің қорысын отап, 
күріш екпекші болды. Бірақ жерге су жібергенде 
Ыбекеңнің танабына су шықты да, Ұлдардың 
танабына су шықпады.

– Еңбек зая кететін болды, – деп колхоз 
басқармасы Мәулен Рахметов абыржып тұр. Сол 
кезде колхоздың су мұрабы Оспан Абылаев: – Сәл 
жоғарыдан, бес жүзсегіз жүз метр жерден жаңа 
арық қазылса, барлық күріштікке су келеді, – деді.

Сонымен 5 бригаданың адамдары бес жүз метр 
канал қазуға кірістік.

Менің бригадама бөлінген каналдың бір бетіне 
31 кісі, екінші бетіне Ыбекең тағы да жалғыз өзі 
түсті.

Әр адамға қазатын жер сырықтап 2,5 метрден 
берілді. Каналдың бізге тиісті бөлігінің бір жағын 
31 адам бітіргенде, олардан қалыспай Ыбекең де 
бітіріп шықты. Ыбекеңнің кетпені арнайы соқтырып 
алынған, ерекше үлкен болады. Экскаватордың 
шөміші сияқты. Әр сілтегенде 4050 килограмм 
топырақ лақтырады. Таңертең бастаған каналды 
кешкі бесінде бітіріп, бес бригада тамаққа бір
ақ шықты. Осы жолы да Ыбекең бастаған біздің 
бригада социалистік жарыста бірінші орынға 
шығып, бәйгеге «Қызыл ту» және бір қой сыйлық 
алдық. Ыбекең жұмысқа сондай қырбат еді, – деп 
аяқтады сөзін Қойшекең.

Есіркеп ШӘДІБЕКОВ, 
зейнеткер.

ЕҢБЕГІ ЕРЕН, ІСІ АҢЫЗ

Амангелді Иманов бастаған көтеріліске қатысушы 
сырбойлылық Ж.Хусайынов.

Облыстық мәдениет, 
мұрағат және құжаттама 
басқармасы халықаралық 
ескерткіштер күніне орай 
Қармақшы ауданына «Ежелгі 
өркениет ізімен» атты баспасөз 
турын ұйымдастырды. 
Осылайша сала мамандары 
мен БАҚ өкілдері Жетіасар 
мәдениеті ескерткіштерімен 
танысты. 

Жетіасар – көне арналардың бойында 
топтасып орналасқан бірнеше қалалар.  
Ғалымдардың айтуынша, Жетіасар мәде
ниеті Қармақшы, Жалағаш және Сырдария 
аудандары территориясын қамтиды. Оның 
ішінде Жетіасар шатқалы Қармақшы ау
данында орналасқан.

Негізінен Жетіасар қалалары 50ден 
асады. Арналар бойында орналасқан қала
лар маңайында 500ден 1000ға дейін оба 
болған. Демек, барлық қалада бір жерге 
шоғырланған 50 мыңға жуық көне ескерт
кіш тер бар деген сөз. Бұл аумақтарда 
зерттеу жұмыстары жүргізілгенмен, Жеті
асардың сыры әлі толық ашылған жоқ. 
Қаз ба жұмыстары 19401950 және 1970
1980 жылдары жүргізіліп, тоқтатылған. 
Былтырдан бастап Қорқыт ата атындағы 
ҚМУдың ғалымдары ШіркейліҚосасар 

деген жерде қазба жұмыстарын жүргізуде. 
Асарлардың мың жыл бойы өмір сүр

гендігі анықталды. Яғни, біздің зама
нымыздың алғашқы ғасырларынан бастап, 
ОғызҚыпшақ дәуіріне дейін бұл жерде он 
ғасыр бойы тіршілік болған. Қазақстанның 
басқа аймақтарында көшпелі және жар
тылай отырықшы шаруашылықтар бол
са, бұл жерде негізінен отырықшы халық 
мекендеген. Әуеден түсірілген су рет тер 
магистральды каналдардың болған ды
ғын аңғартады. Арналардан арықтар ар
қы лы барған егістік алқаптары да анық 
кө рінеді. Сондайақ, ғалымдардың ай ту
ынша, мұндағы халықтың негізгі кә сіп 
көзі егіншілік, аң, мал және балық шаруа
шылығы болғанын растайтын дәлел дер 
жеткілікті. Зерттеу жұмыстары ке зінде 
дәндердің қалдықтары мен ас тық сақ
тайтын үлкен құмыра ыдыстар табыл ған. 

Жетіасар мәдениеті заттай деректерінің 
ең үлкен тобын құрайтын қыш ыдыстар 
түгелдей қолдан жасалған. Дайындалу 
ерекшеліктері мен пішіні жағынан Орталық 
Қазақстандағы Тасмола мәдениетінің, сон
дайақ, батыс өлкелердегі савромат, сармат 
тайпаларының қыш ыдыстарына ұқсас. 
Зерттеу жұмыстары кезінде қола, темір, 
сүйек жебелер, ат әбзелдері де табылған. 
Мұндағы бұйымдар металл, тас, сүйек 
өңдеудің жоғары деңгейде дамығандығын 
көрсетеді. Бұл аймақтан Бидайық асар, 

Сырлы асар, Дөңгелек асар, Үңгірлі асар, 
Томпақ асар, Қара асар, Жалпақ асар, 
Ашақ асар сияқты барлығы 50ге жуық 
қала мен жүздеген обасы бар қорымдар 
және суландыру жүйелерінің орындары 
анықталған. 

Бұл қалалар халқы Сырдарияның 
орта ағысы бойымен Ташкент төңірегіне 
таралған көршілес отырарқаратау мәде
ниеті және қауыншы мәдениетерін жаса
ған тайпаларымен бірге тарихи Қаңлы 
мемле кетінің құрамына кірген. Ғалымдар 
бұл мәдениеттерді өзара сабақтастықты 
көрсететін негізгі белгілерімен қатар, 
бір мезгілде өмір сүрген деп болжайды. 
Баспасөз туры барысында бұл өңірдегі 
көне қалалар тарихына қанық Қорқыт 
ата атындағы ҚМУ ғалымдары зерттеу 
жұмыстары кезінде анықталған деректе
рімен бөлісті. Аталған аймақта мәдениеті 
дамыған қаланың бар екенін растайтын 
көне құралдардың қалдықтары жеткілікті. 
Бұрын үлкен қала болған асарлардың тө
бесіне шыққанда көптеген қыш құмыра
лардың сынықтарын кездестірдік. Ғалым
дар бұл құмыралардың үй тұрмысында аса 
қажетті құрал болғандығын айтады. Кей 
шатқалдардың төбесінен қарасаң, кезінде 
бекінісі мығым қамал болғанын аңғарасың.   

Кенжетай БАЛҒАБАЙҰЛЫ.                                                                                  

ЖӘДІГЕР

ЕЖЕЛГІ  ӨРКЕНИЕТ  ІЗІМЕН

Елбасы жыл сайынғы Жолдауларында тұрғындарға мемле
кеттік қызмет көрсетудің сапасын арттыру арқылы азаматтардың 
мемлекеттік органдардың қызметіне деген сенімін көтеру маңыз
дылығын ерекше атап көрсетіп келеді. Осы бағытта сапалы 
мемлекеттік қызметтерді қамтамасыз етуді реттейтін тиісті 
заңнамалық негіз құрылды, ол жылдан жылға жетілдірілуде.

Қабылданған жаңа Заң талаптары көрсетілетін мемлекеттік 
қызметтер бойынша жаңа көзқарастарды қалыптастырып, әкімші
лік кедергілерді жоюға, халық үшін мемлекеттік қызметтерге 
қолжетімділігін арттыруға, сыбайлас жемқорлық көріністеріне 
ықпал ететін фактілерді жоюға, сондайақ қызмет алушы  және 
азаматтардың құқықтары мен мүдделерін қорғауға бағытталған.

Қызылорда облыстық тұтынушылардың құқықтарын қорғау 
қызметі ҚР Ұлттық экономика министрінің халықтың санита
риялықэпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемле
кет тік көрсетілетін қызметтер стандарттарымен белгіленген 
мемлекеттік қызметтің 7 түрінің 6н атқарады. Атап айтқанда, 
мемлекеттік санитариялықэпидемиологиялық бақылауға және 
қадағалауға жататын эпидемиялық маңыздылығы жоғары объек
тілерді салу, реконструкциялау және кеңейту жобаларына, қалалық 
және ауылдық елді мекендердің, курорттық аймақтардың құрылыс 
салу бас жоспарларының жобаларына және егжейтегжейлі 
жоспарларына санитариялықэпидемиологиялық қоры тынды 
беру, эпидемиялық маңыздылығы жоғары объектінің халықтың 
сани тариялықэпидемиологиялық саламаттылығы саласын дағы 
нормативтікқұқықтық актілерге және гигиеналық норматив
терге сәйкестігі (сәйкес еместігі) туралы санитариялықэпидемио
логиялық қорытынды беру, тамақ өнімдерін өндіру (дайындау) 
объектісіне есептік нөмір беру, ІІV патогенді топтардың 
микроорганизмдерімен және гельминттермен жұмыс істеуге рұқсат 
беру, халықтың санитариялықэпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы мамандар үшін біліктілік санатын беру туралы 
куәлікті беру, тамақ өнімінің жарамдылық мерзімдерін және оны 
сақтау шарттарын келісу туралы санитариялықэпидемиологиялық 
қорытынды беру.

Облыстық тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті 
бойынша  биылғы жылдың алғашқы 3 айында барлығы 440 мемле
кеттік қызмет көрсетілді. Қазіргі уақытта мемлекеттік  көрсетілетін 

қызметтің  тиімділігін арттыруда  республикалық деңгейдегі 
«Мемле кеттік  сараптама», «Е лицензиялау» электронды жүйелері  
іске қосылды. Облыстық бюджеттен  қаржыландырылып, бірнеше 
мекемелерден кешенді  түрде  сараптамадан  өтетін құрылыс 
жобалары департаментте электронды қабылданып, қорытынды 
құжаттары электронды түрде  берілуде. «Е  лицензиялау» бағдарла
масы арқылы да  мемлекеттік қызмет алуға өтініштерді қабылдау 
және қорытынды рұқсат құжаттарын өтініш иелеріне жолдау  
жұмыстарын электронды  түрде жүргізу мүмкіндігіне қол жеткізілді.

Айта кетейік, мемлекеттік қызмет көрсетудің электронды 
жүйесі 2015 жылдың қарашажелтоқсан  айларында  іске қосылды. 
Жүргізілген ақпараттық  түсіндірме  жұмыстарының  нәтижесінде 
есепті  мерзімде мемлекеттік қызметті электронды түрде  алушылар 
саны 368ге жетіп, 83 пайызға көтерілді. Алдағы  уақытта  қызмет  
түрлерін көрсетуді толықтай  электронды жүйеде жүргізу  біздің  
қызметтің  басым  бағыттарының  бірі болып қала  береді.

Қызмет алушыларға қолжетімділікті қамтамасыз ету мақсатында 
қажетті ақпарат стендтерде орналастырылып, сонымен қатар, 
бұл мәліметтер облыс әкімідігінің, ҚР Мемлекеттік қызмет істері 
министрлігі Қызылорда облысы бойынша департаментінің  ресми 
интернет ресурсында  орналастырылған. 

Халыққа қызмет көрсету орталықтары – сапа мен уақыт 
үнемділігін, қызметтердің қолжетімділігін қамтамасыз етіп 
отырған  мекемелердің бірі.  Осы мекеме арқылы қызмет алушылар 
саны да уақыт өткен сайын ұлғайып келеді. 

 Департаментте және аумақтық басқармаларда жеке және заңды 
тұлғалардан мемлекеттік қызмет алуға түскен құжаттарды қабылдау 
«бір терезе» қағидасы арқылы реттеледі. Ең бастысы, оның сапасы 
мен тиімділігі лауазымды  тұлғалардың назарында.  Нақты кезеңде 
мемлекеттік қызмет көрсету саласына жауапты қызметкерлердің 
біліктілігін, мәдени ұстанымын арттыруға бағытталған мәжіліс 
отырыстары,  аппараттық оқулар және түсіндірме жұмыстары жүйелі 
түрде жүргізілуде. Алдағы уақытта да халыққа мінсіз мемлекеттік 
қызмет көрсету облыстық тұтынушылардың құқықтарын  қорғау  
департаментінің жұмысты бағалаудағы басты өлшемі және  
маңызды міндеті болмақ.  

Жанар ЖЕТІЛГЕНОВА,
департаменттің бөлім басшысы.

МЕМЛЕКЕТТІК  ҚЫЗМЕТ  КӨРСЕТУ  САПАСЫ  БАСТЫ НАЗАРДА

ТАРИХ
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5ҚАУЛЫ

(Басы өткен санда).

«Баланы (балаларды) патронаттық тәрбиелеуге 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

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе қызметкері

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы

Комиссия

3 Рәсімнің (іс-қимылдың) 
атауы және олардың 

сипаттамасы 

құжаттарды тіркейдіжәне 
көрсетілетін қызметті 

алушыға тиісті құжаттардың 
қабылданғаны туралы қолхат 

береді

құжаттарды қарайды құжаттарды қарайды және 
тексеру актісін жасайды

құжаттарды 
қарайды және 

шешім шығарады

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

5 Орындалу мерзiмi 30 минуттан аспайды 30 минуттан аспайды тексеру актісін жасау 
– күнтізбелік 10 күн 
ішінде; құжаттарды 

комиссияның қарауына 
ұсыну – күнтізбелік 3 

күн ішінде

күнтізбелік 
10 күн ішінде

кестенің жалғасы:

1 Рәсімнің (іс-қимылдың) нөмірі 5 6 7
2 Құрылымдық бөлімшелердің атауы Көрсетілетін қызметті берушінің 

орындаушысы
Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері
3 Рәсімнің (іс-қимылдың) атауы және 

олардың сипаттамасы 
комиссия отырысының 

хаттамасы негізінде шарттың жобасын 
немесе дәлелді бас тартуды дайындайды

шартқа немесе  дәлелді 
бас тартуға қол қояды

шартты немесе дәлелді 
бас тартуды

 тіркейді
4 Келесі рәсімді  (іс-қимылды) 

орындауды бастау үшін негіз болатын 
мемлекеттік қызметті көрсету 

бойынша рәсім (іс-қимыл) нәтижесі

шарттың жобасын немесе дәлелді бас 
тартуды көрсетілетін қызметті берушінің 

басшысына ұсынады

шартты немесе  дәлелді 
бас тартуды көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдайды

шартты немесе дәлелді 
бас тартуды көрсетілетін 

қызметті 
алушыға береді

5 Орындалу мерзiмi күнтізбелік 
5 күн ішінде

30 минуттан аспайды 30 минуттан аспайды

«Баланы (балаларды) патронаттық тәрбиелеуге 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  6-қосымша
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «2» қазандағы №179 қаулысымен бекітілген

«Баланы (балаларды) патронаттық тәрбиелеуге 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). 

Мемлекеттік қызмет көрсету үшін өтініштерді қабылдау:   
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан 

әрі –портал) арқылы жүзеге асырылады.
Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижелерін  беру көрсетілетін 

қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады. 
2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны – электрондық (ішінара 

автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде. 
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі:
Көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде - баланы 

(балаларды) патронаттық тәрбиелеуге беру туралы шарт не «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 «Баланы (балаларды) патронаттық 
тәрбиелеуге беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
(бұдан әрі - стандарт) 10-тармағында көрсетілген жағдайларда және 
негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту  туралы 
дәлелді жауап.

Порталда - стандарттың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 
баланы (балаларды) патронаттық тәрбиеге беру туралы шарт жасау 
туралы хабарлама (бұдан әрі – шарт жасау туралы хабарлама) не  
стандарттың 10-тармағында көрсетілген жағдайларда және негіздер 
бойынша мемлекеттік көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап 
(бұдан әрі -  дәлелді бас тарту). 

Көрсетілетін қызметті алушы шарт жасау туралы хабарламаны 
алғаннан кейін баланы (балаларды) патронаттық тәрбиелеуге беру 
туралы шарт жасау үшін хабарламада көрсетілген мекенжай бойынша 
хабарласуы қажет.

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

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

тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) 
бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін 
қызметті берушіге патронат тәрбиеші болуға тілек білдіргені туралы 
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 
стандарттың9-тармағына сәйкес құжаттарды ұсынады;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға: 

өтініштің нөмірі және қабылданған күні;
сұралатын мемлекеттік қызметтің түрі;
қоса берілген құжаттардың саны мен атауы;
құжаттардың берілетін күні (уақыты) мен орны;
өтінішті қабылдаған көрсетілетін қызметті берушінің 

қызметкерінің тегі, аты, сондай-ақ әкесінің аты (бар болғанда);
көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, сондай-ақ әкесінің 

аты (болған жағдайда) және байланыс телефондары (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, көрсетілетін қызметті алушының тұрғын үй-тұрмыстық 
жағдайын тексеру актісін (бұдан әрі – тексеру актісі) жасайды және 
қорғаншылық және қамқоршылық белгілеу жөніндегі комиссияның 
(бұдан әрі – комиссия) қарауына ұсынады (тексеру актісін жасау – 
күнтізбелік он күн ішінде; құжаттарды комиссияның қарауына ұсыну 
– күнтізбелік үш күн ішінде);

5) комиссия құжаттарды қарайды, баланы (балаларды) 
патронаттық тәрбиелеуге беру туралы не стандарттың 10-тармағында 
көрсетілген жағдайларда және негіздер бойынша мемлекеттік қызмет 
көрсетуден дәлелді бас тарту туралы шешім (бұдан әрі – шешім) 
шығарады және комиссия отырысының хаттамасын көрсетілетін 
қызметті берушіге жолдайды (күнтізбелік он күн ішінде);

6)  көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы комиссия 
отырысының хаттамасы негізінде баланы (балаларды) патронаттық 
тәрбиелеуге беру туралы шарттың (бұдан әрі - шарт) жобасын немесе 
дәлелді бас тартуды   дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады (күнтізбелік бес күн ішінде); 

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

8) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері шартты 
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 қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті   
берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара 

іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

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

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

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

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық  бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 
рәсімдері (іс-қимылдары), өзара іс-қимылдары реттілігінің толық 
сипаттамасы осы регламенттің 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 порталда тіркеледі және 
көрсетілетін қызметті алушының электронды-цифралық қолтаңбасы 
(бұдан әрі-ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат нысанындағы сұраныс 
(бұдан әрі – электрондық сұраныс) пен стандарттың 9-тармағына сәйкес 
құжаттарды жолдайды;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
электрондық сұраныс пен құжаттарды қабылдайды, көрсетілетін 
қыз метті алушының «жеке кабинетіне» электрондық сұраныс пен 
құжаттардың қабылданғандығы туралы  хабарлама жолдайды 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, көрсетілетін қызметті алушының тұрғын үй-тұрмыстық 
жағдайын тексеру актісін (бұдан әрі – тексеру актісі) жасайды және 
қорғаншылық және қамқоршылық белгілеу жөніндегі комиссияның 
(бұдан әрі – комиссия) қарауына ұсынады (тексеру актісін жасау – 
күнтізбелік он күн ішінде; құжаттарды комиссия қарауына ұсыну – 
күнтізбелік үш күн ішінде);

5) комиссия құжаттарды қарайды, баланы (балаларды) 
патронаттық тәрбиелеуге беру туралы не стандарттың 10-тармағында 
көрсетілген жағдайларда және негіздер бойынша мемлекеттік қызметті  
көрсетуден дәлелді бас тарту туралы шешім (бұдан әрі – шешім) 
шығарады және комиссия отырысының хаттамасын көрсетілетін 
қызметті берушіге жолдайды (күнтізбелік он күн ішінде);

6) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы комиссия 
отырысының хаттамасы негізінде баланы (балаларды) патронаттық 
тәрбиелеуге беру туралы шарттың (бұдан әрі - шарт) жобасын немесе 
мемлекеттік қызметті көрсетуден дәлелді бас тарту туралы жауап 
(бұдан әрі – дәлелді бас тарту) дайындайды және көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады (күнтізбелік бес күн ішінде); 

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

8) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері дәлелді 
бас тартуды  немесе шарт жасасу туралы хабарламаны тіркейді және 
көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне»  жолдайды (отыз 
минуттан аспайды);

9)шарт жасасу туралы хабарламаны алғаннан кейін көрсетілетін 
қызметті алушы хабарламада көрсетілген мекенжай бойынша  шартқа 
қол қояды  және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкерінен 
алады.

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

«Баланы (балаларды) патронаттық тәрбиелеуге беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3 -қосымша

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

«Баланы (балаларды) патронаттық тәрбиелеуге беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 4 -қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

«Бала асырап алуға тілек білдірген адамдарды 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

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

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

кеңсе қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысы
3 Рәсімнің

 (іс-қимылдың) атауы және 
олардың сипаттамасы 

құжаттарды тіркейді 
және көрсетілетін 
қызметті алушыға 

тиісті құжаттардың 
қабылданғаны 
туралы қолхат 

береді

құжаттарды қарайды құжаттарды қарайды, тексеру 
актісін жасайды және 

қорытындыны дайындайды

қорытындыға қол қояды қорытындыны 
тіркейді

қорытынды 
нәтижесімен оң 

қорытынды берілген 
көрсетілетін 

қызметті алушыны 
бала асырап алуға 

тілек білдірген 
адамдарды есепке 

алу журналына 
жазба енгізу арқылы 

бала асырап алуға 
үміткер ретінде 
есепке қояды

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

қорытындыны көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына  

ұсынады

қорытындыны 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
кеңсе қызметкеріне 

жолдайды

қорытындыны 
көрсетілетін қызметті 

алушыға береді

5 Орындалу мерзiмi 30 минуттан аспайды 30 минуттан 
аспайды

тексеру актісін жасау - 
күнтізбелік 10 күн ішінде;
қорытындыны дайындау 

және ұсыну - күнтізбелік 3 
күн ішінде

30 минуттан аспайды 30 минуттан аспайды 30 минуттан аспайды

«Бала асырап алуға тілек білдірген адамдарды есепке қою» 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 7-қосымша
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «2» қазандағы №179 қаулысымен бекітілген

«Бала асырап алуға тілек білдірген адамдарды есепке қою» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер

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

Мемлекеттік қызмет көрсету үшін өтініштерді қабылдау: 
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «электрондық үкіметтің» www. еgov.kz веб-порталы (бұдан 

әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.
Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін беру көрсетілетін 

қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады. 
2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны – электрондық (ішінара 

автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде. 
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі:
 Көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде - «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 «Бала асырап алуға тілек білдірген адамдарды есепке қою» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі  - стандарт) 
1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бала асырап алуға үміткер(лер) 
болу мүмкіндігі (мүмкін еместігі) туралы қорытынды.

Порталға – стандарттың 2-қосымшасына  сәйкес нысан бойын-
ша бала асырап алуға үміткер(лер) болу мүмкіндігі (мүмкін еместігі) 
туралы қорытындының дайындығы туралы хабарлама (бұдан әрі – 
хабарлама).

Көрсетілетін қызметті алушы хабарламаны алғаннан кейін бала 
асырап алуға үміткер(лер) болудың мүмкіндігі (мүмкін еместігі) туралы 
қорытындыны алу үшін хабарламада көрсетілген мекенжай бойынша 
хабарласуы қажет.

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

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

тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) 
бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қыз-
метті берушіге бала асырап алуға тілек білдіру туралы 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 
9-тармағына сәйкес құжаттарды ұсынады;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжат-
тарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға:

өтініштің нөмірі және қабылданған күні;
сұралатын мемлекеттік қызметтің түрі;
қоса берілген  құжаттардың саны мен атауы;
құжаттар берілетін күні (уақыты) мен орны;
өтінішті қабылдаған көрсетілетін қызметті берушінің 

қызметкерінің аты, тегі, сондай-ақ әкесінің аты (бар болғанда);
көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, сондай-ақ әкесінің 

аты (болған жағдайда)және байланыс телефондары көрсетілген тиісті 
құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат береді және құжаттарды 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (отыз минуттан 
аспайды);

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

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттарды 
қарайды, көрсетілетін қызметті алушының тұрғын үй-тұрмыстық 
жағдайын тексеру актісін (бұдан әрі – тексеру актісі) жасайды, бала 
асырап алуға үміткер болудың мүмкіндігі (мүмкін еместігі) туралы 
қорытындыны (бұдан әрі – қорытынды) дайындайды және көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсынады (тексеру актісін жасау 
- күнтізбелік он күн ішінде; қорытындыны дайындау және ұсыну - 
күнтізбелік үш күн ішінде);

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы қорытындыға қол 
қояды және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкеріне жол-
дайды (отыз минуттан аспайды);

6) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері қоры-
тындыны тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға береді (отыз 
минуттан аспайды);

7) қорытынды нәтижесімен оң қорытынды берілген көрсетілетін 

қызметті алушыны көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы бала 
асырап алуға тілек білдірген адамдарды есепке алу журналына жазба 
енгізу арқылы бала асырап алуға үміткер ретінде есепке қояды (отыз 
минуттан аспайды).

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

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

іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

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

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

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

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

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

4.  Мемлекеттік қызмет көрсету барысында ақпараттық жүйелерді 
пайдалану тәртібінің сипаттамасы

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

1) көрсетілетін қызметті алушы порталда тіркеледі және 
көрсетілетін қызметті алушының электронды-цифрлық қолтаңбасы 
(бұдан әрі - ЭЦҚ)  қойылған электрондық құжат нысанындағы сұраныс 
(бұдан әрі – электрондық сұраныс) пен стандарттың 9-тармағына сәйкес 
құжаттарды жолдайды;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
электрондық сұраныс пен құжаттарды қабылдайды, көрсетілетін 
қызметті алушының «жеке кабинетіне» электрондық сұраныс пен 
құжаттардың қабылданғандығы туралы  хабарлама жолдайды 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, көрсетілетін қызметті алушының тұрғын үй-тұрмыстық 
жағ дайын тексеру актісін (бұдан әрі – тексеру актісі) жасайды, бала 
асырап алуға үміткер болудың мүмкіндігі (мүмкін еместігі) туралы 
қорытындыны (бұдан әрі – қорытынды) дайындайды және көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсынады (тексеру актісін жасау - күнтіз-
белік он күн ішінде; қорытындыны дайындау және ұсыну - күнтізбелік 
үш күн ішінде);

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

 6) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері хабарла-
маны тіркейді және көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне»  
жолдайды (отыз минуттан аспайды);

7) қорытынды нәтижесімен оң қорытынды берілген көрсетілетін 
қызметті алушыны көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы бала 
асырап алуға тілек білдірген адамдарды есепке алу журналына жазба 
енгізу арқылы бала асырап алуға үміткер ретінде есепке қояды (отыз 
минуттан аспайды).

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

«Бала асырап алуға тілек білдірген адамдарды есепке қою» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3 -қосымша

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

«Бала асырап алуға тілек білдірген адамдарды есепке қою» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 4 -қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 
және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 
23 қаңтардағы Заңына және «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала 
құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 
2001 жылғы 16 шілдедегі Заңына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс 
бақылауы басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесін бекіту 
туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 4 ақпандағы 
№842 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 4860 нөмірімен тіркелген, 2014 жылғы 15 ақпанда «Кызыл-
ординские вести», «Сыр бойы» газеттерінде жарияланған) келесі 
өзгеріс тер мен толықтыру енгізілсін:

аталған қаулымен бекітілген «Қызылорда облысының мем-
лекет тік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» мемлекеттік мекеме-
сінің Ережесінде:

16-тармақтың 2) және 3) тармақшалары жаңа редакцияда 
жазылсын:

«2) салынып жатқан (салынуы белгіленген) объектілер мен 
кешендердің мониторингін сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері 
жөніндегі уәкілетті орган белгілеген тәртіппен жүргізу;

3) объектілер құрылысының сапасына мемлекеттік сәулет-құ-
рылыс бақылауын және қадағалауын жүзеге асыру, осы объектілерде 
сәулет-қала құрылысы тәртібін бұзушыларға «Әкімшілік құқық бұзу-

шылық туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінде белгіленген 
әкімшілік ықпал ету шараларын қолдану;»;

16-тармақ 6-1-тармақшамен толықтырылсын:
«6-1) сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы 

жобаларды басқару жөніндегі ұйымдарды аккредиттеу;»;
 16-тармақтың 8-тармақшасы жаңа редакцияда жазылсын:
«8) тексеруді Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік 

кодексіне сәйкес жүзеге асыру;»;
20 және 22-тармақтар жаңа редакцияда жазылсын:
«20. Басқарма басшысының Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босаты-
латын орынбасарлары болады;»;

«22. Басқарма басшысы өз орынбасарларының өкілеттіктерін 
қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгілейді;».

2. «Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс 
бақылауы басқармасы» мемлекеттік мекемесі осы қаулыдан туындайтын 
шараларды қабылдасын.

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

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

Қызылорда облысының 
  әкімі         Қ. Көшербаев.
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«Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс 
бақылауы басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесін 
бекіту туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 
4 ақпандағы № 842 қаулысына өзгерістер мен толықтыру 

енгізу туралы

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

1. «Ветеринария саласындағы мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтердің регламенттерін бекіту туралы» Қызылорда облысы 
әкімдігінің 2015 жылғы 2 қазандағы №181 қаулысына (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5200 нөмірімен 
тіркелген, «Сыр бойы» және «Кызылординские вести» газеттерінде 2015 
жылғы 5 қарашада жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген «Ветеринария саласындағы 
қызметпен айналысуға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламентіндегі:

1-тармақжаңа редакцияда жазылсын:
«1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: «Қызылорда 

облысының ветеринария басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан 
әрі - көрсетілетін қызметті беруші).»;

9-тармақтың екінші абзацы жаңа редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықта-

малығы «Қызылорда облысының ветеринария басқармасы» мемле-
кеттік мекемесінің, Қызылорда облысы әкімдігінің, Қызылорда қаласы 
және аудан әкімдіктерінің ресми интернет-ресурстарында орналасты-
рылады.»;

көрсетілген қаулымен бекітілген «Ауыл шаруашылығы жануар-
ларын ветеринариялық паспорт бере отырып бірдейлендіруді жүргізу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіндегі:

9-тармақтың екінші абзацы жаңа редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықта-

малығы «Қызылорда облысының ветеринария басқармасы» мемлекет-
тік мекемесінің, Қызылорда облысы әкімдігінің, Қызылорда қаласы 
және аудан әкімдіктерінің ресми интернет-ресурстарында орналасты-
рылады.»;

көрсетілген қаулымен бекітілген «Ветеринариялық анықтама-
лар беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіндегі:

9-тармақтың екінші абзацыжаңа редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анық-

тама лығы «Қызылорда облысының ветеринария басқармасы» мемле-
кеттік мекемесінің, Қызылорда облысы әкімдігінің, Қызылорда қаласы 
және аудан әкімдіктерінің ресми интернет-ресурстарында орналас ты-
рылады.»;

көрсетілген қаулымен бекітілген «Ветеринария саласында 
кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғаларды 
аттестаттау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіндегі:

1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: аудандардың, 

облыс тық маңызы бар қаланың ветеринария бөлімдері (бұдан әрі - 
көрсетілетін қызметті беруші).»;

9-тармақтың екінші абзацы жаңа редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықта-

малығы «Қызылорда облысының ветеринария басқармасы» мемле-
кеттік мекемесінің, Қызылорда облысы әкімдігінің, Қызылорда қаласы 
және аудан әкімдіктерінің ресми интернет-ресурстарында орналасты-
рылады.»;

көрсетілген қаулымен бекітілген «Мемлекеттік ветеринария-
лық-санитариялық бақылау және қадағалау объектілеріне ветеринария-
лық-санитариялық қорытынды беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламентіндегі:

1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: аудандардың, 

облыс тық маңызы бар қаланың ветеринария бөлімдері бекіткен тізбе 
негізінде мемлекеттік ветеринариялық дәрігерлері (бұдан әрі - көрсе-
тілетін қызметті беруші).»;

9-тармақтың екінші абзацы жаңа редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықта-

малығы «Қызылорда облысының ветеринария басқармасы» мемле-
кеттік мекемесінің, Қызылорда облысы әкімдігінің, Қызылорда қаласы 
және аудан әкімдіктерінің ресми интернет-ресурстарында орналас-
тырылады.»;

көрсетілген қаулымен бекітілген «Жануарларды өсіруді, 
жануарларды союға дайындауды (союды), сақтауды, өңдеуді және 
сатуды жүзеге асыратын өндіріс объектілеріне, сондай-ақ, ветерина-
риялық препараттарды, жем және жемазық қоспаларын өндіру, сақтау 
және сату бойынша өндіріс объектілеріне тіркеу нөмірлерін беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіндегі:

1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: «Қызылорда 

облысының ветеринария басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан 
әрі - көрсетілетін қызметті беруші).»;

1-тармақтың 1) тармақшасы жаңа редакцияда жазылсын:
«1) аудандардың, облыстық маңызы бар қаланың ветеринария 

бөлімдері (бұдан әрі-бөлім);»;
9-тармақтың екінші абзацы жаңа редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықта-

малығы «Қызылорда облысының ветеринария басқармасы» мемле-
кеттік мекемесінің, Қызылорда облысы әкімдігінің, Қызылорда қаласы 
және аудан әкімдіктерінің ресми интернет-ресурстарында орналасты-
рылады.».

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

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

Қызылорда облысы 
әкімінің міндетін атқарушысы             Қ. Ысқақов.
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«Ветеринария саласындағы мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтердің регламенттерін бекіту туралы» Қызылорда 

облысы әкімдігінің 2015 жылғы 2 қазандағы №181 
қаулысына өзгерістер енгізу туралы

1. Жалпы ережелер

1.«Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі (бұдан әрі - Басқарма) ішкі саясат, дін, жастар саясаты және 
өңірде мемлекеттіктіл саясаты салаларында басшылықты жүзеге 
асыруға Қызылорда облысы әкімдігі уәкілеттік берген атқарушы органы 
болып табылады. 

Басқарманың құрылтайшысы Қызылорда облысының әкімдігі 
болып табылады. Басқармаға қатысты коммуналдық меншік құқығының 
субъектісі болып «Қызылорда облысының қаржы басқармасы» мем-
лекеттік мекемесі табылады.

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

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

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

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

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

8. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимитi қолда-
ныстағы заңнамаға сәйкес бекiтiледi.

9. Заңды тұлғаның тұрған жері: индекс 120003, Қазақстан 
Респуб ликасы, Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Бейбарыс 
сұлтан көшесі, құрылыс 1.

10. Мемлекеттік органның толық атауы - «Қызылорда облыстық 
ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесі.

11. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады. 
12. Басқарманың қызметін қаржыландыру облыстық бюджеттен 

жүзеге асырылады.
13. Басқармаға кәсiпкерлiк субъектiлерiмен Басқарманың функ-

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

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

2. Басқарманың миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары 
мен құқықтары 

14. Басқарманың миссиясы: 
Қоғамдық келісу мен саяси тұрақтылықты, аймақтағы ұлттар 

бірлігін сақтауға, азаматтық қоғам институттарын,діни қызметті дамыту 
және қолдау, барлық этностардың тілдерін сақтай отырып, мемлекеттік 
тіл саясатын жүзеге асыру, жастардың әлеуметтік құқығы мен 
мемлекеттік кепілдіктерінің толықтығын қамтамасыз ету, ақпараттық 
кеңістіктің бәсекелестігін арттыру және жастарды дамыту үшін жағдай 
жасау бойынша мемлекеттік саясатты тиімді іске асыру, сондай-ақ 
бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік саясатты жүргізу.

15. Негізгі мiндеттерi: 
1) өңірде ішкі саяси тұрақтылықты, ел бірлігін қамтамасыз ету 

және қоғамды топтастыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру;
2) өңірдегі жергілікті атқарушы органдардың әлеуметтік-эконо-

микалық, мәдени және қоғамдық-саяси салалардағы мемлекеттік саясат-
тың негізгі басымдықтарын іске асыру жөніндегі қызметтерін үйлестіру;

3) Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің, 
облыс әкімінің, Басқарманың құзырына қатысты мәселелер бойынша 
актілері мен тапсырмаларының орындалуын қамтамасыз ету;

4) Қазақстан Республикасыныңдаму стратегиясының, жоспар-
ла рының, Президенттің Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдау-
ларының, мемлекеттік және салалық бағдарламалар мен басқа да 
стратегиялық құжаттардың негізгі басымдықтарын өңірде түсіндіру 
мен насихаттау;

5) өңірде ішкі саясат саласындағы маңызы бар бағдарламалық 
құжаттарды әзірлеу және іске асыру жөніндегі жұмыстарды үйлестіру;

6) өңірде ішкі саясат саласындағы жұмыстарды ұйымдастыру 
бойынша практикалық ұсыныстар, Қазақстан дамуының ұзақ мерзімді 
басымдықтарының тиімді іске асыру бойынша  ұсыныстар әзірлеу;

7) өңірдегі ішкі саяси процесстерді және олардың даму 
үрдістерін зерделеу мен оларға талдау жүргізу; 

8) азаматтық қоғам институттарымен, өңірдің қоғам жұртшы-
лығының өкілдерімен өзара іс-қимыл жасау;

9) «Мемлекеттiк жастар саясаты туралы» Қазақстан Респуб-
ликасының Заңынан туындайтын міндеттері мен принциптерін, 
«Қазақстан 2020: болашаққа жол» Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
жастар саясатының 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасын орындау;

10) өңірдегі мемлекеттік жастар саясатын дамыту, жастардың 
рухани, мәдени, білімдік, кәсіби және дене бітімінің толыққанды дамуы, 
шешімдер қабылдау процесіне қатысуы, ойдағыдай әлеуметтенуі және 
олардың әлеуетін елді одан әрі дамытуға бағыттау мақсатындағы 
жұмыстарды ұйымдастыру;

11) «Қазақстан Республикасындағы тiл туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының, Қазақстан Республикасында тiлдердi дамыту 
мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарла-
ма сының, Қазақстан Республикасы Президентiнiң, Үкiметiнiң, облыс 
әкiмдігінің тiл саясаты мәселелерi жөнiндегi актiлерiнiң және тапсырма-
ла рының орындалуына басшылық пен бақылауды жүзеге асыру;

12) мемлекеттік тiл саясатын жүзеге асыру мәселесi бойынша 
меншiк нысанына қарамастан мемлекеттiк органдардың, қоғамдық 
бiрлестiктердiң, ұйымдардың қызметiн үйлестiру және өзара қарым-
қатынасты жүзеге асыру;

13) мемлекеттiк тiл саясаты мәселелері бойынша әлеуметтік 
және талдамалық зерттеулер жүргізіп, оны жүзеге асырудың тиiмдiлiгiн 
арттыру, мемлекеттiк тiлдiң қоғамдағы қолдану аясын кеңейту және 
нығайту жөнiнде ұсыныстар әзiрлеу;

14) жергілікті мемлекеттік атқарушы органдардың интернет 
ресурстарына мониторинг жүргізу;

15) өңірде мемлекеттік және салааралық бағдарламалардың 
жүзеге асырылуы туралы ақпараттың республикалық және жергілікті 
сайттарда жариялануын қамтамасыз ету;

16) «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына сәйкес өз өкілеттіктері шегінде діни қызмет 
және діни бірлестіктермен өзара іс-қимыл мәселелері бойынша 
мемлекеттік саясатты іске асыру.

16. Функциялары:
1) Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздерінің тиісті 

әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында пайдаланылуын (тігілуін, 
орналастырылуын) бақылауды жүзеге асырады;

2) өңiрлiк бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттiк 
ақпараттық саясатты iске асырады;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тәртіппен өңірлік деңгейде мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу 
жөніндегі мемлекеттік тапсырысты қалыптастырады, орналастырады 
және оның жүзеге асырылуын бақылайды;

 4) қоғамдық бірлестіктермен ерлер мен әйелдердің тең 
құқықтарын және тең мүмкіндіктерін қамтамасыз ету бойынша өзара 
іс-қимыл жасайды;

5) ерлер мен әйелдердің тең құқықтарын және тең мүмкін-
діктерін  қамтамасыз ету мәселелері бойынша заңнаманы жетілдіру 
жөнінде ұсыныстар енгізеді;

6) ерлер мен әйелдердің тең құқықтарын және тең мүмкіндік-
терін сақтауға ықпал етеді;

7) цифрлық эфирлік телерадио хабарларын таратуға толық 
көшкенге дейін халықтың әлеуметтік қорғалатын топтарын Қазақстан 
Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен телевизиялық абонент-
тік жалғамалармен қамтамасыз етуді ұйымдастырады;

8) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен 
мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыруды және іске асы-
руды жүзеге асырады;

9) үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл және ынтымақ-
тастық жөніндегі кеңесті құру туралы актінің жобасын әзірлеп, 
Қызылорда облысы әкімдігіне бекітуге ұсынады;

10) уәкілетті органға мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың іске 
асырылуы жөніндегі ақпаратты ұсынады;

11) мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты жүзеге асыратын 
үкімет тік емес ұйымдарға ақпараттық, консультациялық, әдістемелік 
қолдау көрсетеді;

12) облыс аумағында қызметін жүзеге асыратын үкіметтік емес 
ұйымдар туралы мәліметтерді уәкілетті органға беру үшін жинайды, 
жинақтайды және Қызылорда облысы әкімдігіне ұсынады;

13) құқық бұзушылық жасауға итермелейтін себептер мен 
жағдайларды жою жөнінде  шаралар қолданады;

14) азаматтардың құқықтық тәрбиесін ұйымдастыруды қамта-
масыз етеді;

15) өз құзыреті шегінде жұмылдыру дайындығы және жұмыл-
дыру саласындағы шараларды іске асырады;

16) мемлекеттік жастар саясатын іске асырады;
17) өзекті проблемаларды анықтау және шешу, мемлекеттік 

жастар саясатын іске асырудың тиімділігін арттыру үшін мониторинг 
жүргізуді және жастардың қажеттіліктерін бағалауды қамтамасыз етеді;

18) жастарды жұмыспен қамту және жұмысқа орналастыру 
саясатын іске асыруды қамтамасыз етеді, еңбек нарығының және жас 
мамандарды жұмысқа орналастыру практикасының мониторингін 
ұйым дастырады;

19) жастардың волонтерлік қызметін және жастардың өзін-өзі 
басқаруын дамытуға жәрдемдеседі;

20) жастар ресурстық орталықтарын құру туралы ұсыныс 
енгізеді, олардың қызметін қамтамасыз етеді және үйлестіреді;

21) өңірлік жастар форумын өткізуді қамтамасыз етеді;
22) қазақстандық патриотизмді, конфессияаралық келісім мен 

этносаралық тағаттылықты нығайту жөнінде шаралар қолданады;
23) өңірдегі діни ахуалды зерделеп, оған талдау жүргізеді;
24) өңірде жұмыс істеп тұрған дiни бiрлестiктердiң, миссио-

нерлердiң, рухани (діни) білім беру ұйымдарының қызметiн зерделеуді 
және талдауды жүргiзедi;

25)  уәкілетті органға Қазақстан Республикасының діни қызмет 
және діни бірлестіктер туралы заңнамасын жетілдіру жөнінде ұсыныс-
тар береді;

26) діни қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асырады;

27)  құқық қорғау органдарына Қазақстан Респуликасының діни 
қызмет және діни бірлестіктер туралы заңнамасын бұзатын жеке және 
заңды тұлғалардың қызметіне тыйым салу жөнінде ұсыныстар енгізеді;

28) Қазақстан Республикасының діни қызмет және діни бірлес-
тіктер туралы заңнамасын бұзушылықтарға қатысты жеке және заңды 
тұлғалардың өтініштерін қарайды;

29) өз құзыретіне жататын мәселелер бойынша жергілікті 
деңгейде түсіндіру жұмыстарын жүргізеді;

30) діни әдебиетті және діни мазмұндағы өзге де ақпараттық 
материалдарды, діни мақсаттағы заттарды тарату үшін арнайы тұрақты 
үй жайлардың орналастырылуын бекіту туралы облыс әкімдігінің қаулы 
жобасын әзірлейді, сондай-ақ, ғибадат үйлерінен (ғимараттарынан) 
тыс жерлерде діни іс-шаралар өткізуге арналған үй-жайлардың 
орналастырылуын келіседі; 

31) ғибадат үйлерін (ғимараттарын) салу, олардың орналасатын 
жерін айқындау, сондай-ақ, үйлерді (ғимараттарды) ғибадат үйлері 
(ғимараттары) етіп қайта бейіндеу (функционалдық мақсатын өзгерту) 
туралы шешім қабылдайды;

32) діни бірлестіктерді құруға бастамашы азаматтардың тізім-
деріне тексеру жүргізуді қамтамасыз етеді; 

33) миссионерлік қызметті жүзеге асыратын адамдарды тіркеуді 
жүргізеді;

34) орталық атқарушы органдардың аумақтық бөлiмшелерiнiң 
және аудандық атқарушы органдардың Қазақстан Республикасының тiл 
туралы заңнамасының сақталуын бақылауды жүзеге асырады;

35) деректемелер мен көрнекі ақпаратты орналастыру бөлігінде 
Қазақстан Республикасының тiл туралы заңнамасының сақталуын 
бақылауды жүзеге асырады;

36) Қазақстан Республикасының тiл туралы заңнамасында 
белгi ленген талаптардың бұзылуын жою туралы ұсынымдар бере-
ді, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық тура-
лы заңнамасында көзделген негізде және тәртіппен әкімшілік ықпал ету 
шараларын қолданады;

37) мемлекеттiк тiлдi және басқа тiлдердi дамытуға бағытталған 
облыстық маңызы бар шаралар кешенiн жүзеге асырады;

38) облыстық ономастика комиссиясының қызметiн қамтамасыз 
етедi;

39) жергiлiктi мемлекеттiк басқару мүддесiнде Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен жергілікті атқарушы органдарға 
жүктелетiн өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.

17. Құқықтары мен міндеттері:
1) Басқарма өзіне жүктелген міндеттерді және өзінің 

функцияларын жүзеге асыру үшін заңнамада бекітілген тәртіппен:
мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды 

тұлғаларынан қажетті ақпараттар мен материалдарды сұрауға және 
алуға;

өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша кеңестер, семинарлар, 
конференциялар өткізуге;

қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де құқықтарды 
жүзеге асыруға құқылы;

2) Басқарма:
жеке және заңды тұлғалардың Басқармаға жолдаған өтініштерін 

қарауға, олардың орындалуын бақылауға, Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен олар бойынша 
жауаптар беруге;

жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін 
қабылдауды ұйымдастыруға;

заңды және негізделген шешімдер қабылдауға;
қабылданған шешімдердің орындалуын бақылауды қамтамасыз 

етуге;
қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де міндеттерді 

іске асыруға міндетті.

3. Басқарманың қызметін ұйымдастыру

18. Басқармаға басшылықты Басқармаға жүктелген міндет-
тердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес 
жауапты болатын басшы жүзеге асырады.

19. Басқарманың басшысын облыс әкімі қызметке тағайын-
дайды және қызметтен босатады.

20. Басқарма басшысының Қазақстан Республикасының заңна-
масына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын 
орынбасарлары болады.

21. Басқарма басшысының өкілеттігі:
1) өз өкілеттігін жүзеге асыру кезінде облыс әкімі мен 

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

ұйымдарда Басқарманы бiлдiредi;
3) еңбек қатынастары мәселелері өз құзыретіне жататын 

Басқарма қызметкерлерін заңнамаға сәйкес қызметке тағайындайды 
және қызметтен босатады;

4) стратегиялық және бағдарламалық құжаттардың әзірленуін 
қамтамасыз етеді;

5) еңбек қатынастары мәселелері өз құзыретіне жататын 
Басқарма қызметкерлеріне заңнамада белгіленген тәртіппен тәртіптік 
жаза қолданады және көтермелеу шараларын қабылдайды;

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

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

бақылайды;
12) облыс әкімдігі мен әкімінің актiлерi мен тапсырмаларын 

орындайды;
13) Басқарманың құрылымдық бөлiмшелерi туралы ережелердi 

бекiтедi;;
14) құзыретi шегiнде нормативтiк құқықтық актiлердiң 

жобаларын әзiрлеудi ұйымдастырады;
15) қызметтік этика нормаларының сақталуын қамтамасыз 

етеді;
16) гендерлік теңдік саясатын жүзеге асырады;
17) жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке 

қабылдау кестесін бекітеді;
18) Қазақстан Республикасы заңнамасымен көзделген басқа да 

өкілеттіктерді жүзеге асырады.
Басқарманың басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін 

қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.
22. Басшы өз орынбасарының өкілеттігін  қолданыстағы 

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

күн жұмыс істейді;
2) Басқарманың жұмыс уақыты жергілікті уақыт бойынша 

сағат 09.00-ден сағат 19.00-ге дейін. Сағат 13.00-ден сағат 15.00-ге 
дейін үзіліс;

3) Басқарма сенбі және жексенбі күндері, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен белгіленген мереке күндері жұмыс 
істемейді.

24. Басқарма мен облыс әкімдігі арасындағы, Басқарманың 
әкімшілігі мен оның еңбек ұжымы арасындағы өзара қарым-қатынастар 
қолданыстағы Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

4. Басқарманың мүлкі

25. Басқарманың заңнамада көзделген жағдайларда жедел 
басқару құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.

Басқарманың мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-
ақ, өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді 
коса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым 
салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

26. Басқармаға бекітілген мүлік облыстық коммуналдық 
мүлікке жатады.

27. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Басқарма өзіне бекітілген 
мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат 
есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе 
оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5. Басқарманы қайта ұйымдастыру және тарату

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

Басқарма таратылған жағдайда оның мүлкiн пайдалану 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
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«Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің Ережесін бекіту туралы» 

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 16 наурыздағы 
№ 873 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 
2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына және «Мемлекеттік мүлік туралы» 
Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы Заңына сәйкес 
Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінің Ережесін бекіту туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 
2015 жылғы 16 наурыздағы № 873  қаулысына (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 4926 нөмірімен тіркелген, 
«Сыр бойы» және «Кызылординские вести» газеттерінде 2015 жылғы 
2 сәуірде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

 «Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік 

мекемесінің Ережесі осы қаулының қосымшасына сәйкес редакцияда 
жазылсын.

2.  «Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасы» мемлекет-
тік мекемесі осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

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

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

Қызылорда облысы 
әкімінің міндетін атқарушы                                    Қ. Ысқақов.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы «7»сәуірдегі №427 қаулысымен бекітілген

«ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСТЫҚ ІШКІ САЯСАТ БАСҚАРМАСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ ЕРЕЖЕСІ

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 
және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 
23 қаңтардағы Заңына және «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан 
Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы Заңына сәйкес Қызылорда 
облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Қызылорда облысының кәсіпкерлік және туризм бас-
қармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесін бекіту туралы» Қызыл-
орда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 3 маусымдағы №26 қаулысына 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5033 
нөмірімен тіркелген, «Сыр бойы» және «Кызылординские вести» 
газеттерінде 2015 жылғы 4 шілдеде жарияланған) мынадай өзгерістер 
мен толықтырулар енгізілсін: 

аталған қаулымен бекітілген «Қызылорда облысының 
кәсіпкерлік және туризм басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 
Ережесінде:

9-тармақ жаңа редакцияда жазылсын: 
«Заңды тұлғаның орналасқан жері: индексі 120014, Қазақстан 

Республикасы, Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Әйтеке би 
көшесі, 28.»;

16-тармақта: 
1), 2), 3), 4), 5), 6), 8) және 33) тармақшалары мынадай жаңа 

редакцияда жазылсын: 
«1) жеке кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың мемлекеттік 

саясатының іске асырылуын жүзеге асырады; 
2) жеке кәсіпкерлікті дамыту үшін жағдайлар жасайды; 
3) өңiрде шағын және орта кәсiпкерлiк пен инновациялық 

қызметтi қолдау инфрақұрылымы объектiлерiн құру мен дамытуды 
қамтамасыз етедi;

4) жергiлiктi атқарушы органдардың жеке кәсiпкерлiк 

субъектiлерiнің бiрлестiктерiмен, Ұлттық палатамен және нарықтық 
инфрақұрылым объектілерімен өзара қарым-қатынастарын дамыту 
стратегиясын айқындайды;

5) сараптама кеңестерінiң қызметiн ұйымдастырады;
6) жергілікті деңгейде жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдауды 

қамтамасыз етеді;»;
«8) шағын және орта кәсiпкерлiк субъектiлерi үшiн мамандар 

мен персоналды оқытуды, даярлауды, қайта даярлауды және олардың 
бiлiктiлiгiн арттыруды ұйымдастырады;»;

«33) өз құзыреті шегінде жұмылдыру дайындығы мен жұ-
мыл дыру жөніндегі іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз 
етеді;»;  

7), 9) және 31), 32) тармақшалары алынып тасталсын; 
мынадай мазмұндағы 33-1) және 33-2) тармақшалармен 

толықтырылсын: 
«33-1) құқық бұзушылық жасауға итермелейтін себептер мен 

жағдайларды жою жөнінде шаралар қолданады; 
33-2) өз құзыреті шегінде азаматтардың құқықтық тәрбиесін 

ұйымдастыруды қамтамасыз етеді;». 
2. «Қызылорда облысының кәсіпкерлік және туризм басқар-

масы» мемлекеттік мекемесі осы қаулыдан туындайтын шараларды 
қабылдасын.

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

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

Қызылорда облысы әкімінің
        міндетін атқарушы                         Қ. Ысқақов.
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«Қызылорда облысының кәсіпкерлік және туризм 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесін бекіту 
туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 3 

маусымдағы №26 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы 

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 
және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 
23 қаңтардағы Заңына және «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан 
Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы Заңына сәйкес Қызылорда 
облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғат 
пайдалануды реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесін 
бекіту туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 4 нау-
рыздағы №862 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 4930 нөмірімен тіркелген, «Сыр бойы» 
және «Кызылординские вести» газеттерінде 2015 жылғы    11 сәуірде 
жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

аталған қаулымен бекітілген «Қызылорда облысының табиғи 
ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінің Ережесінде:

17-тармақта:
35) және 85) тармақшалары жаңа редакцияда жазылсын:
«35) жобалау-сметалық құжаттама бойынша жүргізілген 

мемле кеттік экологиялық және санитариялық-эпидемиологиялық 
са рап тама лардың, сондай-ақ, ведомстводан тыс кешенді сараптама 
қоры тын дыларының негізінде, өз құзыреті шегінде кәсіпорындарды, 
құры лыс тарды және өзге де объектілерді салуға, реконструкциялауға 
(кеңей туге, техникалық қайта жарақтандыруға, жаңғыртуға) немесе күр-
делі жөндеуге тыйым салады немесе рұқсат береді;»;

«85) өз құзыреті шегінде жұмылдыру дайындығы мен жұмыл-
дыру жөніндегі іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз етеді;»;

51) тармақша алынып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 87-1), 87-2), 87-3), 87-4) және 87-5) 
тармақшалармен толықтырылсын:

«87-1) коммуналдық қалдықтармен жұмыс істеу саласында 
қолданбалы ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыс-
тар жүргізуді ұйымдастырады;

87-2) коммуналдық қалдықтардың түзілуі мен жинақталу 
норма ларын есептеу қағидаларын бекіту туралы облыс әкімдігінің 
қаулы жобасын әзірлейді;

87-3) ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың барлық түрін құру 
үшін жерді резервте қалдыру жөнінде шешімдер қабылдау туралы облыс 
әкімдігі қаулысының жобасын әзірлейді;

87-4) су пайдаланушылар арасында су пайдалану лимиттерін 
бөлутуралы облыс әкімдігі қаулысының жобасын әзірлейді;

87-5) жер қойнауын пайдаланумен байланысты, экологиялық 
және рекреациялық маңызы бар объектілердің сақталуына жәрдем-
деседі;».

2. «Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғат 
пай далануды реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесі осы қаулыдан 
туындайтын шараларды қабылдасын.

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

4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап 
қолда нысқа енгізіледі. 

Қызылорда облысы әкімінің
       міндетін атқарушы                 Қ. Ысқақов.
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«Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғат 
пайдалануды реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 

Ережесін бекіту туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 
2015 жылғы 4 наурыздағы №862 қаулысына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы

1. «Қызылорда облысының экономика және бюджеттік жос-
парлау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесін бекіту тура-
лы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 25 мамырдағы №21 
қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 5030 нөмірімен тіркелген, «Сыр бойы» және «Кызылор-
динские вести» газеттерінде 2015 жылғы 30 маусымда жарияланған) 
келесідей өзгеріс енгізілсін:

аталған қаулымен бекітілген «Қызылорда облысының эконо-
мика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 
Ережесінде:

17-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«17. Функциялары:
1) жыл сайын бес жылға арналған облыстың әлеуметтік-эконо-

микалық даму болжамын әзірлейді және оны облыс әкімдігінің қарауына 
енгізеді;

2) облысты дамыту бағдарламасын Мемлекеттік жоспарлау 
жүйесінің жоғары тұрған құжаттары негізінде бесжылдық кезеңге, 
сондай-ақ, оны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлейді;

3) ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) дамыту бағдарла-
масын келіседі;

4) облысты дамыту бағдарламасының іске асырылу мони-
торингін жүргізеді;

5) облыстық бюджеттік комиссиясының жұмыс органы функ-
циясын жүзеге асырады;

6) жалпы сипаттағы трансферттердің көлемі туралы облыстық 
мәслихат шешімі жобасын әзірлейді;

7) облыстың әлеуметтік-экономикалық даму болжамын ескере 
отырып, облыстық бюджетті жыл сайын жоспарлы кезеңге әзірлейді 
және облыстық бюджет жобасын облыстық бюджет комиссиясының 
қарауына енгізеді;

8) облыстың әлеуметтік-экономикалық даму болжамын ескере 
отырып, облыстық бюджетке түсетін түсімдерді болжауды жүзеге 
асырады;

9) облыстық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері шығыста-
рының лимиттерін, жаңа бастамаларға арналған лимиттерді жоспарлы 
кезеңге облыстың әлеуметтік-экономикалық дамуының, облыстық 
бюджеттің болжамды көрсеткіштері, бюджет қаражатын жұмсаудың 
басым бағыттары, облыстық бюджет тапшылығының мөлшері негізінде 
айқындайды;

10) есепті қаржы жылындағы бюджеттің атқарылуын талдаудың 
және бюджет қаражатын басқару жөніндегі мемлекеттік орган қызме-
тінің тиімділігін бағалаудың нәтижелерін ескере отырып:

бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік өтінімдерін 
Қазақстан Республикасының бюджет және өзге де заңнамасына, 
облыстың әлеуметтік-экономикалық даму болжамына, аумақтарды 
дамы ту бағдарламаларының нысаналы индикаторларына, бюджеттік 
бағдар ламалар жобаларына және қолданыстағы заттай нормаларға 
сәйкес келуі тұрғысынан қарайды;

бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік бағдарла-
маларының жобалары нәтижелер көрсеткіштерін таңдаудың дұрыстығы, 
нәтижелер көрсеткіштерінің аумақтарды дамыту бағдарламаларының 
мақсаттарымен, нысаналы индикаторларымен өзара байланыстылығы, 
нәтижелер көрсеткіштеріне қолжетімділік дәрежесі, сондай-ақ, олардың 
бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің функцияларына, өкілеттіктеріне, 
қызметінің бағыттарына сәйкестігі тұрғысынан қарайды;

11) облыстық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюд-
жеттік өтінімдерін, бюджеттік бағдарламаларының жобаларын қарау 
қорытындылары бойынша бюджеттік өтінімдер және бюджеттік 
бағдарламалардың жобалары бойынша қорытындылар қалыптастырады 
және оларды облыстық бюджеттік комиссияның қарауына жібереді;

12) облыстық бюджеттік комиссиясының облыс бюджетiнiң 
жоба сы бойынша ұсыныстары негiзiнде облыс бюджетi туралы облыс-
тық мәслихат шешімінің жобасын әзірлейді және оны облыс әкімдігінің 
қарауына ұсынады;

13) заңнамамен белгіленген тәртіппен кезекті қаржы жылының 
бірінші тоқсанына арналған жергілікті қаржы жоспары туралы облыс 
әкімдігі қаулысының жобасын әзірлейді;

14) облыстық бюджет туралы облыстық мәслихат шешімін іске 
асыру туралы облыс әкімдігі қаулысының жобасын әзірлейді;

15) инвестициялық ұсынысқа экономикалық қорытынды 
дайындайды;

16) облыстық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің заңды 
тұлғаның жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту 
арқылы бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру туралы ұсыныстарын 

және олардың  қаржылық-экономикалық негіздемесін стратегиялық 
және бағдарламалық құжаттарға, Қазақстан Республикасының заң-
на масына сәйкестiгi тұрғысынан қарайды және олар бойынша эко-
номикалық қорытынды дайындайды;

17) заңнамамен белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың 
жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысуы арқылы жоспарланатын 
бюд жеттiк инвестицияларды iрiктеуді жүзеге асырады және қоры-
тындыны облыстық бюджеттік комиссияның қарауына жібереді;

18) коммуналдық меншікке жататын концессия объектілері 
бойынша, егер концессия объектісін құру (реконструкциялау) құны 4 
000 000 айлық есептік көрсеткішке дейінгіні құраған жағдайда:

концессиялық ұсыныстар бойынша;
конкурстық құжаттама бойынша, оның iшiнде оған өзгерiстер 

мен толықтырулар енгiзу кезiнде;
концессионердi таңдау жөнiндегi конкурсты өткiзу кезiнде 

конкурсқа қатысушылар ұсынған концессиялық өтiнiмдер бойынша;
концессия шарттары жобалары бойынша, оның iшiнде кон-

цессия шарттарына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу кезiнде 
қорытындылар дайындайды;

19) конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, 
сондай-ақ, қажетті сараптамалар жүргізу Басқарманың тиісті бөлінетін 
бюджеттік бағдарламасының қаражаты есебінен жүзеге асырылатын, 
облыстық бюджеттік комиссия мақұлдаған, концессиялық ұсыныстарда 
қамтылған концессиялық жобалар бойынша концессиялық жобалардың 
тізбесін қалыптастырады;

20) «Концессиялар туралы» Қазақстан Республикасының 
2006 жылғы 7 шілдедегі Заңының 13-бабының 3-3) тармақшасында 
белгіленген жағдайда, концессиялық жобаның конкурстық құжатта-
масының ажырамас бөлiгi болып табылатын концессиялық жобаның 
техникалық-экономикалық негiздемесiн қамтитын концессиялық 
жобалардың конкурстық құжаттамасын Қызылорда облысының әкімдігі 
айқындайтын заңды тұлғаға сараптамаға жiбередi;

21) Қазақстан Республикасының концессиялар туралы заңна-
масына сәйкес тиісті сараптамалар мен келісулер негізінде концес-
сиялық жобаның конкурстық құжаттамасы бойынша қорытындылар 
қалыптастырады және оларды облыстық бюджеттік комиссияның 
қарауына енгізеді;

22) концессиялық жобаларды консультациялық қолдау жөнінде 
қызметтер көрсетуге арналған қорытындыны облыстық бюджеттік 
комиссиясының қарауына енгізеді;

23) Басқарманың тиісті бөлінетін бюджеттік бағдарламасының 
қаражаты есебінен жүзеге асырылатын, облыстық бюджеттік ко миссия 
мақұлдаған әрбір концессиялық жобаны консультациялық қолдау 
жөніндегі қызметтерді қаржыландыру көлемдері бойынша концес-
сиялық жобаларды консультациялық қолдау жөніндегі қызметтердің 
тізбесін қалыптастырады;

24) егер концессия объектісін құру (реконструкциялау) құны 
4 000 000 айлық есептік көрсеткішке дейінгіні құраған жағдайда, 
коммуналдық меншікке жататын концессия объектілері бойынша 
конкурстық құжаттаманы және концессия шарттарын, оның iшiнде 
оларға өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу кезiнде келiседi;

25) концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларына 
сараптаманың оң қорытындысы негiзiнде және Қазақстан Республи-
касының стратегиялық және бағдарламалық құжаттарына, облыстық 
бюджеттiң инвестициялық мүмкiндiктерiне сәйкес жылжымалы 
негiзде жыл сайын үш жыл мерзiмге коммуналдық меншікке жататын 
концессия объектілері бойынша тiзбенi қалыптастырады;

26) инвестициялық ұсыныстарды қарау қорытындылары 
бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономи-
калық негіздемесін әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ, қажетті 
сараптамалар жүргізуге берілген оң экономикалық қорытындының, 
бюджеттік бағдарламалар әкімшілерін қаржыландыру жөніндегі хаттың, 
техникалық тапсырманың негізінде қорытындылар қалыптастырады 
және оларды облыстық бюджеттік комиссиясының қарауына жібереді;

27) техникалық-экономикалық негiздемелерін әзiрлеу немесе 
түзету, сондай-ақ, оларға қажетті сараптамалар жүргізу Басқарманың 
тиiстi бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламасының қаражаты есебiнен жү зеге 
асырылатын, облыстық бюджеттік комиссия мақұлдаған, эконо микалық 
қорытындысы бар инвестициялық ұсыныстарда қамтылған инвес-
тициялық жобалар бойынша бюджеттiк инвестициялық жобалардың 
тiзбесiн қалыптастырады;

28) Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес әзірленген 
техникалық-экономикалық негіздеме негізінде бюджеттік инвести-
циялық жобаларды қарайды;
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Қызылорда облысы әкімдігінің кейбір қаулыларына 
өзгерістер енгізу туралы

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

1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес тізбе бойынша Қызыл-
орда облысы әкімдігінің кейбір қаулыларына өзгерістер енгізілсін.

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

 
Қызылорда облысы әкімінің 
міндетін атқарушы                                           Қ.Ысқақов.

Қызылорда облысы әкімдігінің  2016 жылғы «7» сәуірдегі  №430 қаулысына қосымша

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗІЛЕТІН КЕЙБІР ҚАУЛЫЛАРЫНЫҢ ТІЗБЕСІ

29) Қызылорда облысының әкімдігі айқындайтын заңды 
тұлғалардың экономикалық сараптамасының қорытындысы негізінде 
жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың, сондай-ақ, нысаналы 
даму трансферттері мен республикалық бюджеттен берілетін кредиттер 
есебінен қаржыландыруға жоспарланатын жобалардың экономикалық 
қорытындысын дайындайды;

30) бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік 
инвестициялық жобаларын қарайды және бюджеттік бағдарламалар 
әкімшісіне олар бойынша экономикалық қорытынды жібереді; 

31) бюджеттік инвестициялық жобаны облыстық бюджет 
жобасына енгізу үшін іріктеуді жүзеге асырады;

32) жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың, сондай-
ақ, заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы 
арқылы жергілікті бюджеттік инвестициялардың іске асырылуы 
мониторингін және бағалауды жүзеге асырады;

33) бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік кредиттеу 
арқылы іске асыруға ұсынатын бюджеттік бағдарламаларды олардың 
бюджеттік кредиттеу критерийлеріне сәйкес келуі тұрғысынан қарайды;

34) төмен тұрған бюджеттердiң қолма-қол ақша тапшылығын 
жабуға бағытталатын бюджеттік кредиттерді қоспағанда, мемлекеттiк 
жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган айқындаған тәртiппен 
бюджеттiк кредиттеудiң орындылығын айқындайды;

35) байланысты гранттарды тартуға орталық мемлекеттік 
органға өтінім ұсынады;

36) мемлекеттік жоспарлау жөнiндегi орталық уәкілетті органға 
алдағы қаржы жылында байланысты емес гранттарды тарту мақсатында 
басым жобалардың тiзбесiн қалыптастыру үшiн өтінімдер бередi;

37) аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) атқарушы 
органдарының ұсынуы бойынша облыстың шекараларындағы қазiргi 
және жаңадан құрылатын әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктер мен жекелеген 
елдi мекендердi есепке алады және тiркейдi, сондай-ақ, оларды есептi 
деректерден шығарады;

38) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының 
тұжырымдамасына экономикалық қорытынды дайындайды;

39) Қызылорда облысының әкімдігі айқындайтын заңды 
тұлға тартылған жағдайда, оның сараптамасы негiзiнде мемлекеттік-
жекешелік әріптестік жобасының тұжырымдамасына қорытынды 
дайындайды;

40) облыстық бюджеттік комиссия мақұлдаған, мемлекеттік-
жекешелік әріптестік жобаларының тұжырымдамаларында қамтылған 
мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша конкурстық 
құжаттамаларын әзiрлеу немесе түзету, сондай-ақ, оларға қажеттi 
сараптамалар жүргiзу Басқарманың тиiстi бөлiнетiн бюджеттiк 
бағдарламасының қаражаты есебiнен жүзеге асырылатын мемлекеттік-
жекешелік әріптестік жобаларының тiзбесiн қалыптастырады;

41) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының конкурстық 
құжаттамасын Қызылорда облысының әкімдігі айқындайтын заңды 
тұлға тартылған жағдайда, оған сараптамаға жiбередi;

42) Қазақстан Республикасының мемлекеттік-жекешелік 
әріптестік саласындағы заңнамасына сәйкес тиiстi сараптамалар мен 
келiсулер негiзiнде конкурстық құжаттама бойынша қорытындылар 
қалыптастырады және оларды облыстық бюджеттік комиссиясының 
қарауына енгiзедi;

43) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын 
консультациялық қолдау жөнiнде қызметтер көрсетуге арналған 
қорытындыны облыстық бюджеттік комиссиясының қарауына енгiзедi;

44) Басқарманың тиісті бөлінетін бюджеттік бағдарламасының 
қаражаты есебінен жүзеге асырылатын, облыстық бюджеттік 
комиссия мақұлдаған әрбiр мемлекеттік-жекешелік әріптестік 
жобасын консультациялық қолдау жөнiндегi көрсетілетін қызметтердi 
қаржыландыру көлемдерi бойынша консультациялық қолдау жөнiндегi 
көрсетілетін қызметтердiң тiзбесiн қалыптастырады;

45) өз құзыреті шегінде құқық бұзушылық жасауға итермелейтін 
себептер мен жағдайларды жою жөніндегі шаралар қолданады, 
азаматтардың құқықтық тәрбиесін ұйымдастыруды қамтамасыз етеді, 
жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру саласындағы шараларды 
іске асырады;

46) жергiлiктi мемлекеттiк басқару мүддесiнде Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен жергiлiктi атқарушы органдарға 
жүктелетiн өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.».

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

аталған қаулымен бекітілген «Қызылорда облысы әкімінің 
аппараты» мемлекеттік мекемесінің Ережесінде:

1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«1. «Қызылорда облысы әкімінің аппараты» мемлекеттік 

мекемесі (бұдан әрі - Аппарат) Қызылорда облысының әкімдігі мен 
әкімінің қызметін ақпараттық-талдамалық, ұйымдық-құқықтық және 
материалдық-техникалық жағынан қамтамасыз ету саласындағы 
басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
органы болып табылады.»;

10-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«10. Заңды тұлғаның орналасқан жері: индексі 120003, 

Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, 
Бейбарыс сұлтан көшесі, құрылыс 1.»;

15-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«15. Аппараттың миссиясы: облыс әкімдігі мен әкiмi қызметiнің 

сапалы және уақтылы ақпараттық-талдау, ұйымдық-құқықтық және 
материалдық-техникалық жұмыс істеуін қамтамасыз ету.»;

16-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«16. Негізгі міндеттері:
1) облыс әкімдігі мен әкімінің өкілеттігін Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен белгіленген құзыреті шегінде іске 
асыруын қамтамасыз ету;

2) облыс дамуының мүдделерімен және қажеттіліктерімен 
үйлесімде атқарушы биліктің жалпымемлекеттік саясатын жүргізуді 
қамтамасыз етуін ұйымдастырады;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген өзге 
де міндеттер.»;

17-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«17. Функциялары:
1) облыс әкімінің Қазақстан Республикасы Президентінің 

Әкімшілігімен, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 
Кеңсесімен, орталық мемлекеттік органдарымен, облыстық мәслихатпен 
және өзге де мемлекеттік органдарымен, сондай-ақ, саяси партиялармен, 
діни бірлестіктермен, үкіметтік емес және басқа да ұйымдармен өзара 
әрекет етуін қамтамасыз ету;

2) облыс әкімі, оның орынбасарлары және Аппарат 
басшысының қатысуымен іс-шараларды ұйымдастыру;

3) облыс дамуының мүдделерімен және қажеттіліктерімен 
үйлесімде атқарушы биліктің мемлекеттік саясатын жүргізуді 
қамтамасыз етуін ұйымдастыру;

4) Қазақстан Республикасының Үкіметімен бекітілетін 
жергілікті мемлекеттік басқарудың базалық құрылымы негізінде 
жасақталған облысты басқару схемасын әзірлеу;

5) жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқаруды 
жетілдіру, әкімшілік-аумақтық құрылым мәселелері бойынша құжаттар 
дайындау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру;

6) аудандар (облыстық маңызы бар қала) әкімдіктерінің, 
әкімдерінің, аудандар (облыстық маңызы бар қала) әкімдері 
аппараттарының, облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы 
органдардың қызметін үйлестіру, олардың жұмысын жетілдіру;

7) Қазақстан халқы облыстық ассамблеясының және гендерлік 
саясатты жүзеге асыру жөніндегі қызметті ұйымдастыру;

8) төмен тұрған әкімдердің қызметін бақылауды жүзеге 
асыруды қамтамасыз ету;

9) облыс аумағында қоғамдық тәртiп пен қауiпсiздiктiң 
сақталуын қамтамасыз етуді ұйымдастыру, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл мәселелерінде жергілікті атқарушы органдардың 
қызметін үйлестіру;

10) Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметінің, 
орталық мемлекеттік органдарының, сондай-ақ, облыс әкімінің және 
әкімдігінің актілері мен тапсырмаларын аудандар мен облыстық маңызы 
бар қаланың жергілікті атқарушы органдарының, облыстық бюджеттен 
қаржыландырылатын атқарушы органдармен орындауын бақылауды 
жүзеге асыру;

11) кадрлық саясатты ұйымдастыру, облыс әкімімен 
тағайындалатын лауазымды тұлғаларды, Аппараттың қызметкерлерін 
тағайындауды, тәртіптік жауапкершілікке тартуды, жұмыстан босатуды 
және олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыру;

12) мемлекеттік наградалармен наградтауға ұсыну жөніндегі 
жұмысты ұйымдастыру;

13) Қазақстан Республикасының сайлау туралы заңнамасы 
шеңберінде сайлау өткізу мәселелері жөніндегі іс-шараларды 
ұйымдастыру дайындығын және өткізуді жүзеге асыру;

14) облыс әкімі және оның орынбасарларының тапсырмасы 
бойынша соттарда облыс әкімдігі мен әкімінің мүдделерін білдіру және 
қорғау, прокурорлық ден қою актілерін қарау;

15) облыс әкімдігі мен әкімінің актілері жобаларының 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкестігіне 
сараптама жүргізу;

16) алқа билерге үміткерлердің тізімдерін құрастыру бойынша 
жұмысты ұйымдастыру;

17) қызметтік құжаттарды, жеке және заңды тұлғалардың 
өтініштерін қарауды қамтамасыз ету, мемлекеттік органдар және 
ұйымдармен құжат айналымын ұйымдастыру;

18) облыс әкімдігі мен әкімінің қызметін ақпараттық 
қамтамасыз ету;

19) «электрондық үкімет» пен «электрондық әкімдікті» дамыту 
жұмыстарын ұйымдастыру;

20) жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік 
органдарда электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесінің 
жұмыс істеуін ұйымдастыру;

21) облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы 
органдардың, аудандар (облыстық маңызы бар қала) әкімдіктерінің 
интернет-ресурстарының қызмет етуін үйлестіру;

22) облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы 
органдардың, аудандар (облыстық маңызы бар қала) әкімдіктерінің 
сапалы мемлекеттік, оның ішінде электронды қызмет көрсету жөніндегі 
қызметін үйлестіру, сондай-ақ, олардың ұсынылуын жетілдіру мен 
талдауды жүзеге асыру;

23) Қызылорда облысы әкімдігінің Ситуациялық орталығын 
ақпараттық және талдамалық қамтамасыз етуін ұйымдастыру;

24) мемлекеттік құпияларды қорғау мәселелері бойынша 
жұмысты ұйымдастыру;

25) әскери міндетті Аппарат қызметкерлерін бекітіп қою 
жөніндегі жұмысты жүзеге асыру;

26) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ішкі 
мемлекеттік аудитті жүзеге асыру;

27) «Қызылорда облысы әкімі аппаратының «Мемлекеттік 
қызметшілерді және бюджеттік сала қызметкерлерін қайта даярлау 
және біліктілігін арттыру өңірлік орталығы» мемлекеттік коммуналдық 
қазыналық кәсіпорнын, «Қызылорда облысы әкімі аппаратының 
«Қоғамдық келісім» коммуналдық мемлекеттік мекемесін, «Қызылорда 
облысы әкімдігінің іс басқармасы» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесін және «Қызылорда облысы әкімі аппаратының «Ақпараттық 
технологиялар орталығы» мемлекеттік мекемесін басқару бойынша 
функцияларды жүзеге асыру;

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

19, 20, 21, 22 және 23-тармақтар жаңа редакцияда жазылсын:
«19. Аппаратқа басшылықты Аппаратқа жүктелген міндеттердің 

орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты 
болатын Аппарат басшысы жүзеге асырады.

20. Аппарат басшысын облыс әкімі қызметке тағайындайды 
және қызметтен босатады.

21. Аппарат басшысының заңнамаға сәйкес қызметке 
тағайындалатын және қызметтен босатылатын орынбасарлары болады.

22. Аппарат басшысының өкілеттігі:
1) Аппаратқа жүктелген мақсаттарды іске асыруды 

ұйымдастырады;
2) өз құзыреті шегінде Аппараттың құрылымдық 

бөлімшелерінің қызметін ұйымдастырады, үйлестіреді және бақылайды;
3) егер заңнамамен өзгеше белгіленбесе, Аппараттың 

құрылымы мен штат кестесін, оның құрылымдық бөлімшелері туралы 
ережені бекітеді;

4) Аппараттағы «Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік 
қызметшілерін мемлекеттік лауазымдарға тағайындайды және 
мемлекеттік лауазымдардан босатады;

5) Аппараттың тәртіптік және конкурстық комиссияларының 
қызметіне жалпы басшылықты жүзеге6) қызметтік тәртіптің сақталуын 
бақылауды жүзеге асырады;

7) еңбек қатынастары мәселелері жоғары тұрған лауазымды 
адамдардың құзыретіне жатқызылған жұмыскерлерді қоспағанда, 
Аппараттың мемлекеттік қызметшілерін іссапарға жіберу, демалыстар 
беру, материалдық көмек көрсету, даярлау, қайта даярлау және 
біліктілігін арттыру, көтермелеу, үстемеақылар белгілеу мәселелерін 
шешеді;

8) еңбек қатынастары мәселелері жоғары тұрған лауазымды 
адамдардың құзыретіне жатқызылған жұмыскерлерді қоспағанда, 
Аппараттың мемлекеттік қызметшілерінің тәртіптік жауаптылығы 
мәселелерін шешеді;

9) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасы талаптарының 
орындалуын қамтамасыз етеді;

10) облыстың жергілікті атқарушы және өкілді органдары 
қабылдаған шешімдердің орындалу барысын бақылайды;

11) Қазақстан Республикасының заңдарымен және өзге де 
нормативтік құқықтық актілерімен жүктелген өзге де өкілеттіктерді 
жүзеге асырады.

Аппарат басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін 
қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.

23. Аппарат басшысы өз орынбасарларының өкілеттіктерін 
қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгілейді.».

3. «Қызылорда облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің ережесін бекіту туралы» Қызылорда облысы 
әкімдігінің 2014 жылғы 7 наурыздағы № 515 қаулысына (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 4631 нөмірімен 
тіркелген, «Кызылординские вести» және «Сыр бойы» газеттерінде 2014 
жылғы 4 сәуірде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

аталған қаулымен бекітілген «Қызылорда облысының мемле-
кеттік сатып алу басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесінде:

1 - тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«1. «Қызылорда облысының мемлекеттік сатып алу 

басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - Басқарма) мемлекеттік 
сатып алуларды ұйымдастыру және өткізу саласындағы функцияларды, 
сондай-ақ, облыс әкімдігімен айқындалатын бюджеттік бағдарламалар 
немесе тауарлар, жұмыстар, қызметтер бойынша бірыңғай мемлекеттік 
сатып алуларды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік органы болып табылады.»;

12 - тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«12. Басқарманың қызметін қаржыландыру жергілікті 

бюджеттен жүзеге асырылады.»;
14 - тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
««Қызылорда облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы» 

мемлекеттік мекемесінің миссиясы мемлекеттік сатып алуларды, 
сондай-ақ, облыс әкімдігімен айқындалатын бюджеттік бағдарламалар 
немесе тауарлар, жұмыстар, қызметтер бойынша бірыңғай мемлекеттік 
сатып алуларды ұйымдастыру және жүзеге асыру болып табылады.»;

16 - тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«16. Функциялары:
1) тапсырыс беруші бекіткен немесе нақтылаған мемлекеттік 

сатып алулардың жылдық жоспары (мемлекеттік сатып алулардың 
алдын ала жоспары) негізінде конкурс (ашық конкурс, біліктілікті 
алдын ала іріктеумен жүргізілетін конкурс, екі кезеңдік рәсімдер 
пайдаланылатын конкурс), аукцион, баға ұсыныстарын сұрату, бір 
көзден алу тәсілдерімен мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асыру;

2) облыс әкімдігі айқындаған бюджеттік бағдарламалар 
және (немесе) тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша 
мемлекеттік сатып алуларды ұйымдастыру және жүзеге асыру;

3) әрбір конкурсқа немесе аукционға жеке конкурстық немесе 
аукциондық комиссияны бекіту және конкурстық немесе аукциондық 
комиссияның хатшысын айқындау;

4) қажет болған жағдайда әлеуетті өнім берушілер ұсынған 
тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің конкурстық 
құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық 
ерекшелікке сәйкестігіне қатысты сараптамалық қорытындыны дайын-
дау үшін сараптау комиссиясын не сарапшыны бекіту;

5) тапсырыс берушi мен ұйымдастырушы бiр тұлғаны 
білдіретін, сондай-ақ, конкурс немесе аукцион тәсілімен мемлекеттік 
сатып алуларды бірыңғай ұйымдастырушы жүзеге асыратын 
жағдайларды қоспағанда,  конкурс немесе аукцион жүргізудің шарттары 
мен тәртібін анықтау үшін мемлекеттік сатып алу веб-порталында қазақ 
және орыс тілдерінде конкурстық немесе аукциондық құжаттаманы 
қалыптастыру және оны тапсырыс берушімен келісу;

6) конкурстық немесе аукциондық құжаттаманың жобасын 
тапсырыс берушіге бекіту үшін ұсыну.

Мемлекеттік сатып алуларды бірыңғай ұйымдастырушы жүзеге 
асырған жағдайда мемлекеттік сатып алуларды бірыңғай ұйымдас-
тырушы әзірлеген конкурстық немесе аукциондық құжаттаманың 
жобасын бекіту;

7) конкурстық немесе аукциондық құжаттаманың жобасын 
алдын ала талқылауды ұйымдастыру;

8) конкурс немесе аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып 
алуларды жүзеге асыру туралы хабарландырудың мәтінін, сондай-ақ, 
конкурстық немесе аукциондық құжаттаманың жобасын мемлекеттік 
сатып алулар веб-порталында орналастыру;

9) заңнамамен бекітілген тәртіпте бiртектi тауарлардың, 
жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердiң бiрнеше түрiн, бiртектi 
тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi лоттарға бөлу 
арқылы баға ұсыныстарын сұрату тәсiлiмен мемлекеттiк сатып 
алуларды жүзеге асыру; 

10) әлеуетті өнім берушінің банктік кепілдік түрінде қағаз 
тасығышта енгізген конкурсқа немесе аукционға қатысуды қамтамасыз 
етуін қабылдап алу фактісін банктік кепілдіктерді тіркеу журналына 
есепке алу;

11) заңнамамен көзделген жағдайларда әлеуетті өнім берушінің 
конкурсқа немесе аукционға қатысуға өтінімін қамтамасыз етуді 
қайтаруды жүзеге асыру;

12) заңнамамен көзделген жағдайларда конкурсқа немесе 
аукционға қатысуға өтінімді қамтамасыз етудің сомасын тиісті бюджет 
кірісіне жатқызылуы бойынша шаралар қолдану;

13) заңнамамен көзделген жағдайларда баға ұсыныстарын 
сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алулардың жеңімпазына 
мемлекеттік сатып алулардың веб-порталы арқылы электрондық 
цифрлық қолтаңбамен куәландырылған шарттың жобасын жіберу;

14) заңнамамен көзделген жағдайларда мемлекеттік әлеуметтік 
тапсырыс қызметтерін мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асыру.»;

17 - тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«17. Құқықтары мен мiндеттерi:
1) Басқарма өзiне жүктелген мiндеттердi және өзiнiң 

функцияларын жүзеге асыру үшін заңнамада бекiтiлген тәртiппен:
мемлекеттiк органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды 

тұлғаларынан қажеттi ақпараттар мен материалдарды сұрауға және 
алуға;

өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша кеңестер, семинарлар, 
конференциялар өткізуге;

Басқарма жұмысының негізгі бағыттары бойынша ұсыныстарды 
облыс әкімдігінің және әкімінің қарауына енгізуге;

мемлекеттік органдарда, сотта Басқарманың мүддесін білдіруге;
өз құзыреті шегінде шарттар мен келісімдер жасасуға;
қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де құқықтарды 

жүзеге асыруға құқылы.
2) Басқарма:
жеке және заңды тұлғалардың Басқармаға жолдаған өтініштерін 

қарауға, олардың орындалуын бақылауға, Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен оларға жауаптар 
беруге;

жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін 
қабылдауды ұйымдастыруға;

заңды және негiзделген шешiмдер қабылдауға;
қабылданған шешiмдердiң орындалуын бақылауды қамтамасыз 

етуге;   

қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де міндеттерді 
іске асыруға міндетті.»;

  19 - тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«19. Басқарманың басшысы заңнамада белгіленген тәртіппен 

қызметке тағайындалады және қызметтен босатылады.»;
21 - тармақтың 5) тармақшасы жаңа редакцияда жазылсын:
«5) заңнамада белгіленген тәртіппен қызметкерлерді 

көтермелеуді жүзеге асырады және қызметкерлерге тәртіптік жаза 
қолданады;»;

21 - тармақтың 6) тармақшасы жаңа редакцияда жазылсын:
«6) өз құзыреті шегінде бұйрықтар шығарады, нұсқаулар береді, 

қызметтік және қаржы құжаттамасына қол қояды;»;
21 - тармақтың 7) тармақшасы жаңа редакцияда жазылсын:
«7) мемлекеттік органдарда және өзге де ұйымдарда 

сенімхатсыз Басқарманы білдіреді;»;
21 - тармақтың 10) тармақшасы жаңа редакцияда жазылсын:
«10) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл  бойынша 

шараларды қолданады және сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды 
қолданбағаны үшін дербес жауапкершілікте болады;»;

21 - тармақтың 17) тармақшасы жаңа редакцияда жазылсын:
«17) жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке 

қабылдау кестесін бекітеді;»;
23 - тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«23. Басқарманың жұмыс режимі:
1) Басқарма дүйсенбі мен жұма аралығында аптасына 5 (бес) 

күн жұмыс істейді;
2) Басқарманың жұмыс уақыты жергілікті уақыт бойынша сағат 

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

Республикасының заңнамасымен белгіленген мереке күндері жұмыс 
істемейді.»;

26 - тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«26. Басқармаға бекiтiлген мүлiк облыстық коммуналдық 

меншiкке жатады.».
4. «Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы» 

мемлекеттік мекемесінің ережесін бекіту туралы» Қызылорда облысы 
әкімдігінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы №824 қаулысына (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 4862 нөмірімен 
тіркелген, «Сыр бойы» және «Кызылординские вести» газеттерінде 2015 
жылғы 14 ақпанда жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

аталған қаулымен бекітілген «Қызылорда облысының 
денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесінде:

16-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«16. Функциялары:
1) тиісті әкімшілік-аумақтық бірлікте денсаулық сақтау 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады;
2) Қазақстан Республикасының азаматтары мен оралмандардың 

тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін алу құқығын іске 
асыруын қамтамасыз етеді;

3) уақытша бейімдеу және детоксикациялау орталықтарындағы 
адамдарды күтіп-бағуға бақылауды жүзеге асырады;

4) қан мен оның компоненттерінің ерікті өтеусіз донорлығын 
дамыту жөніндегі шаралардың іске асырылуын қамтамасыз етеді;

5) денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті 
органдарын құру туралы облыс әкімдігінің қаулы жобасын әзірлейді;

6) мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының кадрмен 
қамтамасыз етілуін бақылауды ұйымдастырады;

7) денсаулық сақтау ұйымдарының желісін салу және дамыту, 
оларды қаржылық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету 
бойынша, оның ішінде дәріханалардың мемлекеттік желісін дамыту 
және дәріханалық қоймалар құру бойынша шаралар қолданады;

8) денсаулық сақтаудың мемлекеттік және мемлекеттік емес 
секторларының қызметін үйлестіреді;

9) төтенше жағдайлар, төтенше жағдай режимін енгізу 
кезінде тегін медициналық көмек көрсетуді, дәрілік заттармен және 
медициналық мақсаттағы бұйымдармен қамтамасыз етеді;

10) денсаулық сақтау саласындағы өңіраралық және 
халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады;

11) Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар 
туралы заңнамасына сәйкес медициналық және фармацевтикалық 
қызметті, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы есірткі, 
психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымына байланысты 
қызмет түрлерін лицензиялауды жүзеге асырады;

12) денсаулық сақтау саласындағы кадрларды даярлауды, 
олардың бiлiктiлiгiн арттыруды және оларды қайта даярлауды 
қамтамасыз етедi;

13) денсаулықты нығайту, аурулардың профилактикасы, 
салауатты өмір салтын және дұрыс тамақтануды қалыптастыру үшін 
қажетті іс-шараларды жүзеге асырады;

14) белгіленген ұлттық стандарттарды сақтай отырып, халыққа 
білікті және мамандандырылған медициналық көмек көрсетуді, оның 
ішінде әлеуметтік мәні бар аурулардың және айналадағыларға қауіп 
төндіретін аурулардың профилактикасын және олардан емдеуді, оған 
қоса тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде 
дәрімен қамтамасыз етуді ұйымдастырады;

15) мүмкіндігі шектеулі балаларды ата-анасының немесе 
өзге заңды өкілдерінің келісімімен психологиялық-медициналық-
педагогикалық консультацияларға жіберуді қамтамасыз етеді;

16) өз құзыреті шегінде денсаулық сақтау саласындағы 
мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

17) уәкілетті органмен денсаулық сақтау саласындағы 
қызметтің түпкі нәтижелеріне қол жеткізуге бағытталған меморандум 
жасасады және оны іске асырады;

18) туберкулезбен ауыратын азаматты мәжбүрлеп емдеуге 
жіберу туралы сот шешімін орындауға жәрдемдеседі;

19) медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық 
техниканы бөлшектік саудада өткiзуді жүзеге асыратын субъектілердің 
тізілімін жүргізеді;

20) медициналық және фармацевтикалық қызметпен айналысу,                 
сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы есірткі, психотроптық 
заттар мен прекурсорлардың айналымына байланысты қызмет түрлері 
бойынша заңнамасының сақталуын бақылауды жүзеге асырады;

21) медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық 
техниканы көтерме саудада өткiзуді жүзеге асыратын денсаулық сақтау 
субьектілерінің тізілімін жүргізеді;

22) профилактикалық дезинсекция мен дератизация жүргізеді 
(инфекциялық және паразиттік аурулар табиғи ошақтарының 
аумағындағы, сондай-ақ инфекциялық және паразиттік аурулардың 
ошақтарындағы дезинсекция мен дератизацияны қоспағанда);

23) фармацевтикалық білімі бар маман болмаған жағдайда, 
аудан орталығынан шалғайдағы елді мекендерде алғашқы 
медициналық-санитариялық, консультациялық-диагностикалық көмек 
көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарындағы дәріхана пункттері және 
жылжымалы дәріхана пункттері арқылы дәрілік заттарды, медициналық 
мақсаттағы бұйымдарды өткізуді жүзеге асыру үшін медициналық білімі 
бар мамандарды оқытуды және аттестаттауды жүргізеді;

24) денсаулық сақтау саласындағы мамандарды кәсіптік 
құзыреттілігіне аттестаттауды өткізеді;

25) Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау, білім және 
ғылым саласындағы заңнамасының орындалуын қамтамасыз етеді;

26) азаматтарды және оралмандарды тегін медициналық 
көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде уақытша бейімдеу және 
детоксикациялау жөніндегі медициналық қызметтер көрсетуді қоса 
алғанда, медициналық көмекпен және дәрілік заттармен, медициналық 
мақсаттағы бұйымдармен қамтамасыз етеді;

27) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы қызметті жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымдарын 
қоспағанда, денсаулық сақтау субъектілерінің қызметіне мониторинг 
пен бақылауды ұйымдастырады және жүзеге асырады;

28) денсаулық сақтау бюджеттік бағдарламаларының 
әкімшілері функцияларын жүзеге асырады;

29) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін 
көрсету бойынша медициналық және фармацевтикалық қызметтер 
берушілерді таңдауды және олардың шығындарын өтеуді жүзеге 
асырады;

30) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген 
көлемін көрсету шеңберінде дәрілік заттарды, профилактикалық 
(иммундық - биологиялық, диагностикалық, дезинфикациялаушы) 
препараттарды:

амбулаториялық деңгейде - уәкілетті орган бекітетін тізбеге 
сәйкес;

стационарлық деңгейде - дәрілік формулярлар шегінде 
Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен сатып 
алуды және сақтауды жүзеге асырады;

31) медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық 
техниканы, медициналық емес жабдықтарды, санитариялық көлікті, 
сондай-ақ мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарына күрделі жөндеу 
жүргізуге арналған қызметтер көрсетуді сатып алуды ұйымдастырады;

32) мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарын кадрмен 
қамтамасыз етуді ұйымдастырады;

33) мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарын жарақтандыруды 
қамтамасыз етеді;

34) денсаулық сақтау саласындағы өңірлік электрондық 
ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелердің, ақпараттық-
коммуникациялық желілердің құрылуы мен жұмыс істеуін қамтамасыз 
етеді;

35) жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын 
мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарындағы клиникалық базаларды 
жоғары және орта медициналық оқу орындарына береді;

36) төтенше жағдайлар кезінде тегін медициналық көмек 
көрсетуді, дәрілік заттармен және медициналық мақсаттағы 
бұйымдармен қамтамасыз етуді ұйымдастырады;

37) денсаулық сақтау саласындағы кадрларды даярлау, олардың 
бiлiктiлiгiн арттыруды және оларды қайта даярлау жөнiндегi қызметтi 
ұйымдастырады және үйлестiредi;

38) гигиеналық оқытуды, салауатты өмір салты мен дұрыс 
тамақтануды насихаттау мен қалыптастыруды ұйымдастырады;

39) халықты әлеуметтік маңызы бар аурулардың және 
айналадағыларға қауіп төндіретін аурулардың таралуы туралы хабардар 
етеді;

40) азаматтардың денсаулығын сақтау мәселелері бойынша 
халықаралық және үкіметтік емес қоғамдық бірлестіктермен өзара іс-
қимыл жасайды;

41) тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік шегінде статистикалық 
әдіснама талаптарын сақтай отырып денсаулық сақтау саласындағы 
ведомстволық статистикалық байқауды жүзеге асырады;

42) ведомстволық бағынысты мемлекеттік денсаулық сақтау 
ұйымдары басшыларының кәсіптік құзыреттілігіне аттестаттау 
жүргізеді;

43) оралмандар мен көшiп келушiлердiң Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес медициналық көмек алуын 
қамтамасыз етедi;

44) құқық бұзушылық жасауға итермелейтін себептер мен 
жағдайларды жою жөнінде шаралар қолданады;

45) азаматтардың құқықтық тәрбиесін ұйымдастыруды 
қамтамасыз етеді;

46) өз құзыреті шегінде жұмылдыру дайындығы және 
жұмылдыру саласындағы шараларды іске асырады.

47) жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік 
денсаулық сақтау ұйымдарының қызметіндегі тұрақтылықты және тегін 
медициналық көмектің кепілдік берілген көлеміне арналған бюджет 
қаражатының пайдаланылуын қамтамасыз етеді;

48) денешынықтырумен және спортпен айналысу, сауықтыру 
және демалу үшін инфрақұрылымның қолжетімділігін қамтамасыз 
етеді;

49) саламатты өмір салтын ынталандыру жөніндегі іс-шаралар 
кешенін ұйымдастырады;

50) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, тұрмыстық және 
жол-көліктік жарақаттанудың профилактикасы жөніндегі шараларды 
қабылдайды;

51) денсаулық сақтау ресурстарын тиімді жоспарлау мен 
пайдалануды қамтамасыз етеді;

52) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру 
жөніндегі шараларды қабылдайды;

53) халықтың денсаулық сақтау мәселелері жөніндегі ақпаратқа 
қолжетімділігін қамтамасыз етеді;

54) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі 
шеңберінде жоғары мамандандырылған медициналық көмек алу 
үшін тұрақты тұратын елді мекеннен тысқары жерлерге шығатын 
азаматтардың жекелеген санаттарына облыстартың жергілікті өкілді 
органы айқындайтын тізбе бойынша ел ішінде жол жүру ақысын 
төлейді;

55) уәкілетті органмен келісу бойынша облыстың денсаулық 
сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдарының 
басшыларын қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;

56) жас мамандарды әлеуметтік қолдау және бекіту шараларын 
қоса алғанда, мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарын кадрлық 
қамтамасыз ету бойынша шаралар қолданады;

57) тіндердің (тін бөлігінің) және (немесе) ағзалардың (ағзалар 
бөлігінің) ерікті түрде өтеусіз донорлығын дамыту жөніндегі шараларды 
іске асыруды қамтамасыз етеді;

58) заңнамада көзделген тәртiппен денсаулық сақтау 
саласындағы қызметтi жүзеге асырудың басталғаны немесе 
тоқтатылғаны туралы хабарламалар қабылдауды жүзеге асырады;

59) жергілікті мемлекеттік басқару мүддесінде Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен жергілікті атқарушы органдарға 
жүктелетін өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.».

5. «Қызылорда облысының индустриялық-инновациялық 
даму басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесін бекіту 
туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 8 маусымдағы 
№27 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу Тізілімінде 5041 нөмірімен тіркелген, «Сыр бойы» және 
«Кызылординские вести» газеттерінде 2015 жылғы 14 шілдеде 
жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін: 

аталған қаулымен бекітілген «Қызылорда облысының            
индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінің Ережесінде:

 16-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«16. Функциялары:
1) индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау 

саласындағы мемлекеттік саясатты тиісті аумақта қалыптастыруға және               
іске асыруға қатысады; 

2) өңірлік кәсіпкерлер палаталарының қатысуымен өңірлерде 
кәсіпкерлікті қолдау карталарын бекіту туралы облыс әкімдігінің қаулы 
жобасын әзірлейді; 

3) индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдауды 
жүзеге асыратын индустриялық-инновациялық инфрақұрылым элемент-
теріне, индустриялық-инновациялық жүйе субъектілеріне әдістемелік, 
консультациялық, практикалық және өзге де көмек көрсетуге құқылы;

4) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға 
экономиканың басым секторларын айқындау жөнінде ұсыныстар 
енгізеді;

5) Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен тізбеге 
сәйкес,  Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген нысан 
бойынша      және мерзімдерде ұйымдардың сатып алуындағы жергілікті 
қамту жөнінде ақпарат жинауды, талдауды жүзеге асырады және 
индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы 
уәкілетті органға береді;

6) индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау 
саласындағы уәкілетті органға индустриялық-инновациялық қызметті 
мемлекеттік қолдау шараларының іске асыруы туралы ақпарат береді;

7) негізгі қызметі инновацияларды дамытуға бағытталған 
заңды тұлғаларды құруға және (немесе) олардың жарғылық капиталына 
қатысуға құқылы;

8) келісімшарт жасасу кезінде өңір халқының әлеуметтік-
экономикалық және экологиялық мүдделерінің сақталумен байланысты 
мәселелерді шешу үшін жер қойнауын пайдаланушымен келіссөздерге 
қатысады;

9) тауарлардағы, жұмыстардағы, көрсетілетін қызметтердегі, 
кадрлардағы жергілікті қамту мен аумақтарды әлеуметтік дамыту, оның 
ішінде жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу 
кезінде пайдаланылатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін 
қызметтердің және оларды өндірушілердің тізілімі бөлігінде жер 
қойнауын пайдаланушылардың келісімшарттық міндеттемелерді 
орындауының мониторингін жүзеге асыруға қатысады;

10) құрамында кең таралған пайдалы қазбалар бар, тендерге 
немесе аукционға шығаруға жататын жер қойнауы учаскелерінің 
тізбесін бекітеді;

11) облыстың аумағында өндірілетін тауарлардың, жұмыстар 
мен көрсетілетін қызметтердің және оларды өндірушілердің тізбесін 
қалыптастыруды жүзеге асырады, ол жер қойнауын пайдалану жөніндегі 
операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын тауарлардың, 
жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің және оларды өндірушілердің 
тізілімін қалыптастыру мен жүргізу мақсатында құзыретті органға 
тоқсан сайын ұсынылады;

12) кең таралған пайдалы қазбаларды барлауды немесе өндіруді 
жүргізуге арналған жер қойнауын пайдалану құқығын беру үшін 
конкурстарды дайындайды және ұйымдастырады;

13) кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға немесе өндіруге  
арналған жер қойнауын пайдалану құқығын беру жөніндегі конкурстық 
комиссиялардың құрамын бекіту туралы облыс әкімдігінің қаулы 
жобасын әзірлейді;

14) жер қойнауын пайдаланушымен келісімшарттардың 
талаптары туралы келіссөздер жүргізеді және жер қойнауын 
пайдаланушымен бірлесе отырып, кең таралған пайдалы қазбаларды 
барлауға немесе өндіруге және барлаумен немесе өндірумен байланысты 
емес жерасты құрылыстарын салуға және (немесе) пайдалануға арналған 
жобалау құжаттарын дайындайды;

15) кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға, өндіруге және 
барлаумен немесе өндірумен байланысты емес жерасты құрылыстарын 
салуға және (немесе) пайдалануға арналған келісімшарттарды жасасады, 
тіркейді және сақтайды;

16) жер қойнауын пайдалану құқығын табыс етуге арналған 
рұқсаттарды береді, сондай-ақ кең таралған пайдалы қазбалар бойынша 
жер қойнауын пайдалану құқығын кепілге салу жөніндегі мәмілелерді 
тіркейді;

17) жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарын, 
теміржолдарды және гидроқұрылыстарды салу (реконструкциялау) 
және жөндеу кезінде жер қойнауын пайдалану құқығына рұқсат береді;

18) кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға немесе 
өндіруге және барлаумен немесе өндірумен байланысты емес 
жерасты құрылыстарын салуға және (немесе) пайдалануға арналған 
келісімшарттардың орындалуын және қолданысының тоқтатылуын 
қамтамасыз етеді;

19) кең таралған пайдалы қазбаларды барлау мен өндіруге және 
барлаумен немесе өндірумен байланысты емес жерасты құрылыстарын 
салуға және (немесе) пайдалануға арналған келісімшарттардың 
қолданысын қайта бастау туралы шешімдер қабылдайды;

20) кең таралған пайдалы қазбаларды барлаумен немесе 
өндірумен байланысты емес жерасты құрылыстарын салу және (немесе) 
пайдалану бойынша келісімшарттық міндеттемелердің орындалуына 
мониторинг пен бақылауды жүзеге асырады;

21) құқық бұзушылық жасауға итермелейтін себептер мен 
жағдайларды жою жөнінде шаралар қолданады;

22) азаматтардың құқықтық тәрбиесін ұйымдастыруды 
қамтамасыз      етеді;

23) өз құзыреті шегінде жұмылдыру дайындығы мен 
жұмылдыру жөніндегі іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз етеді;

24) пайдалы қазбалар жатқан алаңдарда құрылыс салуға,                  
сондай-ақ, олар жатқан орындарда жерасты құрылыстарын 
орналастыруға рұқсат береді; 

25) облыстың халықаралық ынтымақтастығын ұйымдастыру;
26) жергiлiктi мемлекеттiк басқару мүддесiнде Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен жергiлiктi атқарушы органдарға 
жүктелетiн өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.».

6. «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 
Ережесін бекіту туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 
10 сәуірдегі №914 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 4957 нөмірімен тіркелген,  «Сыр бойы» 
және «Кызылординские вести» газеттерінде 2015 жылғы 19 ақпанда 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

аталған қаулымен бекітілген «Қызылорда облысының 
энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» 

(Жалғасы 6-бетте).
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мемлекеттік мекемесінің Ережесінде:
16 тармақта:
31) және 32) тармақшалары алынып тасталсын.
7. «Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құры

лысы басқармасы» мемлекеттік мекемесінің ережесін бекіту тура
лы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 5 ақпандағы №844 
қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Ті
зілімінде 4863 нөмірімен тіркелген, 2015 жылғы 17 ақпанда «Кызы
лор динские вести», «Сыр бойы» газеттерінде жарияланған)  келесі 
өзгерістер енгізілсін:

аталған қаулымен бекітілген «Қызылорда облысының құрылыс, 
сәулет және қала құрылысы басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 
Ережесінде:

16тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
« Функциялары:
1) құрылыстарды,  үйлерді,  ғимараттарды   инженерлік  және 

кө лік коммуникацияларды салу, кеңейту, техникамен қайта жарақ
тандыру, жаңғырту, реконструкциялау,  қайта қалпына келтіру  және  
күрделі  жөндеу туралы, сондайақ, аумақты инженерлік жағынан 
дайын дау, абаттандыру және көгалдандыру, аяқталмаған құрылыс 
объек тілерін консервациялау, облыстық маңызы бар объетілерді   кейін
нен кәдеге жарату жөніндегі жұмыстар кешенін жүргізу туралы шешім
дерді қабылдау жөнінде ұсыныстар енгізеді;

2) объектілерді пайдалануға қабылдау актілерін тіркеу және 
пайдалануға берілетін объектілерді (кешендерді) есепке алуды жүргізу;

3) облыс аумағында сәулетқұрылыс бақылау мен қадағалау 
мемлекеттік органдарының жұмысына жәрдемдесу;

4) аумақтарда қала құрылысын жобалаудың (облысты немесе 
оның бір бөлігін  аудандық  жоспарлау  жобасының)  кешенді  схемасын, 
облыс аумағындағы  елді  мекендердің  белгіленген  тәртіппен бекітілген 
бас жоспарларын іске асыру жөніндегі қызметті үйлестіру;

5)  халқының есептік саны жүз мың тұрғыннан асатын облыстық 
маңызы бар қаланың бас жоспарының жобасын кейіннен Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің бекітуіне ұсыну үшін облыстық мәслихаттың 
қарауына енгізу;   

6) облыстық мәслихат мақұлдаған, халқының есептік саны 
жүз мың тұрғыннан  асатын  облыстық  маңызы  бар  қалалардың  бас 
жоспарларын әзірлеуді ұйымдастыру және оларды Қазақстан Республи
ка сының Үкіметіне бекітуге ұсыну; 

7) ведомстволық бағынысты әкімшілікаумақтық бірлік аумақ
та рында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын (аудандық 
жоспарлау жобаларын), сондайақ қалалық мәслихат мақұлдаған, 
халқының есептік саны жүз мың тұрғынға дейінгі облыстық маңызы 
бар қалаларды дамытудың бас жоспарларын облыстық мәслихаттың 
бекітуіне ұсыну;

8) облыстық маңызы бар  қалалар  бас жоспарының жобаларына 
келісім беру;

9) аумақта жоспарланып отырған құрылыс салу не өзге де қала 
құрылысының өзгерістері туралы халыққа хабарлап отыру;

10) елді мекендердің бекітілген бас жоспарларын (қала құры
лысын жоспарлаудың кешенді схемаларын, жоспарлау жобаларын) 
дамыту үшін әзірленетін  қала  құрылысы  жоспарларын  (егжейтег
жейлі  жоспарлау жобаларын, құрылыс жобаларын) облыс әкімдігіне 
бекітуге ұсыну және оларды іске асыру; 

11) мемлекеттік қала құрылысы кадастрының дерекқорына ен
гізу үшін белгіленген тәртіппен ақпарат және (немесе) мәліметтер беру;

12) халқының есептік саны жүз мың тұрғынға дейінгі облыстық 
маңызы бар қалалардың бас жоспарларының жобаларына кешенді қала 
құрылысы сараптамасын жүргізуді ұйымдастыру;

13) салынып жатқан (салынуы белгіленген) объектілер мен 
кешендердің мониторингін сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері 
жөніндегі уәкілетті орган белгілеген тәртіппен жүргізу;

14) уәкілетті органмен келiсе отырып, ғибадат үйлерін 
(ғимарат тарын) салу туралы, олардың орналасатын жерін анықтау, 
сондайақ үйлерді (ғимараттарды) ғибадат үйлері (ғимараттары) етіп 
қайта бейіндеу (функционалдық мақсатын өзгерту) туралы шешімдер 
қабылдайды;

15) құқық бұзушылық жасауға итермелейтін себептер мен 
жағдайларды жою жөнінде шаралар қолданады;

16) азаматтық құқықтық тәрбиесін ұйымдастыруды қамтамасыз 
етеді;

17) жеке  және  заңды тұлғалардың Басқармаға жолдаған өтініш
терін қарайды, олардың орындалуын бақылайды, Қазақстан Респуб
ликасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен олар 
бойынша жауаптар береді; 

18) жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін 
қабылдауды ұйымдастырады;

19) «Мекенжай тіркелімі» ақпараттық жүйесін жүргізуді және 
толықтыруды қамтамасыз етеді;

20) өз құзыреті шегінде жұмылдыру дайындығы және жұмыл
дыру саласындағы шараларды іске асырады;

21) жергілікті  мемлекеттік  басқару  мүддесінде Қазақстан 
Республи касының заңнамасымен жергілікті атқарушы органдарға 
жүктелетін өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.».

8. «Қызылорда облысында коммуналдық қалдықтардың түзілуі 
мен жинақталу нормаларын есептеу қағидаларын бекіту туралы» 
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 8 сәуірдегі №911 қаулысына 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекет тік тіркеу Тізілімінде 4973 
нөмірімен тіркелген, «Сыр бойы» және «Кызылординские вести» газет
терінде 2015 жылғы 19 мамырда жарияланған) келесі өзгеріс енгізілсін:

аталған қаулымен бекітілген Қызылорда облысында коммунал
дық қалдықтардың түзілуі мен жинақталу нормаларын есептеу қағи
даларында:

1тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«1. Қызылорда облысында коммуналдық қалдықтардың 

түзілуі мен жинақталу нормаларын есептеу қағидалары (бұдан әрі 
 Қағидалар) «Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі» 
Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы кодексіне және 
«Коммуналдық қалдықтардың түзілу және жинақталу нормаларын 
есептеудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрінің 2014 жылғы 25 қарашадағы №145 бұйрығына 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 10030 
нөмірімен тіркелген) сәйкес әзірленді және коммуналдық қалдықтардың 
түзілуі мен жинақталу нормаларын есептеудің тәртібін анықтайды.».

9. «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің Ережесін бекіту туралы»  Қызылорда облысы 
әкімдігінің 2015 жылғы 22 шілдедегі №91 қаулысына (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5072 нөмірімен 
тір кел ген, облыстық «Сыр бойы» және «Кызылординские вести» 
газет  терінде 2015 жылғы 30 шілдеде жарияланған) мынадай өзгеріс 
енгізілсін:

аталған қаулымен бекітілген «Қызылорда облысының ауыл 
шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесінде:

16 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«16. Функциялары:
1) агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамыту 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру;
2) агроөнеркәсіптік  кешен  субъектілерін  «Агроөнеркәсіптік 

кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу 
туралы» Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегіЗаңына 
және осы саладағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкес мемлекеттік 
қолдау жөніндегі ұсыныстар әзірлеу;

3) агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласындағы мемлекеттік 
техникалық инспекцияны жүзеге асыру;

4) агроөнеркәсіптік кешен салаларын мамандармен қамтамасыз 
ету жөніндегі шараларды жүзеге асыру, агроөнеркәсіптік кешен кадр
ларын даярлауды, қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыру;

5) шығарылатын өнім түрлері бойынша өңірлік көрмелер, 
жәрмеңкелер ұйымдастыру;

6) «Агроөнеркәсіп кешеніндегі үздік кәсіп иесі» конкурсын 
өткізу;

7) агроөнеркәсіптік кешен өнімінің саудасы бойынша көтерме 
базарлар ұйымдастыру;

8) азықтүлiк қауiпсiздiгi жайкүйiнiң, бағалардың және агро
өнер кәсiптiк кешен өнiмдерi нарықтарының мониторингiсін жүргiзу;

9)  азықтүлiк тауарларын сатып aлу бағдарламаларына қатысу
шыларды анықтау жөнiндегi комиссиялардың жұмысын ұйымдастыру;

10) өңірдің агроөнеркәсіптік кешен саласында инновациялық 
тәжірибені тарату және  енгізу жөніндегі ісшараларды әзірлеужәне 
іске асыру;

11) өңірдің агроөнеркәсіптік кешен саласында инновациялық 
жобаларды іріктеуді ұйымдастыру қағидаларын бекіту;

12) ауыл шаруашылығы жануарларын қолдан ұрықтандыратын, 
мал шаруашылығы өнімі мен шикізатын дайындайтын мемлекеттік 
пункттерді, ауыл шаруашылығы жануарларын сою алаңдарын, пести
цидтерді, улы химикаттарды және олардың ыдыстарын арнайы сақтау 
орындарын (көмінділерді) салуды, күтіпұстауды және реконст
рукциялауды қамтамасыз ету;

13) жоғары сыныпты асыл тұқымды малды сатып алуды, 
ұстауды және кең ауқымда өз төлі есебінен өсіру үшін мал басын 
молықтыратын төл өсіруді ұйымдастыру;

14) отандық ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге 
өткізілген бірінші, екінші және үшінші репродукциялары тұқымдардың 
құнын арзандатуды қамтамасыз ету;

15) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған тізбе мен 
тәртіпке сәйкес зиянды организмдерге қарсы күрес жөніндегі ісшаралар 
жүргізуді қамтамасыз ету;

16) тиісті өңірде азықтүлік тауарлары қорларын есепке алуды 
жүргізу және агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласындағы уәкілетті 
органға есептілік ұсыну;

17)  агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің қарыздарын ке
піл ден діру кезіндегі комиссияның бір бөлігінің және қарыздарын сақ
тан дыру кезіндегі сақтандыру сыйақыларының бір бөлігінің орнын 
толтыру;

18) агроөнеркәсіптік кешен субъектісі инвестициялық салы
нымдар кезінде жұмсаған шығыстардың бір бөлігінің орнын толтыру;

19) кепілдендірілген сатып алу бағасы және сатып алу 
бағасы белгіленетін, сатып алынатын ауылшаруашылық өнімі субси
дияларының нормативін бекіту;

20)  қайта өңдеуші кәсіпорындардың ауылшаруашылық өнімін 
тереңдете қайта өңдеп өнім шығару үшін оны сатып алу шығындарын 
субсидиялау;

21) ауыл шаруашылығы кооперативтерінің тексеру одақтары
ның ауыл шаруашылығы кооперативтерінің ішкі аудитін жүргізуге 
арналған шығындарын субсидиялау;

22) агроөнеркәсіптік кешен салаларына инвестициялар мен 
екінші деңгейдегі банктердің кредиттерін тарту;

23) бәсекеге қабілетті өндірістерді қалыптастыру және дамыту, 
оларды жаңғырту және сапа менеджментінің халықаралық жүйесіне 
көшіру үшін жағдай жасау;

24) мамандандырылған мал шаруашылығы қожалықтарының 
өсуі үшін жағдай жасау бойынша ісшаралар әзірлеу;

25) бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын ауылдық 
аумақтардың әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымын дамытудың 
ауылдық аумақтарды дамыту саласындағы уәкілетті органмен келісілген 
жергілікті бюджеттік басым инвестициялық жобаларының және 
агроөнеркәсіптік кешенді дамыту жөніндегі жобалардың тізбесін жасау;

26) агроөнеркәсіптік кешеннің ақпараттықмаркетингтік 
жүйесі нің жұмыс істеуі мен дамуы үшін жағдай жасау;

27) ішкі және сыртқы азықтүлік нарықтарындағы ахуалды 
зерделеу және агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің тиісті ақпаратқа 
қол жеткізуін қамтамасыз ету;

28) агроөнеркәсіптік кешеннің және ауылдық аумақтардың 
жайкүйі мен дамуы туралы ақпаратты агроөнеркәсіптік кешенді 
және ауылдық аумақтарды дамыту мәселелері жөніндегі уәкілетті 
мемлекеттік органдарға беру;

29) әкімшілікаумақтың бірліктің азықтүлікпен қамтамасыз 
етілу теңгерімін жасайды;

30) азықтүлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорын 
басқару жөніндегі комиссияның ұсынымы негізінде сатып алу және 
тауар интервенцияларын, азықтүлік тауарларының өңірлік тұрақтан
дыру қорының жаңартылуын жүргізу туралы шешім қабылдау;

31) азықтүлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын 
қалыптастыру және пайдалану үшін мамандандырылған ұйымдардан 
қызметтер сатыпалуды жүзеге асыру;

32) азықтүлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорын 
басқару жөніндегі комиссияны құру;

33) агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдар 
қызметінің мониторингін жүзеге асыру;

34) агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы 
ұйымдарға аккредиттеу жүргізу;

35) агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы 
ұйымдарға есептелген қосылған құн салығы шегінде бюджетке төленген 
қосылған құн салығы сомасын субсидиялау;

36) агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласындағы уәкілетті 
орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде өзінің интернетресурсына 
агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдар тізбесін 
орналастыру;

37) ауыл шаруашылығы малын, техниканы және технологиялық 
жабдықты сатып алуға кредит беру, сондайақ лизинг кезінде сыйақы 
мөлшерлемесін субсидиялауды жүзеге асыру;

38) тұқым шаруашылығы саласындағы мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асырады;

39) тұқым шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру;

40) уәкілетті органның қарауына элиталық тұқым өсіру 
шаруашылықтарының элиталық тұқымдарды өндіру және өткізу көлемі 
жөнінде ұсыныстарды енгізу;

41) тұқым шаруашылығы субъектілеріне және тұқым сапасына 
сараптама жүргізу жөніндегі зертханаларға уәкілетті орган айқындайтын 
тәртіппен тиісті куәлік бере отырып, оларды аттестаттауды жүргізу;

42) рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық 
тізілімін жүргізу;

43)  облыс бойынша тұқымдар баланстарын жасау;
44) ауыл шаруашылығы саласындағы уәкілетті органға ауыл 

шаруашылығы дақылдарының тұқым шаруашылығы саласындағы 
қажетті ақпарат  беруді қамтамасыз ету;

45) құзыреті шегінде ауыл шаруашылығы тауарларын өндіру
шілердің сақтық және ауыспалы тұқым қорларын қалыптастыруына 
жәрдемдесу;

46) бастапқы, элиталық тұқым шаруашылығын жүргізу және 
ауыл шаруашылығы дақылдарының тұқымдарын жаппай көбейту 
схемалары мен әдістері бойынша ұсыныстар енгізу;

47) сұрыптық және тұқымдық бақылауды жүзеге асыру, 
сұрыптық егістіктерді байқаудан өткізуді, жерге егіп бағалауды, 
зертханалық сұрыптық сынақтарды, тұқым сапасына сараптама жүргізу 
тәртібінің орындалуын бақылауды жүзеге асыру;

48) айқындалатын квоталар шегінде субсидиялауға жататын 
тұқымдарды өткізудің шекті бағасын белгілеу және субсидиялауға 
жататын тұқымдардың әрбір түрі бойынша жыл сайынғы квоталарды 
тұқым шаруашылығы саласында аттестаталған әрбір субъект үшін 
бірегей тұқымдар бойынша, әрбір әкімшілікаумақтық бірлік үшін 
элиталық тұқымдар бойынша айқындау;

49) субсидияланған бірегей және элиталық тұқымдардың 
мақсатты пайдаланылуын бақылау;

50) байқаудан өткізушілер мен тұқым сарапшылары кадрларын 
даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыру;

51) ауыл шаруашылығы өсімдіктері тұқымдарының сұрыптық 
және егістік сапасына сараптама жүргізу жөніндегі нормативтік 
құқықтық актілердің сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

52) тұқым шаруашылығы жөніндегі мемлекеттік инспектордың 
ұсынысы негізінде субъектінің тұқым шаруашылығы саласындағы 
қызметті жүзеге асыруға құқығын куәландыратын аттестаттау туралы 
куәлігінің қолданысын және  тұқымдардың сұрыптық және егістік 
сапаларына сараптама жүргізу жөніндегі қызметті тоқтата тұру;

53) астық нарығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру;

54) астық қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша 
қызметтер көрсету жөніндегі қызметті лицензиялау;

55) табиғиклиматтық жағдайларды және нарық конъюнк
турасын ескере отырып, астық өндірісі құрылымын оңтайландыру, 
астық өндірудің, сақтаудың және өткізудің жаңа озық технологияларын 
жетілдіру және енгізу;

56) бюджеттік бағдарламаларға сәйкес отандық ауыл 
шаруашылығы тауарын өндірушілерге минералдық тыңайтқыштардың, 
тұқым улағыштар мен гербицидтердің құнын арзандатуды жүзеге асыру;

57) ішкі нарықтың мұнай өнімдеріне қажеттіліктерін уақытылы 
қамтамасыз ету жөніндегі қажетті шаралар қабылдау;

58) өңірлерде техникалық реттеу саласында сәйкестікті 
растау бойынша қызметтер көрсету жөнінде бәсекелестік ортаны құру 
бойынша шаралар қабылдау;

59) астық қабылдау кәсіпорындарын бекітілген графиктерге 
сәйкес жаңа егіннің астығын қабылдауға дайындығы тұрғысынан астық 
қабылдау кәсіпорындарын жыл сайынғы тексеруді және астық қабылдау 
кәсіпорындарын зерттеп тексеру актілерін рәсімдеуді қамтуын бақылау;

60) Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы заңнамасында көзделген тәртіппен астық қолхаттарын беру 
арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету бойынша қызметті 
жүзеге асыру құқығына лицензияның қолданылуын тұтастай немесе 
жекелеген операцияларды жүзеге асыру бөлігінде алты айға дейінгі 
мерзімге тоқтата тұру;

61)  астық қабылдау кәсіпорындарының: Қазақстан Республика
сының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес  астықтың сандықсапалық есебін 
жүргізу; астық сақтау; астық қолхаттарын беру, олардың айналымы 
және олардың өтеу қағидаларын сақтауын бақылау;

62) әкімшілікаумақтық бірлік шегінде астық нарығының 
мониторингін жүзеге асыру;

63) астық қауіпсіздігі мен сапасын мемлекеттік бақылау;
64) «Астық туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 

19 қаңтардағыЗаңының 28бабының 2тармағында көзделген негіздер 
болған кезде астық қабылдау кәсіпорыннан астықты көліктің кез келген 
түрімен тиеп жөнелтуге тыйым салу;

65) астық қолхаттары тізілімінің деректеріне сәйкес астықтың 
сандықсапалық есебін жүргізу және астықтың сақталуын қамтамасыз 
ету жөніндегі талаптарды сақтау тұрғысынан астық қабылдау 
кәсіпорындарының қызметін инспекциялау (тексеру);

66) астық қабылдау кәсіпорнын уақытша басқаруды енгізу және 
мерзімінен бұрын аяқтау туралы сотқа арыз беру;

67) астық нарығына қатысушылардың астығының нақты бар
жоғы мен сапасын және оның есепті деректерге сәйкестігін тексеру;

68) астықтың  сандықсапалық жайкүйін бақылау;
69) астық қолхаттарын ұстаушыларға астық қабылдау 

кәсіпорнын уақытша басқару жөніндегі комиссияның құрамына енгізу 
үшін кандидатуралар ұсыну туралы хабарлама жіберу;

70) астық қолхаттарын бере отырып, қойма қызметі бойынша 
қызметтер көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына 
лицензияның қолданысын тоқтата тұру және (немесе) одан айыру 
туралы ұсыныстарды облыстың жергілікті атқарушы органына енгізу;

71) астық қабылдау кәсіпорнын уақытша басқаруды енгізу 
жөніндегі ұсыныстар енгізу;

72) астық қабылдау кәсіпорындарына қабылдау және тиеп 
жіберу кезінде астық сапасының көрсеткіштерін айқындауды бақылау;

73) қоршаған ортаны қорғау және денсаулық сақтау саласын
дағы уәкілетті мемлекеттік органдармен келісім бойынша пестицидтерді 
(улы химикаттарды) залалсыздандыру жөніндегі жұмыстарды ұйым
дастыру;

74) өсімдіктерді қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру;

75) арнайы сақтау орындарын (көмінділерді) салу, тиісті жағ
дайда күтіпұстау және қолдау;

76) мыналар: 
пестицидтерді (улы химикаттарды) өндіру (формуляциялау);
пестицидтерді (улы химикаттарды) өткізу;
пестицидтерді (улы химикаттарды) аэрозольдық және фумига

циялық тәсілдермен қолдану жөніндегі  қызметті лицензиялау;
77) карантинді объектілердің таралуының есебін жүргізеді және 

уәкілетті орган мен мүдделі тұлғаларға ақпарат беру;
78) өсімдіктер карантині саласындағы мемлекеттік саясатты 

іске асыру;
79) мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылау және 

қадағалау объектілерінде осы объектілердің иелері – жеке және заңды 
тұлғалардың, сондайақ мемлекеттік басқару органдарының өсімдіктер 
карантині жөніндегі ісшараларды жүргізуін ұйымдастыру;

80) уәкілетті органның ұсынуы бойынша тиісті аумақтарда 
карантиндік режимді енгізе отырып, карантинді аймақты белгілеу 
немесе оның күшін жою туралы шешім қабылдау;

81) Қазақстан Республикасының өсімдік шаруашылығы сала
сын дағы заңнамасының сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге 
асыру;

82) агенттің, қоғамның қызметін, олардың Қазақстан Респуб
ликасының өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру туралы 
заңнамасын сақтауын бақылауды жүзеге асыру;

83) сақтанушылардың міндетті сақтандыру шарттарын жасасу
дан жалтаруы туралы және қоғамның Қазақстан Республикасының өзара 
сақтандыру туралы заңнамасының және «Өсімдік шаруашылығындағы 
міндетті сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 
10 наурыздағыЗаңының талаптарын сақтамауы туралы істерді қарау;

84) өзінің бақылау функцияларын жүзеге асыру үшін қажетті 
ақпарат пен құжаттарды сақтанушыдан, сақтандырушыдан, агенттен 
және қоғамнан сұрату және алу;

85) өзінің бақылау функцияларын жүзеге асыру үшін қажетті 
ақпаратпен құжаттарды сақтанушының, сақтандырушының, агенттің 
және қоғамның ұсыну нысаны мен мерзімдерін белгілеу;

86) агенттен өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру 
шартын жасасқан сақтанушылардың тиісті аумақтағы сақтандырылған 
өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түрлері көрсетілген тізбесін сұрату;

87) әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы хаттамалар жасайды 
және Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтар 
туралы заңнамасына сәйкес әкімшілік жазалар қолдану;

88) асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру;

89) асыл тұқымды малдың мемлекеттік тіркелімін жүргізу және 
басып шығару;

90) ірі қара мал тұқымдары  жөніндегі республикалық палата
лардың және мал шаруашылығы саласындағы қызметті жүзеге асыратын 
өзге де қоғамдық бірлестіктердің ұсыныстарын ескере отырып, көрсе
тілген мақсаттарға көзделген бюджет қаражаты шегінде асыл тұқымдық 
өнімге (материалға) арналған субсидияларды бөлу;

91) бекітілген нысандар бойынша асыл тұқымды мал 
шаруашылығы саласындағы деректердің есебін жүргізу;

92) құндылығы жоғары асыл тұқымды малды тиімді пайда
лануды ынталандыру мақсатында бағалау туралы деректерді қорытады 
және оның нәтижелері туралы мүдделі тұлғаларды хабардар ету;

93) асыл тұқымды малдың, оның ішінде тектік қоры шектеулі 
тұқымдардың тектік қорын сақтауға және қалпына келтіруге 
бағытталған ісшараларды субсидиялауды жүзеге асыру;

94) мақта саласын дамыту жөніндегі мемлекеттік саясатты іске 
асыру;

95) мақта қолхаттарын бере отырып, қойма қызметі бойынша 
қызметтер көрсету жөніндегі қызметті лицензиялау;

96) уәкілетті орган бекіткен қағидаларға сәйкес мақта 
нарығының мониторингін жүргізу;

97) ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің мақта егілетін 
аймақтарда мамандандырылған ауыспалы мақта егістерін сақтауына 
мониторинг жүргізу;

98) мақта өндірумен айналысатын ауыл шаруашылығы тауарын 
өндірушілерді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
субсидиялауды жүзеге асыру;

99) мақта өңдеу ұйымдарын мақта иелерінің мүдделерін 
қорғау мақсатында мақта өңдеу ұйымын біліктілік талаптарына сәйкес 
келуі және бекітілген кестелер негізінде шитті мақтаның жаңа өнімін 
қабылдауға дайындығы тұрғысынан жыл сайын жоспарлы тексеруді 
және мақта өңдеу ұйымдарын тексеру актілерін рәсімдеуді қамтитын 
лицензиялық бақылау;

100) уәкілетті органға стандарттау жөніндегі нормативтік 
құжаттарды, мақта саласын дамыту жөніндегі нормативтік құқықтық 
актілерді жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу;

101) сотқа мақта өңдеу ұйымын уақытша басқаруды енгізу, 
мерзімінен бұрын аяқтау және оның мерзімін ұзарту туралы арыз беру;

102) шитті мақта мен мақта талшығының сапасына сараптама 
жүргізуді ұйымдастыру;

103) мыналарды:
мақтаның қауіпсіздігі мен сапасын;
аккредиттелген сынақ зертханалырының (орталықтарының) 

қызметін;
сарапшы ұйымның қызметін;
сараптама ұйымның мақта талшығының сапасына сараптама 

жүргізу және мақта талшығының сапа паспортын беру қағидаларын 
сақтауын бақылау;

104) мақта өңдеу ұйымдарының қызметін инспекциялауды 
(тексеруді) жүзеге асыру;

105) анықталған Қазақстан Республикасының мақта саласын 
дамыту туралы заңнамасын бұзушылықтарды ұйғарымда белгілеген 
мерзімде жою туралы орындалуы міндетті жазбаша ұйғарымдар беру;

106) сотқа мақта өңдеу ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы 
қуыным беру;

107) «Мақта саласын дамыту туралы» Қазақстан Республика
сының 2007 жылғы 21 шілдедегі Заңының 32бабының 2тармағында 
көзделген негіздер болған кезде мақтаны беруге уақытша тыйым салу;

108) мақтаны өңдеу ұйымдарының:
мақтаның сандық  сапалық есебін жүргізу;
мақта тұқымының мемлекеттік ресурстарын қалыптастыру, 

сақтау және пайдалану;
мақта қолхаттарын беру, олардың айналысы, күшін жою және 

өтеу қағидаларын сақтауын бақылау;
109) тексерулер жүргізудің жартыжылдық жоспарларын бекіту;
110) мақта тұқымдарының мемлекеттік ресурстарын қалып

тастыруды қамтамасыз ету және басқару әрі олардың сандықсапалық 
жайкүйін бақылау;

111) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
ауыл шаруашылығы кооперативтерін мемлекеттік қолдау жөніндегі 
ұсыныстарды әзірлейді және ісшараларды жүзеге асыру;

112) ауыл шаруашылығы кооперативтеріне және олардың 
мүшелеріне шығаратын өнімінің ассортименті бойынша сауда 
орындарын бере отырып, өңірлік көрмелер, жәрмеңкелер ұйымдастыру;

113) ауыл шаруашылығы кооперативтерінің өнімін сату үшін 
коммуналдық базарларда сауда орындарын жеңілдікті шарттармен 
ұсыну;

114) ауыл шаруашылығы кооперативтерінің құрылу және 
қызметінің тәжірибесін тарату және енгізу жөніндегі ісшараларды 
әзірлеу және іске асыру;

115) ауыл шаруашылығы кооперациясын дамыту үшін 
қаржы ұйымдарының инвестициялары мен кредиттерін тарту, 
сондайақ бәсекеге қабілетті өндірістерді қалыптастыру мен дамыту, 
оларды жаңғырту үшін жағдайлар жасау және сапа менеджментінің 
халықаралық жүйелеріне көшіру жөніндегі ісшараларды әзірлеуі;

116) ауыл шаруашылығы кооперациясының ақпараттықмарке
тингтік жүйесінің жұмыс істеуі және дамуы үшін жағдайлар жасау;

117) басқарма жұмысының сапасы мен өнiмдiлiгiн арттыру 
мақса тында оның қызметiнiң бағыттары бойынша iшкi бақылауды 
жүзеге асыру;

118)  өз құзыреті шегінде құқық бұзушылық жасауға итерме
лейтiн себептер мен жағдайларды жою жөнiнде шаралар қолдану;

119) өз құзыреті шегінде азаматтардың құқықтық тәрбиесiн 
ұйымдастыруды қамтамасыз ету;

120) өз құзыреті шегінде жұмылдыру дайындығы және жұмыл
дыру саласындағы шараларды іске асыру;

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

10. «Қызылорда облысының білім басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінің ережесін бекіту туралы»  Қызылорда облысы әкімдігінің 
2015 жылғы  6 ақпандағы № 846 қаулысына (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 4898 нөмірімен тіркелген, 
облыстық «Сыр бойы» және «Кызылординские вести» газеттерінде 2015 
жылғы 14 наурызда жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

аталған қаулымен бекітілген «Қызылорда облысының білім 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесінде:

15  тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«15. Функциялары:
1) білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады;
2) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беруді 

қамтамасыз етеді;
3) балаларды арнайы оқу бағдарламалары бойынша оқытуды 

қамтамасыз етеді; 
4) мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды 

балаларды оқытуды қамтамасыз етеді;
5) білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың бланкілеріне 

тапсырыс беруді және негізгі орта, жалпы білімнің жалпы білім беретін 
оқу бағдарламаларын және техникалық және кәсіптік, орта білімнен 
кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 
ұйымдарын солармен қамтамасыз етуді ұйымдастырады және олардың 
пайдаланылуына бақылауды жүзеге асырады;

6) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар 
мамандар ды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын 
әзірлеп, облыс әкімдігіне бекіту үшін ұсынады;

7) Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы
ның ұсыныстарын ескере отырып, техникалық және кәсіптік білімі бар 
мамандарды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын 
орналастырады;

8) білім алушылардың ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысуын 
ұйымдастырады;

9) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің 
білім беру бағдарламаларын, сондайақ мамандандырылған жалпы 
білім беретін және арнайы оқу бағдарламаларын (қылмыстықатқару 
жүйесінің түзеу мекемелеріндегі білім беру ұйымдарын қоспағанда) іске 
асыратын мемлекеттік білім беру ұйымдарын материалдықтехникалық 
қамтамасыз етуді жүзеге асырады;

10) мемлекеттік білім беру мекемелерінің мемлекеттік атау
лы әлеуметтік көмек алуға құқығы бар отбасылардан, сондайақ 
мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алмайтын, жан басына шаққан
дағы табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасынан төмен отбасы
лардан шыққан білім алушылары мен тәрбиеленушілеріне және жетім 
балаларға, атаанасының қамқорлығынсыз қалып, отбасыларда тұратын 
балаларға, төтенше жағдайлардың салдарынан шұғыл жәрдемді талап 
ететін отбасылардан шыққан балаларға және білім беру ұйымының 
алқалы басқару органы айқындайтын өзге де санаттағы білім алушылар 
мен тәрбиеленушілерге жалпы білім беретін мектептерді ағымдағы 
ұстауға бөлінетін бюджет қаражатының кемінде бір пайызы мөлшерінде 
қаржылай және материалдық көмек көрсетуге қаражат жұмсайды;

11) мемлекеттік тапсырыс негізінде техникалық және кәсіптік 
білімнің білім беру бағдарламаларын, сондайақ мамандандырылған 
жалпы білім беретін және арнайы оқу бағдарламаларын іске асыратын 
білім беру ұйымдары үшін жыл сайын 1 тамызға дейін қағаз және 
электрондық жеткізгіштерде оқулықтар мен оқуәдістемелік кешендерін 
сатып алуды және жеткізуді қамтамасыз етеді;

12) облыс ауқымында жалпы білім беретін пәндер бойынша 
мектеп олимпиадаларын және ғылыми жобалар конкурстарын, орын
даушылар конкурстары мен кәсіби шеберлік конкурстарын ұйым
дастыруды және өткізуді қамтамасыз етеді;

13) балаларға облыстық деңгейде жүзеге асырылатын қосымша 
білім беруді қамтамасыз етеді;

14) бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын 
мемлекеттік білім беру ұйымдарының кадрларын қайта даярлауды және 
қызметкерлердің біліктілігін арттыруды ұйымдастырады;

15) дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдерді 
оңалтуды және әлеуметтік бейімдеуді қамтамасыз етеді;

16) жетім балаларды, атаанаcының қамқорлығынсыз қалған 
балаларды белгіленген тәртіппен мемлекеттік қамтамасыз етуді жүзеге 
асырады;

17) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
тәртіппен білім алушылардың жекелеген санаттарын тегін және 
жеңілдікпен тамақтандыруды ұйымдастырады;

18) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім 
берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру 
ұйымдарын мемлекеттік білім беру тапсырысының негізінде бітірген 
адамдарды жұмысқа орналастыруды қамтамасыз етеді;

19) берілген өтінімдерге сәйкес кейіннен жұмысқа орналастыра 
отырып, ауылдық жердің кадрлар қажетсінуі туралы өтінімді білім беру 
және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органдарға жыл сайын 15
ші сәуірге дейін ұсынады;

20) білім алушылардың қоғамдық көлікте жеңілдікпен жол 
жүруі туралы мәслихатқа ұсыныс енгізеді;

21) білім беру мониторингін жүзеге асырады;
22) кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталықтарының жұмыс 

істеуін қамтамасыз етеді;
23) кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталықтарында 

ұсталатын адамдарға жағдай жасайды;
24) қамқоршылық кеңестерге жәрдем көрсетеді;
25) мемлекеттік білім беру ұйымдарының кадрмен қамтамасыз 

етілуін  ұйымдастырады;
26) конкурс жеңімпаздарына  мемлекеттік орта білім беру 

мекемелеріне «Орта білім беретін үздік ұйым» грантын төлейді;
27) мамандандырылған және арнайы жалпы білім беретін оқу 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында экстернат 
нысанында оқытуға рұқсат береді;

28) облыстық деңгейдегі әдістемелік кабинеттердің материал
дықтехникалық базасын қамтамасыз етеді;

29) орта білім беру ұйымдарындағы психологиялық қызметтің 
жұмыс істеу қағидаларын әзірлеп, облыс әкімдігіне бекіту үшін 
ұсынады;

30) білім беру ұйымдарының ішкі тәртіптемесінің үлгілік 
қағидасын әзірлеп, облыс әкімдігіне бекіту үшін ұсынады;

31) балаларға арналған әлеуметтік инфрақұрылымды 
қалыптастыруға қатысады;

32) баланың құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғау жөнiндегi 
консультацияларды хабарлау мен өткiзу, iсшараларды жүзеге асыру 
тәртiбiн белгiлейді;

33) тәрбие, бiлiм беру, денсаулық сақтау, ғылым, мәдениет, дене 
тәрбиесi мен спорт, әлеуметтiк қызмет көрсету және отбасын әлеуметтiк 
қорғау саласында балалар мүдделерiне орай орталық атқарушы органдар 
айқындаған мемлекеттiк саясатты iске асыру жөнiндегi iсшараларды 
жүзеге асырады;

34) жетім балаларды, атаанасының қамқорлығынсыз қалған 
балаларды міндетті түрде жұмысқа орналастыруды және тұрғын үймен 
қамтамасыз етуді белгіленген тәртіппен жүзеге асырады;

35) өз құзыреті шегінде жұмылдыру дайындығы және 
жұмылдыру саласындағы шараларды іске асырады. 

36) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің 
білім беру бағдарламаларын, мамандандырылған жалпы білім беретін 
және арнайы оқу бағдарламаларын іске асыратын мемлекеттік білім беру 
ұйымдарын, сондайақ балалар мен жасөспірімдердің спорт мектептерін 
білім беру саласындағы уәкілетті органның келісімі бойынша Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен құрады, қайта 
ұйымдастырады және таратады;

37) балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын 
зерттепқарауды және психологиялықмедициналықпедагогикалық 
консультациялық көмек көрсетуді қамтамасыз етеді;

38) дуальды оқыту бойынша білікті жұмысшы кадрлар мен орта 
буын мамандарын даярлауды ұйымдастыруды қамтамасыз етеді;

39) құқық бұзушылық жасауға итермелейтін себептер мен 
жағдайларды жою жөніндегі шаралар қолданады;

40) азаматтардың құқықтық тәрбиесін ұйымдастыруды 
қамтамасыз етеді;

41) жергілікті мемлекеттік басқару мүддесінде Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен жергілікті атқарушы органдарға 
жүктелетін өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.»

11. ««Қызылорда облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінің Ережесін бекіту туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 
2014 жылғы 10 қарашадағы №756 қаулысына (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №4790 тіркелген, облыстық 
«Сыр бойы» және «Кызылординские вести» газеттерінде 2014 жылдың 
15 қарашасында жарияланған) келесідей өзгеріс енгізілсін:

аталған қаулымен бекітілген «Қызылорда облысының қаржы 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесінде:

1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«1. «Қызылорда облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік 

мекемесі (бұдан әрі  Басқарма) облыстық бюджеттің атқарылуын 
ұйымдастыру және бюджеттің атқарылуы жөніндегі бюджеттік 
бағдарламалар әкімшілерінің қызметін үйлестіру, жергілікті бюджеттің 
атқарылуы бойынша бухгалтерлік есепке алуды, бюджеттік есепке алу 
мен бюджеттік есептілікті жүргізу, сондайақ, облыстық коммуналдық 
мүлікті басқару бойынша функцияларды жүзеге асыруға Қызылорда 
облысының әкімдігі уәкiлеттiк берген Қазақстан Республикасының 
мемлекеттiк органы болып табылады.

Басқарманың ведомстволары жоқ.»
16 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«16. Функциялары:
1) облыстық бюджеттің атқарылуын ұйымдастырады және 

бюджеттік атқарылуы жөніндегі бюджеттік бағдарламалар әкімші
лерінің қызметін үйлестіреді;

2) облыстық бюджеттің міндеттемелері бойынша қаржылан
дыру дың жиынтық жоспарын, түсімдер мен төлемдер бойынша қаржы
ландырудың жиынтық жоспарын жасайды, бекітеді және жүргізеді;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестүсімдердің 
бюджетке толық және уақтылы есепке алынуынқамтамасыз ету 
жөніндегі ісшаралар кешенін жүргізеді;

4) бюджет ақшасын басқарады;
5) облыстық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері тарапынан 

бекітілген мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, 
көрсетілетін қызметтерді) өткізуден түсетін өз билігінде қалатын ақша 
түсімдері мен шығыстарыныңжиынтық жоспарын келіседі;

6) облыстық бюджет комиссиясының облыстық мәслихаттың 
бюджет туралы шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 
ұсыныстары негізінде бюджет қаражатын қысқарту туралышешім 
қабылданғанбюджеттік бағдарламалар бойынша операцияларды тоқтата 
тұрады;

7) облыстың жергілікті атқарушы органның секвестр жүргізу 
туралы қаулысының негізінде «Қазақстан Республикасының Бюджет 
кодексі» Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы 
Кодексінде (бұдан әрі – Кодекс) белгіленген  тәртіппен облыстық 
бюджетті түзетуді жүзеге асырады;

8) бюджеттік мониторингті жүзеге асырады;
9) бюджеттік мониторингтің нәтижелері бойынша тоқсан 

сайын және жыл қорытындысы бойынша облыстың жергілікті атқа
ру шы органына және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық 
уәкілетті органғаоблыстық бюджеттің атқарылуы туралы талдамалық 
есепті, сондайақ, ай сайын облыстық бюджеттік бағдарламалардың 
әкімшілеріне міндеттемелері бойынша қаржыландыру жоспарына 
сәйкес бюджеттік бағдарламалар бойынша қабылданбаған міндетте
мелер және төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарының уақтылы 
орындалмағаны туралы ескертпеақпарат жолдайды;

10) заңнамада белгіленген тәртіппен шоғырландырылған 
қаржылық есептiлiктi жасайды және бюджетті атқару жөнiндегi орталық 
уәкілетті органға оны ұсынады;

11) ай сайын есепті айдан кейінгі айдың бірінші күнгі жағдай 
бойынша  облыс әкімдігіне, облыстың тексеру комиссиясына, облыстың 
мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергіліктіуәкілетті органына, ішкі 
мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органға облыстық бюджеттің 
атқарылуы туралы есеп ұсынады;

ай сайын және жыл қорытындылары бойынша бюджетті атқару 
жөніндегі орталық уәкілетті органға Кодекстің 124бабында көзделген 
есептерді ұсынады;

12) есепті жылдан кейінгі жылдың 1 сәуірінен кешіктірмей 
есепті қаржы жылы үшін облыстық бюджеттің атқарылуы туралы 
жылдық есепті облыс әкімдігіне, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі 
облыстың жергілікті уәкілетті органына және ішкі мемлекеттік аудит 
жөніндегіуәкілетті органға ұсынады;

13) облыстың жергілікті атқарушы органының мемлекеттік 
концессиялық мiндеттемелерін тіркеу мен есепке алуды тиісті 
концессия шарттары негізінде жүзеге асырады;

14) жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттікжекешелік 
әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерінің, оның 
ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелерiнiң мониторингiн 
жүзеге асырады;

15) мемлекеттікжекешелік әріптестік жобалары бойынша  
мемлекеттік мiндеттемелерді қабылдауды, оның ішінде облыстық 
мәслихаттың шешімі негізінде облыстың жергілікті атқарушы 
органының мемлекеттікжекешелік әріптестіктің сәйкесінше әрбiр жеке 
жобасы бойынша мемлекеттік консессиялық міндеттемелерді, оның 
ішінде консессиялық жобаны қабылдауды жүзеге асырады;

16) коммуналдық меншікке жататын концессия объектілері 

бойынша жасалған концессия шарттарының тізілімін жүргізеді;
17) Басқарма концедент болған жағдайда облыстың жергілікті 

атқарушы органының мемлекеттік концессиялық мiндеттемелерін 
орындауын облыстық бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырады;

18) бюджеттік кредиттеу кезінде заңнамада бекітілген тәртіппен 
сенім жүктелген адамды (агентті) анықтайды, сондайақ бюджеттік 
кредитке қызмет көрсетуді жүзеге асырады;

19) облыстың жергілікті атқарушы органында жоғары тұрған 
бюджеттен бөлінген бюджеттік кредит бойынша берешек болған 
кезде бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның тиісті 
аумақтық бөлімшесінеКодекстің 100бабының 1 және 2тармақтарының 
4) тармақшаларында көзделген шараларды қабылдау туралы жазбаша 
нұсқау жолдайды;

20) облыстық бюджет қаражатынан берілген кредиттер 
бойынша талаптарды есепке алуды жүзеге асырады.

21) борышты қалыптастыру, өзгерту және оған қызмет көрсету 
процесін есепке алуды, талдауды және бақылауды жүзеге асыру арқылы 
облыстың жергілікті атқарушы органы борышының мониторингін 
жүзеге асырады;

22) Қазақстан РеспубликасыныңҮкіметінен қарыз алу түрінде 
қарыз алуды ұйымдастырады;

23) өз құзыреті шегінде облыстық коммуналдық мүлікті басқару 
саласындағы нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлейді 
және оларды облыс әкімдігінің қарауына ұсынады;

24) ауданның, облыстық маңызы бар қаланың коммуналдық 
мүлікті басқару саласында өздерінің құзыретіне кіретін мәселелер 
бойынша ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жұмысын үйлес
тіруді, Қазақстан Республикасының заңнамасыменбелгіленген құзы реті 
шеңберінде коммуналдық мүлікке құқықтарын іске асыруды ұйым
дастырады;

25) облыстық коммуналдық меншікті басқарады, оны қорғау 
жөніндегі шараларды жүзеге асырады;

26) облыстық коммуналдық мүлікті, сондайақ, мүліктік кешен 
ретінде кәсіпорындарды жекешелендіру туралы шешім қабылдайды;

27) «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы
ның 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Заңына сәйкес облыстық 
коммуналдық мүлікті жекешелендіру бойынша саудасаттық өткізу 
туралы хабарламаны жариялау үшін мерзімді баспа басылымын 
айқындау жөнінде конкурс өткізеді;

28) облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы 
органның ұсынысы бойынша облыстық коммуналдық заңды тұлғаларды 
құру, қайта ұйымдастыру және тарату туралы, сондайақ акционерлік 
қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерге қатысуы, 
оларды құру, қайта ұйымдастыру, тарату, акционерлік қоғамдардың, 
жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердіңөзіне тиесілі акцияларын, 
жарғылық капиталындағы қатысу үлестерін иеліктен шығару туралы 
мәселелер бойынша келіседі, ұсыныстар енгізеді, облыстың жергілікті 
атқарушы органының шешімімен акционерлік қоғамдардың және 
жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің құрылтайшысы бола алады;

29) мемлекеттік органдарға жатпайтын облыстық коммуналдық 
заңды тұлғалардың жарғыларын (ережелерін), оған енгізілетін 
өзгерістер мен толықтыруларды бекітеді;

30) облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы 
органмен бірлесіп, облыстық мемлекеттік кәсіпорындардың қызметі нің 
басым бағыттарын және бюджеттен қаржыландырылатын жұмыста
рының (көрсетілетін қызметтерінің) міндетті көлемдерін айқындайды;

31) облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы 
орган ның ұсынысы бойынша облыстық мемлекеттік кәсіп орын дар дың 
даму жоспарларын қарайды және «Мемлекеттік мүлік туралы» Қа
зақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы Заңында көзделген 
жағдайларда келіседі;

32) облыстық мемлекеттік кәсіпорындардың, мемлекет бақы
лайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серік
тестіктердің даму жоспарларының орындалуын бақылау мен талдауды 
жүзеге асырады;

33) облыстық коммуналдық мүлікті облыстық коммуналдық 
заңды тұлғаларға бекітіп береді;

34) облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы 
органның ұсынысы бойынша облыстық коммуналдық заңды тұлғаларға 
филиалдар мен өкілдіктер құруға келісім береді;

35) облыстың жергілікті атқарушы органының шешімімен 
облыстық коммуналдық мүлікті, сондайақ, Кодекске сәйкес ақшаны 
жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталына не 
акционерлік қоғамдардың акцияларын төлеуге береді;

36) облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ор
ганның ұсынысы бойынша акционерлік қоғамдардың акцияларын және 
жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталындағы 
қатысу үлестерін облыстық коммуналдық мүлік құрамына сатып алу 
туралы ұсыныстар енгізеді;

37) облыстық коммуналдық мүлік деңгейіне жататын облыстық 
коммуналдық заңды тұлғалардың мүліктік кешендерін, акционерлік 
қоғамдардың акциялары мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің 
жарғылық капиталындағы қатысу үлестерін аудандардың, облыстық 
маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органдарының өтініштері 
негізінде аудандық (облыстық маңызы бар қала) коммуналдық мүлік 
деңгейіне беру жөнінде;

облыстық коммуналдық заңды тұлғалардың мүлкін аудан
дардың, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органда
рының өтініштері негізінде аудандық (облыстық маңызы бар қала) 
коммуналдық мүлік деңгейіне беру жөнінде;

аудандық (облыстық маңызы бар қала) коммуналдық мүлік 
деңгейіне жататын аудандық коммуналдық заңды тұлғалардың мүліктік 
кешендерін, акционерлік қоғамдардың акциялары мен жауапкершілігі 
шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерін 
аудандардың, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы 
органдарының шешімдері негізінде облыстық коммуналдық мүлік 
деңгейіне беру жөнінде;

аудандық (облыстық маңызы бар қала) коммуналдық заңды 
тұлғалардың мүлкін аудандардың, облыстық маңызы бар қаланың 
жергілікті атқарушы органдарының шешімдері негізінде облыстық 
коммуналдық мүлік деңгейіне беру жөнінде;

егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше қағидалар 
белгіленбесе, мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітіліп берілмеген 
коммуналдық мүлікті аудандардың, облыстық маңызы бар қаланың 
жергілікті атқарушы органдарының өтініштері негізінде жергілікті 
мемлекеттік басқарудың бір деңгейінен екіншісіне беру жөнінде шешім 
қабылдайды;

38) облыстық коммуналдық мүлікті пайдалану, оның ішінде 
оны жалға алуға, өтеусіз пайдалануға және сенімгерлікпен басқаруға 
беру туралы шешім қабылдайды;

39) облыстық коммуналдық мүліктікепілге беру бойынша 
жұмысты ұйымдастырады;

40) мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, табиғи 
және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік мүлік туралы заңнамасында белгіленген 
талаптар бойынша реквизициялау туралы шешім жобасын ұсынады;

41) облыстық коммуналдық мүліктің пайдаланылуына және 
сақталуына бақылауды қамтамасыз етеді;

42) облыстық коммуналдық мүліктің есебін қалыптастырады 
және жүргізеді, оның тиімді пайдаланылуын қамтамасыз етеді;

43) облыстық коммуналдық мүлікті, сондайақ, мүліктік кешен 
ретінде кәсіпорындарды жекешелендіруді жүзеге асырады, оның 
ішінде жекешелендіру процесін ұйымдастыру үшін делдалды тартады, 
жекешелендіру объектісін бағалауды қамтамасыз етеді, жекешелендіру 
объектісінің сатып алусату шарттарын дайындау мен жасасуды және 
сатып алусату шарттары талаптарының сақталуын бақылауды жүзеге 
асырады;

44) облыстық коммуналдық мүлікті жеке тұлғаларға және 
мемлекеттік емес заңды тұлғаларға кейіннен сатып алу құқығынсыз, 
шағын кәсіпкерлік субъектілерінің меншігіне кейіннен сатып алу 
құқығымен немесе кейіннен меншігіне өтеусіз негізде беру құқығымен 
мүліктік жалдауға (жалға алуға), сенімгерлікпен басқаруға береді;

45) коммуналдық мүлікті иеліктен айыру түрлерін таңдау 
жөніндегі критерийлерді айқындайды;

46) мемлекеттік меншік объектілерін жекешелендіру, мүліктік 
жалдауға  (жалға алуға), облыстық коммуналдық мүлікті сенімгерлік 
басқаруға беру мәселелері жөніндегі комиссияларды құрады;

47) жалға берушінің (жалға алушының), мемлекеттік мүлікті 
сенімгерлік басқару құрылтайшысының, коммуналдық мүлікті 
сатушының функцияларын жүзеге асырады;

48) сенімгерлікпен басқарушының облыстық коммуналдық 
мүлікті сенімгерлікпен басқару шарты бойынша міндеттемелерін 
орындауын бақылауды жүзеге асырады;

49) облыстық коммуналдық заңды тұлғалардың мүлкін есептен 
шығаруға келісім береді;

50) жеке және заңды тұлғалардың Басқармаға жолдаған 
өтініштерін қарайды, олардың орындалуын бақылайды, Қазақстан 
Респуб ликасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және 
тәртіппен олар бойынша жауаптар береді;

51) жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін 

қабылдауды ұйымдастырады;
52) өз құзыреті шегіндеқұқық бұзушылық жасауға итермелейтін 

себептер мен жағдайларды жою жөнінде шаралар қолданады, 
азаматтардың құқықтық тәрбиесін ұйымдастыруды қамтамасыз етеді, 
жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру саласындағы шараларды 
іске асырады;

53) жергiлiктi мемлекеттiк басқару мүддесiнде Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен жергілікті атқарушы органдарға 
жүктелетiн өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.».

12. «Қызылорда облысының жолаушылар көлігі және авто
мобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесін 
бекіту туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылдың 13 
мамырдағы №9 қаулысына (нормативттік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5005 нөмірімен тіркелген, «Сыр бойы» 
және «Кызылординские вести» газеттерінде 2015 жылғы11 маусымда 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

аталған қаулымен бекітілген «Қызылорда облысының жолау
шылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінің Ережесіндегі:

16 және 17тармақтар жаңа рекдакцияда жазылсын:
«16. Функциялары:
1) тиісті аумақта жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз етеді;
2) жолдарда жол жүрісін ұйымдастыру жөніндегі ісшараларды 

әзірлейді және іске асырады;
3) облыстық және аудандық маңызы бар жолдарда, елді 

мекендердің көшелерінде жол жүрісін реттеудің техникалық құрал
дарын салу, реконструкциялау, жөндеу, енгізу және күтіпұстау жөнін
дегі барлық жұмыс түрлерінің орындалуын және оларды бақылауды 
қамтамасыз етеді;

4) облыстық маңызы бар, жалпыға ортақ пайдаланылатын 
автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, жөндеу және күтіпұстау 
жөніндегі жұмыстарды Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып 
алу туралы заңнамасына сәйкес ұйымдастырады;

5) облыстық маңызы бар, жалпыға ортақ пайдаланылатын 
автомобиль жолдарының желісін, елді мекен көшелерін басқарады;

6) облыстың коммуналдық меншігіндегі жолдарды және жол 
кәсіпорындарын басқарады;

7) облыстық маңызы бар автомобиль жолдарын реконст
рукциялау, жөндеу және күтіпұстау жөніндегі жұмыстарды жүргізу 
кезінде мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

8) жалпыға ортақ пайдаланылатын облыстық маңызы бар 
автомобиль жолдарын немесе олардың учаскелерін өтеусіз уақытша 
пайдалануға беру туралы шешім қабылдау жөнінде облыс әкімдігі 
қаулысының жобасын әзірлейді;

9) ауданаралық (облысішілік қалааралық) және қала 
маңындағы жолаушылар қатынасын ұйымдастыру туралы шешімдерді 
тасымалдаушы қабылдайтын жағдайларды қоспағанда, осындай шешім 
қабылдау жөнінде облыс әкімдігі қаулысының жобасын әзірлейді;

10) әлеуметтік мәні бар ауданаралық (облысішілік қалааралық) 
және қала маңындағы жолаушылар қатынастары (маршруттар) бойынша 
теміржол көлігімен жолаушылар тасымалдарын жүзеге асыруға 
байланысты тасымалдаушылардың залалдарын субсидиялайды;

11) ауданаралық (облысішілік қалааралық) және қала маңын
дағы қатынастарды айқындайды;

12) жолаушылар мен багажды тұрақты облысаралық, қала
аралық, ауданаралық (облысішілік қалааралық) тасымалдауды ұйым
дастырады, оларға қызмет көрсету құқығына конкурстар өткізеді;

13) жолаушылар мен багажды тұрақты ауданаралық (облыс
ішілік қалааралық) тасымалдаулар маршруттарын және қозғалыс 
кестелерін бекіту туралы облыс әкімдігі қаулысының жобасын әзірлейді;

14) жолаушылар мен багажды тұрақты облысаралық, қала
аралық автомобильмен тасымалдау маршруттарын және жүру кесте
лерін келіседі;

15) автовокзалдар мен автостанциялардың тізілімін жүргізеді;
16) жолаушылар мен багажды тұрақты ауданаралық (облыс

ішілік қалааралық) автомобильмен тасымалдау маршруттарының 
тізілімін жүргізеді;

17) жолаушылар көлігін дамытудың кешенді схемасын және 
жол қозғалысын ұйымдастыру жобаларынәзірлеу туралы облыс әкімдігі 
қаулысының жобасын әзірлейді;

18) жолаушыларды ауданаралық (облысішілік қалааралық) 
қаты настарда әлеуметтік мәні бар тасымалдауларды жүзеге асыру кезін
дегі тасымалдаушылардың залалдарын субсидиялауды жүзеге асырады;

19) құқық бұзушылық жасауға итермелейтін себептер мен 
жағдайларды жою жөніндегі шаралар қолданады;

20) азаматтардың құқықтық тәрбиесін ұйымдастыруды 
қамтамасыз етеді;

21) елді мекендердің көшелерін күтіпұстау, ағымдағы орташа 
және күрделі жөндеу кезінде орындалатын жұмыстар түрлерінің 
сыныптамасын бекітеді;

22) халықаралық техникалық байқау сертификаттарын береді;
23) Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар 

туралы заңнамасына сәйкес лицензиялауды жүзеге асырады;
24) кірме жолдары және жалпыға ортақ пайланылатын 

облыстық және аудандық маңызы бар жолдарға жалғасатын жолдарды 
салуды келісу; 

25) облыстық және аудандық маңызы бар жалпыға ортақ 
пайдаланылатын автомобиль жолдарын сыныптау тәртібі мен 
шарттарын бекіту туралы жобаны әзірлеп, облыс әкімдігіне бекіту үшін 
ұсынады; 

26) облыстық және аудандық маңызы бар жалпыға ортақ 
пайдаланылатын автомобиль жолдарының жолға бөлінген белдеуінде 
сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастыру тәртібін бекіту туралы 
жобаны әзірлеп, облыс әкімдігіне бекіту үшін ұсынады; 

27) көлік қызметі субъектілерін аттестаттауды Қазақстан 
Республикасының Үкіметі айқындаған тәртіппен жүргізеді;

28) шағын көлемді кемелердің кеме жүргізушілерін даярлау 
жөніндегі курстарды есепке алады;

29) шағын көлемді өздігінен жүзетін кемелерді басқару 
құқығына куәліктер береді;

30) өз құзыреті шегінде жұмылдыру дайындығы және 
жұмылдыру саласындағы шараларды іске асырады;

31) жеке және заңды тұлғалардың Басқармаға жолдаған 
өтініштерін қарайды, олардың орындалуын бақылайды, Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және 
тәртіппен олар бойынша жауаптар береді;

32) жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін 
қабылдауды ұйымдастырады;

33) жергiлiктi мемлекеттiк басқару мүддесiнде Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен жергiлiктi атқарушы органдарға 
жүктелетiн өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.

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

функцияларын жүзеге асыру барысында заңнамада бекiтiлген тәртiппен:
мемлекеттiк органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды 

тұлғаларынан қажеттi ақпараттар мен материалдарды сұрауға және 
алуға; 

өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша кеңестер, семинарлар, 
конференциялар өткізуге;

қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де құқықтарды 
атқаруға құқылы;

2) Басқарма:
заңды және негiзделген шешiмдер қабылдауға;
қабылданған шешiмдердiң орындалуын бақылауды қамтамасыз 

етуге;
қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де міндеттерді 

іске асыруға міндетті;
3) «Қорқыт Ата әуежайы» акционерлік қоғамы акцияларының 

100 (жүз) пайыз мөлшеріндегі мемлекеттік пакетін иелену және 
пайдалану.».

13. «Бақылау функцияларын жүзеге асыруға қажетті ақпаратты 
және құжаттарды сақтанушының, сақтандырушының, агенттің және 
өзара сақтандыру қоғамының ұсыну нысандары мен мерзімдерін 
белгілеу туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылдың 5 
мамырдағы №1 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мем
лекеттік тіркеу Тізілімінде 4994 нөмірімен тіркелген, облыстық «Сыр 
бойы» және «Кызылординские вести» газеттерінде 2015 жылғы 4 
маусымда жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

аталған қаулының атауы жаңа редакцияда жазылсын:
«Бақылау функцияларын жүзеге асыруға қажетті ақпаратты 

және құжаттарды сақтанушының, сақтандырушының, агенттің және 
өсімдік шаруашылығындағы өзара сақтандыру қоғамының ұсыну 
нысандары мен мерзімдерін белгілеу туралы»;

аталған қаулының 1 тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«Осы қаулының 1, 2, 3, 4, 5, 6  қосымшаларына сәйкес 

бақылау функцияларын жүзеге асыруға қажетті ақпаратты және 
құжаттарды сақтанушының, сақтандырушының, агенттің және өсімдік 
шаруашылығындағы өзара сақтандыру қоғамының(бұдан әрі  өзара 
сақтандыру қоғамының)ұсыну нысандары мен мерзімдері белгіленсін.».

«Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1қосымша 

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

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

1 Рәсімнің 
(ісқимылдың) 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 

Учаскелік комиссия Көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
орындаушысы 

3 Рәсімнің 
(ісқимылдың) 

атауы және олардың 
сипаттамасы

құжаттарды тіркейді 
және көрсетілетін 

қызметті алушыға не 
оның өкіліне үзбелі 

талон береді

құжаттарды 
қарайды

құжаттарды 
қарайды 

құжаттарды қарайды, 
көрсетілетін қызметті 

алушының материалдық 
жағдайына тексеру 

жүргізеді және қорытынды 
шығарады

ұсынылған көрсетілетін 
қызметті алушының 

құжаттары мен 
учаскелік комиссияның 
қорытындысы негізінде 

хабарлама 
не бас тарту дайындайды

хабарламаға 
не бас тартуға қол 

қояды

хабарламаны 
не бас тартуды 

тіркейді

4 Келесі рәсімді 
(ісқимылды) 

орындауды бастау 
үшін негіз болатын 

мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша 

рәсімнің 
(ісқимылдың) 

нәтижесі

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
басшысына 

ұсынады

көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
орындаушысына 

жолдайды

қорытынды 
шығару үшін 

учаскелік 
комиссияға 
жолдайды

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушіге 

жолдайды 

көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады 

көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысына 
жолдайды

көрсетілетін 
қызметті 

алушыға не оның 
өкіліне береді
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НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ ТІЗІЛІМІНДЕ 08.04.2016 ЖЫЛЫ № 5453 ТІРКЕЛГЕН

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

9 қыркүйектегі № 156 қаулысына өзгерістер енгізу туралы 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 

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

1. «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту 
туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 9 қыркүйектегі № 
156 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 5163 нөмірімен тіркелген, «Кызылординские вести» және 
«Сыр бойы» газеттерінде 2015 жылғы 13 қазанда жарияланған) мынадай 
өзгерістер енгізілсін:

1) көрсетілген қаулымен бекітілген «Мемлекеттік атаулы әлеу
меттік көмек тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті 
осы қаулының 1қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

2) көрсетілген қаулымен бекітілген «Он сегіз жасқа дейінгі 
балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау» мемлекеттік көрсеті
летін қызмет регламенті осы қаулының 2қосымшасына сәйкес жаңа 
редакцияда жазылсын;

3) көрсетілген қаулымен бекітілген «Мүгедек балаларды үйде 
оқытуға жұмсалған шығындарды өтеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламенті осы қаулының 3қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда 

жазылсын;
4) көрсетілген қаулымен бекітілген «Семей ядролық сынақ 

полигонында ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен 
азаматтарды тіркеу, біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақы төлеу, 
куәлік беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы қаулының 
4қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

5) көрсетілген қаулымен бекітілген «Өтініш берушінің 
(отбасының) атаулы әлеуметтік көмек алушыларға тиесілігін растайтын 
анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы 
қаулының 5қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

6) көрсетілген қаулымен бекітілген «Ауылдық елді мекендерде 
тұратын және жұмыс істейтін әлеуметтік сала мамандарына отын сатып 
алу бойынша әлеуметтік көмек тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет регламенті осы қаулының 6қосымшасына 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 № 382 қаулысына 1қосымша
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 9 қыркүйектегі № 156 қаулысымен бекітілген

«Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек тағайындау» мемлекеттiк 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 жұмыспен 
қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі (бұдан әрі – көрсетілетін 
қызметті беруші).

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нәтижелерін беру:

1) көрсетілетін қызметті беруші; 
2) тұрғылықты жері бойынша көрсетілетін қызметті беруші 

болмаған жағдайда  кент, ауылдық округ әкімі (бұдан әрі – ауылдық 
округ әкімі);

3) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» 
коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік 
корпорация) арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны  қағаз түрінде. 
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі – мемлекеттік 

атаулы әлеуметтік көмек тағайындау (тағайындаудан бас тарту) туралы 
хабарлама (бұдан әрі – хабарлама не бас тарту).

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну нысаны 
 қағаз түрінде.

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

тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (ісқимылды) 
бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының (немесе нотариат 
куәландырған сенімхат бойынша оның өкілінің) (әрі қарай – оның 
өкілі) көрсетілетін қызметті берушіге немесе ауылдық округ әкіміне 
не Мемлекеттік корпорацияға «Әлеуметтікеңбек 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 «Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек тағайын
дау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі  
стандарт) 1қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш ұсынуы.

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

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

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжат
тарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне тіркелген 
күні мен мемлекеттік көрсетілетін қызметті алатын күні, құжаттарды 
қабылдаған адамның тегі мен атыжөні көрсетілген өтініштің үзбелі 
талонын (бұдан әрі  – үзбелі талон) береді және құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсынады (отыз минуттан аспайды);

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;

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

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттарды 
қарайды және қорытынды шығару үшін учаскелік комиссияға жолдайды 
(екі жұмыс күні ішінде);

5) учаскелік комиссия құжаттарды қарайды, көрсетілетін 
қызметті алушының материалдық жағдайына тексеру жүргізеді және 
ұсынылған құжаттар мен көрсетілетін қызметті алушының материалдық 
жағдайын тексеру нәтижелері негізінде қорытынды шығарады және 
құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге жолдайды (үш жұмыс күні 
ішінде;)

6) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы ұсынылған 
көрсетілетін қызметті алушының құжаттары мен учаскелік комиссияның 
қорытындысы негізінде хабарлама не бас тарту дайындайды және 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (екі жұмыс күні 
ішінде);

7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы хабарламаға 
не бас тартуға қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысына жолдайды (отыз минуттан аспайды);

8) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы хабарламаны 
не бас тартуды тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның 
өкіліне береді (отыз минуттан аспайды);

көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі ауылдық округ 
әкіміне жүгінген кезде:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі ауылдық округ 
әкіміне стандарттың 9тармағына сәйкес құжаттарды ұсынады;

2) ауылдық округ әкімі құжаттарды тіркейді, көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның өкіліне үзбелі талон береді (отыз минуттан 
аспайды), құжаттарды қарайды және қорытынды шығару үшін учаскелік 
комиссияға жолдайды (екі жұмыс күні ішінде);

ауылдық округ әкімі, егер Қазақстан Республикасының заңда
рында өзгеше көзделмесе, мемлекеттік қызмет көрсету кезінде ақпа
раттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын 
мәліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметті алушының жазбаша 
келісімін алады;

3) учаскелік комиссия құжаттарды қарайды, көрсетілетін 
қызметті алушының материалдық жағдайына тексеру жүргізеді және 
ұсынылған құжаттардың және көрсетілетін қызметті алушының мате
риалдық жағдайына тексеру нәтижелері негізінде қорытынды шығарады 
және құжаттарды ауылдық округ әкіміне жолдайды (үш жұмыс күні 
ішінде);

4) ауылдық округ әкімі құжаттарды тіркейді және құжаттар мен 
учаскелік комиссияның қорытындысын көрсетілетін қызметті берушіге 
жолдайды (жеті жұмыс күні ішінде);

5) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжаттар
ды тіркейді және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады 
(отыз минуттан аспайды);

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

7) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы ұсынылған 
көрсетілетін қызметті алушының құжаттары мен учаскелік комиссияның 
қорытындысы негізінде хабарлама не бас тарту дайындайды және 
көрсе тілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (екі жұмыс күні 
ішінде);

8) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы хабарламаға не 
бас тартуға қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдайды (отыз минуттан аспайды);

9) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері хабарла
маны не бас тартуды тіркейді және ауылдық округ әкіміне жолдайды 
(бір жұмыс күні ішінде);

10) ауылдық округ әкімі хабарламаны не бас тартуды тіркейді 
және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне береді (отыз 
минуттан аспайды);

Келесі рәсімді (ісқимылды) орындауды бастау үшін негіз 
болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (ісқимыл) 
нәтижесінің (рәсімнің (ісқимылдың) нәтижесі және оның басқа 

құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы 
осы регламенттің 1қосымшасында келтірілген.

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

ұйымдардың өзара ісқимыл тәртібінің сипаттамасы

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

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы;
4) учаскелік комиссия;
5) ауылдық округ әкімі; 
6) Мемлекеттік корпорация қызметкері;
7) Мемлекеттік корпорацияның жинақтау бөлімінің қызметкері.
8. Әрбір рәсімнің (ісқимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, 

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

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 
рәсімдері (ісқимылдары), өзара ісқимылдары реттілігінің толық 
сипаттамасы, сондайақ мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
өзге де көрсетілетін қызметті берушілер және (немесе) Мемлекеттік 
корпорациямен өзара ісқимыл тәртібінің сипаттамасы осы регламенттің 
4қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес
процестерінің анықтамалығында көрсетілген. 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнеспроцестерінің анықта
малығы «Қызылорда облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және 
әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» мемлекеттік мекемесінің, 
Қызылорда облысы әкімдігінің, Қызылорда қаласы және аудан 
әкімдіктерінің ресми интернетресурстарында орналастырылады.

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

қимыл тәртібінің сипаттамасы

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

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

стандарттың 1қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш; 
көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын 

құжатты (жеке басын сәйкестендіру үшін қажет); 
стандарттың 2қосымшасына сәйкес отбасы құрамы туралы 

мәліметтер;
стандарттың 3қосымшасына сәйкес көрсетілетін қызметті 

алушының отбасы мүшелерінің алған табыстары туралы мәліметтер;
стандарттың 4қосымшасына сәйкес жеке қосалқы шаруа

шылықтың баржоғы туралы мәліметтер;
көрсетілетін қызметті алушының (отбасы мүшелерінің) 

тұрғылықты жері бойынша тіркелгенін растайтын құжат (мекенжай 
анықтамасын немесе кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің анықтамасын);

жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шаралары шеңбе
рінде қорытынды жасалған жағдайда әлеуметтік келісімшарттың 
көшірмесі;

көрсетілетін қызметті алушы келесі тоқсанға атаулы әлеуметтік 
көмек тағайындауға қайта жүгінген жағдайда, осы регламенттің 
10тармағы 1) тармақшасының үшінші, төртінші, бесінші абзацтарда 
көрсетілген мәліметтерде өзгерістер болмаған жағдайда стандарттың 
5қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш бланкісін ғана 
толтырады;

көрсетілген құжаттарда қамтылған ақпаратты мемлекеттік 
ақпараттық жүйелер растаған жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушының жеке басын куәландыратын құжатты, тұрғылықты тұратын 
жері бойынша тіркелгенін растайтын құжатты ұсыну талап етілмейді;

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды тіркейді 
және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне тиісті құжаттардың 
қабылданғаны туралы қолхат береді (бұдан әрі  құжаттардың 
қабылданғаны жөнінде қолхат) немесе көрсетілетін қызметті алушы 
не оның өкілі стандарттың 9тармағында көзделген тізбеге сәйкес 
құжаттардың толық емес топтамасын ұсынған жағдайда стандарттың 
6қосымшасына сәйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас 
тарту туралы колхат береді (отыз минуттан аспайды);

Мемлекеттік корпорация қызметкері, 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;

3) Мемлекеттік корпорацияның жинақтау бөлімінің қызметкері 
құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге жолдайды (бір жұмыс күні 
ішінде, мемлекеттік қызметті 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 қарай
ды және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына жолдайды 
(отыз минуттан аспайды);

6) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттарды 
қарайды және қорытынды шығару үшін учаскелік комиссияға жолдайды 
(екі жұмыс күні ішінде);

7) учаскелік комиссия құжаттарды қарайды, көрсетілетін 
қызметті алушының материалдық жағдайына тексеру жүргізеді және 
ұсынылған құжаттардың және көрсетілетін қызметті алушының 
материалдық жағдайын тексеру нәтижелері негізінде қорытынды 
шығарады және құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге жолдайды 
(үш жұмыс күні ішінде);

8) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы ұсынылған 
көрсетілетін қызметті алушының құжаттары мен учаскелік комиссияның 
қорытындысы негізінде хабарлама не бас тарту дайындайды және 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (бір жұмыс күні 
ішінде);

9) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы хабарламаға не 
бас тартуға қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдайды (отыз минуттан аспайды);

10) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
хабарламаны не бас тартуды тіркейді және Мемлекеттік корпорацияға 
жолдайды (бір жұмыс күні ішінде);

11) Мемлекеттік корпорация қызметкері хабарламаны не бас 
тартуды тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне 
береді (отыз минуттан аспайды).

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

5 Орындалу мерзiмi 30 минуттан
аспайды 

30 минуттан 
аспайды

2 жұмыс күні 
ішінде

3 жұмыс күні 
ішінде

2 жұмыс күні 
ішінде

30 минуттан
 аспайды

30 минуттан
 аспайды

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі ауылдық округ әкіміне жүгінген кезде:

1 Рәсімнің  (ісқимылдың) нөмірі 1 2 3 4 5
2 Құрылымдық бөлімшелердің 

атауы
Ауылдық 

округ әкімі 
Учаскелік 
комиссия

Ауылдық 
округ әкімі 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

3 Рәсімнің 
(ісқимылдың) атауы және 

олардың сипаттамасы

құжаттарды тіркейді және көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның өкіліне үзбелі 

талон береді

құжаттарды қарайды, көрсетілетін 
қызметті алушының материалдық 
жағдайына тексеру жүргізеді және 

қорытынды шығарады
құжаттарды тіркейді 

құжаттарды 
тіркейді

құжаттарды 
қарайды

4 Келесі рәсімді  (ісқимылды) 
орындауды бастау үшін негіз 

болатын мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша рәсімнің  (іс

қимылдың) нәтижесі

құжаттарды қарайды және қорытынды 
шығару үшін учаскелік комиссияға 

жолдайды

құжаттарды ауылдық округ 
әкіміне жолдайды 

құжаттар мен 
учаскелік комиссияның 

қорытындысын 
көрсетілетін қызметті 
берушіге жолдайды

көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады

көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
орындаушысына 

жолдайды
5 Орындалу мерзiмi құжаттарды тіркеу және үзбелі талон 

беру – 30 минуттан аспайды, құжаттарды 
учаскелік комиссияға жолдау –

2 жұмыс  күні ішінде

3 жұмыс күні 
ішінде

7 жұмыс күні 
ішінде

30 минуттан 
аспайды

30 минуттан 
аспайды

кестенің жалғасы

1 Рәсімнің  (ісқимылдың) нөмірі 6 7 8 9
2 Құрылымдық  бөлімшелердің атауы Көрсетілетін қызметті 

берушінің орындаушысы
Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

Ауылдық 
округ әкімі 

3 Рәсімнің 
(ісқимылдың) атауы және олардың сипаттамасы

ұсынылған көрсетілетін қызметті алушының 
құжаттары мен учаскелік комиссияның 

қорытындысы негізінде хабарлама не бас тарту 
дайындайды

хабарламаға не бас тартуға 
қол қояды

хабарламаны 
не бас тартуды 

тіркейді
хабарламаны 

не бас тартуды 
тіркейді 

4 Келесі рәсімді (ісқимылды) орындауды бастау үшін 
негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша 

рәсімнің (ісқимылдың) нәтижесі

көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады 

көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкеріне жолдайды

ауылдық 
округ әкіміне 

жолдайды

көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның өкіліне 

береді
5 Орындалу мерзiмi 2 жұмыс күні ішінде 30 минуттан аспайды 1 жұмыс күні 

ішінде
30 минуттан аспайды

«Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2қосымша 

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

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде:

1 Рәсімнің  (ісқимылдың) 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 

(ісқимылдың) атауы және 
олардың сипаттамасы

құжаттарды тіркейді 

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушіге жолдайды

құжаттарды тіркейді құжаттарды қарайды құжаттарды қарайды

4 Келесі рәсімді (ісқимылды) 
орындауды бастау үшін негіз 

болатын мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша рәсімнің 

(ісқимылдың) нәтижесі

көрсетілетін қызметті алушыға не 
оның өкіліне құжаттардың 
қабылданғандығы немесе 
құжаттарды қабылдаудан 

бас тарту туралы қолхат береді

көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады

көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысына 
жолдайды

қорытынды шығару 
үшін учаскелік 

комиссияға жолдайды

5 Орындалу мерзiмi 30 минуттан 
аспайды 

1 жұмыс күні ішінде, 
мемлекеттік қызметті көрсету 

мерзіміне кірмейді

30 минуттан 
аспайды

30 минуттан 
аспайды

2 жұмыс күні 
ішінде

кестенің жалғасы

1 Рәсімнің  (ісқимылдың) нөмірі 6 7 8 9 10
2 Құрылымдық бөлімшелердің атауы Учаскелік 

комиссия
Көрсетілетін қызметті 

берушінің орындаушысы
Көрсетілетін 

қызметті берушінің 
басшысы 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

кеңсе қызметкері 

Орталық 
қызметкері

3 Рәсімнің 
(ісқимылдың) атауы және олардың 

сипаттамасы

құжаттарды қарайды, 
көрсетілетін қызметті 

алушының материалдық 
жағдайына тексеру жүргізеді 
және қорытынды шығарады

ұсынылған көрсетілетін 
қызметті алушының құжаттары 

мен учаскелік комиссияның 
қорытындысы негізінде 
хабарлама не бас тарту 

дайындайды 

хабарламаға 
не бас тартуға 

қол қояды 

хабарламаны 
не бас тартуды 

тіркейді

хабарламаны 
не бас тартуды тіркейді

4 Келесі рәсімді (ісқимылды) орындауды 
бастау үшін негіз болатын мемлекеттік 

қызметті көрсету бойынша рәсімнің 
(ісқимылдың) нәтижесі

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушіге жолдайды 

көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады 

көрсетілетін 
қызметті берушінің 
кеңсе қызметкеріне 

жолдайды

Орталыққа жолдайды көрсетілетін қызметті 
алушыға 

не оның өкіліне береді

5 Орындалу мерзiмi 3 жұмыс күні ішінде 1 жұмыс күні ішінде 30 минуттан аспайды 1 жұмыс күні ішінде 30 минуттан аспайды

«Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3қосымша 

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

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

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі ауылдық округ әкіміне жүгінген кезде:

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде:

«Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек тағайындау»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 4қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнеспроцестерінің анықтамалығы

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

«Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1қосымша 

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

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

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 

Учаскелік комиссия Көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы 

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
орындаушысы 

3 Рәсімнің 
(ісқимылдың) 

атауы және олардың 
сипаттамасы

құжаттарды тіркейді 
және көрсетілетін 

қызметті алушыға не 
оның өкіліне үзбелі 

талон береді

құжаттарды қарайды құжаттарды 
қарайды 

құжаттарды қарайды, 
көрсетілетін қызметті 

алушының материалдық 
жағдайына тексеру 

жүргізеді және 
қорытынды шығарады

ұсынылған көрсетілетін 
қызметті алушының 

құжаттары мен учаскелік 
комиссияның қорытындысы 
негізінде хабарлама не бас 

тартуды дайындайды

хабарламаға 
не бас тартуға қол 

қояды

хабарламаны 
не бас тартуды  

тіркейді

4 Келесі рәсімді 
(ісқимылды) 

орындауды бастау 
үшін негіз болатын 

мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша 

рәсімнің 
(ісқимылдың) 

нәтижесі

құжаттарды 
көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады

көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысына 
жолдайды

қорытынды 
шығару үшін 

учаскелік 
комиссияға 
жолдайды

көрсетілетін қызметті 
берушіге жолдайды 

көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады 

көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
орындаушысына 

жолдайды

көрсетілетін 
қызметті алушыға 

не оның өкіліне 
береді

5 Орындалу мерзiмi 30 минуттан
аспайды 

30 минуттан 
аспайды

2 жұмыс күні 
ішінде

3 жұмыс күні 
ішінде

2 жұмыс күні 
ішінде

30 минуттан
 аспайды

30 минуттан
 аспайды

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі ауылдық округ әкіміне жүгінген кезде:

1 Рәсімнің (ісқимылдың) 
нөмірі

1 2 3 4 5

2 Құрылымдық бөлімшелердің 
атауы

Ауылдық 
округ әкімі 

Учаскелік 
комиссия

Ауылдық 
округ әкімі 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

3 Рәсімнің 
(ісқимылдың) атауы және 

олардың сипаттамасы

құжаттарды тіркейді және 
көрсетілетін қызметті алушыға не 
оның өкіліне үзбелі талон береді

құжаттарды қарайды, көрсетілетін 
қызметті алушының материалдық 
жағдайына тексеру жүргізеді және 

қорытынды шығарады

құжаттарды тіркейді құжаттарды 
тіркейді

құжаттарды 
қарайды

4 Келесі рәсімді (ісқимылды) 
орындауды бастау үшін негіз 

болатын мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша рәсімнің 

(ісқимылдың) нәтижесі

құжаттарды 
қарайды және қорытынды 

шығаруға учаскелік комиссияға 
жолдайды

ауылдық округ 
әкіміне жолдайды 

көрсетілетін қызметті 
алушының құжаттары мен 

учаскелік комиссияның 
қорытындысын көрсетілетін 
қызметті берушіге жолдайды

көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады

көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысына 
жолдайды

5 Орындалу мерзiмi құжаттарды тіркеу және  үзбелі 
талон беру  30 минуттан аспайды, 
құжаттарды учаскелік комиссияға 

жолдау – 3 жұмыс күні ішінде

3 жұмыс күні
 ішінде

3 жұмыс күні 
ішінде

30 минуттан 
аспайды

30 минуттан 
аспайды

кестенің жалғасы

1 Рәсімнің (ісқимылдың) нөмірі 6 7 8 9
2 Құрылымдық бөлімшелердің атауы Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы Көрсетілетін қызметті 

берушінің басшысы
Көрсетілетін қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

Ауылдық округ әкімі 

3 Рәсімнің (ісқимылдың) атауы және олардың 
сипаттамасы

көрсетілетін қызметті алушының құжаттары мен 
учаскелік комиссияның қорытындысы негізінде 

хабарламаны не бас тартуды дайындайды

хабарламаға 
не бас тартуға 

қол қояды

хабарламаны 
не бас тартуды  

тіркейді

хабарламаны не бас тартуды 
тіркейді

4 Келесі рәсімді (ісқимылды) орындауды 
бастау үшін негіз болатын мемлекеттік 

қызметті көрсету бойынша рәсімнің 
(ісқимылдың) нәтижесі

көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады 

көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкеріне жолдайды

ауылдық округ әкіміне 
жолдайды

көрсетілетін қызметті алушыға 
не оның өкіліне береді

5 Орындалу мерзiмi 5 жұмыс күні ішінде 30 минуттан аспайды 1 жұмыс күні ішінде 30 минуттан аспайды

«Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2қосымша

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

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде:

1 Рәсімнің  (ісқимылдың) 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 

(ісқимылдың) атауы және олардың 
сипаттамасы

құжаттарды 
тіркейді 

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушіге жолдайды

құжаттарды 
тіркейді

құжаттарды 
қарайды

құжаттарды 
қарайды

4 Келесі рәсімді (ісқимылды) 
орындауды бастау үшін негіз 

болатын мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша рәсімнің 

(ісқимылдың) нәтижесі

көрсетілетін қызметті алушыға 
не оның өкіліне құжаттардың 

қабылданғандығы 
немесе құжаттарды қабылдаудан 
бас тарту туралы қолхат береді

көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына 
ұсынады

көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысына 
жолдайды

қорытынды шығаруға 
учаскелік комиссияға 

жолдайды

5 Орындалу мерзiмi 30 минуттан 
аспайды 

1 жұмыс күні ішінде,  
мемлекеттік қызметті көрсету 

мерзіміне кірмейді

30 минуттан 
аспайды 

30 минуттан 
аспайды

2 жұмыс күні 
ішінде

кестенің жалғасы

1 Рәсімнің  (ісқимылдың) нөмірі 6 7 8 9 10
2 Құрылымдық бөлімшелердің 

атауы
Учаскелік 
комиссия

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысы 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

кеңсе қызметкері 

Мемлекеттік 
корпорация 
қызметкері

3 Рәсімнің 
(ісқимылдың) атауы және 

олардың сипаттамасы

құжаттарды қарайды, 
көрсетілетін қызметті 

алушының материалдық 
жағдайына тексеру 

жүргізеді және  қорытынды 
шығарады

ұсынылған көрсетілетін 
қызметті алушының құжаттары 

мен учаскелік комиссияның 
қорытындысы негізінде 
хабарлама не бас тарту 

дайындайды

хабарламаға 
не бас тартуға 

қол қояды 

хабарламаны 
не бас тартуды 

тіркейді

хабарламаны 
не бас тартуды 

тіркейді

4 Келесі рәсімді (ісқимылды) 
орындауды бастау үшін негіз 

болатын мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша рәсімнің 

(ісқимылдың) нәтижесі

көрсетілетін қызметті 
берушіге жолдайды 

көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады 

көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкеріне жолдайды

Мемлекеттік корпорацияға 
жолдайды

көрсетілетін 
қызметті алушыға 

не оның өкіліне 
береді

5 Орындалу мерзiмi 3 жұмыс күні ішінде 1 жұмыс күні ішінде 30 минуттан аспайды 1 жұмыс күні ішінде 30 минуттан аспайды

«Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3қосымша 

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

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

Қызылорда облысы әкімдігінің  2016 жылғы 29 ақпандағы № 382 қаулысына 2қосымша
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 9 қыркүйектегі № 156 қаулысымен бекітілген

«Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін  қызметті берушінің  атауы: аудандардың  
жұмыс пен  қамту, әлеуметтік   бағдарламалар және азаматтық хал акті
лерін тіркеу бөлімдері және облыстық маңызы бар қаланың жұмыспен 
қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі (бұдан әрі – көрсетілетін 
қызметті беруші).

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нәтижелерін беру:

1) көрсетілетін қызметті беруші;
2) кент, ауылдық округ әкімі (бұдан әрі – ауылдық округ әкімі);
3) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік 
корпорация) арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны  қағаз түрінде. 
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі – он сегіз 

жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау немесе 
тағайындаудан бас тарту туралы хабарлама (бұдан әрі – хабарлама не 
бас тарту).

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну нысаны 
 қағаз түрінде.

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

тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (ісқимылды) 
бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының (немесе 
нотариатдық куәландырған сенімхат бойынша оның өкілінің) (әрі 
қарай – оның өкілі) көрсетілетін қызметті берушіге немесе ауылдық 
округ әкіміне немесе Мемлекеттік корпорацияға  «Әлеуметтікеңбек 
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 «Он сегіз жасқа дейінгі балаларға 
мемлекеттік жәрдемақы тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының (бұдан әрі  стандарт) 1қосымшасына сәйкес нысан 
бойынша өтініш ұсынуы.

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

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

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжаттар
ды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті алатын күні, құжаттарды қабылдаған адамның 
тегі мен атыжөні және тіркелген күні көрсетілген өтініштің үзбелі 
талонын (бұдан әрі – үзбелі талон) береді және құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсынады (отыз минуттан аспайды);

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

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

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттарды 
қарайды және қорытынды шығару үшін учаскелік комиссияға жолдайды 
(екі жұмыс күні ішінде);

5) учаскелік комиссия құжаттарды қарайды, көрсетілетін 
қызметті алушының материалдық жағдайына тексеру жүргізеді және 
ұсынылған құжаттар мен көрсетілетін қызметті алушының материалдық 
жағдайын тексеру нәтижелері негізінде қорытынды шығарады және 
көрсетілетін қызметті берушіге жолдайды (үш жұмыс күні ішінде);

6) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы ұсынылған 
көрсетілетін қызметті алушының құжаттары мен учаскелік комиссияның 
қорытындысы негізінде хабарламаны дайындайды не балалар толықтай 
мемлекеттік қамсыздандыруда болғанда; Қазақстан Республикасының 
некеотбасы заңнамасында белгіленген жағдайларда атааналар ата
ана құқықтарынан айырылғанда немесе құқықтары шектелгенде, бала 
асырап алу жарамсыз деп танылғанда немесе оның күші жойылғанда, 
қамқоршылар (қорғаншылар) өз міндеттерін орындаудан босатылғанда 
немесе шеттетілгенде; отбасының жан басына шаққандағы орташа 
айлық табысы азықтүлiк себетiнiң құнынан асып кеткенде бас тартуды 
дайындайды және хабарлама мен бас тартуды көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады (екі жұмыс күні ішінде);

7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы хабарламаға 
не бас тартуға қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысына жолдайды (отыз минуттан аспайды);

8) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы хабарламаны 
не бас тартуды тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның 
өкіліне береді (отыз минуттан аспайды);

көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі ауылдық округ 
әкіміне жүгінген кезде:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі ауылдық округ 
әкіміне стандарттың 9тармағына сәйкес құжаттарды ұсынады;

2) ауылдық округ әкімі құжаттарды тіркейді, көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның өкіліне үзбелі талонды береді (отыз минуттан 
аспайды), құжаттарды қарайды және қорытынды шығару үшін учаскелік 
комиссияға жолдайды (үш жұмыс күні ішінде);

ауылдық округ әкімі, 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;

3) учаскелік комиссия құжаттарды қарайды, көрсетілетін 
қызметті алушының материалдық жағдайына тексеру жүргізеді және 
ұсынылған құжаттар мен көрсетілетін қызметті алушының материалдық 
жағдайын тексеру нәтижелері негізінде қорытынды шығарады және 
ауылдық округ әкіміне жолдайды (үш жұмыс күні ішінде);

4) ауылдық округ әкімі қабылданған құжаттарды тіркейді 
және көрсетілетін қызметті алушының құжаттары мен учаскелік 
комиссияның қорытындысын көрсетілетін қызметті берушіге жолдайды 
(үш жұмыс күні ішінде);

5) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады (отыз минуттан аспайды);

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

7) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы көрсетілетін 
қызметті алушының құжаттары мен учаскелік комиссияның 
қорытындысы негізінде хабарламаны дайындайды не балалар толықтай 
мемлекеттік қамсыздандыруда болғанда; Қазақстан Республикасының 
некеотбасы заңнамасында белгіленген жағдайларда атааналар ата
ана құқықтарынан айырылғанда немесе құқықтары шектелгенде, бала 
асырап алу жарамсыз деп танылғанда немесе оның күші жойылғанда, 
қамқоршылар (қорғаншылар) өз міндеттерін орындаудан босатылғанда 
немесе шеттетілгенде; отбасының жан басына шаққандағы орташа 
айлық табысы азықтүлiк себетiнiң құнынан асып кеткенде бас тартуды 
дайындайды және хабарламаны не бас тартуды көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады (бес жұмыс күні ішінде);

8) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы хабарламаға не 
бас тартуға қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдайды (отыз минуттан аспайды);

9) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері хабарла
маны не бас тартуды тіркейді және ауылдық округ әкіміне жолдайды 
(бір жұмыс күні ішінде);

10) ауылдық округ әкімі хабарламаны не бас тартуды тіркейді 
және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне береді (отыз 
минуттан аспайды).

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

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

ұйымдардың өзара ісқимыл тәртібінің сипаттамасы

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

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы;
4) учаскелік комиссия;
5) ауылдық округ әкімі; 
6) Мемлекеттік корпорация қызметкері;
7) Мемлекеттік корпорацияның жинақтау бөлімінің қызметкері.
8. Әрбір рәсімнің (ісқимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, 

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

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 
рәсімдері (ісқимылдары), өзара ісқимылдары реттілігінің толық 
сипаттамасы, сондайақ мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
өзге де көрсетілетін қызметті берушілер және (немесе) Мемлекеттік 
корпорациямен өзара ісқимыл тәртібінің сипаттамасы осы регламенттің 
4қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес
процестерінің анықтамалығында көрсетілген. 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнеспроцестерінің анықта
малығы «Қызылорда облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және 
әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» мемлекеттік мекемесінің, 
Қызыл орда облысы әкімдігінің, Қызылорда қаласы және аудан әкімдік
терінің ресми интернетресурстарында орналастырылады.

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

қимыл тәртібінің сипаттамасы

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

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

стандарттың 1қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;
көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын 

құжат (Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі, шетелдіктің 
Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты) (жеке басын сәйкес
тендіру үшін қажет), оралмандар үшін – оралман куәлігі;

баланың (балалардың) туу туралы куәлігі (куәліктері) не туу 
туралы акті жазбасынан үзінді көшірме;

балаға қамқоршылық (қорғаншылық) белгіленгенін немесе бала 
асырап алғанын растайтын құжат; 

құжаттардың түпнұсқалары негізінде толтырылған стандарттың 
2қосымшасына сәйкес отбасы құрамы туралы мәліметтер;

отбасы мүшелерінің алған табыстары туралы мәліметтер, 
оның ішінде стандарттың 3қосымшасына сәйкес нысанда өтініш беру
шінің отбасы мүшелерінің алған табыстары туралы мәліметтер және 
стандарттың 4қосымшасына сәйкес нысанда жеке қосалқы шаруа
шылығының болуы туралы мәліметтер;

отбасының тұрғылықты тұратын жері бойынша тіркелгенін 
растайтын құжат;

көрсетілетін қызметті алушының деректері баланың туу туралы 
куәлігіндегі деректермен сәйкес келмеген жағдайда  неке қию (некені 
бұзу) туралы куәлік;

көрсетілген құжаттарда қамтылған ақпаратты мемлекеттік 
ақпараттық жүйелер растаған жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушының жеке басын куәландыратын құжатты, баланың (балалардың) 
туу туралы куәлігін не туу туралы актілік жазбадан үзінді көшірмені 
(Қазақстан Республикасының аумағында 2007 жылғы 13 тамыздан кейін 
жүргізілген тіркеулер бойынша), неке қию туралы куәлікті (Қазақстан 
Республикасының аумағында 2008 жылғы 1 маусымнан кейін 
жүргізілген тіркеулер бойынша), тұрғылықты тұратын жері бойынша 
тіркелгенін растайтын құжатты, балаға қамқоршылық (қорғаншылық) 
белгілеу немесе бала асырап алу туралы құжатты ұсыну талап етілмейді;

өтініш беруші келесі тоқсанға балаларға арналған жәрдемақыны 
тағайындауға қайта жүгінген жағдайда, осы регламенттің 10тармағы, 1) 
тармақшасының бесінші, алтыншы абзацтарда көрсетілген мәліметтерде 
өзгерістер болмаған кезде стандарттың 1қосымшасына сәйкес нысан 
бойынша өтініш бланкісі ғана толтырылады.

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды тіркейді 
және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне тиісті құжаттардың 
қабылданғаны туралы қолхат береді (бұдан әрі  құжаттардың 
қабылданғаны жөнінде қолхат) және көрсетілетін қызметті алушы 
не оның өкілі стандарттың 9тармағында көзделген тізбеге сәйкес 
құжаттардың толық емес топтамасын ұсынған жағдайда стандарттың 
5қосымшасына сәйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас 
тарту туралы қолхат береді (отыз 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, мемлекеттік қызметті 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 қарай
ды және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына жолдайды 
(отыз минуттан аспайды);

6) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттарды 
қарайды және қорытынды шығару үшін учаскелік комиссияға жолдайды 
(екі жұмыс күні ішінде);

7) учаскелік комиссия құжаттарды қарайды, көрсетілетін 
қызметті алушының материалдық жағдайына тексеру жүргізеді және 
ұсынылған құжаттар мен көрсетілетін қызметті алушының материалдық 
жағдайын тексеру нәтижелері негізінде қорытынды шығарады және 
көрсетілетін қызметті берушіге жолдайды (үш жұмыс күні ішінде;)

8) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы ұсынылған 
көрсетілетін қызметті алушының құжаттары мен учаскелік комиссияның 
қорытындысы негізінде хабарламаны дайындайды не балалар толықтай 
мемлекеттік қамсыздандыруда болғанда; Қазақстан Республикасының 
некеотбасы заңнамасында белгіленген жағдайларда атааналар ата
ана құқықтарынан айырылғанда немесе құқықтары шектелгенде, бала 
асырап алу жарамсыз деп танылғанда немесе оның күші жойылғанда, 
қамқоршылар (қорғаншылар) өз міндеттерін орындаудан босатылғанда 
немесе шеттетілгенде; отбасының жан басына шаққандағы орташа 
айлық табысы азықтүлiк себетiнiң құнынан асып кеткенде бас тартуды 
дайындайды және хабарламаны не бас тартуды көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады (бір жұмыс күні ішінде);

9) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы хабарламаға не 
бас тартуға қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдайды (отыз минуттан аспайды);

10) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
хабарламаны не бас тартуды тіркейді және Мемлекеттік корпорацияға 
жолдайды (бір жұмыс күні ішінде);

11) Мемлекеттік корпорация қызметкері хабарламаны не бас 
тартуды тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне 
береді (отыз минуттан аспайды).

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

(Жалғасы 7-бетте).
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7НАЗАР
Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі ауылдық округ әкіміне жүгінген кезде:

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде:

«Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне  4-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

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

«Мүгедек балаларды үйде оқытуға жұмсалған шығындарды өтеу» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша 

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

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

1 Рәсімнің (іс-қимылдың) нөмірі 1 2 3 4 5
2 Құрылымдық бөлімшелердің атауы Көрсетілетін қызметті берушінің 

кеңсе қызметкері 
Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

кеңсе қызметкері 
3 Рәсімнің 

(іс-қимылдың) атауы және олардың 
сипаттамасы

құжаттарды тіркейді және 
көрсетілетін қызметті алушыға не 
оның өкіліне үзбелі талон береді

құжаттарды қарайды құжаттарды қарайды 
және хабарламаны 

дайындайды

хабарламаға қол қояды хабарламаны 
тіркейді

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

қимылдың) нәтижесі

құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады

көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысына 
жолдайды

көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады

көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкеріне жолдайды

көрсетілетін 
қызметті алушыға 

не оның өкіліне 
береді

5 Орындалу мерзiмi 30 минуттан аспайды 30 минуттан аспайды 8 жұмыс күні ішінде 30 минуттан аспайды 30 минуттан 
аспайды

«Мүгедек балаларды үйде оқытуға жұмсалған шығындарды өтеу» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша 

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

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде:

1 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) нөмірі

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Мемлекеттік 
корпорация 
қызметкері

Мемлекеттік 
корпорацияның 

жинақтау 
бөлімінің 

қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы 

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері 

Мемлекеттік 
корпорация 
қызметкері

3 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) атауы және 

олардың сипаттамасы құжаттарды тіркейді 

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушіге 

жолдайды

құжаттарды 
тіркейді

құжаттарды қарайды құжаттарды 
қарайды және 
хабарламаны 
дайындайды

хабарламаға 
қол қояды

хабарламаны 
тіркейді

хабарламаны 
тіркейді

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

мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша 

рәсімнің 
(іс-қимылдың) нәтижесі

көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның 

өкіліне құжаттардың 
қабылданғандығы 

не қабылдаудан бас 
тарту туралы қолхат 

береді

көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысына 

ұсынады

көрсетілетін 
қызметті берушінің 
орындаушы сына 

жолдайды

көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысына 

ұсынады

көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
кеңсе 

қызметкеріне 
жолдайды

Мемлекеттік 
корпорацияға 

жолдайды

көрсетілетін 
қызметті 

алушыға не 
оның өкіліне 

береді

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

қызмет көрсету 
мерзіміне 
кірмейді

30 минуттан 
аспайды 

30 минуттан аспайды 8 жұмыс күні 
ішінде

30 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні 
ішінде

20 минуттан 
аспайды

«Мүгедек балаларды үйде оқытуға жұмсалған шығындарды өтеу» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша 

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

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

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 29 ақпандағы № 382 қаулысына 3-қосымша
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 9 қыркүйектегі № 156 қаулысымен бекітілген

«Мүгедек балаларды үйде оқытуға жұмсалған шығындарды өтеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: аудандардың 
жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал акті-
лерін тіркеу бөлімдері және облыстық маңызы бар қаланың жұмыспен 
қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі (бұдан әрі – көрсетілетін 
қызметті беруші). 

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нәтижелерін беру:

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

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

3) мүгедек балаларды үйде оқытуға жұмсалған шығындарды 
өтеуді тағайындау, сондай-ақ мүгедек балаларды үйде оқытуға 
жұмсалған шығындарды өтеуді тағайындау туралы ақпарат алу кезінде 
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 – жәрдемақы 
тағайындау туралы хабарлама (бұдан әрі - хабарлама).

Порталда жәрдемақы тағайындау туралы хабарлама, сондай-ақ 
жәрдемақы тағайындау туралы ақпарат көрсетілетін қызметті берушінің 
уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасы (бұдан әрі - 
ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті 
алушының «жеке кабинетіне» жіберіледі.

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 (немесе 
нотариалдық куәландырылған сенімхат бойынша оның өкілінің) (бұдан 
әрі – оның өкілі) көрсетілетін қызметті берушіге немесе 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 
«Мүгедек балаларды үйде оқытуға жұмсалған шығындарды өтеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі - стандарт)  
1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш ұсынуы немесе портал 
арқылы электрондық құжат нысанында сұраныс жолдауы.

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

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

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне 
мемлекеттік қызметті алатын күні, құжаттарды қабылдаған адамның тегі 
мен аты-жөні және тіркелген күні көрсетілген өтініштің үзбелі талонын 
(әрі қарай – үзбелі талон) 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, хабарламаны дайындайды және көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады (сегіз жұмыс күні ішінде);

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

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

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

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

ұйымдардың өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

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

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

құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рәсімдер (іс-
қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы регламенттің 2-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 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 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 не оның өкілі Мемлекеттік 
корпорацияға стандарттың 9-тармағына сәйкес келесі құжаттарды 
ұсынады:

стандарттың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;
көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын 

құжат;
тұрғылықты тұратын жері бойынша тіркелгенін растайтын 

құжат (мекенжай анықтамасын немесе ауыл әкімінің анықтамасын); 
психологиялық-медициналық-педагогикалық консультацияның 

қорытындысы;
«Медициналық-әлеуметтік сараптама жүргізу қағидаларын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеу-
меттік даму министрінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы №44 (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде  №10589 болып 
тіркелген) бұйрығымен бекітілген нысан бойынша мүгедектігі туралы 
анықтама;

банктік шот нөмірі туралы мәліметтерді растайтын құжат;
стандарттың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша мүгедек 

баланы үйде оқыту фактісін растайтын оқу орнының анықтамасын 
(бұдан әрі - анықтама);

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды тіркейді 
және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне тиісті құжаттардың 
қабылданғандығы туралы қолхат (бұдан әрі - құжаттар қабылдау 
жөнінде қолхат) береді немесе көрсетілетін қызметті алушымен не 
оның өкілімен стандарттың 9-тармағында көзделген тізбеге сәйкес 
құжаттардың толық емес топтамасы ұсынылған жағдайда стандарттың 
3-қосымшасына сәйкес құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы 
қолхат береді (жиырма минуттан аспайды);

3) Мемлекеттік корпорацияның жинақтау бөлімінің қызметкері 
құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге жолдайды (бір жұмыс күні 
ішінде, 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 құжаттарды 
қарайды, хабарламаны дайындайды және көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады (сегіз жұмыс күні ішінде);

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

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

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

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

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

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

психологиялық-медициналық-педагогикалық консультация 
қорытындысының электрондық көшірмесі;

анықтаманың электрондық көшірмесі;
жәрдемақы тағайындау туралы ақпарат алу үшін – көрсетілетін 

қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат 
нысанындағы сұраныс;

электрондық өтініште көрсетілген жеке басты куәландыратын 
құжаттың, тұрғылықты тұратын жері бойынша тіркелгенін растайтын 
құжаттың, банктік шоттың нөмірі туралы, мүгедектік анықтама туралы 
құжаттың мәліметтерін көрсетілетін қызметті алушы «электрондық 
үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден 
алады;

2) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы электрондық 
сұраныс пен құжаттарды қабылдайды және көрсетілетін қызметті 

алушының не оның өкілінің «жеке кабинетіне» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет нәтижесін алу күні мен уақыты көрсетіле отырып, құжаттардың 
қабылданғаны туралы хабарламаны жолдайды (отыз  минуттан 
аспайды);

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

асырылады;
4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы мемлекеттік 

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

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

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде:

«Мүгедек балаларды үйде оқытуға жұмсалған шығындарды өтеу»  мемлекеттік көрсетілетін  қызмет регламентіне 4-қосымша 

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

«Мүгедек балаларды үйде оқытуға жұмсалған шығындарды өтеу»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 5-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы 

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

Облысқа ерекше ең -
бегі сіңген зейнеткер, 
Қар мақшы ауданы ның 
Құр метті азаматы Жа ңа-
берген Сәденов 20 сәуір 
күні 82 жасқа қара ған 
шағында дүниеден өтті. 

Ол 1934 жылдың 10 
мамырында  Ақжар кең-
шарында дүниеге кел ген. 
Қызылорда педаго ги-
калық институтын бітір-
геннен кейін 1955-1963 
жылдары  №28 орта мек-
тепте мұғалім, оқу ісінің 
меңгерушісі, 1963-1965 
жыл дары кәсiподақ коми-
тетiнiң төрағасы, 1965-
1967 жылдары Қармақшы аудандық 
киножүйесiнiң директоры, 1967-1987 
жылдары  аудандық партия комитетi 
ұйымдастыру бөлiмiнiң нұсқаушысы, 
ұйымдастыру бөлiмiнiң меңгерушiсi, 
аудандық партия комитетiнiң бюро 
мүшесi, 1987-1989 жылдары аудан 
орталығындағы Ш. Уәлиханов атындағы 
№26 қазақ орта мектебiнiң директоры, 
1989-1997 жылдары аудандық еңбек 
және халықты әлеуметтiк жағынан 
қорғау бөлiмiнiң меңгерушiсi қызметiн 
атқарып, осы қызметтен зейнет демалы-
сына шыққан. 

1998-2001 жылдары республикалық 
«Отан» саяси партиясы аудандық 
ұйымы төрағасының орынбасары, атқа-
рушы директоры, 2001-2011 жылда-
ры  халықаралық «Қазақ тiлi» қоғамы 
аудандық филиалының төрағасы болды.  
Зейнет демалысына шыққаннан кейін 

де ауданның қоғамдық-
саяси өміріне белсене 
араласты.

 1998 және 2005  жыл-
дары Қазақстан Респуб-
ликасы Президентiн сай-
лауда Н.Назарбаевтың 
кан  дидатурасын қолдау 
жө  нiндегi аудандық 
штаб  ты басқарып, ұйым-
дас  ты рушылық жұмыс-
тарын жүргiзді. Екi рет 
Ел басының Алғыс хаты-
на ие болды.

Облыстық, аудандық 
баспасөз беттерінде  жа-
рық көрген мақалалары 
жас тарды тәуелсіз еліміз-

дің болашағы үшін еңбек етуге үндеді. 
Оның ел алдындағы сіңірген ерен 
еңбегі елеусіз қалған жоқ. «В.И.Ле-
нин нiң туғанына 100 жыл», «Ерен ең-
бегі үшін», «Еңбек даңқы», «Үздiк 
ең бегi үшiн», «Қазақстан Республика-
сы  Тәуелсiздiгiне 10 жыл», «Тыңға 50 
жыл», «Астананың 10 жылдығы» мере-
ке лік медальдарымен марапатталды.

6 баласынан немерелер сүйіп, ар-
дақ ты әке, бақытты ата болған асыл 
азаматтың жарқын бейнесі мен ау дан-
ның өсіп-өркендеуіне жұмсаған күш-
жігері жерлестерінің жадында ұзақ сақ-
талады. 

Қош, абзал аға, қадірлі ақсақал. 

Қармақшы аудандық әкімдігі, 
аудандық мәслихат,  аудандық 

ардагерлер кеңесі.           

ҚАДІРЛІ АҚСАҚАЛ ЕДІЖарамсыз деп есептелсін

Жарылқасынов Азамат Қайратұлы-
ның атына Қ.Мұхамеджанов атындағы 
№1 мектеп-гимназиясының 9 сыныбын 
19.06.2010 жылы бітіргені жөнінде бе-
рілген  ЖНБ №0235300 куәлігі (қо сым-
шасымен), Қызылорда агро-техникалық 
колледжін «Электрмен қамтамасыз ету» 
мамандығы бойынша 06.03.2014 жы-
лы бітіргені жөнінде берілген  ТКБ 
№0483983 дипломы (қосымшасымен) жо-
ғалуына байланысты жарамсыз деп есеп-
телсін.

***
Жұмабек Эльмира Сейдархан қызы-

ның атына Қызылорда облысы, Жаңақор-
ған ауданы, Келінтөбе ауылындағы №192 
ор та мектепті 2000 жылы бітіргені жө-
нінде берілген ОБ 0329595 аттестаты жо-
ғалуына байланысты жарамсыз деп есеп-
телсін.

***
«Қалалық құрылыс бөлімі» мемле-

кеттік мекемесі атына Қызылорда облы-
сы, Қызылорда қаласы, Белкөл кенті, 
күл-қоқыс төгетін аймақта орналасқан 
биотермиялық (мал өлекселерін көметін) 
ұңғыма құрылысы үшін берілген жер 
учаскесіне тұрақты пайдалану құқығын 
беретін актінің (кадастрлық №10-156-038-
806, №0140816) түпнұсқасы жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Пірімбет Ақан Алматұлының аты на 

Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, 
А.Тоқмағанбетов ауылы, А.Тоқма ған-
бетов көшесі №25 үйге берілген жер 
учаскесіне жеке меншік құқығын беретін 
актісі (кадастрлық №10-153-012-279, 
№0033047) түпнұсқасы жоғалуына байла-
нысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Мешитбаев Ерлан Абдымуратовичтің 

атына Қызылорда жол полициясынан 
2002 жылы (жаңасы 2015 жылы) беріл-
ген жүргізушілік куәлігі (А, В, С, Д, 
Е біліктілігі) жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп есептелсін.

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ КӘСІПКЕРЛЕРІНІҢ НАЗАРЫНА!
Жеке бизнес құру үшін мемлекеттік гранттар ұсыну бойынша конкурс жарияланады.
Конкурсты ұйымдастырушы: «Қызылорда облысының кәсіпкерлік және туризм 

басқармасы» мемлекеттік мекемесі.
Орналасқан орны: Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Әйтеке би көшесі, 28, 301 

кабинет; электронды пошта: oblkasipkerlik@korda.gov.kz; байланыс телефоны 8(7242) 70-
54-87, 40-10-59.

Конкурстың нысанасы: Ісін жаңа бастаған жеке кәсіпкерлік субъектілеріне (жеке 
бизнесін құруға) «Бизнестің жол картасы - 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы шеңберінде мемлекеттік гранттар ұсыну.

Конкурс нысаны: ашық конкурс.
Конкурсқа қатысу шарттары: конкурсқа жеке кәсіпкер немесе заңды тұлға ретінде 

мемлекеттік тіркелген мерзімі мемлекеттік қолдау алу үшін өтініш берген уақытта кемінде 
үш жылды құрайтын қайта тіркелген шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері қатыса 
алады.

Конкурсқа қатысу үшін өтінімдер тапсыру орны: Қызылорда облысы, Қызылорда 
қаласы, Әйтеке би көшесі, 28, 301 кабинет; электронды пошта: oblkasipkerlik@korda.gov.kz; 
байланыс телефоны: 8(7242) 70-54-87, 40-10-59.

Конкурстық құжаттаманы ұсыну тәртібі: конкурсқа қатысу үшін үміткерлер 
көрсетілген мекен жайы бойынша өзі, пошта немесе өзінің өкілетті өкілі арқылы бекітілген 
нысан бойынша өтінім мен конкурстық құжаттаманың толық пакетін ұсынады.

Жеке қаражатын салу: ұсынылған грант қаражаты көлемінің 10%-нан кем емес.
Кәсіпкерлердің (жеке кәсіпкердің немесе заңды тұлғаның құрылтайшысының 

(құрылтайшыларының) ісін жаңа бастаған кәсіпкерлер үшін «Бизнес-кеңесші» экспресс-
курстарында қысқа мерзімді оқудан өтуі конкурсқа қатысу үшін міндетті шарт болып 
табылады.

Жеке кәсіпкерлік субъектілеріне бірегейлігімен және жаңалығымен ерекшеленетін 
жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін өтеусіз және қайтарымсыз негізде мемлекеттік 
гранттар келесі мақсаттарда ұсынылады:

1. Негізгі құралдар мен материалдарды сатып алу;
2. Материалдық емес активтер сатып алу;
3. Технологиялар алу;
4. Франшизаға рұқсат алу;
5. Зерттеу жұмыстарына және/немесе жаңа технологияны енгізуге байланысты 

шығындар.
Көрсетілген қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкілі) көрсетілетін 

қызметті берушіге мемлекеттік қызмет көрсету үшін жүгінген кезде қажетті 
құжаттардың тізбесі:

1) Грант беру жөніндегі конкурстық іріктеуге қатысуға өтінім;
2) заңды тұлғаны (дара кәсіпкерді) мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі;
3) салықтар, алымдар мен жарналар бойынша бюджетпен есеп айырысудың жай-күйі 

туралы анықтама;
4) өтінім берген кездегі жалдамалы жұмыскерлердің орташа саны туралы басшының 

қолымен және өтініш берушінің мөрімен расталған анықтама;
5) бизнес-жоба;
6) Бағдарлама және «Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасының шеңберінде 

Кәсіпкердің оқудан өткенін растайтын құжаттың көшірмесі;
7) заңды тұлғалар үшін Жарғының (бар болса) көшірмесі;
8) қызмет түріне лицензияның көшірмесі (қажет болса);
9) Кәсіпкердің атынан өтінім беру құқығына сенімхат, сенім білдірілген адам 

паспортының көшірмесі (заңды тұлғаның атынан – заңды тұлға растаған).
Конкурстық құжаттаманы ұсыну мерзімдері: 2016 жылдың «23» сәуірінен бастап 2016 

жылдың «11» мамырына дейін (қоса алғанда) жұмыс күндері сағат 9-00-ден 13-00 дейін, 
15-00 ден 19-00  дейін (жергілікті уақыт).

Өтінімдерді тапсыруды бастаған күні мен уақыты: 2016 жылдың «23» сәуірінен 
бастап сағат 09-00-ден (жергілікті уақыт).

Өтінімді тапсыруды аяқтау күні мен уақыты: 2016 жылдың «11» мамыры сағат 19-
00-ге дейін (жергілікті уақыт).

Көрсетілген мерзім аяқталғаннан кейін келіп түскен өтінімдер қабылдауға 
жатпайды. Осы хабарландырумен және конкурстық құжаттамамен e-kyzylorda.gov.kz 
сайтында танысуға болады.

АРЗАН БАҒА ҚАЙДА БАР?
Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының ақпараттық-маркетингтік жүйесі 

арқылы күнделікті негізгі азық-түлік өнімдерінің бағаларына мониторинг жүргізіліп 
отыр. Жүргізілген мониторингтің нәтижесінде бүгінгі күні ең арзан өнімдерді облыс 
аудандары мен Қызылорда қаласының төмендегі сауда үйлері мен базарларынан алуға 
болатындығын хабарлаймыз.

Қызылорда қаласы. «Дәмді» әлеуметтік дүкендерінде күріш – 165, жұмыртқа – 23,  нан 
– 40 ,  картоп – 45, пияз – 65, қант – 230,  өсімдік майы – 365,  1 сұрыпты ұн 70 теңгеден  
сатылуда. 

«Мирас» сауда үйінің ауласында орналасқан қоймада картоп – 70, пияз – 45-50, сәбіз – 80, 
қырыққабат – 120, қызылша 80 теңгеден сатылуда. 

Арал ауданы. Арал қаласының жеке кәсіпкері С.Саяновтың «Саян ата», «Қуантқан» 
дүкендерінде күріш – 200,  картоп – 50, – 55- 60, сәбіз – 100,  қызылша – 120, қант – 210, 
қарақұмық – 230, өсімдік майы – 360 теңгеден, жеке кәсіпкер Н.Сапарбаевтың дүкенінде  
картоп – 55-60, пияз – 55-60,  сәбіз 85-100,  жұмыртқа 22-23 теңгеден  сатылуда.

Қазалы ауданы. «Әлеуметтік сауда дүкені»  картоп – 60, пияз – 60, қырыққабат – 90, 
сәбіз – 80, қызылша – 90, сиыр еті – 1000, түйе еті – 900, қой еті – 1000, қарақұмық жармасы – 
200, қант  200  теңгеден  сатылуда. 

Қармақшы  ауданы. «Сұлтан» сауда орталығы, «Орда» көтерме сауда орталығы және 
«Жандос» дүкендерінде  картоп – 70, сәбіз – 90, жуа – 65, қырыққабат – 100, жұмыртқа – 22,  
1 сұрыпты ұн – 57, нан –  45, тауық еті – 500, қант – 220, өсімдік майы 360 теңгеден сатылуда.

Жалағаш ауданы. «Бәйтерек», «Жібек» базарларында өсімдік майы – 310,  картоп 
– 65-70,   сәбіз – 90, пияз – 60, жұмыртқа – 22 теңге, «Ақниет», «Айдана» және «Қаракөз» 
дүкендерінен І сұрыпты бидай ұнын – 60-95, нан – 47, жұмыртқа – 22, өсімдік майы – 310, пияз 
– 60, сәбіз – 90, картоп – 65, қырыққабат – 80, тауық етін 500 теңгеден алуға болады. 

Сырдария ауданы. «Өркен» және  «Серікбол» дүкендерінде  нан бағасы   – 45, өсімдік 
майы – 330-380, қант – 200-220, картоп –60-90, сәбіз – 85-90, пияз – 55-75, тауық еті – 480-550, 
жұмыртқа – 24, «Бақытжан», «Нұр» дүкендерінде  жұмыртқа – 22-25, өсімдік майы – 350, қант 
200-220 теңгеден сатылуда. «Коммуналдық» базарында 1 сүрыпты бидай ұны – 57,  нан – 45, 
өсімдік майы – 380,  қант – 220, жұмыртқа – 24, тауық еті 550 теңге. 

Шиелі ауданы. «Ә.Шорабаев» базарында картоп – 60, пияз –50, сәбіз – 70, қырыққабат – 
120, өсімдік майы – 350, қант – 210, жұмыртқаның  10 данасы – 230, тауық еті – 500, ет – 1000, 
тұз 35 теңгеден. Сонымен қатар, І сұрыпты бидай ұны  64-92  теңгеден сатылуда.

Жаңақорған ауданы.  «Мағжан», «Заңғар», «Сырдария», және «Нұрасыл» дүкендерінде 
1 сұрыпты ұн – 64-84, нан – 40-55, өсімдік майы  – 350-380, картоп – 50-55, пияз – 40-50, сәбіз– 
55-60, тауық еті – 385-550, жұмыртқа 10 данасы – 200-210,  «Нұр» базарында  ет – 1000-1100, 
жұмыртқа 10 данасы – 210, жуа – 50, сәбіз – 65, картоп 55 теңгеден сатылуда. 

Хабарландыру
Шиелі ауданы әкімдігі Қазақстан Республикасы Ауыл 

шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы №18-
04/245 бұйрығымен бекітілген Аңшылық алқаптар мен балық 
шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерiн 
бекiтiп беру жөнiнде конкурс өткiзу қағидаларына сәйкес 
резервте тұрған балық шаруашылығына маңызы бар су 
айдындарын бекітіп беруге конкурс жариялайды.

Конкурстың өткізілетін уақыты мен орны:
Конкурс 2016 жылдың 13 мамырында сағат 10.00-де 

өткізіледі.
Өтетін орны: Шиелі кенті, Т.Рысқұлов көшесі №6, байланыс 

телефондары: 8(72432)-4-21-50, 4-33-63; sx_shieli@mail.ru

Конкурсқа қойылатын балық шаруашылығы су 
айдындары және (немесе) учаскелерінің тізбесі

№
Су 

айдындарының 
атауы

Ауданы
(га)

Бекітіп беру 
мерзімі

Балық 
шаруа-

шылығын 
жүргізу 
мақсаты

Жыл 
сайынға 

балықтан-
дыру көлемі 

(дана)

1 Қалғандария 
көлі 50,0 10 жыл кәсіпшілік 8750

2 Ызакөл 30,0 10 жыл кәсіпшілік 5250

3 Кривое 41,0 10 жыл кәсіпшілік 7175

4 Ащыкөл 82,0 10 жыл кәсіпшілік 14350

5 Ахмет көл 5,0 10 жыл кәсіпшілік 875

6 Итатқан 50,0 10 жыл кәсіпшілік 8750

Конкустық құжаттар топтамасын Шиелі кенті, Т.Рысқұлов 
көшесі №6  үйден алуға болады.

Сонымен қатар, конкурстың тәртібі  Қызылорда облысы 
әкімдігінің ғаламтор-ресурсында (www://tabigat.e-kyzylorda.
gov.kz) жарияланады.      

Конкурстық өтінімдерді қабылдау мерзімі 2016 жылдың 12 
мамыры, сағат 19.00-ге дейін.

 Өтінім тігілген күйінде, нөмірленген беттерімен беріледі 
және соңғы беті қол қою арқылы және мөрмен куәландырылады 
(егер болса, жеке тұлға үшін).

Сыртқы экономикалық қызметке 
қатысушылардың назарына!

Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік кірістер 
департаменті хабарлайды, «Кедендік баждардың, салықтардың, 
кедендік алымдардың және өсімпұлдардың түсімдерін аудару 
мен есепке алудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылдың 3 сәуіріндегі 
№257 Бұйрығына сәйкес, мемлекеттік кірістер органының лауа-
зымды адамы төленушінің жазбаша өтініші бойынша жылына 
бір рет кедендік баждар, салықтар, алымдар мен өсімпұлдар 
бойынша есептеулерді салыстыру актісін жасай отырып, жеке 
шоттар бойынша деректерді салыстыруды жүргізеді.

Осыған орай, департаменттің қызмет ету аясындағы 
барлық сыртқы экономикалық қызметке қатысушыларды 
департаментпен кедендік баждар, салықтар, кедендік алымдар 
мен өсімпұлдар бойынша салыстыру актілерін жүргізуді 
сұраймыз.

Толық ақпаратты 23-88-10 телефоны арқылы алуға болады.

Қызылорда облысы бойынша Мемлекеттік 
кірістер департаменті.

Облыстық денсаулық сақтау басқармасы және облыстық медицина орталығы 
ұжымдары орталықтың №2 кардиология бөлімшесінің меңгерушісі Әбішев 
Ғалымжан Әлімханұлына әкесі, медицина саласының ардагері 

Әлімхан Әбішұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

***
Облыстық денсаулық сақтау басқармасы және облыстық психо-неврологиялық 

ауруханасы ұжымдары аурухананың дәрігері
Әбішев Әлімхан Әбішұлының

қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-туыстарына 
қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

«Жұмыспен қамту – 2020» жол картасы  
бағдарламасының нормативтік құқықтық 
актілеріне қосымшалар мен өзгерістер 
енгізілді. Бағдарлама 3 бағыттан тұрады, 
оның екеуіне қосымшалар енгізіліп, қаржы 
бөлінді.

Бірінші бағыт – инфрақұрылымдар мен 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты 
дамыту есебінен жұмыспен қамтамасыз 
ету. Ағымдағы жылы  28 жобаға – 1265,9 
млн. теңге (475 жұмыс орны) қаралып 
отыр.

Екінші бағыт – кәсіпкерлік бастаманы 
ынталандыру. Бекітілген бюджет бойынша 
шағын несиелендіруге 141 адам 421,2 млн. 
теңге, кәсіпкерлік негіздеріне оқытуға  – 80 
адам  3,9  млн. теңге қаралған болатын.

Осы бағытқа өзгеріс енгізіліп шағын 
несие 6,0 млн теңгеге дейін берілетін 
болып, өзектендіру асында қосымша қаржы 
бөлініп 1341,5 млн. теңге қарастырылып, 
соның ішінде: 3,0 млн. теңгеге дейін – 

420,0 млн. теңге, 140 адамға; 
6,0 млн. теңгеге дейін – 920,0 млн. 

теңге – 154 адам;
кәсіпкерлік негіздеріне оқытуға – 1,4 

млн. теңге – 35 адам.
Жыл басынан  50 адам 100,0 млн. тең-

геге несиелендірілді, соның ішінде 6 адам 
өз кәсібін ашты.

қайтарылған қаржы есебінен 13 адамға 
25,5 млн. теңгеге несиелендіріліп, 7 адам өз 
кәсібін ашты. 

Қазіргі кезеңде Қызылорда қаласы мен 
аудан әкімдеріміне түсіндірме жұмыс тары 
жүргізіліп, 6,0 млн. теңге дейін несие-
лендіру аясында үлкен жоба жанынан 
қосым ша жұмысшы жобалар және жұмыс 
орын дарын құру жөнінде түсіндіру жұмыс-
тары жүргізілуде.

Үшінші бағыт – жұмыс берушінің 
қажеттілігі шеңберінде оқыту және қоныс 
аудару арқылы жұмысқа орналасуға 
жәрдемдесу.

Бекітілген бюджет бойынша қаралғаны: 
- әлеуметтік жұмыс орындарына 450 

адамға 115,6 млн. теңге; 
- жастар тәжірибесіне 822 адамға 188,4 

млн. теңге;
Бұл бағытта оқытудың төрт түрі  

қосымша енгзіліп, қосымша қаржы бөлінді.
 - жалақысынан жоғалтқан 2/3 бөлігін 

субсидиялауға 94,5 млн. теңге  295 адамға;
- мемлекеттік грант бойынша қайта 

даярлауға 12,9 млн. теңге 95 адамға;
- жұмыс істеп жүрген 18-24 жас 

аралығынлағы жастарды кәсіптік даярлауға 
18,5 млн. теңге  -113 адамға;

-  55-64 жас аралығындағы жұмыс-
сыздарды қайта даярлау 8,6 млн. теңге 51 
адамға бөлінді.

Жалпы, «Жұмыспен қамту – 2020» жол 
картасы бағдарламасының өзектендіруге  
республикалық бюджеттен  2,4 млн. теңге  
бөлінген.

Облыстық кәсіпкерлік және туризм басқар
масы халық тұрмысына аса қажетті азық
түлік емес тауарлардың бағаларына күнде лікті 
мониторинг жүргізіп отырады. Осы жылдың 
21 сәуіріндегі мониторинг қорытындысы бойын
ша келесі облыстық және аудандық сауда орын
дарында азықтүлік емес тауарларға ең төмен 
бағалар бекітілген.

Қызылорда. «Сыбаға» базарында ерлердің 
маусымдық аяқ киімдері 4500 теңгеден, ерлер 
шалбары 3250 теңгеден халыққа ұсынылуда. 
«Талғат» базарында маталардың барлық түрінен 
тігілген қыздардың көйлегі 4500 теңгені, бала-
ларға арналған аяқ киім 2250 теңгені, әйелдерге 
арналған аяқ киім 3500 теңгені құрайды. «Ажар 
Сити» сауда үйінде кір жуатын ұнтақ 125 
теңгеден, сабынсу 305 теңгеден сатылып жатыр. 
Ал «Тамоня» дүкенінде кірсабынның бағасы 47 
теңге. «Технодом» сауда үйінде шаңсорғыш 10000 
теңгені, тоңазытқыш 90000 теңгені құрайды. 
«Айт-Бек» сауда үйінде теледидар 56000 теңгеден 
сатылуда. «Бабас» базарында әктің бағасы 95 
теңге. «Еркебулан» бутигінде дәптер 11 теңгеден, 
қаламсап 50 теңгеден сатылуда.

Қармақшы ауданы. «Адина» киімдер 
дүкенінде барлық киімдер түріне, әсіресе 
ерлердің шалбары мен маусымдық аяқ киімдерге, 
маталардың барлық түрінен тігілген әйелдерге 
арналған көйлектерге,  әйелдер маусымдық аяқ 
киімдеріне және балаларға арналған аяқ киімдеріне 
40-50% жеңілдіктер жасалуда. «Сұлтан» сауда 
дүкенінде кір сабын 70 теңгеден, сабынсу 250 
теңгеден сатылып жатыр. «Молшылық» құрылыс 
дүкенінде 1 қап әк 1000 теңгені құрайды. «Ұлар» 
канцеляриялық тауарлар дукенінде дәптер 12 
теңгеден, қаламсап 15 теңгеден сатылып жатыр. 
«Эльдорадо» дүкенінде тоңазытқыш 60500 
теңгеден, телидидар 55000 теңгеден, шаңсорғыш 
12000 теңгеден сатылуда. 

Сырдария ауданы. Сырдария ауданындағы 
«Думан» сауда үйінде ерлердің маусымдық аяқ 
киімдері 5000 теңгеден, әйелдерге арналған 
мау сымдық аяқ киімдері 4500 теңгеден, бала-
ларға арналған аяқ киімдер 3000 теңгеден, ерлер 
шалбары 5000 теңгеден, маталардың бар лық 
түрінен тігілген әйелдердің көйлегі 3000 теңге-
ден сатылуда. «Жазира» дүкенінде дәптер 10 
теңгеден,қаламсап 15 теңгеден сатылып жатыр. 
Ал «Өркен» сауда үйінде кірсабын 70 теңгеден, 
кір жуатын ұнтақ 200 теңгеден, сабынсу 300 
теңгеден сатылып жатыр. «Серікбол» сауда 
үйінде теледидар 50000 теңгені, шаңсорғыш 10000 
теңгені, тоңазытқыш 70000 теңгені құрайды. 

Шиелі ауданы. Орталық базарында кір 
сабын 40 теңгеден, кір жуатын ұнтақ 200 теңгеден, 
сабынсу 350 теңгеден, балаларға арналған аяқ 
киімдер 4000 теңгеден, ерлер шалбары 3500 
теңгеден, ерлердің маусымдық аяқ киімдері 5000 
теңгеден, әйелдер  маусымдық аяқ киімдері 4500 
теңгеден, маталардың барлық түрінен тігілген 
әйелдердің көйлегі 3500 теңгеден сатылуда. 
«Аян» құрылыс заттар дүкенінде әк 50 теңгеден 

сатылуда. «Нұрсәулет» канцеляриялық дүкенінде 
дәптер 8 теңгеден, қаламсап 15 теңгеден сатылып 
жатыр. «Ермат» дүкенінде теледидар 35000 
теңгені, шаң сорғыш 16000 теңгені, тоңазытқыш 
40000 теңгені құрайды. 

Қазалы ауданы. «Электрон» сауда үйінде 
тоңазытқыш 30000 теңгеден, шаң сорғыш 
7000 теңгеден сатылып жатыр. Ал «ERKOM» 
дүкенінде теледидар 40000 теңгеден сатылуда. 
«Арзан» базарында кір сабын 75 теңгеден, сабын 
су 200 теңгеден, ұнтақ 220 теңгеден сатылып 
жатыр. «Мұсаев» базарында ерлер аяқ киімі 2500 
теңгені, әр түрлі матадан тігілген көйлектер 2500 
теңгені, әйелдерге арналған аяқ киім 2500 теңгені, 
балаларға арналған аяқ-киім 2000 теңгені құрайды. 
«Орын-Ай» базарында ерлер шалбары 2000 
теңгені құрайды. «Ырыс-Болашақ» базарында 
әк 80 теңге, әйелдерге арналған көйлектер 2500 
теңге. «Динара» сауда үйінде дәптер 15, ал 
қаламсап 20 теңгеден сатылуда.

Арал ауданы. «Дархан» сауда уйінде 
ерлер шалбары 4200 теңгеден сатылып жатыр. 
Ерлерге арналған аяқ киім «Би-би» сауда үйінде 
3000 теңгеден халыққа ұсынылуда. «Аружан» 
сауда үйінде балаларға арналған аяқ-киім 2300 
теңгені құрайды. «Ілтипат» тұрмысқа қажетті 
заттар дүкенінде ұнтақ 130 теңгеден, сабынсу 
250 теңгеден, кірсабын 55 теңгеден сатылуда. 
«Қанағат» коммуналдық базарында дәптер 10 
теңгеден, қалам 15 теңгеден, әк 100 теңгеден 
халыққа ұсынылуда. «Алсер» сауда үйінде 
теледидар 55000 теңгеден, «Технодом» сауда 
үйінде шаңсорғыштар 15000, тоңазытқыш 50000 
теңгеден сатылып жатыр. «Алтынбай» сауда 
үйінде, маталардың барлық түрінен тігілген 
қыздардың көйлегі 2300, әйелдерге арналған аяқ 
киім 3000 теңгені құрайды.

Жалағаш ауданы. «Мөлдір» канцелярия-
лық тауарлар дукенінде дәптер 10 теңгеден, 
қаламсап 15 теңгеден сатылуда. «Аль-Асад» сау-
да кір сабын 50 теңгеден, ұнтақ 257 теңгеден, 
сабынсу 335 теңгеден арзан бағамен сатылып 
жатыр. «Ырыс» сауда үйінде ерлердің маусымдық 
аяқ киімдері 5000 теңгеден, әйелдер маусымдық 
аяқ киімдері 5000 теңгеден, балаларға арналған 
аяқ киімдер 2500 теңгеден, ерлер шалбары 5000 
теңгеден, маталардың барлық түрінен тігілген 
әйелдердің көйлегі 3500 теңгеден халыққа ұсы-
нылуда. «Нар тай» сауда дүкенінде әк 80 теңгеден, 
тоңазытқыш 55000 теңгеден, теледидар 44000 тең-
геден, шаң сорғыш 10000 теңгеден сатылуда.

Жанақорған ауданы. «Нұр» базарында 
әйелдер қысқы-жазғы аяқ киімдері 2000 теңгеден, 
ерлер шалбары 3000 теңгеден,балаларға арналған 
аяқ киім 1300 теңгеден, ерлерге арналған аяқ киім 
2000 теңгеден, әйелдерге арналған көйлектер 
3500 теңгеден сатылуда, ал әк 50 теңгеден, кір 
сабын 50 теңгеден, шаңсорғыштың бағасы 12000 
теңгені құрайды. «Кәусар» дүкенінде сабынсу 180 
теңгеден, ұнтақ 130 теңгеден халыққа ұсынылуда. 
«Береке» сауда үйінде теледидар 55000 теңгені, 
тоңазытқыш 55000 теңгені құрайды.

АЗЫҚ-ТҮЛІК ЕМЕС ТАУАРЛАР БАҒАСЫ ТҰРАҚТЫ

«ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ – 2020»  ЖОЛ КАРТАСЫ БАҒДАРЛАМАСЫНДАҒЫ ЖАҢАЛЫҚТАР

(Жалғасы бар).



ДЕРТТІҢ АЛДЫН
ДЕР КЕЗІНДЕ АЛҒАН ЖӨН

Жуырда ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі 
облыстық орталығының ұйымдастыруымен облыстық емдеу алдын алу 

мекемелері егу бөлмелерінің мейірбикелері және қан тасымалдаушылар арасында 
«Зертханалық зерттеу жұмысының преаналитикалық сатысының мәселелері және 

АИТВ-ны кәсіптік жұқтырудың алдын алу шаралары» тақырыбында семинар өтті.
Семинардың негізгі мақсаты  АИТВ-ны медицина қызметкерлері арасында кәсіптік 

жұқтырудың алдын алу, АИТВ инфекциясына қан алу, сақтау, тасымалдау  ережелері бойынша 
медицина қызметкерлерінің білім деңгейін жетілдіру болып табылады. 

Мәліметтерге сүйенсек, бүгінгі күні республика бойынша АИТВ жұқтырып тіркелгендер саны 
24863 адамды құрап отыр. Үстіміздегі жылдың 3 айында 633 адамнан анықталса, олардың 442-сі 
Қазақстан Республикасының азаматтары. Қызылорда облысында АИТВ/ЖИТС оқиғасы анықталған 
сәттен бері тіркелген адам саны – 92. Жұғу жолдары бойынша 92 адамның  51-і (55,4%) жыныстық 
қатынас арқылы, 32-і (34,7%) инъекциялық есірткі тұтыну арқылы жұқтырғандар. Олардың 60-ы 
ер кісі (65,2%), 32-сі әйел (34,8%). Үстіміздегі жылдың 3 айында 3 адамнан АИТВ инфекциясы 
анықталды, оның 2-і ер кісі, 1-і әйел. 

ЖИТС орталығының жұмысындағы басым бағыттардың бірі – мінез-құлқы қатерлі, яғни АИТВ 
жұқтыруға бейім топтар арасында профилактикалық шараларды күшейту болып табылады. Облыс 
орталығында мінез құлқы қатерлі топ өкілдеріне арналған 2 стационарлық, 
1 көшпелі сенім пункті жұмыс жасайды. Бүгінде бұл індет медициналық 

мәселелер қатарынан шығып, экономикалық-әлеуметтік 
проблемаға айналды. 

Шара барысында АИТВ/ЖИТС-тың 
әлемдегі, республикадағы және облыстағы 

індеттік ахуалы, АИТВ/ЖИТС-тың жұғу 
жолдары, алдын алу шараларына байла-

нысты хабарламалар тыңдалып, жан-
жақты мағлұматтар берілді.

Барлыбек
БАТЫР.

25214

Электронды оқылым 23000.
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Сбхабар

Ол 2011 жылғы тамыз айынан бастап облыс 
аумағында жүріп, дәстүрлі ислам дінінен ерекше 
өзгешеленетін экстремистік  бағыттағы “Таблиғи 
жамағат”  діни идеологиясын тарата бастаған. 
Оның бұл экстремизмге  бағытталған заңсыз 
әрекеттері  құқық қорғау ұйымдарының назары-
на ілігіп, облыстық ішкі істер департаменті экстре-
мизмге қарсы күрес  басқармасының арнайы есебіне 
қойылып, сырттай бақылауға алынды.  Өткен 
жылдың 26 ақпанында департаменттің экстре-
мизмге қарсы күрес басқармасы мен облыстық дін 
мәселелерін зерттеу орталығының қызметкерлері 
жат ағым жетегінде жүрген жанмен өз үйінің ал-
дында кездесіп, оған 2013 жылғы 26 ақпанда Аста-
на қаласындағы Сарыарқа аудандық сотының 
шешімімен “Таблиғи жамағат” экстримистік діни  
ағым деп танылып, оның қызметін ҚР аумағында 
ұйымдастыруға және оған қатысуға заңмен тый-
ым салынғанын ескертіп, дәстүрлі Ислам, яғни 

Әбу Ханифа мәзхабы  жолын ұстануы  қажеттігін 
түсіндірген болатын. 

Солай бола тұрғанымен, ол өзі ұстанған бағытты 
өзгертуге асыға қоймады. Өткен жылдың ма-
мыр айының басында өз көлігімен такси қызметін 
атқара жүріп, “Ақжарма ауылына барамын”деген 
жас қызға жол бойы экстремистік бағыттағы 
“Таблиғи-жамағат” діни ұйымның  жұмысын,  
ұстанған бағытын насихаттаған. Жолаушының қалта 
телефонының нөмірін алып, қызды діттеген  жеріне 
жеткізген. Содан кейін  күн сайын  ұялы телефон 
арқылы қызға хабарласып, экстремистік  бағыттағы  
идеологиясын қайталаған, діни мазмұндағы 
түрлі кітаптарды ұсынған. Бірнеше рет кездесуге 
шақырған. Оның бұл іс-әрекетінен әбден мезі болған  
Т.А. қалалық ішкі істер  басқармасына келіп, өзіне 
берілген кітаптардан, ұялы телефон арқылы айтқан  
әңгімелерінен күдік алғанын айтады.   Тергеу ба-
рысында   жәбірленушіге  табысталған  біршама 
кітаптардың, екеуара жүргізілген діни  мазмұндағы 

әңгімелердің идеялары “Таблиғи-жамағат” 
халықаралық экстремистік діни ұйымына тән екені 
анықталды.  

Басты сот талқылауында куә болған ауылдық 
әкімшіліктің маманы, ауыл мешітінің имамы 
сотталушының  жат ағымға бой алдырғанын, өздеріне 
де бірнеше рет келіп, сол жолды насихаттағанын 
айтса, аудандық ішкі саясат бөлімі мен  облыстық 
дін мәселелерін зерттеу орталығы маман  дары оған 
бұл бағыттан тазарып, дәстүрлі дінге оралуын, ол 
үшін дінді уағыздауға немесе таратуға заңды  құқық 
берілген теологтардан, имамдардан білім алып, са-
уат ашу қажеттігін түсіндіргендерін айта келіп, 
сотталушының оған жете көңіл бөлмегеніне өкініш 
білдірді.  

Сот барысында өз кінәсін толық мойындаған 
азаматқа  он күн ішінде Сырдария аудандық проба-
ция қызметіне есепке тұруы ескертілді.

 
Жұмагүл ОРАЛБАЕВА.

Қазалы жері тұнып тұрған қазына ғой. Сол 
қазынаны ебін тауып ала білсек, баламыздың ба-
ласы жұтамас еді. Сондай қасиеттің бірі қазіргі Бе-
карыстан ауылы жерінде «Ханшүңгілде» жатыр. 
2014 жылдың жаз айы болатын. Әйтеке би кентінде 
тұратын 75 жастағы Үміт Әбілғаниқызы хабарласты. 

– Ғалия, екі күннен соң Қарақалпақстаннан 
адамдар келеді, – деді. Жүрегім өзімде жоқ. Жаза-
тын адамға сөзіңнің деректі де дәйекті болғанынан 
артық бақыт жоқ. Көп қазынаға жолығатындай алып- 
ұшып тұрмын. Жиенбай ишанның басына бардық. 
Келгендер – ишаннан тараған Қара Қарамырзалар. 
Әсіресе, Қарақалпақстанның 
Пристин деген жерінен келген 
Злиха апамның  ишан жатқан 
бейітті құшақтай 
құлап аңырап 
жылағаны 

жүрегімді езіп жіберді. Сөйтсем, ол кісі кешегі Асан 
көтерілісінің басшысы Жиенбай ишанның кенже ба-
ласы Әбжами мақсымның алтыншы әйелі Жәмиләдан 
туады екен.  Жиенбай баласы Әбжәми мақсым мен 
Ақпанбет бидің баласы  Әбжанның көтеріліс бас-
шылары екенін, жеңілген соң Қарақалпақстанға 

қашқанын марқұм әкем  Аман жазып кеткен еді. 
Олар 1957  жылға дейін тірі болып, сүйегі Қиыр 
Шығыста қалады. Елге жете алмаған Жәмиләнің  
жылап отырып айтқан әңгімесін жаны мен қанына 
сіңіріп өскен Зылиха апам жыламағанда кім жы-
ласын?! Зылиханың әңгімесін былтыр баспадан 
шыққан «Раһилә ахун» атты кітабымда бердім. Кел-
гендер кешегі біздің елден кеткен аталарымыздың 
ұрпағы болғандықтан, бізге қарағанда дәстүрді берік 
ұстанатын қасиетімен ерекшеленеді екен. Не де-
генмен байлар мен билердің ұрпағы ғой, білігі де 
артық. Жиенбай ишанға тілеухана салушы да, сол 
жерге жыл сайын құран оқытушы  да Әбілғаниқызы 
Үміт апам еді. Апам енді Жиенбай ишанның құдығы 
деп аталатын жерге апарды. Қақсып жатқан құдық 
ішінен екі-үш күрек топырақ алдыртып еді, су да зау 
ете қалды. 

– 1947 жылы мен жеті  жастамын, қалаға оқуға 
кететін болдым да әкем Әбілғани мені осы жерге бас-

тап келді. Келсек, бір әйел  шынымен су алып жатыр 
екен. Әкеммен амандасып, өзінің Аралдан келгенін, 
баласының құлағы ауыратынын, осы сумен жуса ем 
болатынын  айтты. Бірде екі аяғымның  буыны ау-
ырды. Тіпті жүре алмай еңбектеп жүретін дәрежеге 
жеттім. Сонан осы жерге келіп, бұлақтың суын ысы-
тып төбемнен төмен қарай құйындым. Саған өтірік 
маған шын, мені қазір аяғы ауырады деп адам айта 
ма? – деп күлді апам. Шынымен, арамызда жиырма 
жас айырма болғанымен, Үміт апам жүргенде маған 
жеткізбейді. 

– Тамағыма баспа шықса да жылытып атамның 
суын ішемін, ішкі құрылысқа бірден бір ем, мен 
атаның басынан қанша су әкелсем де жұрт қоймай 
алып кетеді, – деп бір тоқтады. Үміт  Әбілғаниқызы 
«Жиенбай ишан басындағы шипалы бұлақтың көзін 
аршып, ғылыми орталықтарға зерттеткізетін адам 
табылса, баяғы «Ханшүңгүл» атанған салтанат-
ты дәуреніне қайта келер еді» деп қояды. Жиенбай 
ишан сияқты қасиетті адамның мешітін де, бұлағын 
да қолға алатын адамның табылмауы  мүмкін емес. 
Осыдан екі жыл бұрын әкем түсіме кіріп шалқып 
жатқан көл жиегінде қара жерде қайық сүйретіп бара 
жатқан кісіні көрсетіп тұр еді. «Қасиет орнына келу 
үшін әуелі халықты хабардар ет», – деп тұр екен 
ғой. Қара  жерде  қайық  сүйреткені  ұрпақтарының  
бойындағы   дертті  сылып  тастайтын  қасиетті  
көрсетіп  тұрғаны  да. Жиенбай  ишанның  киесін 
көтеріп, сауап арқалауға тәуекел ететін бір азаматты 
«Ханшүңгілдің» басы күтіп-ақ отыр.

Ғалия ОРЫнБАСАР.
Өркендеу ауылы,

Қазалы ауданы.

Жақсы, ізгілік атаулыға жақын адамның адами болмыс қасиеті 
оның қызмет дәрежесімен, өзгелерден басқалай артықшылығымен 
өлшенбейді. Осы тұрғыда әрдайым кішіпейілділігімен құрақ ұшып 
тұратын, өзге үшін қолдан келген жақсылығын, қамқорлығын 
аямайтын Варлен ініме деген құрмет сезімім ерекше. Ол 
– кәсіпкер. Кәсіпкер болғанда шипагер. Ал жеке кәсіп, 
оның ішінде адам денсаулығына байланысты кәсіптің 
біздің Қызылордада өркен жая бастағанына санаулы 
жылдардың жүзі болды. Осы азғантай жылдардың ішінде 
Варлен Төрекеевтің “Жуас” атты ауруханасы елдің ыстық 
ықыласына бөленді, еңбегімен халықтың ризашылығын 
алды.

ШИПАГЕР
“Жуаста” 25 емдеу орны бар. Мемлекеттік 

тапсырыспен емдейді, артылған орындары бол-
са өз еркімен емделуге келгендерге ақылы 
қызметін ұсынады. Бағасы да қалтаға қолайлы. 
Ал барлығынан да осындағы дәрігерлер мен орта 
медицина мамандарының емделушілерге де-
ген ыстық ықыласын айтсаңызшы. Ал адамға де-
ген сүйіспеншілік сол директордың өзінен ба-
стап, ұжымның әрбір мүшесіне сіңісті болуы 
осында қалыптасқан ізгі дәстүрдің бұзылмайтын 
қағидасы.

Орайы келгенде айтудың реті келіп тұр, 
Варленнің әкесі Әскербек Төрекеұлы – облыс 
пен республикаға белгілі дәрігер. Ұзақ жылдар 
бойы облыстық денсаулық сақтау басқармасының 

бірінші орынбасары, қалалық аурухананың бас 
дәрігері қызметтерін абыроймен атқарды. Қазір 
баласы Варлен екеуі шипагерлік қызметін жеке 
аурухана саласында жемісті атқаруда.

Ізгілік атаулы кез келген адамның бой-
ына сіңісті бола бермейтін қасиет. Әскербек 
ағамыз сөздің майын тамызып сөйлейді, кісінің 
көңілін табуға келгенде шуақты әзілімен, әсерлі 
әңгімесімен баурап алады. Тәп-тәуір қалам 
сілтейтінін, көңіл сырын ақтарар өлеңге де бөтен 
еместігін жиі байқаймыз. Ал ақындық пен сұлулық 
атаулының ұқсастығы шығар, “Жуастың” ауласын 
көмкеріп тастаған алқызыл гүлдер көңіл-күйіңді 
ерекше әсерге бөлеп, өмірге деген құштарлығыңды 
арттыра түседі. “Бұл енді Варленнің еңбегі”, – 
дейді Әсекең өзіне-өзі ризашылығын білдіріп.

Иә, әкесі мен баласы шаңырағын құрған 
ұжымның шуақты шақтары көп болғай.

Жолдасбек АҚСАҚАЛҰЛЫ.

ҚАРА  ЖЕРДЕ  ҚАЙЫҚ 
ЖҮРГІЗГЕН...
ҚАРА  ЖЕРДЕ  ҚАЙЫҚ 
ЖҮРГІЗГЕН...

(ЖиЕНбАй ишАННЫҢ шипАЛЫ бұЛАҒЫ ЖАйЫНДА)

СоТ ІС қАРАДЫ

ЖАТ АҒЫМҒА ЕРІП,
ЖАЗАЛЫ БОЛДЫ

Қызылорда қаласының №2 соты қырық 
төрт жастағы азаматтың  ісін қарап, оны ҚК-

нің 405-бабының  1-бөлігімен кінәлі  деп та-
ныды, оған  4 жылға бас бостандығын шек-

теу жазасын  тағайындады. Сотталушыға 
пробациялық бақылау орнатып, төрт жыл 

бойы оның тәртібін бақылау облыс бойынша 
ҚАЖ  департаментінің Сырдария аудандық  

пробация қызметіне жүктелді. не үшін?!

АЛАЯҚТАР АЙЫЛЫН ЖИЯР ЕМЕС
Қызылорда қалалық №2 сотының төрағасы Бақытжан Қалымбет журналистермен жүздесуде биылғы 

жылдың үш айында сот әділдігін жүзеге асыру барысында атқарылған жұмыстарды таразылады.
Есеп беріліп отырған кезеңде сот өндірісіне 255 адамға қатысты 211 қылмыстық іс түсіп, екі жүз он адамға тиесілі 

жүз тоқсан бес іс аяқталған. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда қаралған істердің тоқсан беске көбейгенін 
көрсетеді. Аяқталған істердің жүз жиырма үші жүз қырық бес адамға үкім қабылдау арқылы қаралып, алты адамға 
қатысты төрт ақтау үкімі шығарылды. Жалпы үкім қабылдау былтырғы жылдан елу сегізге артқаны байқалады. Бір 
атап өтерлігі, қаралған істердің қырық төрті әйелдерге қатысты десек, оның жиырма бесі алаяқтықпен пайда табу 
мақсатында жасалған екен. Табиғатында тал бойына әдемілік қана жарасатын қаракөз қарындастарымыздың осын-
дай теріс қылыққа бой алдыруы өкінішті-ақ.

Жаза тағайындау мәселесіне тоқталсақ, алғашқы тоқсанда сотталған жүз отыз тоғыз адамның отыз жетісіне 
бас бостандығынан айыру жазасы қолданылыпты. Сондай-ақ, отыз алты адамға айыппұл салынса, қырық екісі бас 
бостандығынан шектелген, он бірі қоғамдық жұмысқа тартылып, он үш адам шартты жазаға кесілген.

Осы аралықта қоғамның жегі құртына айналған сыбайлас жемқорлыққа бой алдырған үш адам айыпты деп жа-
заланса, есірткіге есі кеткендер де құрықтан құтылмапты. Есірткінің заңсыз айналымына қатысты жиырма алты іс 
аяқталып, кінәлілерге тиісті жаза тағайындалған. Өткен үш айда апелляциялық сатыға жолданған отыз бір істің жи-
ырма жетісі қаралды. Оның он алтысы өзгеріссіз қалдырылып, сегізі өзгертілген.

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

бРифиНг

ОЙ-САНА БАЙҚАУЫНЫҢ 
ЖЕҢІМПАЗЫ АНЫҚТАЛДЫ

Жергілікті полиция басқармасы ұйымдастырған 
бұл шараның мақсаты – жасөспірімдерді поли-
ция қызметімен таныстыра отырып, кәмелетке 
толмағандар арасында қылмыс пен құқық 
бұзушылықтың алдын алу, олардың құқықтық 
сауаттылығын арттыру.

Оқу ордасының 300-ге жуық студенттері мен 
оқытушылары қатысқан шара аясында тәртіп 
сақшылары оларға департамент мұражайы мен 
жедел басқару орталығына танымдық экскур-
сия ұйымдастырды. Департамент тарихы мен 
мәдениет және спорт саласындағы жетістіктері, 
қызметтік міндеттерін өтеу барысында мерт болған 
қызметкерлердің, ішкі істер органдары ардагерлерінің 
өмірінен сыр шертетін құнды кітаптар, фотостендтер 
және экспонаттармен танысқаннан кейін студенттер 
құқық бұзушылықтар мен қылмыстарды анықтайтын 
бейнекамералар орналасқан жедел басқару 
орталығында болды. Қаланың қауырт тіршілігін 
ұдайы бақылап тұратын орталық мамандары студент-
терге өз жұмысын таныстырды.

Б.СмАйЫЛҰЛЫ.

Қызылорда облысы бойынша 
мемлекеттік кірістер департаменті, 
Қазақстан Республикасының қолда-
ныстағы кеден заңнамаларын түсіндіру 
бағытында жұмыстар жүргізуде.

Тауарларды алдын ала кедендік дек-
ларациялау амалын қолдану барысында 
ҚР «Қазақстан Республикасындағы кеден 
ісі туралы» кодексінің 291-бабына сәйкес, 
сыртқы экономикалық қызметке қатысушы 
тауарлар мен көлік құралдарын кедендік та-
зартудан өткізулі айтарлықтай жеңілдетуге 
мүмкіндік алады. Оның ішінде:

- Кеден одағының территориясы-
на нақты әкелуден бұрын тауарларды 

құжаттамалық ресімдеу мүмкіндігі;
- Кеден баждары мен төлемдерін тауар-

лар мен көлік құралдарын босатқанға дейін 
төлеу мүмкіндігі, бұл жерде валюта бағамы 
декларация тіркелген күнмен алынады;

- Кеден органы кеден декларациясын 
тіркеген күнге қолданыстағы нормативті-
құқықтық актілерді қолдану мүмкіндігі;

- Тауарлар кеден органына келіп түскен 
соң, 30 минут ішінде кедендік ресімдеуді 
аяқтау мүмкіндігі;

- Алдын ала декларациялауды қолдану 
арқылы тауарларды уақытша сақтау орын-
дарына қоюдан босату мүмкіндігі, бұл өз 
кезегінде материалды шығындарды азайта-
ды.

ЕАЭО Кеден кодексі жобасында тау-
арларды алдын ала декларациялауды 
міндеттеу мүмкіндігін ұлттық заңнаманың 
құзыретінде деп анықтаған, бұл  болашақта 
транзиттік декларацияның (ішкі транзит) 
жойылуына әкеледі.

Қазіргі кезде жасалып жатқан ҚР салық-
кеден кодексі тауарларды әкелу кезінде 
алдын ала декларациялауды міндеттеуді 
қарастыруда.  Бұл талаптардың орындалма-
уы үшін ҚР «Әкімшілік құқықбұзушылық 
туралы» кодексінде айыппұлдар санкциясы-
мен жауапкершілік қарастырылатын бола-
ды. Алдын ала декларациялаусыз өткізілген 
тауарлар, кедендік тазарту кезінде автомат-
ты түрде тәуекелдер санатына кіргізіліп, 

одан әрі қатаң кедендік бақылау нормала-
рына ілінеді.

Тауарларды декларациялаудың аталған 
әдісін қолдану бойынша толық ақпаратты 
департаменттің «Қызылорда-кедендік 
ресімдеу орталығы», «Әуежай-Қызылорда», 
«Арал», «Байқоңыр» кеден бекеттерінде, 
Кедендік ресімдеу басқармасында алуға бо-
лады. Біздің мекен-жайымыз: Қызылорда 
қаласы, Тасбөгет кенті, Ш.Есенов көшесі, 
16. Телефондар:  215-465 (ішкі 129), 2016-
019, 215-955; Арал қаласы,  Қарасақал 
Ерімбет көшесі, 4. Телефоны 8(72433) 2-31-
26; Байқоңыр қаласы, Максимов көшесі, 8. 
Телефоны: 8(33622) 7-51-51. 

Қайырбек ДҮРмЕнБАЕВ,
Қызылорда облысы бойынша 

мКД  кедендік  ресімдеу  
басқармасының басшысы.

құқық қорғау қызметімен танысты
шАРА

Жуырда м.мәметова атындағы Қызылорда 
гуманитарлық колледжінің студенттері құқық 
қорғаушылар жұмысының қыр-сырымен танысты.

Облыстық ішкі саясат басқармасының 
ұйым дастыруымен  қазақ тілінде оқитын 
жастар арасында орыс тілін меңгерген да-
рындыларды анықтау және қолдау, сөйлеу 
мәдениеті деңгейін көтеру мақсатында 
«Ой-сана» облыстық байқауы өтті.

Байқауға Қазалы, Жаңақорған ауданда-
ры мен Байқоңыр қаласының  мектептері және 
Қызылорда қаласының жоғары және арнаулы 
орта оқу орындарынан 18-22 жас аралығындағы 
19 талапкер қатысып, өзара бақ сынасты.  
Үміткерлер орыс тілінің лексикасы мен грам-
матикасын білуге арналған тест тапсырмасын 
орындау, берілген тақырыптарға сәйкес эссе 
жазу және викториналық сұрақтарға жауап беру, 
кез келген жанрдағы мәтінді мәнерлеп оқу ата-
лымдары бойынша сынға түсті.

Байқауға қатысушылардың білімін Қорқыт 

ата атындағы ҚМУ-дың  орыс тілі кафедрасының 
доценті Пернекүл Есенова басқарған қазылар 
алқасы бағалады. Қорытындысында  Қазақ 
гуманитарлық заң және техникалық колледжінің 
3-курс студенті Зарина Құдайбергенова І 
орын ды жеңіп алса, М.Мәметова атындағы 
Қызылорда гуманитарлық колледжінің 2-курс 
студенті Алтынай Балмағамбетова  ІІ орын-
ды иеленді. Ал келесі орынға Қызылорда 
медициналық колледжінің 2-курс студенті 
Әзиза Бабас тұрақтады. Сондай-ақ, басқа да 
қатысушылар ынталандыру сыйлықтарына 
ие болды. Байқау жеңімпаздарына облыстық 
ішкі саясат басқармасының дипломдары мен 
естелік сыйлықтары табысталды. Жеңімпаз  За-
рина Құдайбергенова қыркүйек айында өтетін 
республикалық байқауға жолдама алды.

 
Кенжетай БАЛҒАБАйҰЛЫ.

ЗАңНАМАНЫң ТИІМДІ ТұСЫ көП

Облыс орталығындағы көркемсурет галереясында осындай тақырыппен Өскемен қаласының 
тұрғыны, қылқалам шебері, суретті иегімен салатын суретші Сергей Елисеевтің жеке көрмесінің 
ашылу рәсімі өтті. Салтанатты шараға жергілікті қылқалам және қолөнер шеберлері, студенттер 
мен мектеп оқушылары қатысып, суретшінің тамаша туындыларымен танысуға мүмкіндік алды. 

– Негізінен көрмеге суретші Сергейдің 2001-2014 жылдар аралығында салған, бүкіл 
шығармашылық жолын көрсететін 47 жұмысын әкелдік. Оның осы суреттеріне қарап 
романтизмнің ұшқыны бар лирикалық сюжеттерді, өмірге деген құштарлықты көруге болады. 
Оның негізгі жанры – пейзаж. Себебі Сергейдің тау шыңдарына, сайын дала мен өзен суларына 
деген сүйіспеншілігі ересен. Бір сөзбен айтқанда, ол қоршаған ортаның әдемілігін қапысыз көре 
біледі, – дейді Шығыс Қазақстан өнер музейінің қызметкері Айман Мырзабаева.

Расында, басына арнайы белдік киіп, оған қылқалам жалғап сурет салатын Сергейдің өнерін 
кез келген он екі мүшесі сау адам қайталай алмасы анық. Оның мейірім мен ізгілік қуатына толы 
жұмыстары үй интерьеріне де жарасым табады. Тағдырдың ауыртпалығына мойымай, өміріне 
өнерін серік еткен суретші жігіттің көрмесі 30 сәуірге дейін жалғасады. 

мөлдір ҚАЛЫмБЕТ.

«МЕН ТІРШІЛІкТІ 
СҮЙЕМІН!»


