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МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІ 
МЕҢГЕРУГЕ МӘН 
БЕРІЛУДЕ

Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетінің №5 оқу ғимаратында аймағымыздағы 
мемлекеттік және мемлекеттік қызмет көрсететін ұйым 
қызметкерлері арасында ҚАЗТЕСТ жүйесі бойынша жүргізілетін 
байқау сынақтары басталды. Оған облыс әкімі аппараты мен 
облыстық мәслихат аппаратының, облыстық және аумақтық 
басқармалар, департаменттер, инспекциялардың, Қызылорда 
қаласы әкімі аппараты мен қалалық әкімдікке қарасты дер-
бес бөлімдердің, ауылдық округтердің мемлекеттік және 
мемлекеттік қызмет көрсететін ұйым қызметкерлері қатысуда.
Облыстық ішкі саясат басқармасы ұйымдастырып отырған бұл 

шараның мақсаты – Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен 
қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы 
шеңберінде қазақ тілін білу деңгейін ҚАЗТЕСТ жүйесі бойынша бағалау.

Бағдарламада 2017 жылға қарай мемлекеттік тілді меңгерген 
мемлекеттік қызметшілердің В1 деңгейіндегі үлесі 25 пайыз, С1 
деңгейінде 5 пайыз болса, мемлекеттік тілді В1 деңгейінде меңгерген 
мемлекеттік қызмет көрсететін ұйымдардағы қызметкерлердің үлесі 10 
пайыз, С1 деңгейінде 5 пайызды құрауы тиіс деп көрсетілген.

ҚР Білім және ғылым министрлігі Ұлттық тестілеу орталығының 
қызметкерлері ҚАЗТЕСТ жүйесі бойынша өткізіп отырған байқау 
сынақтары 28 сәуірге дейін жалғасады. Сондай-ақ байқау сынақтары 25-
30 сәуір аралығында облысымыздың барлық аудандарында да өткізіледі.

Жалпы, байқау сынақтарында өңіріміздің 2022 мемлекеттік және 
мемлекеттік қызмет көрсететін ұйым қызметкерлерін қамту жоспарла-
нып отыр.

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

Байқау

ЕсЕЛЕНГЕН ЕЛ 
қУаНышы

Ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай  Арал қаласында 
ұйымдастырылған «Арылмаған той-думаны базары, еншілес 
ел Арал менен Қазалы» атты Қазалы ауданының мәдениеті мен 
өнері күні жоғары деңгейде өткізілді. Шара Тәуелсіздік алаңында 
Қазалы ауданының ауыл шаруашылығы жәрмеңкесімен бастал-
ды. Жұртшылық алдында сөз сөйлеген қос аудан әкімдері  На-
жмадин  Шамұратов пен Абзал Мұхимов мұндай шаралардың 
көршілес екі ауданның байланысын нығайта түсетіндігіне 
тоқталды. 
Жәрмеңкеге шығарылған Қазалы кәмпиті, «РЗА» АҚ сүт өнімдері, 

балық, күріш пен көкөніс  нарықтағы бағасынан арзанға сатылды. 
Сондай-ақ,  «Сыр Маржаны» ЖШС-ның мал бордақылау алаңынан 
әкелінген ет өнімі саудаға түсті. Мәдениет үйіндегі Қазалы ауданының 
азық-түлік өнімдері мен қолөнер шеберлерінің көрмесі, ақындардың 
шығармашылық кеші көпшілік көңілінен шықты.  Көрермендерге осы 
шараға орай арнайы шығарылған «Қазалы» газетінің  нөмірі таратыл-
ды.  Нажмадин Шамұратовтың құттықтауымен басталған басылымда 
Қазалы ауданының тарихы,  оңды өзгерістер, түрлі салалар бойынша  
жетістіктер жарияланған.

Қазалы ауданының мәдениеті мен өнері күні орталық алаңда гала- 
концертке ұласты.  Аудан әкімі Нажмадин Шамұратов аралдықтарды ел 
Тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойымен құттықтап, естелік сыйлық та-
быстады.  Аралдықтар болса  қазалылық өнерпаздарға шексіз алғыстарын 
білдірді.  

Осы күні қазалылықтар «Аралтұз» АҚ мен өзге де бірқатар нысандар-
ды аралап, жұмысымен танысты. Сонымен қатар,  өлкетану мұражайы, 
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Әбдіжәміл Нұрпейісовтің әдебиет үйі 
мен балықшылар мұражайын тамашалады.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
 Қазалы ауданы.

Күн тәртібіндегі мәселе бойынша облыстық 
жер қатынастары басқармасының басшысы Шах-
мардан Қойшыбаев хабарлама жасады. Басқарма 
басшысының айтуынша, облыста 1910 мың га 
ауыл шаруашылығы жерлеріне 3 жыл ішінде 
түгендеу жүргізіліп, нәтижесінде 132,6 мың гек-
тар жердің пайдаланылмай отырғаны анықталған, 
оның 93,1 мың гектары мемлекет меншігіне 
қайтарылған, 31,8 мыңын жер пайдаланушылар 
қайта пайдалануға кірісіпті, қалған 7,7 мың гектар 
жердің иелеріне ескертулер беріліп, заңдылыққа 
сәйкес жұмыстар жүргізілген.

Жерлерді айналымға алудың болжамдық 
мөлшерлері 2012-2016 жылдарға, сондай-
ақ, 2016-2020 жылдарға арналған облыстың 
аумақтық даму жоспарының мақсатты индика-
торлар тізбесіне енгізілген. Мәселен, 2012 -2015 
жылдары 293,5 мың гектарды құрайтын 1130 жер 
учаскесі сауда-саттық жолымен және мемлекеттік 
бағдарламалар негізінде ауыл шаруашылығы ай-
налымына қосылған. Ағымдағы жылға жерлерді 
сауда-саттыққа шығаруға тиісті атқарылатын ша-
ралар негізінде сауда-саттықты ұйымдастыруға 
және өткізуге 3,4 млн теңге бөлініп, 72 мың гек-

тар болатын 451 учаскені ауыл шаруашылығы ай-
налымына алу жоспарланған. Ағымдағы жылдың 
15 сәуіріне дейін жер сауда-саттықтарына 45,8 
мың гектар жер әзірленіп, бүгінгі күнге 13 аук-
цион, 2 конкурс өткізілгені белгілі болды. 
Саудаға шығарылған жерлерден 98 учаске жер 
пайдаланушыларға берілген. Бұл әзірленген 
жерлердің 50 пайызы, жылдық жоспардың 32 пай-
ызын құрайды. 

Ш.Қойшыбаев сонымен қатар жердің пайда-
ланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасының 
2015 жылы, 2016 жылдың бірінші тоқсанында 
коммерциялық және жеке тұрғын үй мақсатындағы 
жерлерге жүргізілген бақылау шаралары 
нәтижесінде жер учаскелерін мақсаты бойынша 
пайдаланбай отырған 163 коммерциялық және 
жеке тұрғын үй мақсатындағы көлемі 104,4 гек-
тарды құрайтын жер учаскелерінің анықталғанын 
айтты. Оның ішінде жеке тұрғын үй мақсатында 
көлемі 10,3 гектар 102 учаске, коммерциялық 
мақсаттағы 94,1 гектарының 61 учаскесі 
анықталып, оларға заң бұзушылықты 
жою туралы нұсқамалар берілген.

 

Семинар-кеңес Шиелі ауданы орталы-
ғындағы екі мәрте Еңбек Ері Ыбырай 
Жақаев атындағы саябақта даңғайыр диқан 
ес керткішіне гүл шоқтарын қоюмен бас-
тау алды. «Дала күні» мерекесінің ашы-
лу рәсімінде дала еңбеккерлерінің дән атасы 
атанған қайратты жанның құрметіне бас иіп, 
ізет білдіруі жарасымды еді. Биыл Ыбырай 
Жақаевтың туғанына 125 жыл толады. Оны 
облыс жұртшылығы күз айында кең көлемде 
тойлауға дайындық үстінде. Осы шара бары-
сында аймақ басшысының тоқсанның алта-
уына шығып отырған Еңбек Ері Шырынкүл 
Қазанбаевамен сәлемдесіп, батасын алуы 

да топыраққа дән тастар алдындағы жақсы 
ырымның біріне баланды.  

Шара «Ақмая» шаруа қожалығының егіс 
алқабында күріш дақылының биылғы ал-
ғашқы дәнін себуден бастау алды. Облыс 
басшысы мен ардагер диқандар бастаған 
осы рәсімнен кейін тұрған дән сепкіш тех-
никалар егіс алқаптарын бойлай жөнелді. 
Аталған егіс алқабы шаруашылықтың №2 
бригадасының қарауындағы жер. Оның 
бригадирі Сейілбай Сембеков облыста үздік 
атанып жүрген майталмандардың бірі. Дән 
сеп кіш трактордағы Ермекбай Ибрагимов, 
Нұрлан Абдрахмановтар өз әріптестерімен 

қап талдаса  еңбек 
көрі гін қыздырып бара 
жат ты. Агротехникаға 
сай іле-шала тыр-
малау мен басқа да 

шаралардың жүр гізі летіндігі алғашқы сәт тен 
қатаң сақталды. Бұл ертеңгі мол өнімнің ба-
стауы екендігі анық.

Өткен жылғы егін жинау қорытындысында 
облыста алғашқы үштіктен көріне білген 
шаруашылықтың биылғы жылғы дайындығы 
да зор. Ауыл диқандары үстіміздегі жылы 
жалпы екі мың гектардың үстінде егін салса, 
оның ішіндегі дәнді дақылдарының үлесі 1426 
гектар болады. Ал осындағы Сыр салысының 
көлемі 1110 гектар. Қазіргі талапқа сай суды 
аз қажет ететін көкөніс пен бақша дақылдарын 
да молынан орналастыру өз межелерінде бар.

Күріш дәнін себу рәсімі кезінде еңбек 

ардагері, кезінде ауданның ірі шаруа-
шылықтарын басқарған ақсақал Төлес Аппа-
сов жерлестері атынан өткен жылы банкінің 
кепілдігінде тұрған бес шаруашылықтың 22 
мың гектар жерін қайтарып беруге араласып, 
орынды шешімін табуына көмектескен облыс 
басшысына алғысын жеткізді. «Бұрындары 
шаруашылықтар жалтақтап, қажетті орын-
дармен өздері келісім жүргізе алмайтын еді, 
міне, сіздің көмегіңіздің нәтижесінде қазір 
еркін қимылдауларына жол ашылды. Түрлі 
орындармен келісім-шарт жасасып, қажетті 
техникаларын, минералды тыңайтқыштарын 
алуларына мүмкіндік туды», - деді ол 
ризашылық сезіммен. Саладағы тәжірибелі 
мамандардың бірі Асқар Жұмәділ  Шиелі 
каналының сағасынан үрлемелі су 
тоспасының салынуы нәтижесінде 
бұрындары шықпайтын алқапқа су 
көтерілетіндігін айтты.

“дала күні” мерекесі

МОЛ ӨНІМ 
НЕГІЗІ БҮГІННЕН

Өткен сенбі күні Шиелі ауданында егіншілердің облыстық семинар-кеңесі 
болды. Онда дәстүрлі «Дала күні» мерекесі атап өтіліп, биылғы күріш егу 
науқаны бастау алды. Аталған жиынға облыс әкімі Қырымбек Көшербаев 
және барлық ауданның әкімдері, шаруашылық төрағалары қатысып, ауыл 
шаруашылығы саласының қазіргі жағдайы туралы ойларын ортаға салды. 

мәжіліс

ЖЕРДІ ЗаҢсыЗ 
ПаЙДаЛаНУҒа ЖОЛ ЖОқ

Сенбі күні облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың төрағалығымен өңірде ауыл 
шаруашылығы, кәсіпкерлік және тұрғын үй мақсатындағы жерлерді түгендеу, пайдала-
нылмай отырған жерлерді анықтау, оларды мемлекет меншігіне қайтару мен айналымға 
алу шараларын жүргізу туралы Елбасы тапсырмасының орындалуына жүргізілген тексеру 
қорытындысына арналған мәжіліс өтті. 

ИГІЛІГІ ОРТақ
ИНВЕсТИЦИЯ

Соңғы жылдары Сыр өңіріне шетелдік инвесторлардың келуі жиіледі. 
Әрине, олардың назарын аударту оңайға түскен жоқ. Бұған қоса, сарап-
шылар осыған дейін Қызылорданы инвестиция құюға қолайсыз облысқа 
жатқызатын. Алайда, қазір Сырдария өзенін жағалай орын тепкен тоғыз 
жолдың торабындағы өңірге қатысты бұл көзқарастар түбегейлі өзгерді. 
Шетелдік инвесторларды толғандыратын мәселенің негізгісі, ол – елдегі са-

яси ахуал. Бұл жағынан келгенде, Қазақстанда бейбітшілік пен келісім орнаған, 
экономикасы тұрақты дамуда. Екіншіден, жергілікті биліктің мүдделі және 
инфрақұрылымның дайын болуы инвесторлардың қызығушылығын оята-
таны белгілі. Бұл бағытта Сыр өңірі қыруар жұмыс істеді. Сондай-ақ, об-
лыс инвестициялық климатты жақсарту үшін жылына екі рет «Байқоңыр» 
инвестициялық форумын өткізуді қолға алды. Әлемге әйгілі бренд «Байқоңыр» 
шетелдік кәсіпкерлердің қызығушылығын тудырды. Нәтижесінде, осы 
уақытқа дейін ұйымдастырылған форумдардың аясында аймақтың әлеуметтік-
экономикалық дамуына 100 миллиард теңге көлемінде қаржы тартылды. Жетпіске 
жуық меморандумға қол қойылып, келісім жасалды. Оның ішінде Еуропалық 
қайта құру және даму банкімен Қызылорда қаласының инфрақұрылым желілерін 
жаңғыртуға қатысты келісімдерді ерекше атап өтуге болады. 

Сонымен бірге, индустриялық аймақтарда инвестициялық жобалар орайымен 
іске асырылуда. Соның ішіндегі бірегейі, облыс орталығында шыны зауытының 
құрылысы қарқынды жүргізіліп жатыр. 

Биыл да өңірдің инвестициялық ахуалы арта түспек. Бүгінде облыс Қытай, 
Польша және Иран елдерінің инвесторларымен тығыз байланыс орнатты. Жақында 
Мемлекет басшысының Иран Ислам Республикасына барған ресми сапары кезінде 
біздің өңірдің делегациясы болды. Іс-шара нәтижесінде металлургия, тау-кен, ауыл 
шаруашылығы, көлік-логистика, туризм, ғылым және білім, медицина салаларын-
да жалпы құны 2 миллиард доллар болатын 66 екіжақты құжатқа қол қойылды. 
Олардың ішінде ең ірі жоба ирандық «Каве Индастри Групп» компаниясымен жа-
салды. Келісімге сәйкес, Қызылорда облысында кальцийлендірілген сода өндіретін 
зауыт салынатын болады. Құны 200 млн АҚШ долларын құрайтын бұл өндіріс 
орны Қызылорда қаласындағы шыны зауытын салу жобасының жалғасы болады 
деп жоспарланып отыр. 

Ал келесі айдың соңында жетінші мәрте өтетін «Байқоңыр» инвестициялық 
форумынан да күтер үмітіміз көп. Сол кезде игерілмей жатқан басқа да жобаларға 
инвесторлар қаражат құйып, жан бітіреді деген сенімдеміз. Бұл өз кезегінде жаңа 
жұмыс орындарының ашылып, елдің тұрмысының жақсаруына оң әсерін тигізетіні 
сөзсіз. 

Ибраш ӘЛИ.

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

1 МАМЫР – ҚАЗАҚСТАН хАЛҚЫНЫң БІРЛІгІ КүНІ

Қызылорда қаласы
29 сәуір

Сағат 16.00 - 1 мамыр - Халықтар Достығы мен Бірлігі күніне 
арналған «Бірлігі жарасқан - Қазақстан» атты өзге ұлт өкілдерінің 
қатысуымен  мерекелік  концерт. «С.Майқанова атындағы мәдениет 
үйі» МКҚК. 

  30 сәуір 
Сағат 16.00 - «Достық әнін шырқайық» атты мәдениет үйі 

көркемөнерпаздарының концерті. М.Ералиева атындағы мәдениет 
үйі. 

1 мамыр
Сағат 10.00- «Қазақстан – киелі мекенім» атты 

театрландырылған қойылым, мерекелік шеру және концерттік 
бағдарлама. Орталық алаң. 

Арал ауданы
1 мамыр 

Сағат 10.00 - «Тұғырымыз - тыныштық, тірегіміз-тұрақтылық, 
тілегіміз-татулық» атты достық шеруі. Орталық алаң. 

Сағат 20.00 - «Ынтымағымыз жарасқан - Қазақстан» мерекелік 
концерт. Орталық алаң. 

Қазалы ауданы
1 мамыр 

Сағат 10.00 - «Ынтымақ – достық кепілі» атты мерекелік кон-
церт. Әйтеке би кенті. Орталық алаң. 

Қазалы қаласы
1 мамыр 

Сағат 10.00 - «Достығымыз жарасқан» атты салтанатты 
мерекелік концерт. Орталық алаң. 

Қармақшы ауданы
1 мамыр 

Сағат 10.00 - 1 мамыр-Қазақстан халқының бірлігі күніне 
арналған мерекелік шеру. Орталық алаң. 

Жалағаш ауданы
1 мамыр

Сағат 10.00. 1 мамыр – Қазақстан халқының бірлігі күніне 
орай орталық алаңда театрландырылған қойылым, мәдени-көпшілік 
шара өткізіледі.

Орталық алаң. 
Сырдария ауданы

1 мамыр 
Сағат 9.00 - «Мереке лебі ескен күн» атты театрландырылған 

мерекелік концерттік бағдарлама ұйымдастыру. Орталық алаң. 

Сағат 10.00 -Ұлттық ойындар мен спорттық сайыстардан жа-
рыстар.Орталық алаң. 

Шиелі ауданы
1 мамыр 

Сағат 10.00. «Қазақстан - достық мекенім» атты 
театрландырылған қойылым, мерекелік шеру және концерттік 
бағдарлама.

Орталық алаң. 

Сағат 10.00. Ұлттық ойындар мен спорттық сайыстар.Орталық 
алаң. 

Жаңақорған ауданы
1 мамыр 

Сағат 9.00-«Қазақстан – Достық мекені» атты мерекелік салта-
натты  шара. Орталық алаң. 

7 МАМЫР – ОТАН ҚОРғАуШЫЛАР КүНІ

Қызылорда қаласы
1 мамыр 

Сағат 18.00 - 7 мамыр – Отан қорғаушылар күніне арналған 
қалалық «Офицерлер балы».

«Орда» мейрамханасы.

4 мамыр 
Сағат 15.00- «Жігіт сұлтаны» атты ер балалар арасында 

дәстүрлі қалалық байқау. М.Ералиева атындағы мәдениет үйі.

Арал ауданы
6 мамыр 

Сағат 16.00-«Ел қорғаған сарбаздар» атты салтанатты жиын. 
Аудандық мәдениет үйі. 

Қазалы қаласы.
6 мамыр 

Сағат 10.00-Отан қорғаушылар күніне орай «Отаным 
бақыт мекенім» және Ұлы Отан соғысының 71 жылдығына «Ұлы 
Жеңіс шаттығы» атты салтанатты мерекелік концерт,театрланған 
қойылым.

Орталық алаң.

Қармақшы ауданы
6 мамыр 

Сағат 10.00-7 мамыр – Отан қорғаушылар күніне және Черно-
быль атом электр стансасындағы апаттың 30 жылдығына орай сал-
танатты жиын. 

Аудандық мәдениет үйі. 

Жалағаш ауданы
5 мамыр 

Сағат 10.00. 7 мамыр – Отан қорғаушылар күніне орай Ауған 
соғысы ардагерлерімен кездесу кеші. Аудандық мәдениет және 
өнерді дамыту орталығы.

7 мамыр 
Сағат 10.00. «Ерлер – жердің қорғаны, елдің тұтқасы» көрме. 

Аудандық тарихи-өлкетану музейі. 

Сырдария ауданы
7 мамыр 

Сағат 10.00-«Жеңіске рух берген әндер» атты әскери-
патриоттық әндерді орындаушылардың аудандық байқауы. 
Аудандық мәдениет  үйі. 

Сағат 10.00 - «Отты жылдар естелігі» тақырыбында мек-
теп оқушыларының  Ауған соғысы ардагерлерімен кездесуі. №36 
мектеп-лицейі. 

 Сағат 10.00 - Отан алдындағы борышын өтеуге аттанатын аза-
маттарды салтанатты шығарып салу рәсімі. Аудандық Қорғаныс 
істері жөніндегі бөлімі. 

Шиелі ауданы
6 мамыр 

Сағат 10.00-7 мамыр – Отан қорғаушылар күніне арналған сал-
танатты шара. Салтанат сарайы. 

Жаңақорған ауданы 
7 мамыр 

Сағат 10.00-«Отан. Борыш. Парыз» Отан қорғаушылар күніне 
арналған салтанатты  шара.

Жаңақорған кенті, «Ордакент» ардагерлер және жастар 
ресурстық орталығы. 

 
9 МАМЫР – ҰЛЫ ЖЕңІСТІң 71 ЖЫЛДЫғЫ

Қызылорда қаласы
6 мамыр 

Сағат 15.00. «Жеңісті жақындатқан әндер» атты соғыс  және 
жеңіс жылдарындағы әндерден  концерт.

М.Ералиева атындағы мәдениет үйі.

9 мамыр 
Сағат 10.00- «Қаһарман ұрпаққа мың тағзым!» 

театрландырылған қойылым, салтанатты шеру, салтанатты гүл қою 
рәсімі, мерекелік концерт. «Тағзым» алаңы.

Арал ауданы
9 мамыр 

Сағат 10.00. «Елдік пен ерліктің өшпес рухы» атты мерекелік 
шара. Орталық алаң.

Сағат 11.00-Ұлттық спорт түрлерінен жарыс ұйымдастыру, ат 

жарыс, «Аламан», «Тай», «Құнан», «Тоқ» бәйге және «Теңге ілу», 
«Көкпар».

Арал қалалық ипподром.

Қазалы ауданы
6 мамыр 

Сағат 10.00. «Жеңіс» саябағында Ұлы Отан соғысының Ба-
тырларына, Социалистік Еңбек Ерлері мен мемлекет және қоғам 
қайраткерлеріне орнатылған ескерткіштерді ашу рәсімі және 
орталық алаңда театрландырылған қойылым, мерекелік концерт. 
«Жеңіс» саябағы. Орталық алаң.

9 мамыр 
Сағат 10.00. «Ұлы Жеңіс – ұрпаққа аманат» атты мерекелік 

концерт. «Жеңіс» саябағы.

Қармақшы ауданы
9 мамыр 

Сағат 9.00-Ұлы Жеңістің 71 жылдығына арналған митинг, 
концерттік бағдарлама. 

«Тағзым» алаңы, орталық алаң.

Жалағаш ауданы
9 мамыр 

Сағат 9.00. «Желбіре, Жеңісімнің көк байрағы» атты Ұлы 
Жеңістің 71 жылдығына арналған театрландырылған қойылым. 
Орталық алаң.

Сырдария ауданы
9 мамыр 

Сағат 9.00-«Жасампаз жасақ» шеруі. 
Орталық алаңнан «Тағзым алаңына» дейін. 
Сағат 11.00-Тереңөзек кентіндегі «Тағзым» алаңында 

боздақтарға арналған гүл шоқтарын қою, Құран бағыштау. 
«Тағзым» алаңы.

Сағат 10.00- Орталық алаңда Ұлы Отан соғысының 71 
жылдығына арналған мерекелік концерттік бағдарлама. Орталық 
алаң. 

Шиелі ауданы
9 мамыр 

Сағат 9.00-9 мамыр - Ұлы Жеңіс мерекесіне арналған 
театрландырылған қойылым, салтанатты шеру, концерттік 
бағдарлама. «Тағзым» алаңы.

Жаңақорған ауданы
8 мамыр 

Сағат 9.00-«Жеңіс туы, желбіре!» 9 мамыр – Ұлы Жеңіс күніне 
арналған көпшілік шара. 

Орталық алаң.

1 мамыр – қазақстан халқының Бірлігі күні, 7 мамыр – Отан қОрғаушылар күні, 9 мамыр – Ұлы жеңістің 71 жылдығына Орай  
ОБлыс көлемінде өтетін іс-шаралар 

ЖЕРЛЕсІМІЗ Бас 
ПРОКУРОР БОЛыП 
ТаҒаЙыНДаЛДы

Қазақстан Республика-
сының Президенті 
Н.Назарбаев тың 2016 
жыл ғы 25 сәуірдегі №238 
Жарлығымен Сыр елінің 
тумасы Асанов Жақып 
Қажманұлы Қазақстан 
Республикасының Бас про-
куроры болып тағайын-
далды.

Жақып Қажыманұлы 
1963 жылы Қызылорда 
қаласында дүниеге келген. 
С.Киров атындағы Қазақ 
мемлекеттік университетін 
бітірген. 

1986-1994 жылдары – 
Қызылорда қаласының про-
куратурасында, Қазақстан 
Республикасының Бас Про-

куратурасында түрлі лауазымдарда қызмет атқарған. 1994-1997 
жылдары – Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің кон-
сультанты, 1997-2005 жылдары – Бас прокурордың аға көмекшісі, 
Әлеуметтік-экономикалық саладағы заңдылықты қадағалау басқар-
масының бастығы, Қазақстан Бас прокуратурасының мемлекеттік 
органдар іс-әрекетіндегі заңдылықты қадағалау департаментінің 
бастығы, Алматы қаласы прокурорының бірінші орынбасары, Пав-
лодар облысының прокуроры, Әділет вице-министрі болған.

2007 жылы Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің 4- 
шақырылымына депутат болып сайланған. 2012 жылғы қаңтардан 
бастап V сайланған Парламент Мәжілісінің депутаты болды.

2012 жылдың қыркүйек айынан осы уақытқа дейін Қазақстан 
Рес публикасы Бас прокурорының орынбасары қызметін атқарып 
келді.

«Ж.қ. асаНОВТы қаЗақсТаН 
РЕсПУБЛИКасыНыҢ Бас ПРОКУРОРы 
қыЗМЕТІНЕ ТаҒаЙыНДаУ ТУРаЛы» 

ЖаРЛық
Жақып Қажманұлы Асанов Қазақстан Республикасының Бас про-

куроры болып тағайындалсын.
  
Қазақстан Республикасының
                Президенті                                                       Н.НАЗАРБАЕВ
 

 Астана, Ақорда, 2016 жылғы  25 сәуір
№238
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Жер заңнамасы бұзушылықтарының алдын алу мен жою бағытында түпкілікті нәтижеге 
қол жеткізу үшін 2015 жылы мүдделі мемлекеттік органдар арасында өзара қарым-қатынас, 
мәліметтер ұсыну жөнінде құзыреттері шеңберінде атқаратын іс-қимылдарының тәртібін 
белгілейтін «мақсаты бойынша пайдаланбай, нысаналы мақсатын бұза отырып, пайдаланы-
лып жатқан және мемлекеттік жерлерді өз бетінше иеленген жер учаскелерді анықтау, олар 
бойынша тиісті шараларды қабылдау үшін мүдделі мемлекеттік органдарының бірлескен 
іс-қимылдарынынң Бағдаржолы» және жерді ұтымды пайдаланудың ведмствоаралық іс-
шарасы бекітілген. 

Хабарлама соңында Шахмардан Қойшыбаев ауыл шаруашылығы мақсатындағы 
жерлерді түгендеу жұмыстарының аяқталғанын, жеке тұрғын үйлерге берліген жерлерге 
түгендеу жүргенін, ендігі мәселе инвестор тарту бойынша мемлекеттік қордағы 12 млн гек-
тар жердің зерттеу жұмыстарына 60 млн теңгенің қажет екенін айтып, қаржыны облыстық 
бюджеттен  шешіп беру туралы өтінішін жеткізді. Облыс әкімі басқарма басшысының бұл 
өтінішін құптап, тиісті сала басшыларына бірқатар тапсырмалар жүктеді. 

Басқосуда сөз алған жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасының 
басшысы Қайрат Тоғызбаев заң бұзушылықтар бойынша өндірілген айыппұлдар тура-
лы айтты. Келтірілген мәліметтер бойынша өткен жылдың қорытындысымен салынған 
айыппұлдардың өндірілуі 45 пайызды құраған. – Бұл бойынша тиісті жұмыстар атқарылып 
жатыр. Бүгінгі күнге, яғни, 15 жылы салынған айыппұлдың өндіртіп алынуы 63 пайызға 
жеткізілді, қалған 9 млн 31 мыңы өндірілмей отыр. Бұл бойынша жұмыстар жасалуда, –деді 
басқарма басшысы. Ал, ағымдағы жылы заң бұзушылықтарға жол берген жеке және заңды 
тұлғаларға салынған 11135,7 мың теңге айыппұл сомасының 9677,5 мың теңгесі, яғни, 86,9 
пайызы мемлекет кірісіне өндірілген. 

Осы орайда облыс әкімі Қырымбек Елеуұлы тұрғындар арасында түсіндірме 
жұмыстарын кеңінен жүргізіп, жұмыстың жоғары дейгейде жүргізілуін қамтамасыз етуге 
көңіл бөлуді тапсырды. 

Сондай-ақ, мәжілісте Қызылорда қаласы аумағындағы мемлекет меншігіндегі жерлерді 
заңсыз иелену, оның ішінде жеке тұрғын үй құрылысын заңсыз жүргізу фактілерін 
анықтау бойынша жүргізілген жұмыстар бойынша қала әкімі Нұрлыбек Нәлібаев ба-
яндады. Қала әкімінің мәліметінше, бұл жұмысқа арнайы  жұмысшы топтары құрылып, 

жұмылдырылған. Нәти жесінде 
өз бетін ше жерді иеленіп, заңсыз 
құрылыс жүргізген 746 азамат 
анықталған. Соның ішінде 353 
азаматтың заңсыз құрылысы 
анық талып, облыстық жердің 
пайдаланылуы және қор-
ғалуын бақылау  бас қармасына 
тиісті шара көруге жолданып, 
айыппұл салынған. Осы орай-
да қала әкімі жерге қатысты заң 
бұзушылықтардың орын алуын 
негізінен алаяқтардың әрекетімен 
байланыстырды. Алаяқ тардың 
алдауына арбалған тұрғындар 
пұшайман күйде. 

Аймақ басшысы жұрт-
ты сан соқтырып жүр гендерді 
әшкерелеу керек тігін айтты. 

– «Үй алып беремін, жер 
алып беремін» деп, қарапайым халықты зар жылатқан алаяқтарды бұқаралық ақпарат 
құралдары арқылы көрсетіп, тұрғындарға жақын таныстыру керек. Алаяқтардың бұндай 
әрекеттері мемлекеттік қызметшілер атына кір келтірсе, екіншіден қарапайым халыққа 

үлкен кесірін, зиянын тигізуде. Сондықтан олардан сақтануға, алаяқтардан абай 
болуға шақыруымыз керек, – деген аймақ басшысы бірқатар сала басшыларына тап-
сырмалар жүктеді. 

Айнұр БАТТАЛОВА.

 Алқалы жиынды облыс әкімі Қырымбек Көшербаев 
ашып, жүргізіп отырды. 

– Көктемнің бір күні жылға азық екендігін 
данагөй бабаларымыз айтып кеткен. Сондықтан дала 
жұмысында жүрген азаматтардың бір сәт те босаңсуына 
жол жоқ. Талапқа сай еңбек етіп, агротехникалық ша-
раларды өз кезегінде атқарып отыруға тиіспіз. Бұл- 
әлемдік дағдарыс кезіндегі елдің әлеуметтік ахуалын 
төмендетпеудің бірден-бір шарасы. 

Су мәселесін шешу үшін тиісті министрліктермен 
жұмыс жасаймыз. Шаруалар судан қиындық көрмеулері 
керек. Агроөнеркәсіп саласын дамытып, инвестор-
лар тарту, өнімдердің экспорттық әлеуетін арттыру ең 
негізгі міндет. Сондықтан 1-шілдеге дейін облыстың 
«Агрокартасын» әзірлеуді тапсырамын. Сонымен 
қатар, жылда түлектерге бөлінетін  облыс әкімінің 365 
білім грантының жүзін агроөнеркәсіпке қажет маман-

дарды даярлауға бөлетін боламыз, – дейді облыс 
әкімі Қырымбек Көшербаев. 

Семинар-кеңес барысында облыстық ауыл 
шаруашылығы басқармасының басшысы Бақыт 
Жақанов ауыл шаруашылығы саласы бойынша ха-
барлама жасап, тиянақты жұмыстар атқарылып 
жатқандығын мәлімдеді. Оның айтуынша, облыс бой-
ынша биыл 160 мың гектардың үстінде түрлі дақыл 
егілетін болса, олардың арасындағы дәнді дақылдармен 
қатар техникалық дақылдардың, көкөніс пен бақшаның 
да үлес салмағы теңдей қарастырылған. Мемлекет та-
рапынан субсидия беру жүйесімен атқарылып отыруға 
мүмкіншілік бар. Суға байланысты да тиімді келісімдер 
жүргізіліп жатыр. 

Сонан соң сөз алған Шиелі ауданының әкімі 
Қайратбек Сәрсенбаев хабарламасында  аудан биылғы 
жылы 26631 гектар жерге түрлі дақылдар орналасты-
ратынын, тиісті жұмыстар алдын ала жоспарланып, 
кезегімен жүргізілетінін айтып өтті. МТС құру арқылы 
ауылшаруашылық құрылымдары жұмысының бір 
жүйеге түскендігі, осы ұйымдастыру шарасының зор 

серпін бергендігі аталып өтілді. «Даңқты диқанның 125 
жылдығы қарсаңында Шиелі ауданының халқы биіктен 
көрінуге бар күш-жігерін жұмсайды», –деп сендірді ол 
жиналғандарды. 

Семинар-кеңесте Жалағаш ауданының әкімі 
Талғат Дүйсебаев, Қазалы ауданының әкімі Нажмадин 
Шамұратов және облыстық су шаруашылығының бас-
шысы Болат Арыстанбаевтар өз жұмыстары жөнінде 
хабарламалар жасады. Аяқ суға қатысты облыстық су 
шаруашылығының басшысына сауалдар да қойылды. 

«Дала күні» мерекесінде өткізілген егіншілердің 
облыстық семинар-кеңесін облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаев қорытып, сала басшыларына тиісті тапсыр-
малар берді.

Нұрмахан ЕЛТАЙ.
 Шиелі ауданы.

Суретті түсірген
Н.НұржАуБАЙ.

МОЛ ӨНІМ
НЕГІЗІ БҮГІННЕН

ЖЕРДІ ЗАҢСЫЗ 
ПАЙДАЛАНУҒА
ЖОЛ ЖОҚ

Облыстық соттың азаматтық және 
әкімшілік істер жөніндегі апелляциялық 
сот алқасының төрағасы Қайрат Адранов 
пен облыстық соттың судьясы Артур Нари-
мов БАҚ өкілдерімен кездесіп, 2016 жылдың 
алғашқы тоқсанында сот әділдігін жүзеге 
асыру барысында атқарылған жұмыстарды 
әңгімеледі.

Алдымен сөз алған Қайрат Төлепбергенұлы “Ұлт 
жоспары – 100 нақты қадам” негізіндегі сот-құқықтық 
реформасы, сот жүйесі сатыларын оңтайландыру, 
сот төрелігі институтын мемлекеттік басқару 
академиясының құрылымынан бөлу, судья лауазы-
мына үміткерлерді іріктеу және біліктілік талапта-
рын күшейту, сондай-ақ жаңа азаматтық кодекстен 
туындайтын мәселелерге тоқтала келіп, сот төрелігін 
жүзеге асырудағы статистикалық деректерді таразы-
ласа, Артур Зұлхарнайұлы қылмыстық істер жөнінде 
баяндап берді. Сонымен бірге БАҚ өкілдері үшін 
сот әділдігін қалыптастырудағы үздік журналистік 
жұмыстарға байқаудың ережесін таныстырды.

Есепті кезеңде азаматтық істер бойынша 
аудандық және оған теңестірілген соттар өндірісіне 
4607 талап арыз, сексен сегіз іс және 2803 әкімшілік 

іс түскен. Осы көрсеткіштер өткен жылдың тиісті 
кезеңімен салыстырғанда біршама азайса, керісінше 
қылмыстық істер көбейген сыңайлы. Нақтыласақ, 
жергілікті соттарға 450 қылмыстық іс түскен. Бұл са-
лыстырмалы түрде жүз алтыға артық.

Осы аралықта жүз сексен үш адамға қатысты 
жүз елу алты іс қысқартылған. Олардың басым 
көпшілігі онша ауыр емес және ауырлығы орта-
ша қылмыс жасап, жәбірленушілермен татуласуы-
на байланыс ты қысқарған екен. Ал ауыр санатты 
қылмыстық істер бойынша сотталған тоқсан алты 
адамның қырық үшіне бас бостандығынан айыру жа-
засы тағайындалыпты.

Алқа төрағасы сыбайлас жемқорлыққа байланыс-
ты істер бойынша айыппұл тағайындау тәжірибесін 
тілге тиек етті. Соның дәлеліндей, аудандық және 
оған теңестірілген соттарда қаралып, аяқталған 
алты істің екеуінде қос азаматқа айыппұл салынса, 
екі адам бас бостандығынан айырылып, екеуіне бас 
бостандығынан шектеу жазасы қолданылған.

Кездесу соңында республикалық және өңірлік 
БАҚ өкілдері өздерін толғандырып жүрген сауалда-
рына тұшымды жауап алды.

Бақтыбай БЕрДІБАЕВ.

ҰЛТ ЖОСПАРЫ 
НАСИХАТТАЛДЫ

Қызылорда облыстық ассамблея 
хатшылығы мен «Қоғамдық келісім» КММ-ның 
ұйымдастыруымен И.Әбдікәрімов атындағы 
Қызылорда аграрлық-техникалық колледжі 
студенттерімен кездесу өтті. Мақсаты – 
Елбасының «ұлт жоспары – 100 нақты қадам» 
бағдарламасының «Біртектілік пен бірлік» 
атты 4 бағытының маңыздылығын түсіндіру, 
этносаралық татулық пен дінаралық келісім 
қағидаларын және үштұғырлы тіл саясатын на-
сихаттау. 
Кездесуде Қорқыт Ата атындағы ҚМУ «Филосо-

фия және мәдениеттану» кафедрасының оқытушысы 
Әлібек Жаппасбаев пен «Қоғамдық келісім» КММ бас 
эксперті Шакизат Абдраманова студенттерге дәріс 
оқыды. Ә.Жаппасбаев ислам дінінің тарихын, еліміздегі 
теріс діни ағымдардың таралу жолдарын айта келіп, жас 
буынға дәстүрлі және дәстүрлі емес діни ағымдарды 
ажырата білу туралы толыққанды мағлұмат берді. Ал 
Ш.Абдраманова еліміздегі этносаралық татулықтың 
маңызы мен Елбасының үштұғырлы тіл саясатының за-
ман талабына сай қажеттілікті талап ететінін жеткізді. 
Сонымен қатар, “Достық үйінде” қазақ, орыс және 
ағылшын тілдері курстарының тегін өтіп жатқандығы 
жөнінде мәлімет берді.

Кенжетай ҚАЙрАҚБАЕВ.

СОТ ТӨРЕЛІГІ САРАЛАНДЫ

Жуырда Шиелі ауданында қайғылы жағдай орын алды. Кент орталығының 
Тұрғанбай Әбдікәрімов есімді тұрғыны 20 сәуір күні Ақтам елді мекеніндегі 
шаруа қожалығынан «Нива» көлігімен шығып кетіп, қайтып оралмаған. 
Отағасының хабар-ошарсыз кетуінен соң 22 сәуір күні әйелі аудандық ішкі 
істер бөліміне арызданады. Арызға сәйкес Ақтам елді мекенінің айналасында 
іздестіру жұмыстары жүргізіліп, оған 22 тәртіп сақшысы жұмылдырылған. Десе 
де, нәтиже болмай, облыстық жұмылдыру дайындығы басқармасының тапсы-
рысы бойынша 24 сәуірде ҚР ІІМ ТЖЖ «Қазавиақұтқару» АҚ-ның «Eurocopter 

EC-145» тікұшағы арқылы іздеу жұмыстары жалғастырылады. Нәтижесінде, 
Т.Әбдікәрімовтың Ақтам елді мекенінен 4 шақырым жерде Сырдария өзеніне 
автокөлігімен батып кеткендігі анықталып, кешкі 7-лер шамасында марқұмның 
мәйіті судан шығарылды.

Қазіргі таңда ішкі істер бөлімі тарапынан сараптама жұмыстары жүргізіліп 
жатыр. 

Нағымжан САуЯЕВ.
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Ә.Тәжібаев атындағы әмбебап 
ғылыми кітапханада Дүниежүзілік 
кітап және авторлық құқықты 
қорғау күніне орай «Кітап пен 
киноның сиқырлы әлемі» атты 
түнгі мерекелік бағдарлама  бо-
лып өтті. Оған облыстық 
мәдениет, мұрағаттар және 
құжаттама басқармасы, облыс, 
қала кітапханаларының ұжымы, 
зиялы қауым өкілдері, жоғары 
және арнаулы оқу орындарының 
студенттері мен қала тұрғындары 
қатысты. 
23-сәуір – әлем әдебиеті үшін 

ерекше дата. 1995 жылы Париж-
де өткен ЮНЕСКО-ның Бас конфе-
ренциясы осы күнді әлемдік әдебиет 
өкілдерінің құрметіне орай кітаптар 
мен авторлар күні ретінде белгілеу ту-
ралы шешім шығарды.  Бастысы мере-
ке арқылы ЮНЕСКО ұйымы барша-
ны әсіресе, жастарды кітап оқуға баулу, 
адамзаттың әлеуметтік және мәдени да-
муына өлшеусіз үлес қосқан адамдардың 
еңбегін құрметтеуге шақырады. 

Осы ретте жыл сайын айтулы ме-
реке қарсаңында облыстық кітапхана 
«Кітапханадағы түн» акциясы мен түрлі 
мәдени шараларды ұйымдастыруды 
дәстүрге айналдырған. Биыл кітап 
мерекесі «Бұл – кітап әлемі» атты 
ашық есік күнінен бастау алды. Ша-
раны кітапхана директоры Нұржамал 
Мырзамұратова мен  ҚР Жазушылар 

одағы облыстық филиалының жетекшісі 
Қаршыға Есімсейітова ашып, жиынның 
маңыздылығы жайында кеңінен айта 
келе, барлық оқырмандарды белсенді 
атсалысуға шақырды.

Алдымен оқырмандарға кітапха-
наның аванзалында орналасқан «Әлемді 
кітаппен таны» атты кітап көрмесі 
ұсынылды. Көрмеде  түрлі сала бой-
ынша жарық көрген жаңа туынды-
лар кітапсүйер қауымға таныстырыл-
ды. Балаларға да базарлық аз болмады.  
«Біз кітаппен біргеміз» атты отбасылық 
байқау ұйымдастырылды. «Отбасы-
мызбен кітапханаға» ұранымен өткен 
бұл байқауда  кітапқа, кітап оқуға де-
ген қызығушылығын арттыру, отба-
сында баланы кішкентайынан кітап 
оқуға баулу негізіндегі тақырыптар 
көтерілді. Аталған байқауға  қаладағы 
Ибрагимовтар, Құлмағамбетовтер және 
Әбдіреевтер отбасы қатысты. Олар сай-
ыста викториналық сұрақтарға жауап 
беріп, сурет арқылы ертегі кейіпкерлерін 
анықтады, шығарманың аты мен авто-
рын тауып, мақал-мәтел жалғастырды 
және отбасылық өнерлерін көрсетті. 
Сондай-ақ, лекция залында ақиық 
ақын Фариза Оңғарсынованың баспа-
дан жаңа шыққан толық шығармалар 
жинағының тұсаукесері өтті. Мұнан 
кейін «Кітапханаға қош келдіңіз» айда-
рымен кітапхана қонақтарына арналған 
саяхат жасалды. Онда оқырмандар 
кітапхананың күнделікті тыныс-

тіршілігімен танысу үшін «Кітапхана ты-
нысы» атты слайд шоуды көрді. 

Биыл төртінші рет өткізіліп 
отырған «Кітапханадағы түн» ак-
циясы  оқу мәдениетін арттыруға, 
оқырманға қолдау көрсетуге, қоғам мен 
кітапхана арасындағы байланыстың 
жаңа формаларын қалыптастыруға зор 
үлесін қосып келеді.  Акцияның ба-
сым бағыты кино тақырыбына арнал-
ды.  Шарада  оқырмандардың сүйікті 
кино кейіпкерлерінің костюмдерін ки-
ген кітапхана қызметкерлері флеш-моб 
өткізді.  «Әдебиет және кино» көрме-
интервью, «Кино әлемі туралы білесіз 

бе?» киновикторина, «Менің атым 
Қожа», «Камера. Мотор. Оқимыз», 
«Кітапханадағы кинозал», «Ән салайық, 
қане, достар!» және «Кинокросс-
ворд кино-көркем шығарма» секілді 
түрлі тақырыптардағы сайыстарға 
оқырмандар белсене атсалысты.  Жастар 
«Мен киноға түсемін» атты кинокас-
тингке қатысып бақ сынасты.  Ұлттық 
ойындарға арналған «Таңғажайып алаң»  
атты жарыста балалар бар өнерлерін 
ортаға салды. 

Сара АДАЙБАЕВА.

КІТАПХАНАДАҒЫ ТҮН

ЖАҢА ЗАҢ АГРАРЛЫҚ 
САЛАНЫҢ ДАМУЫНА
СЕРПІН БЕРЕДІ
Елбасының «100 нақты қадам» Ұлт жоспарын іске асыру аясында Жер кодексіне 

жасалған түзетулер елімізде аграрлық саланың дамуына серпін береді. Заңдағы өзгерістер 
тың жаңалық ретінде оң қабылдадым. 

Мәселен, Экономика министрлігінің мәліметінше, қазір елімізде 100 миллион-
дай гектар жер ұзақ мерзімді жалға алынған екен. Ал жеке меншікте бар-жоғы 1,2 пай-
ыз. Алдағы уақытта бұл көрсеткішті арттыру көзделген. Оның бір тетігі – жер учаскелерін 
жеке меншікке аукцион арқылы беру. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді тек 
қазақстандықтар ғана меншіктей алады. Ал шетелдіктер мен оралмандарға жер белгілі бір 
мерзімге жалға беріледі. Егер қолданыстағы жер нысаналы мақсатында пайдаланылмаса 
кері қайтарып алу да қарастырылған. Сондықтан, шаруалардың алаңдауына негіз жоқ деп 
ойлаймын. 

Не себепті жер сатылады? Мысалы, жалға жер алушылар аз уақытта пайдаға кене-
лу үшін оған түрлі тыңайтқыштарды сеуіп, нәрін сорып алады. 10 жылдан соң, тозған 
топырақты тастап жүре береді. Ал, Жер кодексіне енгізілген жаңа өзгертулерге сай енді, 
жерді меншікке немесе ұзақмерзімге жалға алған адам оны барынша ұқыпты ұстауға 
мүдделі болады. Себебі, жер өзінікі. Сонымен бірге, шаруалардың бұған дейін игеріп кел-
ген жері басқа ешкімге берілмейтіні де көңілге қонды. Осы ретте, жердің жекеменшікке 
өтуі мемлекет үшін де, меншік иесі үшін де тиімді деп айтуға болады. 

Оңғар САЙМАҒАМБЕТОВ, 
«Болтаева» шаруа қожалығының төрағасы.

Бүгінгі күні ауылшаруашылық жерін 
тиімді пайдаланудың маңызы артып отыр. 
Сондықтан жерді нарықтық айналымға 
енгізу мәселесі дер кезінде көтерілді деп ой-
лаймын.

Жерді жалға алушы оны уақытша пай-
даланатын болғандықтан жерге меншік 
иесіндей қарамайды. Құнарлылығын 
көтеру, өнімділікті жоғарылату, егіс айна-
лымын енгізу сияқты маңызды ережелерді 
орындамайды. Ал басыбайлы иесі бол-
са жердің азып-тозуына, бос жатуына жол 
берілмейді. 

Соңғы жылдары ауыл шаруашылығына 
берілген жерді тиімді пайдалану, егістегі 
ротацияның сақталуына тексеру-бақылау 
көп жүргізілуде. Ол дұрыс та шығар, 
жерді пайдаланбай құр алып қойған аза-
маттарымыз да жеткілікті ғой. Осы ретте, 
жерді тиімді пайдалану, инвестиция тарту, 
әсіресе егістік жерлер нарықтық айналымға 
енгізілсе, ол тұрақты пайда әкелетінін 

түсінетін уақыт келді.
Жер кодексіне енгізілген өзгеріс термен 

танысып, қазіргі жерді жалдау құқығымен 
алған шаруашылықтар мүдделерінің 
ескерілгенін байқадым. Бұрын берілген 
ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер 
учаскелерін жалдау мерзімі аяқталғанға 
дейін пайдалана бермек, меншігіне сатып 
алғысы келсе, кез-келген уақытта оның 
бағасының жарты сомасын өтеп, оны 10 
жыл ішінде бөліп төлеу құқығы берілген.  

Сондықтан жер мәселесіне бай-
ыппен қарап, жерді табыс табудың 
құралы ретінде ғана қабылдауды қойып, 
шаруашылықтың жерге құқығымен қатар, 
жердің құнарлылығын көтеру, оны өңдеу 
мен сақтауға байланысты міндеттерінің ба-
рын да ойлап, орнықты шешім қабылдаған 
жөн. 

Берік ӘЛЕКЕЕВ,
«жаппас» ШҚ төрағасы.

НАРЫҚТЫҚ
АЙНАЛЫМДАҒЫ ЖЕР 
ТҰРАҚТЫ ПАЙДА ӘКЕЛЕДІ

тағайындау
Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі 

Басшысының 2016 жылғы 25 сәуірдегі бұйрығымен 
облыстық индустриялық-инновациялық даму 
басқармасының басшысы Имандосов Мұрат 
Самұратұлы Қазақстан Республикасы Президенті 
Әкімшілігінің мемлекеттік бақылау және аумақтық-
ұйымдастыру жұмысы бөлімінің мемлекеттік инспек-
торы лауазымына тағайындалды.
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«Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтарды тіркеу, біржолғы 
мемлекеттік ақшалай өтемақы төлеу, куәлік беру» 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:

Көрсетілетін қызметті алушының Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтардың
салдарынан зардап шеккен деп тану туралы және куәлікті немесе оның телнұсқасын алу 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 

Арнайы комиссия
шешім не бас тарту 
қабылдаған кезде

Арнайы комиссия
куәлікті немесе оның 

телнұсқасын беру кезде

3 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) 

атауы және олардың 
сипаттамасы

құжаттарды тіркейді, 
көрсетілетін қызметті 

алушыға не оның 
өкіліне талон береді

құжаттарды 
қарайды

құжаттарды 
қарайды

құжаттарды тіркейді, 
көрсетілетін қызметті 

алушыға өтемақы 
төлену (төленбеу) 
фактісін тексереді, 

шешім не бас тартуды 
қабылдайды 

шешім қабылданғаннан 
кейін тізім жасайды және 

тізімге сәйкес 
куәлікті немесе оның 

телнұсқасын дайындайды 

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

арнайы 
комиссияның 

қарауына 
ұсынады

шешім не бас тартуды 
көрсетілетін қызметті 

алушыға не оның 
өкіліне береді

куәлікті немесе оның 
телнұсқасын тіркейді

және көрсетілетін 
қызметті алушыға 

не оның өкіліне береді

5 Орындалу мерзiмi 30 минуттан
аспайды 

30 минуттан 
аспайды

2 жұмыс күні 
ішінде

17 жұмыс күні ішінде 5 жұмыс күні ішінде

Біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақы төлеу кезінде:

1 Рәсімнің (іс-қимылдың) нөмірі 1 2 3 4

2 Құрылымдық бөлімшелердің атауы Арнайы комиссия Мемлекеттік корпорация 
қызметкері 

Уәкілетті орган Мемлекеттік 
корпорация 
қызметкері 

3 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) атауы және олардың 

сипаттамасы

тізім жасалғаннан 
кейін құжаттарды

Мемлекеттік 
корпорацияға 

жолдайды 

құжаттарды тіркейді және 
өтемақы төлеуді тағайындау 
туралы шешімнің жобасын 

дайындайды

құжаттарды тіркейді 
және өтемақы төлеуді 

тағайындау туралы 
шешім қабылдайды өтемақы 

төлеуді жүзеге 
асырады4 Келесі рәсімді (іс-қимылды) 

орындауды бастау үшін негіз болатын 
мемлекеттік қызметті көрсету бойынша 

рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі

құжаттарды уәкілетті органға 
жолдайды

құжаттарды Мемлекеттік 
корпорацияға жолдайды

5 Орындалу мерзiмi 2 жұмыс күні ішінде 2 жұмыс күні ішінде 5 жұмыс күні ішінде 

Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтардың салдарынан  зардап шеккен азаматтарды тіркеу, біржолғы 
       мемлекеттік ақшалай өтемақы төлеу, куәлік беру» 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
2 Құрылымдық бөлімшелердің атауы Мемлекеттік корпорация 

қызметкері
Мемлекеттік 

корпорацияның 
жинақтау бөлімінің 

қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

кеңсе қызметкері 

Көрсетілетін
 қызметті 
берушінің 
басшысы 

3 Рәсімнің (іс-қимылдың) атауы және 
олардың сипаттамасы

құжаттарды тіркейді, 
көрсетілетін қызметті 

алушыға не оның өкіліне 
құжаттарды қабылдау 

жөнінде не құжаттарды 
қабылдаудан бас тарту 
туралы қолхат береді

құжаттарды 
көрсетілетін қызметті 
берушіге жолдайды

құжаттарды 
тіркейді

құжаттарды 
қарайды

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

қызметті көрсету бойынша рәсімнің 
(іс-қимылдың) нәтижесі

көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады

көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысына 
жолдайды

5 Орындалу мерзiмi 20 минуттан 
аспайды 

1 жұмыс күні ішінде, 
мемлекеттік қызмет 
көрсету мерзіміне 

кірмейді

30 минуттан 
аспайды 

30 минуттан 
аспайды

кестенің жалғасы

1 Рәсімнің (іс-қимылдың) нөмірі 5 6 7 8

2 Құрылымдық бөлімшелердің атауы Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысы

Арнайы комиссия
шешім не бас тарту 
қабылдаған кезде

Арнайы комиссия 
куәлікті немесе оның 

телнұсқасын беру кезде

Мемлекеттік 
корпорация 
қызметкері

3 Рәсімнің (іс-қимылдың) атауы 
және олардың сипаттамасы

құжаттарды 
қарайды

құжаттарды тіркейді, 
көрсетілетін қызметті 

алушыға өтемақы төлену 
(төленбеу) фактісін тексереді, 

шешім не бас тарту 
қабылдайды 

шешім қабылданғаннан 
кейін тізім жасайды 
және тізімге сәйкес 

куәлікті немесе 
оның телнұсқасын 

дайындайды 

шешім не бас 
тартуды, куәлікті 

немесе оның 
телнұсқасын тіркейді 

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

болатын мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша рәсімнің 

(іс-қимылдың) нәтижесі

арнайы 
комиссияның

қарауына ұсынады

шешім не бас тартуды 
Мемлекеттік корпорацияға

жолдайды

куәлікті немесе оның 
телнұсқасын тіркейді 

және Мемлекеттік 
корпорацияға жолдайды

көрсетілетін қызметті 
алушыға 

не оның өкіліне береді

5 Орындалу мерзiмi 2 жұмыс күні ішінде 17 жұмыс күні ішінде 5 жұмыс күні ішінде 20 минуттан аспайды

«Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтарды тіркеу, біржолғы мемлекеттік 
ақшалай өтемақы төлеу, куәлік беру» 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:

көрсетілетін қызметті алушының Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен деп тану туралы 
және куәлікті немесе оның телнұсқасын алу кезде:

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 29 ақпандағы № 382 қаулысына 4-қосымша
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 9 қыркүйектегі № 156 қаулысымен бекітілген

«Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтарды тіркеу, біржолғы мемлекеттік 
ақшалай өтемақы төлеу, куәлік беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: аудандардың 
жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал 
актілерін тіркеу бөлімдері және облыстық маңызы бар қаланың 
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі (бұдан әрі – 
көрсетілетін қызметті беруші). 

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нәтижелерін беру:

1) көрсетілетін қызметті беруші;
2) «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:
көрсетілетін қызметті берушімен: 
1) Қазақстан Республикасының азаматтарын Семей ядролық 

сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап 
шеккендер деп тану туралы шешімі (бұдан әрі – шешім);

2) куәлікті немесе оның телнұсқасын беру (бұдан әрі -  куәлік 
немесе оның телнұсқасы);

Мемлекеттік корпорацияда:
1) Қазақстан Республикасының азаматтарын Семей ядролық 

сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап 
шеккендер деп тану туралы шешімі (бұдан әрі – шешім);

2) куәлікті немесе оның телнұсқасын беру (бұдан әрі -  куәлік 
немесе оның телнұсқасы);

3) көрсетілетін қызметті алушының дербес шотына аудару 
арқылы өтемақы төлеу (бұдан әрі – өтемақы төлеу);

4) бас бостандығынан айыру орындарында жазасын өтеп 
жүрген көрсетілетін қызметті алушыларға жеке және заңды тұлғалардың 
ақшасын уақытша орналастыру қолма-қол ақшаны бақылау шоттарына 
қаражатты аудару арқылы өтемақы төлеу (бұдан әрі - өтемақы төлеу).

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

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

тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) 
бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының не сенімхат 
бойынша оның өкілінің (бұдан әрі - оның өкілі) көрсетілетін қызметті 
берушіге не 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 «Семей ядролық сынақ полигонында ядролық 
сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтарды тіркеу, біржолғы 
мемлекеттік ақшалай өтемақы төлеу, куәлік беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі - стандарт) 1 немесе 
2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш ұсынуы.

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

Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтардың 
салдарынан зардап шеккендер деп тану туралы шешім алу және куәлікті 
немесе оның телнұсқасын алу кезінде: 

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 
өтініштің тіркеу күні және мемлекеттік қызметті алатын күні, 
құжаттарды қабылдаған жауапты адамның тегі мен аты-жөні көрсетілген 
талон береді (бұдан әрі - талон) және құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады (отыз минуттан аспайды);

көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері мемлекеттік 
қызметтер көрсету кезінде, егер Қазақстан Республикасының заңда-
рында өзгеше көзделмесе, 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 арнайы комиссияның қарауына ұсынады (екі жұмыс күні 
ішінде);

5) арнайы комиссия құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті 
алушыға өтемақы төлену (төленбеу) фактісін тексереді, Семей ядролық 
сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен 
деп тану туралы шешім немесе бас тарту (бұдан әрі – шешім не бас 
тарту) қабылдайды және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне 
береді (он жеті жұмыс күні ішінде);

арнайы комиссия шешім қабылдағаннан кейін іс қағаздарының 
макеттері арнайы комиссиялармен ЗТМО-ың аудандық (қалалық) 
бөлімшелеріне жолданатын азаматтардың тізімін (бұдан әрі - тізім) 
жасайды және тізімге сәйкес куәлікті немесе оның телнұсқасын 
дайындайды, тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның 
өкіліне береді (бес жұмыс күні ішінде);

біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақы алу кезінде:
1) арнайы комиссия тізім жасағаннан кейін құжаттарды 

Мемлекеттік корпорацияға жолдайды (екі жұмыс күні ішінде);
2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды тіркейді, 

өтемақы тағайындау туралы шешімнің жобасын дайындайды және 
құжаттарды Қызылорда облысы бойынша Еңбек, әлеуметтік қорғау 
және көші-қон комитетінің департаментіне (бұдан әрі – уәкілетті орган) 
жолдайды (екі жұмыс күні ішінде);

3) уәкілетті орган қызметкері құжаттарды тіркейді, өтемақы 
тағайындау туралы шешім қабылдайды және құжаттарды Мемлекеттік 
корпорацияға жолдайды (бес жұмыс күні ішінде);

4) Мемлекеттік корпорация қызметкері қабылданған құжаттар 
мен шешімінің негізінде көрсетілетін қызметті алушыға өтемақы 
төлеуді жүзеге асырады.

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

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

ұйымдардың өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын көрсе-
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) арнайы комиссия;
5) Мемлекеттік корпорация қызметкері;
6) уәкілетті орган қызметкері.
8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, 

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

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 
рәсімдері (іс-қимылдары), өзара іс-қимылдары реттілігінің толық си-
пат  тамасы, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету процесінде өзге де 
көр сетілетін қызметті берушілер және (немесе) Мемлекеттік корпора-

циямен өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы осы регламенттің 4-қо-
сымша сына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процес те рінің 
анықтамалығында көрсетілген.

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

4. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде Мемлекеттік корпорациямен 
және (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен өзара іс-

қимыл тәртібінің 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:

Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтардың 
салдарынан зардап шеккен деп тану туралы шешім және куәлік немесе 
оның телнұсқасын алу үшін: 

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

стандарттың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;
стандарттың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш 

(куәлікті немесе оның телнұсқасын алу үшін);
жеке басты куәландыратын құжат (жеке басын сәйкестендіру 

үшін талап етіледі);
тұрғылықты жері бойынша тіркелгенін растайтын құжат;
банк шоты туралы мәліметтер немесе өтемақы беру жөніндегі 

уәкілетті ұйыммен жасалған шарт;
1949 жылдан бастап 1965 жылды қоса алғандағы, 1966 

жылдан бастап 1990 жылды қоса алғандағы кезеңдерде Семей ядролық 
сынақ полигоны аумағында тұру фактісі мен кезеңін растайтын 
құжаттарды (мұрағат анықтамалары, ауылдық, кенттік Халық 
депутаттары кеңестерінің, тұрғын үйді пайдалану басқармаларының, 
үй басқармаларының, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ 
әкімдерінің, пәтер иелері кооперативтерінің анықтамалары; еңбек 
кітапшасы; оқу орнын бітіргені туралы диплом; әскери билеті; туу 
туралы куәлік, орта білім туралы аттестаты, негізгі мектепті бітіргені 
туралы куәлігі), болған кезде – «Семей ядролық сынақ полигонындағы 
ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтарды 
әлеуметтік қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңында 
белгіленген тәртіппен бұрын берілген куәлік;

егер 1949 жылдан бастап 1965 жылды қоса алғандағы, 1966 
жылдан бастап 1990 жылды қоса алғандағы кезеңдерде Семей ядролық 
сынақ полигоны аумағында тұру фактісі мен кезеңін растайтын 
құжаттар сақталмаса, онда ядролық сынақтардың әсеріне ұшыраған 
аумақтарда тұрудың заңды фактілерін және кезеңін белгілеу туралы 
соттың шешімі ұсынылады;

көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын 
құжатты, тұрғылықты жері бойынша тіркелгенін растайтын құжатты 
ұсынуы, оларда қамтылған ақпаратты мемлекеттік ақпараттық 
жүйелерден алу мүмкіндігі болған жағдайда талап етілмейді;

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды тіркейді 
және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне тиісті құжаттардың 
қабылдағаны туралы қолхат береді (бұдан әрі – құжаттарды қабылдау 
жөнінде қолхат) немесе көрсетілетін қызметті алушымен не оның 
өкілімен стандарттың 9-тармағында көзделген тізбеге сәйкес 
құжаттардың толық емес топтамасы ұсынылған жағдайда стандарттың 
3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас 
тарту туралы қолхат береді (жиырма минуттан аспайды);

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

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

4) 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 және арнайы комиссияның қарауына ұсынады (екі жұмыс күні 
ішінде);

7) арнайы комиссия құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті 
алушыға өтемақы төлену (төленбеу) фактісін тексереді, шешім не бас 
тарту қабылдайды және Мемлекеттік корпорацияға жолдайды (он жеті 
жұмыс күні ішінде);

арнайы комиссия шешім қабылдағаннан кейін тізім жасайды 
және тізімге сәйкес куәлікті немесе оның телнұсқасын дайындайды, 
тіркейді және Мемлекеттік корпорацияға жолдайды (бес жұмыс күні 
ішінде);

8) Мемлекеттік корпорация қызметкері шешім не бас тартуды, 
куәлікті немесе оның телнұсқасын 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.

Біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақы төлеу кезінде:

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде:

«Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтарды тіркеу, біржолғы мемлекеттік 
ақшалай  өтемақы төлеу, куәлік беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет регламентіне 4-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

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

Біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақы төлеу кезінде:

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде:

«Өтініш берушінің (отбасының) атаулы әлеуметтік көмек алушыларға тиесілігін 
растайтын анықтама беру» 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
2 Құрылымдық бөлімшелердің атауы Көрсетілетін қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысы 
3 Рәсімнің (іс-қимылдың) атауы және 

олардың сипаттамасы
құжаттарды тіркейді құжаттарды қарайды және 

анықтаманы дайындайды
анықтамаға қол 

қояды
анықтаманы тіркейді

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

мемлекеттік қызметті көрсету 
бойынша рәсімнің 

(іс-қимылдың) нәтижесі

көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысына 
ұсынады

көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады

көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысына 
жолдайды

көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның 

өкіліне береді

5 Орындалу мерзiмi 10 минуттан аспайды 10 минуттан аспайды 5 минуттан аспайды 5 минуттан аспайды

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі ауылдық округ әкіміне жүгінген кезде:

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

әкімі аппаратының 
орындаушысы

Ауылдық округ әкімі Ауылдық округ әкімі 
аппаратының орындаушысы

3 Рәсімнің (іс-қимылдың) атауы және олардың 
сипаттамасы

құжаттарды тіркейді және 
анықтаманы дайындайды

анықтамаға 
қол қояды

анықтаманы тіркейді

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

рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі

ауылдық округ әкіміне 
ұсынады

ауылдық округ 
әкімі аппаратының 
орындаушысына 

жолдайды

көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның өкіліне 

береді 

5 Орындалу мерзiмi 10 минуттан аспайды 5 минуттан аспайды 5 минуттан аспайды 

«Өтініш берушінің (отбасының) атаулы әлеуметтік көмек алушыларға тиесілігін растайтын анықтама беру» 
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 
корпорациямен 

қызметкері

Мемлекеттік 
корпорацияның 

жинақтау бөлімінің 
қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

кеңсе қызметкері 

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы 

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері 

Мемлекеттік 
корпорация 
қызметкері

3 Рәсімнің (іс-
қимылдың) атауы 

және олардың 
сипаттамасы

құжаттарды тіркейді 

құжаттарды 
көрсетілетін қызметті 
берушіге жолдайды

құжаттарды 
тіркейді

құжаттарды 
қарайды

құжаттарды 
қарайды және 
анықтаманы 
дайындайды

анықтамаға 
қол қояды

анықтаманы 
тіркейді

анықтаманы 
тіркейді

4 Келесі рәсімді (іс-
қимылды) орындауды 

бастау үшін негіз 
болатын мемлекеттік 

қызметті көрсету 
бойынша рәсімнің 

(іс-қимылдың) 
нәтижесі

көрсетілетін 
қызметті алушыға 

не оның өкіліне 
құжаттардың 

қабылданғандығы 
не құжаттарды 

қабылдаудан бас 
тарту туралы қолхат 

береді

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
басшысына 

ұсынады

көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
орындаушысына 

жолдайды

анықтаманы 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
басшысына 

ұсынады

анықтаманы 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

кеңсе 
қызметкеріне 

жолдайды

анықтаманы 
Мемлекеттік 
корпорацияға 

жолдайды

анықтаманы 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға не 

оның өкіліне 
береді

5 Орындалу мерзiмi 15 минуттан 
аспайды 

1 жұмыс күні ішінде,
мемлекеттік қызмет 
көрсету мерзіміне 

кірмейді

15 минуттан 
аспайды 

30 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні ішінде 30 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні 
ішінде

15 минуттан 
аспайды

«Өтініш берушінің (отбасының) атаулы әлеуметтік көмек алушыларға тиесілігін 
растайтын анықтама беру» 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 5-қосымша
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 9 қыркүйектегі № 156 қаулысымен бекітілген

«Өтініш берушінің (отбасының) атаулы әлеуметтік көмек алушыларға тиесілігін растайтын анықтама беру» 
мемлекеттiк көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: аудандардың  
жұмыспен  қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал 
актілерін тіркеу бөлімдері және облыстық маңызы бар қаланың 
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі (бұдан әрі – 
көрсетілетін қызметті беруші) және кент, ауылдық округ әкімдері (бұдан 
әрі – ауылдық округ әкімі). 

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нәтижелерін беру:

1) көрсетілетін қызметті беруші; 
2) ауылдық округ әкімі;
3) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» 

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

4) www.egov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан әрі – 
портал) арқылы жүзеге асырылады.

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

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі – атаулы 
әлеуметтік көмек алушыларға көрсетілетін қызметті алушының 
тиесілігін (не тиесілі еместігін) растайтын анықтама (бұдан әрі - 
анықтама).

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну нысаны - 
қағаз және (немесе) электрондық 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 нотариат 
куәландырған сенімхат бойынша оның өкілінің) (әрі қарай – оның 
өкілі) көрсетілетін қызметті берушіге не ауылдық округ әкіміне 
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 «Өтініш берушінің (отбасының) атаулы 
әлеуметтік көмек алушыларға тиесілігін растайтын анықтама беру» 
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 құжаттар-
ды тіркейді және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына 
ұсынады (он минуттан аспайды);

көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері мемлекеттік 
қызметтер көрсету кезінде, егер Қазақстан Республикасының заңдарын-
да өзгеше көзделмесе, ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен 
қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға көрсетілетін 
қызметті алушының жазбаша келісімін алады;

3) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттарды 
қарайды, анықтаманы дайындайды және көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады (он минуттан аспайды);

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

5) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы анықтаманы 
тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне береді (бес 
минуттан аспайды);

көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі ауылдық округ 
әкіміне жүгінген кезде:

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

2) ауылдық округ әкімі аппаратының орындаушысы құжат-
тарды тіркейді, анықтаманы дайындайды және ауылдық округ әкіміне 
ұсынады (он минуттан аспайды);

3) ауылдық округ әкімі анықтамаға қол қояды және ауылдық 
округ әкімі аппаратының орындаушысына жолдайды (бес минуттан 
аспайды);

4) ауылдық округ әкімі аппаратының орындаушысы анық-
таманы тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне 
береді (бес минуттан аспайды).

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

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

ұйымдардың өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын 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) ауылдық округ әкімі;
5) ауылдық округ әкімі аппаратының орындаушысы;
6) Мемлекеттік корпорация қызметкері;
7) Мемлекеттік корпорацияның жинақтау бөлімінің қызметкері.
8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, 

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

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 

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

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

4. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде Мемлекеттік корпорациямен 
және (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен өзара іс-

қимыл тәртібінің 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;
көрсетілген құжатта қамтылған ақпаратты мемлекеттік 

ақпараттық жүйе растаған жағдайда, көрсетілетін қызметті алушының 
жеке басын куәландыратын құжатты ұсыну талап етілмейді; 

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды тіркейді, 
көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне тиісті құжаттардың 
қабылданғандығы туралы немесе стандарттың 9-тармағында көзделген 
тізбеге сәйкес құжаттардың толық емес топтамасы ұсынылған 
жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне стандарттың 
2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас 
тарту туралы қолхат береді (он бес минуттан аспайды);

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

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

4) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады (он бес 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, анықтаманы дайындайды және көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады (бір жұмыс күні ішінде);

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

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

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

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

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

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

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

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

4) көрсетілетін қызметті алушы «Өтініш берушінің (отбасының) 
атаулы әлеуметтік көмек алушыларға тиесілігін растайтын анықтама 
беру» қызметін таңдайды, осы  кезде экранға қызмет көрсету үшін 
электронды сұраныс нысаны шығады және көрсетілетін қызметті алушы 
оның құрылымы мен форматтық талаптарын ескере отырып, берілген 
нысанды толтырады (деректерді енгізу);

5) көрсетілетін қызметті алушы өзінің электрондық цифрлық 
қолтанбасы (бұдан әрі - ЭЦҚ) арқылы электронды мемлекеттік қызметті 
көрсетуге толтырылған сұраныстың нысанына қол қояды; 

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

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

8) мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесінің жауабы (анықтама) 
құрастырылады. Электрондық құжат құрастырылады және көрсетілетін 
қызметті алушының не оның өкілінің «жеке  кабинетіне» жолданады. 

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

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі ауылдық округ әкіміне жүгінген кезде:

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде:

«Өтініш берушінің (отбасының) атаулы әлеуметтік көмек алушыларға тиесілігін 
растайтын анықтама беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет регламентіне 4-қосымша 

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

«Өтініш берушінің (отбасының) атаулы әлеуметтік көмек алушыларға тиесілігін 
растайтын анықтама беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет регламентіне 5- қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

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

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі ауылдық округ әкіміне жүгінген кезде:

«Ауылдық елді мекендерде тұратын және жұмыс істейтін әлеуметтік сала мамандарына отын сатып алу 
бойынша әлеуметтік көмек тағайындау» 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 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

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

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі ауылдық округ әкіміне жүгінген кезде:

1 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) нөмірі

1 2 3 4 5 6 7

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Ауылдық 
округ әкімі

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
кеңсе 

қызметкері 

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
орындаушысы 

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
кеңсе 

қызметкері 

Ауылдық 
округ әкімі

3 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) 

атауы және олардың 
сипаттамасы

құжаттарды 
тіркейді 

құжаттарды 
тіркейді 

құжаттарды 
қарайды

құжаттарды 
қарайды және 

хабарлама 
дайындайды

хабарламаға 
қол қояды

хабарламаны 
тіркейді

хабарламаны 
тіркейді

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 29 ақпандағы № 382 қаулысына 6-қосымша
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 9 қыркүйектегі № 156 қаулысымен бекітілген

«Ауылдық елді мекендерде тұратын және жұмыс істейтін әлеуметтік  сала мамандарына отын сатып алу бойынша 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 қызмет көрсету 
нәтиже лерін 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 нәтижесін ұсыну нысаны 
- қағаз түрінде. 

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі – ауылдық елді 
мекендерде тұратын және жұмыс істейтін әлеуметтік сала мамандарына 
отын сатып алу бойынша әлеуметтік көмек тағайындау туралы 
хабарлама (бұдан әрі - хабарлама).

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 (немесе нота-
риалды куәландырылған сенімхат бойынша оның өкілінің) (әрі қарай 
– оның өкілі) көрсетілетін қызметті берушіге немесе ауылдық округ 
әкіміне немесе Мемлекеттік корпорацияға еркін нысанда өтініш ұсынуы.

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

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін 
қызметті берушіге «Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік 
көрсе  тілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Респуб-
ликасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 
жылғы 28 сәуірдегі № 279 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №11342 болып тіркелген) бекітілген 
«Ауылдық елді мекендерде тұратын және жұмыс істейтін әлеуметтік 
сала мамандарына отын сатып алу бойынша әлеуметтік көмек 
тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі 
- стандарт) 9-тармағына сәйкес құжаттарды ұсынады;

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

көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері мемлекеттік 
қызметтер көрсету кезінде, егер Қазақстан Республикасының заңдарын-
да өзгеше көзделмесе, ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен 
қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға көрсетілетін 
қызметті алушының жазбаша келісімін алады;

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды қарай-
ды 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 хабарла-
маны 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 9-тармағына сәйкес құжаттарды ұсынады;

ауылдық округ әкімі, егер Қазақстан Республикасының заңда-
рында өзгеше көзделмесе, ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен 
қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға көрсетілетін 
қызметті алушының жазбаша келісімін алады;

2) ауылдық округ әкімі құжаттарды тіркейді және көрсетілетін 
қызметті берушіге жолдайды (үш жұмыс күні ішінде);

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

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

5) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттарды 
қарайды, хабарламаны дайындайды және көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады (сегіз жұмыс күні ішінде);

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

7) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері хабарла-
маны тіркейді және ауылдық округ әкіміне жолдайды (бір жұмыс күні 
ішінде);

8) ауылдық округ әкімі 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) ауылдық округ әкімі;
5) Мемлекеттік корпорация қызметкері;
6) Мемлекеттік корпорацияның жинақтау бөлімінің қызметкері.
8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, 

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

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

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықта-
малығы «Қызылорда облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және 
әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» мемлекеттік мекемесінің, 
Қызылорда облысы әкімдігінің, Қызылорда қаласы және аудан әкімдік-
терінің ресми интернет-ресурстарында 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, сондай-ақ 
мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін Мемлекеттік корпорация 
арқылы алу процесінің  сипаттамасы, оның ұзақтығы:

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

еркін нысанда жазылған өтініш;
жеке басты куәландыратын құжат (жеке басты сәйкестендіру 

үшін талап етіледі);
тұрғылықты тұратын жерi бойынша тіркелгенiн растайтын құ-

жат (мекенжай анықтамасын не ауылдық округ әкімінің анықтамасын);
жұмыс орнынан анықтама;
екінші деңгейдегі банкте немесе банк операцияларын жүзеге 

асыруға тиісті лицензиясы бар ұйымдарда дербес шоты бар екенін 
растайтын құжат;

көрсетілген құжаттарда қамтылған ақпарат мемлекеттік 
ақпараттық жүйелерде расталған кезде көрсетілетін қызметті алушының 
жеке басын куәландыратын, тұрғылықты жері бойынша тіркелгенін 
растайтын құжаттарды ұсыну талап етілмейді;

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды тіркейді, 
көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне тиісті құжаттардың 
қабылданғандығы туралы қолхат береді немесе стандарттың 
9-тармағында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық емес топта-
масы ұсынылған жағдайда стандарттың қосымшасына сәйкес нысан 
бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді 
(жиырма минуттан аспайды);

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

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

4) 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.

4 Келесі рәсімді 
(іс-қимылды) 

орындауды бастау 
үшін негіз болатын 

мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша 

рәсімнің 
(іс-қимылдың) 

нәтижесі

көрсетілетін 
қызметті 
берушіге 

жолдайды

көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысына 

ұсынады

көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
орындаушысына 

жолдайды

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 3 жұмыс күні 
ішінде

30 минуттан
аспайды 

30 минуттан 
аспайды

8 жұмыс күні 
ішінде

30 минуттан
аспайды

1 жұмыс күні 
ішінде

30 минуттан
аспайды

«Ауылдық елді мекендерде тұратын және жұмыс істейтін әлеуметтік сала мамандарына отын сатып алу
бойынша әлеуметтік көмек тағайындау» 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 құжаттарды 
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)

20 минуттан 
аспайды 

20 минуттан 
аспайды

8 жұмыс күні 
ішінде

20 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні 
ішінде

20 минуттан 
аспайды

«Ауылдық елді мекендерде  тұратын және жұмыс істейтін әлеуметтік сала мамандарына отын сатып алу 
бойынша әлеуметтік көмек тағайындау» 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:

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде:

«Ауылдық елді мекендерде  тұратын және жұмыс істейтін әлеуметтік сала мамандарына отын сатып алу 
бойынша әлеуметтік көмек тағайындау» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет регламентіне 4-қосымша 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

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

ТАБИҒАТ ПАЙДАЛАНУШЫЛАР НАЗАРЫНА
Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды 

реттеу басқармасы «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан 
Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі Заңының (бұдан әрі-Заң) 23-бабының              
6-тармағына  сәйкес мүдделі жеке және заңды тұлғалардың қатысуымен 28 сәуір 
күні сағат 11-00 де Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі №1 мекен-
жайында орналасқан мекемелер үйінің 2 қабатының Б блогындағы мәжіліс 
залында мемлекеттік қызметтер көрсету бойынша жария талқылау өткізілетінін 
хабарлаймыз. Толығырақ ақпарат алу үшін 8(7242) 60-53-69 анықтама 
телефонына хабарласуға болады

Қызылорда облысының табиғи ресурстар 
және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы.

Қызылорда облысының ветеринария басқармасы 
басшылығының азаматтарды қабылдау кестесі

Аты-жөні Лауазымы Күні мен уақыты Телефоны 
Апетов 

Ерсұлтан 
Амантайұлы 

Қызылорда облысының 
ветеринария басқармасының 

басшысы 

Бейсенбі 
16.00-18.00

60-53-46

Ахмет 
Берлібек 

Әнуарбекұлы  

Қызылорда облысының 
ветеринария басқармасы 

басшысының орынбасары 

Жұма
16.00-18.00

60-54-95

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ

Мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік қызмет туралы және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңдарына Қазақстан Республикасы 
мемлекеттік қызметшілердің Әдеп  кодексінің талаптарының бұзылуына жол 
бермеуі және оның алдын алу мақсатында Қызылорда облысының ветеринария 
басқармасында 8 (7242) 60-54-95 «сенім телефоны» жұмыс істейтіндігін 
хабарлаймыз.

(Жалғасы. Басы 23 сәуірдегі №59-60-сандарда).
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Сбөнер

ҚЫЛМЫСтЫҢ АЛДЫН АЛУ
ЖҰМЫСтАРЫ ЖҮРГІЗІЛУДЕ

«Қызылорда облысының жолаушылар көлігі және авто-
мобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 120003, 
Қызылорда қаласы,  Бейбарыс Сұлтан к., құрылыс 1, анықтама 
үшін телефондары: 8(7242) 60-54-76, auto@korda.gov.kz, «Б» кор-
пусы бос мемлекеттік әкімшілік лауазымға орналасуға жалпы 
конкурс жариялайды:

Жолаушылар көлігі және көлік инфрақұрылымы бөлімінің 
басшысы (D-О-3 - 1 бірлік). Қызмет атқарған жылдарына байланы-
сты лауазымдық жалақысы 84 563 теңгеден  114 032 теңгеге дейін 
(экологиялық коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: Бөлім жұмысына 
басшылық етуге, бөлім мамандарының жұмысын бақылауға, басқарма 
басшылығы тарапынан бөлімге міндеттелінген тапсырмалардың орын-
далуын қамтамасыз етеді;  Автомобиль көлігінің инфрақұрылымын 
одан әрі дамытуға жұмыс жасайды; «Халықаралық техникалық байқау 
сертификаттарын беру» мемлекеттік қызмет түрін көрсетеді; Қазақстан 
Республикасының лицензиялау туралы заңнамасына сәйкес лицензи-
ялануды жүзеге асырады; Ауданаралық (облысішілік, қалааралық) 
және қала маңындағы жолаушылар қатынасын ұйымдастыру туралы 
шешімдерді тасымалдаушы қабылдайтын жағдайларды қоспағанда, 
осындай шешім қабылдау жөнінде облыс әкімдігі қаулысының жо-
басын әзірлейді; Әлеуметтік мәні бар ауданаралық (облысішілік, 
қалааралық) және қала маңындағы жолаушыларқатынасттар (марш-
руттар) бойынша жолаушылар тасымалдарын жүзеге асыруға байла-
нысты тасымалдаушылардың залалдарын субсидиялайды;  Жолау-
шылар мен багажды тұрақты облысаралық, қалааралық, ауданаралық 
(облысішілік, қалааралық) тасымалдаудың маршруттарына қызмет 
көрсету құқығына конкурстар өткізеді және қызметін ұйымдастырады; 
Жолаушылар мен багажды тұрақты ауданаралық (облысішілік, 
қалааралық) тасымалдаулар маршруттарын және қозғалыс кестелерін 
бекіту туралы облыс әкімдігі қаулысының жобасын әзірлейді; Жола-
ушылар мен багажды тұрақты облысаралық, қалааралық автомобиль-
мен тасымалдау маршруттарын және жүру кестелерін келіседі;

Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар: Техникалық 
ғылымдар және технологиялар (құрылыс, құрылыс материалдарын, 
бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру, жол қатынастарының 
инженер-механигі) немесе қызмет көрсету (көлікті пайдалану және 
жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру) мамандықтары бой-
ынша жоғары білім.

Жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың біріне сәйкес болуы тиіс:
1) мемлекеттік қызмет өтілі екі жылдан немесе осы санаттағы 

нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда 
жұмыс өтілі үш жылдан кем емес, оның ішінде мемлекеттік органның 
штат кестесінде көзделген келесі төменгі санаттағы лауазымдарда не-
месе А-4, B-4, C-4, C-O-4, C-R-2, D-4, D-O-4, Е-3, E-R-2 санаттары-
нан төмен емес лауазымдарда немесе «А» корпусының мемлекеттік 
әкімшілік лауазымдарында не саяси лауазымдарда бір жылдан кем 
емес;

2) мемлекеттік қызмет өтілі үш жылдан кем емес, оның ішінде 
орталық немесе облыстық деңгейдегі құқық қорғау немесе арнайы 
мемлекеттік органдардың орта басшы құрамындағы лауазымдарда екі 
жылдан кем емес;

3) осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық 
бағыттарына сәйкес салаларда жұмыс өтілі үш жылдан кем емес, оның 
ішінде басшылық лауазымдарда бір жылдан кем емес;

4) жоғары оқу орынынан кейінгі білім бағдарламалары бойын-
ша Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы білім беру 
ұйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе шетелдің 
жоғары оқу орындарында Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі 
республикалық комиссия бекітетін басым мамандықтар бойынша 
оқуды аяқтауы;

5) ғылыми дәрежесінің болуы.
Мынадай құзыреттердің бар болуы: бастамалық, адамдармен 

тіл табысуы, аналитикалық, ұйымдастырушылық, стратегиялық ой-
лау, әдептілік, сапаға бағдарлану, тұтынушыға бағдарлану, сыбайлас 
жемқорлыққа төзбеушілік;

Мемлекеттік тілді білуі, компьютерде және интернетте жұмыс 
істеу қабілеті, мамандығы бойынша жұмыс тәжірибесінің болуы.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан 
Республикасының «Қазақстан Республикасының Президенті тура-
лы», «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» Конституциялық 
заңдарын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет ту-
ралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Әкімшілік 
рәсімдер туралы», «Нормативтік құқықтық актілер туралы», 
«Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы», 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Заңдарын және осы 
санаттағы нақты лауазымның мамандануына сәйкес облыстардағы 
қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерін, «Қазақстан - 2050» Стратегиясы: қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» стратегиясын білуі.

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

Жалпы конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) «Б» корпусының әкімшілік мемлекеттік лауазымына орна-

ласуғаконкурс өткізу қағидаларына 2-қосымшаға сәйкес нысандағы 

өтініш; 
2) 3х4 үлгідегі суретпен «Б» корпусының әкімшілік мемлекеттік 

лауазымына орналасуға конкурс өткізу қағидаларына 3-қосымшаға 
сәйкес нысанда толтырылған сауалнама; 

3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған 
көшiрмелерi; 

4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық 
куәландырылған көшiрмесi;

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

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын 
куәландыратын құжаттың көшірмесі; 

7) құжаттарды тапсыру сәтінде заңнаманы білуіне тестілеуден 
өткені туралы шекті мәннен төмен емес нәтижелері бар қолданыстағы 
сертификат (немесе нотариатты куәландырылған көшірмесі);

8) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды тапсыру сәтінде уәкілетті 
органда жеке қасиеттерін бағалауды өту туралы қолданыстағы 
қоры тынды (немесе қорытындының нотариалдық куәландырылған 
көшірмесі).

«Б» корпусының әкімшілік мемлекеттік лауазымына орналасуға 
конкурс өткізу Қағидаларының 85-тармағының 3), 4), 7) және 8) 
тармақшаларында көрсетілген құжаттардың көшірмелерін ұсынуға 
рұқсат етіледі. 

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

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

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

Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды электронды түрде 
электрон дық почта не «Е-gov» электронды Үкімет порталы арқылы 
берілген жағдайда азаматтар құжаттардың түпнұсқасын әңгімелесу 
басталғанға дейін бір сағат бұрын кешіктірілмей береді.Оларды бер-
меген жағдайда тұлға конкурс комиссиясымен әңгімелесуден өтуге 
жіберілмейді.  

Құжаттар жалпы конкурс өткiзу туралы хабарландыру соңғы 
жарияланған күнінен бастап он жұмыс күні ішінде «Қызылорда 
облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 120000, Қызылорда қаласы, Бей-
барыс Сұлтан к., құрылыс 1, 446 кабинетте қабылданады.

Құжаттарды қабылдау аяқталғаннан кейiн конкурс комиссиясы 
іш кі конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қарауды жүзеге асыра-
ды.

Конкурс комиссиясы ұсынылған құжаттардың бiлiктiлiк талап-
тарына сәйкестiгiн қарайды.

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

Әңгімелесуге жіберілген кандидаттар конкурс комиссия шешім 
қабылдаған күннен бастап бір жұмыс күн ішінде әңгімелесу өткізу 
күні туралы конкурс комиссиясының хатшысымен хабарландыры-
лады. Хабарландыру қатысушылардың электрондық мекенжайлары-
на және ұялы телефондарына ақпарат жіберу жолымен жүзеге асы-
рылады.

Рұқсат алмаған конкурс қатысушылары конкурс комиссиясы 
шешім қабылдағаннан кейін бір жұмыс күн ішінде бұл туралы кон-
курс комиссиясының хатшысымен хабарландырылады.

Жалпы конкурсқа қатысатын және әңгімелесуге жіберілген 
кандидаттар оны кандидаттарды әңгімелесу жіберу туралы хабар-
дар ету күнінен бастап бес жұмыс күн ішінде конкурс жариялаған 
мемлекеттік органдарда өтеді.

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

 Үміткерлермен әңгімелесу «Қызылорда облысының жолау-
шылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі, 120000, Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан к., құрылыс 
1, ғимаратында өтеді.

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

Конкурс комиссиясының шешімі мен конкурс комиссиясының 

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

«Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдары-
на орналасуға үміткерлерді тестілеуден өткізу бағдарламары: B-5, 
C-4, C-5, С-О-3, C-O-4, C-O-5, C-O-6, C-R-2, C-R-3, C-R-4, D-4, 
D-5, D-О-3, D-O-4, D-O-5, D-O-6, E-3, E-R-1, E-R-2, E-R-3, E-G-1, 
E-G-2 санаттары үшін: мемлекеттік тілді білуге тест (20 тапсыр-
ма), ұзақтығы 20 минут; Қазақстан Республикасының заңнамасын 
білуге арналған тестке Қазақстан Республикасының Конститу-
циясын (15 сұрақ), «Қазақстан Республикасының Президенті ту-
ралы» (15 сұрақ) Қазақстан Республикасының конституциялық 
заңы, «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі тура-
лы» (15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 
(15 сұрақ), «Әкімшілік рәсімдер туралы» (15 сұрақ), «Жеке және 
заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» (15 сұрақ), 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» (15 сұрақ), «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 
басқару туралы» (15 сұрақ) Қазақстан Республикасының заңдарын 
бiлуге арналған тесттер.

Екінші бағдарлама бойынша тестілеуді өту мәндері барлық 
нормативтік құқықтық актілер бойынша сұрақтардың жалпы саны-
нан (120 сұрақ) кем дегенде 72 дұрыс жауапты және әрбір норма тивтік 
құқықтық актілер бойынша кем дегенде 5 дұрыс жауапты құрайды.

Екінші бағдарлама бойынша Қазақстан Республикасының 
заңнамаларын білуге арналған тестерді орындау үшін жалпы уақыт 
100 минутті құрайды.

«Б» корпусының лауазымына үміткерлердің жеке қасиеттерін 
бағалауға арналған тестілеуден өткізу бағдарламалары:

екінші бағдарлама B-5, C-4, C-5, С-О-3, C-O-4, C-O-5, C-O-6, 
C-R-2, C-R-3, C-R-4, C-R-5, D-4, D-5, D-О-3, D-O-4, D-O-5, D-O-6, E-3, 
E-4, E-5, E-R-1, E-R-2, E-R-3, E-R-4, E-R-5, E-G-1, E-G-2, E-G-3, E-G-4 
санаттарына арналған және келесіні қамтиды: бастамашылық (12 тап-
сырма), коммуникативтілік (12 тапсырма), сараптамалық (12 тапсыр-
ма), ұйымдасқандық (12 тапсырма), әдептілік (12 тапсырма), сапаға 
бағдарлану (12 тапсырма), тұтынушыға бағдарлану (12 тапсырма), 
жемқорлыққа шыдамау (12 тапсырма) деңгейін анықтауға арналған 
тестер;

Екінші бағдарлама бойынша тестерді орындау үшін жалпы 
уақыт 75 минутті құрайды.

Екінші бағдарлама үшін мүмкін болатын 4 (төрт) баллдан 
қатерлі аймақ: бастамашылық – 1,5 балл, коммуникативтілік – 1,5 
балл, сараптамалық – 2 балл, ұйымдасқандық – 1,5 балл, әдептілік – 
1,5 балл, сапаға бағдарлану – 1,5 балл, тұтынушыға бағдарлану – 1 
балл, жемқорлыққа шыдамау – 2 балл.

Әңгімелесу өткізу кезінде кандидаттардың конкурс комиссиясы-
мен айқындалған тақырыпқа эссе жазуларына жол беріледі. 

Конкурс комиссиясы жұмысының ашықтылығы мен объектив-
тілігін қамтамасыз ету үшін оның отырысына байқаушылар 
шақырылады.

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар ретін-
де Қазақстан Республикасы Парламентінің және барлық дең-
гейдегі мәслихат депутаттарының, Қазақстан Республикасы 
заңнамасында белгіленген тәртіпте аккредиттелген бұқаралық 
ақпарат құралдарының, басқа мемлекеттік органдардың, қоғамдық 
бірлестіктердің (үкіметтік емес ұйымдардың), коммерциялық 
ұйымдардың және саяси партиялардың өкілдері, уәкілетті органның 
қызметкерлері қатыса алады.

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

Қағиданың 15-тармағында көрсетілген тұлғаның келісімі бой-
ынша конкурс комиссиясының отырысына сарапшылар шақырылады. 
Сарапшы ретінде конкурс жариялаған мемлекеттік органның 
қызметкері болып табылмайтын, бос лауазымның функционалдық 
бағыттарына сәйкес облыстарда жұмыс тәжірибесі бар тұлғалар, 
сондай-ақ персоналды іріктеу және жоғарылату бойынша мамандар, 
басқа мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызметшілері, Қазақстан 
Республикасының Парламент және мәслихат депутаттары қатыса ала-
ды.

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

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

 «Қызылорда облысының жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 

конкурстық комиссиясы.

Тапсырыс қабылдаймыз
11-18 метр тереңдіктен таза жерасты суын қазып, баспа құдық (ко-

лонка, мотор) орнатып береміз. Диаметрі әртүрлі. Барлық аудан, ауыл, 
елді мекендерден тапсырыс қабылдаймыз. Бағасы қолжетімді. Байла-
ныс тел.: 8 701 912 79 15, 8 771 478 71 79, 8 702 459 41 18 (Марат).

ЕскЕ алу
   
Сұм ажал Меруерттей аппақ періштемізді, 

аяулы қызымызды арамыздан 2015 жылдың 7 
сәуірінде небәрі 9 жасында алып кетті.

Қасым Меруерт Асхарқызы 2006 жылы 
27 сәуірде Арал ауданы, Қаратерең ауылында 
дүниеге келді. 2012 жылы №82 орта мектептің 
алғашқы табалдырығын аттады. Ақкөңіл, көпшіл, 
жатырқауды білмейтін Меруертіміз ұстаздарының, 
сыныптас достарының ыстық ықыласына 
бөленді. Осы бір қысқа ғана ғұмырында бірнеше 
мектепаралық, ауылдық іс-шараларға қатысып, 
марапаттарға ие болды. Бүгінде арамызда бол-
са, кішкентай ғана періштеміз 10 жасқа то-

лар еді. Әрбір еркелеп айтқан сөздерің, күлімдеген  көздерің, жасаған бал 
қылықтарың көз алдымыздан кетпек емес. Алланың ісіне не шара?! 

Сағынышпен күн сайын,
Бауырларың елеңдеп.
Күдер үзбей күтеді,
Құс боп қайтып келер деп.
Жұбатамын өзімді,
Келмесіңді білемін.

Еске алушылар: Құлмырзаевтар әулеті,
ата-анасы, бауырлары.

ЖАНЫҢЫЗ боЛСЫН 
ЖҰМАҚтА
Облысымызға белгілі азамат, Қармақшы 

ауданының еңбек ардагері, отбасымыздың тірегі, 
аяулы әкеміз  Жайсаңбаев Болатбек Романқұлұлы 
үстіміздегі жылдың 21 наурызында дүниеден 
озған еді.

Әкеміз 1949 жылдың 31 қазанында   Қорқыт 
стансасында теміржолшы отбасында өмірге кел-
ген. 1966 жылы Жосалы кенті орталығындағы 
№105 орта мектепті бітіріп, 1966-1968 жыл-
дары теміржол дистансасында жұмысшы бо-
лып, 1970-1975 жылдары Жамбыл қаласындағы 
гидромелиоративтік-құрылыс институтын-
да білім алған. 1975-1976 жылдары Қызылорда 
қаласындағы «Союзгипрорис» институтында 
инженер-жобалаушы, 1976-1991 жылдары Ле-
нин (қазіргі Тұрмағамбет) кеңшарында бас инженер-гидротехник, 1991-
1993 жылдары халық депутаттары Дауылкөл ауылдық кеңесінің төрағасы, 
1993-1994 жылдары Ленин кеңшарында директордың ішкі саясат, тәртіп 
және ауылшаруашылық жұмыстарын ұйымдастыру жөніндегі орынбасары, 
1994-1995 жылдары Дауылкөл ауылдық округінің әкімі, 1995-2002 жылдары 
«Тұрмағамбет» ЖШС төрағасы, 2003 жылы «Казавтодор» мекемесінде бас 
инженер, 2003-2004 жылдары «Шапағат» ЖШС-да бас гидротехник, 2004-
2013 жылдары «Қармақшысушаруашылығы» еншілес кәсіпорнының дирек-
торы қызметтерін абыроймен атқарып, зейнеткерлік демалысқа шыққан. 

Зайыбы Алтынкүл екеуі мағыналы ғұмыр кешіп, тәрбиелі ұл-қыздар 
өсіріп, немерелер сүйді. Әкеміз ұйымдастырушылық, адамгершілік 
қасиеттерімен ерекшеленіп, аудан жұртшылығының алдында сыйлы, беделді 
бола білді. Асыл әкеміздің жарқын бейнесі, өнегелі өмір жолы көз алдымыз-
дан кетпек емес.

Жаныңыз жәннатта, рухыңыз пейіште болсын, қадірлі әке.
Әкеміз Болатбек Романқұлұлының қонақасы 29 сәуір күні кешке, 30 сәуір 

күні сағат 11.00-де қырықкүндік құдайы жолы Қармақшы ауданы, Мүсірбаев 
тұйығы, №6 үйде берілетінін барлық ағайын-туыс, құда-жекжат, көрші-
көлем, әкемізбен сыйлас болған тілеулес жандарға хабарлай отырып, қасиетті 
құранның ішінде болуға шақырамыз. 

Еске алушы: балалары және бауырлары.

Жатқан жерін ботамның,
Жарық ет, сол тілегім.
Құран тілек бағыштар,
Ата-анаң артыңда.
Қалар бейнең жүректе,
Мәңгі сәби қалпыңда.

Акпанбетов Данияр Маратовичтің 
атына Қызылорда облысы, Қызылорда 
қаласы, Ақсуат-1 тұрғын ауданы, 5 
көшесі, №12 учаскесіне берілген жер 
учаскесіне жеке меншік құқығын беретін 
актісі (кадастрлық №10-156-066-2067, 
№0208092) түпнұсқасы жоғалуына байла-
нысты жарамсыз деп есептелсін. 

***
Досжанов Садуакас Тулегеновичтің 

атына Қызылорда көпсалалы 
гуманитарлық-техникалық колледжін 
«Электрмен қамтамасыздандыру» 
мамандығы бойынша 24.02.2012 жылы 
бітіргені жөнінде берілген ТКБ №0251789 
дипломы қосымшасымен жоғалуына бай-
ланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Асанұлы Ерханның атына 

Қызылорда облысы, Жалағаш ауда-
ны, Мақпалкөл ауылындағы №117 
Ә.Оңалбаев атындағы орта мектепті 
2010 жылы бітіргені жөнінде берілген 
№0156166 аттестаты жоғалуына байла-
нысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Қадырбеков Жақсыбек Бахыт-

ұлының атына Қызылорда облы-
сы, Қазалы ауданы, Жалаңтөс баһадүр 
ауылындағы №103 Қ.Пірімов атындағы 
орта мектептің 9 сыныбын 2009 жылы 
бітіргені жөнінде берілген №0445345 
куәлігі жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп есептелсін.

МЕкЕН-ЖАйЫ өЗГЕРГЕНІН 
хАбАРЛАйДЫ

«Сентрас Иншуранс» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қызылорда 
облыстық филиалы өзінің барлық әлеуеттері мен қызметін пайдалану-
шы тұлғаларға заңды мекен-жайы өзгергенін хабарлайды: Қызылорда 
қаласы, А.Тоқмағанбетов көшесі 1 үй, 42 пәтер.

Байланыс тел.: 27-18-30. 

Мен Көшаға деуші едім, атын атамайтын-
мын. Ата-анамыз жасымыздан үлкендердің атын 
атамаңдар деп үйретті. Ең үлкен апамыздың есімі 
Ыдық, ол кісіні папа деп атадық, екінші апамыздың 
есімі Ерші, ол кісіні тәте дедік, әкемізді Кәке, ана-
мызды мама деп атайтынбыз. 

Сол Көшаға жасынан еркін өсті, өзі қарқынды, 
туымды болды, айтар сөзін тауып сөйлейтін. 
Ешкімге ақысын жібермейтін, біреудің біреуге 
жасаған қиянатын ұнатпайтын, ол адамды тәртіпке 
шақырып орнына қоятын. Бір адамға әлі келетін 
қайраты бар еді, төтеннен келіп тиіскен біреу болса, 
бір ұрып жатқызып тастайтын. Бұл қасиет нағашы 
жұртымыздан берілген болуы керек, себебі анамыз 
Текей әулетінен тарайтын Ақкөбектің қызы еді, ке-
шеге дейін айбалтасы ерінің басынан түспеген 
атақты Байғұлы батырдың қарындасы болып келеді. 
Болатын бала бөлекше демекші, өнерге де жасы-
нан құмар болды. Кішкентай бала күніміз, ойнап 
жүреміз, мен бірыңғай ізіндемін. Бір үйде той болып 
өлең айтылып жатса, шыдамайтын, ойынды қоя са-
лып, жүгіріп барып мен де өлең айтайыншы деп дом-
быра алып шырқап беретін, үлкен кісілер батасын 
беріп, риза болатын. Үлкендердің айтып отырған 
әңгімелеріне құлақ қойып ықыласпен тыңдап алып, 
қайталап маған айтып беріп отыратын. 

Бір күні үйге бір үлкен кісі келіп ата-анамызға 
әңгіме айтып отырған. Көшағаның бес жастағы 
кезі болса керек, жаңағы кісінің екі әйелі бар 
екен. Сол әйелдердің басы піспей сонымен бір 
әйелімді жіберемін деп айтса керек. Қасында 
тыңдап отырған Көшаға жаңағы кісіге қарап: 
“Көке, жіберетін әйеліңізді маған беріңізші”, 
- депті жұлып алғандай. Сөйтсе ана кісі шо-
шып кетіп: “Әй, мынау не дейді-ай”, - деп 
күліп жатыр дейді. 

Мектепте өте жақсы оқыды, 
мұғалімдер үйге келіп ата-анамызға 
Көшағаның жақсы оқитынын және 
қоғамдық жұмыстарға белсене 
қатысатынын айтып мақтап кететін. 
Әкеміз Көшаға екеумізді сабақтан 
бос уақытымызда жанына отырғызып, 
“Мына атадан балаға жалғасып келе 
жатқан қасиетті жыраулық өнерді енді 
сендер жалғастыруларың керек” деп бізді 
өнерге баулитын еді және әуенді бұзбай, өз 
мәндерінде салуымызға көп мән беретін. Әкеміз: - 
Егер әуенді бұзып салатын болсаңдар менің балам 
болғандарыңмен мүлде айтпай-ақ қойыңдар, әуенді 
қор қылмаңдар, халыққа өз мәнерінде жеткізуге 
тырысыңдар, – деп қатты ескертетін. Сол уақыттағы 
әуенді дұрыс келтіре алмайтын жыраулардан бізді 
сақтандырып отыратын, ана жырауларға еліктеп 
тыңдап жүрмеңдер, әуенді бұзып аласыңдар дейтін. 
Бір күні үйге пұшық жырау келді (атын ұмытып 
қалдым) Кәкемнің домбырасын алып өлең айтты. 
Ертеңіне ол жырау кеткеннен кейін Көшаға жаңағы 
жырауды айнытпай салып, пұшық болып өлең айтып 
отыр, әкеміз ұрысып қойдыртты. Бала кезде біреуге 
тез еліктеп, тез үйренесің ғой. 

Көшаға мектепті жақсы бітіріп, Қызылорда 
қаласындағы педагогикалық иституттың филоло-
гия факультетіне оқуға түсіп, оны бітіргеннен кейін 
Ақжар ауылына көшіп келдік. Сөйтіп, Көшаға сол 

институтта жүріп үйленіп те үлгірді. Сонымен 
жеңгем Жұпар екеуі Ақжар ауылындағы №28 
мектепте жұмыс істеді. Өз мамандығы бойынша 
орын болмай Көшаға денешынықтыру пәнінен 
сабақ берді. 

Көшаға Тасбөгеттегі үлкен апамыздың 
қолында жатып мектепте оқыған кездерде бокс сек-
циясына қатысып, оны институтта жалғастырған. 
Ол бойында зор қабілеті бар жақсы боксер болды, 
спортқа жақындау еді. Жүгіргенде алдына адам 
салмайтын. Бала күнімізде далада жабайы бо-
лып кеткен есектерді қуып жетіп, үстіне қарғып 
мініп шауып келетін. Содан сол Ақжар мектебінде 
денешынықтырудан сабақ беріп, оқушыларды 
боксқа тәрбиеледі. Көп оқушылар әлі күнге рахмет 
айтады. “Көшеней ағайдың үйреткен боксының 
арқасында ешкімнен таяқ жегеніміз жоқ”-деп. 

“Жігіт сегіз қырлы, бір сырлы” болсын деген осын-
дайдан қалған ғой. Кейіннен өз мамандығына ау-
ысып, қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ берді. 
Атадан жалғасып келе жатқан жыраулық өнерді 
бірге ала жүрді. 

Сол өнердің арқасында әлемге танымал 
болды. Оны 1969 жылы Алматы қаласына 
шақырып, үлкен жиында бүкіл қазақтың 
беткеұстар азаматтары, ақын-жазушылар, 
үкімет басшылары Көшағаның өнеріне 
тәнті болды. Атамыз Жиенбай жыраудың 
көзін көрген, әкеміз Рүстембек жырау-
мен бірге жүрген кісілер Көшағаны 
құшақтап көздеріне жас алып “Өнер 
өлмепті, тұлпардың тұқымысың ғой” 
деп баталарын беріп тарқасыпты. Со-
нан бастап атақ-даңқы бүкіл Алашқа 
жайылды, белгілі жазушылар шақырып, 

қонақ қылды. Әбділда Тәжібаев, Сәбит 
Мұқанов, Балтабай Адамбаев, әсіресе Мар-

дан Байділдаевтің еңбегі зор Көшағаға. 
1972 жылы Алматы қаласында Жамбыл 

Жабаевтың 125 жылдық тойы өтті, ол кезде Көшаға 
Мәскеу қаласында оқып жатқан еді. Сол жақтан 
шақыртып алдырды Көшағаны. Мені ауылдан 
шақыртып, екеуміз сол тойда үлкен сахнада қатар 
отырып өлең айттық. Барлық ақын-жазушылар, 
белгілі кісілер қатысты. Сахнаға оюлы киіз жай-
ып, көрпе салды. Зиялы қауым өкілдері біздің сырт 
жағымызда отырып тыңдады. Бауыржан Момышұлы 
ауруханада жатыр екен, қазағымның салт-дәстүрін 
көремін деп ауруханадан сұранып келіп қатысып 
отырды. Сәбит Мұқанов: “Мен мына екі ағайынды 
жыраудың ортасына отырып, құлағымның құрышы 
қанғанша тыңдайын” деп ортамызға кеп жайғасты. 
Ал, Әбділда Тәжібаев өзі орнынан тұрып келіп біздің 
қолымыздан алып халыққа қарап бізді әріден бастап 
таныстырып өтті. “Бұлар текті тұқым, атасы Жиен-
бай жырауды тыңдағанмын, әкесі Рүстембек жырау-
ды тыңдағанмын, енді міне, балаларын тыңдап от-

ырмын. Өнердің ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе 
жатқанына куә болып отырмыз, өркендерің өссін, 
өнерлерің өрге бассын, ата жолын жалғастырыңдар. 
Бұл киелі өнерге ие болыңдар”, – деп сөзін аяқтап, 
батасын берді екеумізге. Сол кеште Көшаға екеуміз 
терме орындадық, халық қол соғып қошемет жасап, 
сахнадан жібермей қойды. Ол кезде Көшаға әбден 
бабына келген кезі еді, даусы керемет қоңыраудай 
күмбірлеп көпшілікті үйіріп әкетті. 

Бұл жыраулық өнердің киелі өнер екеніне көзім 
жетіп куә болғанымды айта кетейін. Көшаға екеуміз 
бір бөлмеде ұйықтайтынбыз, бір күні түнгі сағат 
3-тің кезінде қатты айқайлаған дауыс тан оянып 
кеттім. Сөйтсем Көшаға орнынан түрегеліп отыр 
екен. Сөйткенше сол дауыстан оянып кетіп, басқа 
бөлмедегі анамыз да шошынып кіріп келіп: “Бұл не 
дауыс?”, деп сұрап жатыр. Көшаға айтты, “Мама, 

мен бір жаман түс көрдім, 
түсімде дәу жолбарыс келіп 
жауырынымнан ала түсті, со-
дан шошып ояндым” деп жа-
уап берді. Ал, анамыз бол-
са қуанып: “Құдай берді, 
ол үлкен атаңның, Жиен-
бай жыраудың өлеңінің иесі, 

аруақ қонды, енді ие бермейді, бір мал құдайыжолы” 
деп ертеңіне бір мал сойып құдайыжолы таратып 
жіберді. Содан бастап Көшағаның даусы да кере-
меттей сұлу болып, күміс көмей Көшеней атанды. 
Халықтың ықыласы да бөлекше болды, аруақ қонды 
дегенді мен осылай өз көзіммен көріп, куә болдым. 
Жиенбай жыраудың өлеңінің иесі жолбарыс болып 
көрінетін, ал әкеміз Рүстембек жыраудың өлеңінің 
иесі бура болып көрініп, түсімізде қуатын, оянып 
кетіп құтылғаныма қуанып қалатынмын. 

Көшағаны Мәскеу қаласына оқуға жіберерде 
сол кездегі Ғылым академиясының президенті 
Шахмардан Есенов. Әлі ұмытқаным жоқ, сол кісі 
қабылдады, өте келімі келген ұзын бойлы, ірі денелі 
кісі екен Көшаға екеуміз кабинетіне бірге кірдік, біз 
кірген бойда орнынан ұшып тұрып бізге қарай жүріп 
қарсы алды. Бұл 1972 жыл болатын. Жағдай сұрап 
болғаннан кейін Көшағаға оң сапар тілеп, Көшағаны 
қолтықтап есікке дейін шығарып салды. Бірақ амал 
не, өмірі қысқа болды, небәрі 27 жасында 1973 
жылдың 8 наурызына қараған түнінде ойда жоқта 
опат болды. 

Мәскеуден ауылға хат жолдап тұратын еді, кілең 
сағынышпен жазатын. “Ол үлкен қала ғой, бірақ 
маған тарлық етіп жүр” дейтін. Жазылған хаттары әлі 
сақтаулы. Сол Мәскеуде Покровская деген әйел кісі 
ұстазы болды. Ол кісі Көшағаны өте жақсы көрді. Өз 
апасынан кем болмады және үйінде қартайған кемпір 
анасы болыпты, сол анасы: “Көшеней домбырасын 
алып, терезеден аспанға қарап тұрып, өлең айтады, 
сонда сыртынан қарап отырып ойлаймын Көшеней 
ауылының аспанын сағынып тұр ғой” дейді екен. 

Сол сағынышы ішінде кетті ғой, не болса да 
опасыз өмір деген осы. Міне, алдағы 2017 жылы 
70 жасқа толады. Өзі болмаса да көзі бар, өмірін 
жалғастырар ұрпақтары бар, соны місе тұтамыз ғой. 

Бидас РҮСТЕМБЕКОВ. 
Қармақшы ауданы.

Газетіміздің алдыңғы нөмірінде жерді қалай баптау керектігін 
айттық. Біз бүгін көшеттерді егу мен оны баптаудың ерекшеліктеріне, 
жүзімнің күтіміне, жалпы, бақша егудің қыр-сырына тоқталатын бо-
ламыз. Ауламызда бақша егуге дайындаған учаскенің оңтүстік беттен 
шамамен үштен бірін бақша-көкөніске қалдыру керек. Үйден, сарайдан үш 
метрдей қашықтықта оңтүстік бетке жүзім ексе, есіктің алды жанға сая 
көлеңке, әрі жазғы аптапта үй салқын болады.

Енді аз болса үзіп жейтін, көп болса жүзіп жейтін жүзім жайы-
на келейік. Жаз айларында менің үйімнің оңтүстік және батыс беттерінде 
биікке қарай өрлеп жап-жасыл болып жүзім өсіп тұрады. Жүзімді қара жер-
ге еге салған жоқпын, әуелі ені бір метр, тереңдігі 70-80 см етіп шұңқыр қазып, астына 
мол қылып мүйіз, сүйек-саяқ тастап, шіріген көң, күл, құм, құнарлы топырақ бәрін ара-
ластырып толтырып, сол жерге тамырымен жүзім көшетін ектім. Үшінші жылдан бастап жүзімін жей 
бастадық. Қызыққан адамға егем десе жүзімнің түр-түсі, сұрыпы (сорты) өте көп, құмартып егіп, бала-
ша баптап өсіріп жемісін жеудің өзі бір ғанибет.

Жеміс-жидектерге келейік. Жалпы, жер үйде тұрып сәл еңбек қылған адамға қызыл жиде, Сыр 
талы, қарағаш, көктерек, тораңғыл және т.б. жергілікті жерде жақсы өсіп-өнетін ағаштарды тамырлаған 
көшеттер немесе қаламшадан өсіру қиындық туғызбайды. Біліп егетіні бар, білмегенін сұрап егетіні бар, 
ауласындағы жерге дақыл тастайтын, таяқша тығатын адамдар баршылық.

Бүгінгі менің айтпағым алма, алмұрт, абрикос, сары-қара өрік және т.б. жеміс ағаштарын егу-тігу 
жайында болмақ. Сыр бойында жер жетеді, су да жетеді, дегенмен бағбаншылықтан гөрі диқаншылық 
басым. Бақшаның жайы белгілі ғой, көктемде ексең күзде орып аласың, ал жеміс ағаштарының жемісін 
жеу үшін кемі үш-бес, тіпті ондаған жылдар күтуге тура келеді.

Тағы бір ескеретін жайт, бірқатар кісілер жерді қазаншұңқыр етіп терең қазып, оған көшет 
отырғызғаннан кейін суды үсті-үстіне құя береді, сөйтіп тамырына оттек бармаған өскінді көрер көзге 
өлтіреді. Сырдың жері қанша су құйсаң да тартып кететін тасты, құмды болып келетін Алматы, Тараз, 
Шымкент жақтың жеріндей емес, ылғалды ұзақ сіңіретін сазды болып келеді.

Бұл жерде басқа бір тәсіл қолдануға болады. Көшет отырғызылған шұңқырдың жанынан кішкене 
шұңқыр қазып, суды сонда құйса, ылғал көшетке астынан ызалап барып, жердің беті қатпайды, тамырға 
ауа еркін барып тұрады. Топырақ астына ауа бармаса көшет тамыр жая алмайды. Егілген көшеттің 
қапталындағы бұтақтарын қиып тастап, биіктігінің үштен біріндейін қысқартып, жоғарғы жағынан 
төрт-бес бүршігін қалдырып, қалғанын сыпырып тастау керек. Бірінші жылы көшетке өскеннен гөрі 
жақсылап тамыр жайғаны маңызды.

Осы жазғандарымды кәдесіне жаратып, бағбаншылыққа байланысты қосымша сауалдары бар кісілер 
болса, осы басылымға хабарласса, қолымнан келгенше ақыл-кеңесімді беруге әзірмін.

Ағыбай МАХАНБЕТОВ,
Қызылжарма қыстағының тұрғыны, зейнеткер.

ТабиғаТ

көшет өсірудің 
қыр-сыры

мұра

КӨШАҒАКӨШАҒА

Бұрын құқық бұзып, жазаға тартылған 
жандардың қайта қылмыс жасауына жол бермеу 
мақсатында Қызылорда қаласында наурыз айынан 
бері “Пробация” іс-шарасы өткізілуде.

Іс-шара барысында сотталғандардың құқық 
бұзушылықтарының алдын алу, олардың жаза өтеу 
талаптарын өрескел бұзбау мақсатында қадағалау 
және қылмыстың алдын алуға бағытталған кешенді 
жұмыстарды құрайды. Сонымен қатар, проба-
ция қызметіндегі сотталғандардың арасында сот 
арқылы іздеу жарияланған тұлғаларды анықтау, 
болуы мүмкін деген жерлерді, олардың байланыс-
тарын іздеп табу да қамтылып отыр. Сондай-ақ, 
қолданыстағы барлық ішкі істер базаларының 
есебінде тұрған сотталғандар жіберілген құқық 
бұзушылықтарды дер кезінде анықтау және тиісті 
іс-шараларды қолдану үшін тексерілуде. 

Аталған іс-шараның нәтижесінде проба-

ция қызметінің есебінде тұрған азаматтарға 
әлеуметтік-құқықтық көмектер көрсетілуде, 
нәтижесінде сотталғандардың заңды талаптар-
ды өрескел бұзу дерегі тіркелген жоқ. Осы про-
бация қызметінің атқару жұмыстары шаралары 
негізінде белгілі бір қызметпен атқаруға айналы-
су құқығына тыйым салу, қоғамдық жұмыстарға 
тарту, бас бостандығынан шектеу, шартты 
түрде сотталғандарды қадағалау, жаза өтеуін 
кейінге қалдырған азаматтардың жазаларын 
одан қатаң түрлеріне қадағалау, сотталған аза-
маттар өз құқықтары мен міндеттерін біле тұра 
пробация қызметінің заңды талаптарын өрескел 
бұзған жағдайда бас бостандығынан ауыстыруға 
ұсынымдар жолданатындығы  ескертілді.

Гүлзинат ЖЫЛҚАМАНОВА,  
Қызылорда қалалық пробация қызметінің 

аға инспекторы,
әділет капитаны.

ЖАРАМСЫз дЕп ЕСЕпТЕЛСіН

«Сыр медиа» ЖШС ұжымы белгілі журналист, Шиелі аудандық 
«Өскен өңір» газеті бас редакторының орынбасары

Әшім Молдақараевтың
кенеттен қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған 
туыстарының қайғысына ортақтасып, көңіл айтады. 
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