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Құрметті оҚырман!

«Қазпочта» АҚ-ның тасымалдау және тарату 
қызметі тарифтерінің өсуіне орай, басылымдарға жа-

зылу 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 жартыжылдығына 
жазылу, жеткізу, тарату қызметтерін өз құзыретіне алатынын 
хабарлайды. 

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

зылу жүргізілетінін ескертеміз.
«Сыр медиа»

ЖШС әкімшілігі.

Қызылорда қаласында жаңадан бой көтерген шағын аудан-
да 640 пәтерлік 12 көпқабатты үйдің құрылысы жүргізілген 
болатын. Өткен жылы 7 үй пайдалануға берілсе, қалған 5 
үйдің егелері мерейлі мереке тұсында жаңа қоныстарының 
табалдырығын аттады. Салтанатты кілт тапсыру рәсіміне 
қатысқан облыс әкімі Қырымбек Көшербаев:

– Қадірлі жерлестер, ең алдымен Сіздерді Қазақстан 
халқының бірлігі мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. 
Қазақ «Бірлік бар жерде тірлік бар» дейді. Халқымыздың 
бірлігінің, Елбасының сарабдал саясатының, Тәуелсіздіктің, 
әрбір қазақстандықтың еңбегінің арқасында өркениетке, 
дамудың жаңа сатысына қадам басып келеміз. Болашаққа 

деген сеніміміз зор. Сіздер жақсы білесіздер, 2012 жылдың 
қорытындысымен әлеуметтік-экономикалық даму деңгейі 
бойынша Сыр елі 16 аймақтың ішінде соңғы орында еді. Ал, 
2014-2015 жылдар көрсеткішімен алдыңғы бестіктің қатарына 
енді. Аймақтың даму қарқынын құрылыстың өзінен де 
байқауға болады. Егер қоғам жақсы дамыса, құрылыс көлемі 
артады. Облысымызда құрылыс саласы өткен жылы 3,5 есеге, 
Қызылорда қаласында 8 есеге өсті. Өткен жылы 2862 пәтерді 
құрайтын 53 көпқабатты үйді ел игілігіне бердік. Салыстырма-
лы түрде айтсақ, 2015 жылы Алматы қаласында 51 үй тапсы-
рылды, - деді жаңа қоныс егелеріне  құттықтау сөзінде.

Көркіне көз тоятын, әсем үйлер құрылысы «Бәйтерек» 
ҰБХ» АҚ арқылы жүргізілді. Осынау игілікті іс биыл да 
жалғасын таппақ. Жыл аяғына дейін 3329 жанұя баспаналы 
болады деп күтілуде. 

Шараға Парламент Сенатының депутаты Мұрат 
Бақтиярұлы, «Бәйтерек девелопмент» АҚ басқарма 
төрағасының орынбасары Аслан Жақыпов қатысып, қоныс 
тойын тойлаушылар қуанышына ортақтасты. Өз кезегінде 
жаңа пәтер иелерінің атынан Бақыт Насырова ыстық 
ықыласын жеткізді.

– Мен бүгінгі қуанышымды айтып жеткізе алар емеспін. 
Пәтер алу қашаннан арманымыз болатын. Осы игі істің ба-
сында жүрген барлық азаматтарға алғысымыз шексіз. Қоныс 
тойларыңыз құтты болсын, - деді жаңа пәтер иесі.   

Нағымжан САУЯЕВ.

Қызылорда қаласының орталық алаңында 1 Ма-
мыр – Қазақстан халқының бірлігі күніне арналған 
мерекелік шаралар өтті. Өңірдегі достықтың 
дәнекері болып жүрген ұжымдар көрермендер 
алдында өнер көрсетіп, еліміздегі татулық пен 
тыныштықты дәріптеді.
Облыс әкімі Қырымбек Көшербаев тұрғындарды мере-

кемен құттықтап, жылы лебізін жеткізді. 
– Қазақстан халқының жұмыла жасаған еңбегінің 

арқасында еліміз тәуелсіздігін нығайтып, көлденең шыққан 
сын сәттерден, сырттан қысқан дағдарыстан аман өтіп, бу-
ыны қатайып, ширап, ысылып келеді. Еліміздің қазіргі 
дағдарысқа дамыған елдер қатарына дайындықпен келуі – 
соның айғағы. Дәл осы тұста азаматтық жауапкершілікпен 
мемлекет жұмыстарын дамытып, асыл қазынамыз достық 
пен ынтымақ екенін терең сезіне білу баршамызға міндет. 
Себебі, біз бірлігі жоқ елдің тозатынына, бірлігі мықты 
елдің озатынына талай мәрте көзі жеткен текті халықтың 
ұрпағымыз. Бүгінгі татулық пен ынтымақтың төл мерекесі 
– Қазақстан халқының бірлігі күні елімізге тыныштық 
пен ауызбіршіліктен артық тілеріміз жоқ. Асқақ елдік 
мұраттарыңыз орындалып, өрелі істеріңіз жалғасын тап-
сын. Алаштың анасы, қазақтың киелі мекені – Сыр 
топырағында бірліктің бесігін бірге тербеткен ұлттар мен 
ұлыстардың татулығы әр шаңыраққа береке сыйлап, барша 
қазақстандықтарға алтын тұғыр болсын, – деді облыс бас-
шысы.

Сондай-ақ, «Гүлденген Қазақстан» әнін 150 бала хор-
мен шырқап, «Тәуелсіздікке 25 жыл» деген жазуы бар бума 
шарлар мен 25 ақ көгершін ұшырылды. Әдемі безендірілген 
сахнада әртүрлі ұлттардың биі биленіп, ән шырқалды. 
Бұдан бөлек, орталық алаңда ұлттық спорт түрлерінен жа-
рыстар ұйымдастырылды. 

Дәурен ОМАРОВ.

ТАТУЛЫҚ ПЕН БІРЛІК ТұғЫРЫ

мерекеде 270 ОТБАСЫ 
БАСПАНАЛЫ БОЛдЫ

АрдАГерГе ҚҰрмеТ

Еліміздегі ірі өндіріс орны саналатын 
«Шалқия» кенішінде жерасты байлығы – 
қорғасын мен мырыштың мол қоры бар. 
Бірақ кеніш өз жұмысын уақытша тоқтатып, 
консервацияға қойылғалы да біршама жыл-
дар өтті. Осыған орай аймақ басшысының 
өндіріс орнын қайта қатарға қосу мақсатында  
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ-мен келіссөз жа-
сап, оны заманауи технологиямен жабдықтау 
бағытында біраз іске бастамашы болғандығы 
белгілі. 

Нақты кезеңде «Шалқия» кенішінде 
426 адам еңбек етеді. Олардың біршамасы 
жер астындағы құрал-жабдықтарды 
қалыпты сақтау мен жұмыс орнында ауа 
мен судың ластануына жол бермеу, күзет 
жұмыстарын қамтамасыз етеді. Сонымен 
бірге  өнім өндіретін құрал-жабдықтарды 
жаңа технологияға біртіндеп алмастыру ша-
раларын жүзеге асыру көзделуде. Бұрын же-
рас ты жолдарын салу, өнімді қазу мен тасы-
малдау жұмыстары негізінен дизельді техни-
калармен атқарылып келген-ді. Бұл жерасты 
ауасының ластануына көбірек соқтырады. 
Осыған сай оны тазалап тұру әрекеті де 
шығынды жұмыс. Сондықтан жерасты тех-
никалары мен құрал-жабдықтарды электр 
қуаты арқылы атқарылатын техникаларға 
аудару мәселесі қазіргі күн тәртібінде тұр. 
Нақты кезеңде руда  мен тасымал көліктерін 
біртіндеп осы тиімді тәсілге ыңғайлау 
әрекеттері жүргізілуде. Мәртебелі мейман-
дар осы техникалардың алғашқы әкелінген 
легімен танысты.  

«Шалқия-Цинк» АҚ-ның басқарма 
төрағасы Болат Рамазанов кеніштегі қазіргі 
жағдай және алдағы атқарылатын шару-
алар жөнінде хабарлама жасады. Мұнда 
қорғасын мен мырыштың мол қоры бар. 
Оны тиімді игеріп, мемлекет мүддесіне 
жұмсау басты парыз. Алдын ала есептеулер-

ге қарағанда мұндағы жалпы қор 127 млн 
тонна шамасында. Оның басымы мырыш 
болса, қорғасын көлемі де аз емес. Қазылып 
алынған руда бұрындары Кентау қаласына 
тасымалданып, өңделіп келген-ді. Бұл өз 
кезегінде көп шығынды қажет ететіндігі 
дәлелденді. Сондықтан шикізатты өңдеуді 
кеніш маңында жаңадан соғылатын фа-
брикада атқару қолайлы болмақ. Басқарма 
төрағасының айтуынша, «Шалқия» кенішінде 
күрделі жөндеу жұмыстары жүзеге асырылу-
да. Нақты уақытта 300 орындық әкімшілік-
тұрмыстық ғимарат, 100 және 160 орындық 
жұмысшылар жатақханасының күрделі 
жөндеу жұмыстары толықтай аяқталды. 

2017 жылы кен-байыту фабрикасы 
мен газтурбиналық электр станциясының 

құрылысы басталатын болады. Мұның 
соңғысы осында өндірілген өнімнің өзіндік 
құнын мейлінше төмендетуге игі әсерін 
тигізеді дейді мамандар. Кенішті қайта 
жаңғырту мақсатында осы кезге дейін 5,8 
млрд теңге инвестициялық қаржы игерілсе, 
биылғы жылы 12,8 млрд теңгені игеру 
көзделіп отыр.  

Өндіріс орны басындағы кеңесте 
«Таукен-Самұрық» АҚ басқарма төрағасы 
Мәжит Тұрмағамбетов жалпы жобаны жүзеге 
асыруға қажетті 500 млн АҚШ долларының 
350 миллионын Евроазиялық банк арқылы 
қаржыландыруға жұмыс жүргізіліп жат-
қандығын мәлімдеді. Ал қалған қаржы  
акционерлік қоғамның өз есебінен болады. 
Қажетті мамандарды даярлау жұмыстары да 

негізгі мәселенің бірі. Оларды іріктеу мен 
қайта даярлау, оқыту жүйелі жүргізілетін 
болады. Бұл ретте жергілікті тұрғындарға 
басымдық берілетіндігі де айтылды. 

Облыс әкімі алдын ала талқыланып, 
көтерілген мәселелер жөнінде де ескертіп өтті. 
Мәселен, «Жаңақорған-Шалқия» автожолын 
жөндеуге республикалық бюджеттен қаржы 
тарту  мәселесі күн тәртібінде тұр. Сондай-
ақ, аудан орталығынан «Шалқия» кен орнына 
дейін талшықты байланыс желісін тарту жо-
басына сай ізденістер жасалуда. Бұл жобаның 
құны 30,0 млн теңгені құрайды. Қараусыз 
қалған көпқабатты үйлердің иелерін анықтау, 
апатты үйлерге қатысты шаралар тұрғысында 
Жаңқорған ауданының әкімі Р.Рүстемов жан-
жақты баяндады. Шалқияға берілетін газ ту-
ралы және «Шалқия-цинк» АҚ-ның жер 
теліміне қатысты мәселелер сөз етілді.  

«Шалқия» полиметалдық кен орнын 
өнеркәсіптік байыту арқылы алғашқы кезек-
те жылына 2 млн тонна өнім өндіру көзделсе, 
оның екінші кезегінде 2020 жылға қарай  өнім 
көлемін 4 млн тоннаға жеткізу жобасының 
жүзеге асырылатындығы  тиянақталды. Сол 
кезде мұнда 1540 адам еңбек ететін болады.

Нұрмахан ЕЛТАЙ.
Жаңақорған ауданы.

Аймақ басшысы ардагердің 
ғибратты ғұмыр кешкенін, елеулі 
қызмет атқарғанын атап өтіп, 
Құрмет грамотасын табыс етті, 
иығына шапан жапты.

– Ізіңізден ерген ізбасар ла-
рыңызға өмірлік тәжірибеңізді 
үйрету ден жалықпай, өнегелі іс-
теріңізбен өскелең ұрпақты отан-
сүйгіштікке баулып, патриоттық 
тәлім-тәрбие беріп келесіз. Мұның 
өзі – адамгершілік ілтипатыңыз 
бен үлкендік ізгілігіңіздің белгісі. 
Сіздің осындай өнегелі өмір 
жолыңыз жастарға үлгі-өнеге. 
Халық үшін жасаған игілікті 
ісіңіздің жемісін молынан көріп, 
ұзақ жасаңыз, – деді облыс әкімі.

Бұдан соң мемлекет және қоғам 
қайраткері, облыстық ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Сейілбек Шау-
хаманов мерейтой иесіне жылы 
лебізін білдірді. 

Ал Абдолла Дәулетұлы өзіне 
көрсетілген сый-құрмет үшін алғы-
сын айтты. 

Айта кетейік, Абдолла 
Дәулетұлы еңбек жолын 1952 

жылы ұстаздықтан бастап, Одақтық 
дәрежедегі зейнеткерлікке 
шыққанға дейін түрлі лауазымдық 
қызметтер атқарды. 1995 жылға 
дейін облыстық Кеңесте, атқару 
комитетінде жауапты лауазымдар-
да болды. Партия ұйымының іс-
тәжірибелері туралы зерттеп жазған 
еңбектері одақтық, республикалық 
баспаларда арнайы жинақтарда 
жарық көрді. «Өмір өрнектері», 
«Ыбырай тағылымдары», «Мәуелі 
әулет», «Сыр саңлақтары», 
«Нұрлы жол» және басқа да 
көптеген кітаптардың авторы. 
А.Тәжутовтың «Курманы, полов-
цы, кипчаки, казахи», М.Аджидің 
«Кипчаки. История Великой сте-
пи и древних тюрков» атты тарихи 
кітаптарын аударған. Елге жасаған 
еселі еңбегінің нәтижесімен 
көптеген медаль, Құрмет грамота-
ларымен марапатталып, облыстың 
Құрметті азаматы атанды.

Д.ОМАРОВ.
Суретті түсірген

Нұрболат НҰРЖАУБАЙ.

Кеше облыс 
әкімі Қырымбек 

Көшербаев 
оқу-ағарту, пар-
тия және атқару 

органдарын-
да қажырлы 
еңбек еткен 

аймағымыздың 
ардақты аза-

маты Абдолла 
Дәулетұлын 85 
жасқа толуына 
орай қабылдап, 
мерейтойымен 

құттықтады.Сапар

ерТеҢІ ӨрІСТІ ӨНдІрІС
Өткен аптаның сенбісінде облыс әкімі Қырымбек Көшербаев пен «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ 

Басқарма төрағасы Өмірзақ Шөкеев іссапармен Жаңақорған ауданындағы «Шалқия» кенішінде 
болды.

ЖАҒАЛАУдАҒЫ 
АЙНАЛмА ЖОЛ

Кеше Сұлтан Бейбарыс пен Ғани Мұратбаев көшелеріндегі 
екі көпірдің арасын байланыстыратын дария жағалауындағы 
жолдың құрылысы жүруде. Облыс әкімі Қырымбек Көшербаев 
жаңадан салынатын айналма жолдың жайымен танысып, 
құрылысшылардың жұмысына сәттілік тіледі.
Жалпы ұзындығы 5 шақырымды құрайтын жолдың ені – 9 метр. 

Мұнда екі жолақты автокөлік жолынан бөлек, ені үш метрден болатын 
жаяу жүргіншілер мен велосипедшілер жолы салынады. Жол бойында 
6 аялдама орналасады. Сонымен қатар, жағалау толықтай абаттандыры-
лып, жарықтандырылады. Жобаның жалпы құны – 2 миллиард 122 мил-
лион теңге.

– Жаңа жол қаладағы көп мәселені шешуге мүмкіндік береді. Өзен 
жағасында орналасқандықтан дарияның табанын тазалап, жағаны 
бекітеміз. Сондықтан бұл жол бөгеттің де қызметін атқарып, қауіпсіздік 
мәселесі шешіледі. Аудандардан келген автокөліктер айналма жол 
арқылы қалаға кірмей бірден әуежайға шыға алады. Яғни, қаладағы 
көлік кептелісі де азаяды. Ең бастысы, бұл жол сол жағалаумен байла-
ныстыратын жаңа көпірге апарады. Тұрғындардың демалып, велосипед 
спортымен шұғылдануына да ыңғайлы, – деді аймақ басшысы. 

Даңғыл жолдың 
құрылысы қазан ай-
ында аяқталады 
деп жоспарлану-
да. Бұл жолдан бөлек, 
Ғ.Мұратбаев көшесінен 
Әбіл хайыр хан көшесіне 
дейін 1,5 шақырым жол салы-
нады.

Облыс әкімі сол жағалаумен байланыстыратын негізгі көпір 
құрылысымен де танысты. Қазіргі таңда мұнда жұмыс қызу жүруде. 
Жоба құны – 5 миллиард 975 миллион теңге. Биыл республикалық бюд-
жеттен 2,6 миллиард теңге, ал жергілікті бюджет есебінен 252,8 милли-
он теңге бөлінген. Қазір мұнда 40 техника, екі жүзден астам адам жұмыс 
істеп жатыр. Жаңа көпірдің ұзындығы – 386 метр, ал ені – 22 метр. Оның 
автокөлік жүретін бөлігі 3,5 метрден 4 жолақты жол болады және екі 
жағынан ені бір жарым метр болатын жаяу жүргінші жолы (тротуар) 
түседі. 

Құрылысы 80 пайыз бітіп тұрған көпір биыл пайдалануға 
беріледі. Содан кейін Сырдарияның сол жағалауын игеру, инженерлік 
инфрақұрылым жобаларын дамыту жұмыстары басталады. 

Д.СЕЙіТЖАНҰЛы.
Суретті түсірген

Нұрболат НҰРЖАУБАЙ.

Жаңа Жоба

қабылдау

баСпаСөз – 2016
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– Қазақ елі ынтымағы мен бірлігінің арқасында биік белес
терден көрініп келеді. Қуатты мемлекет болу жолындағы әрбір 
ісімізде энергетиктердің үлесі ерекше, өйткені, бірдебір эко
номиканы электр энергиясыз дамыту мүмкін емес. Қазақстан 
дамыған 30 елдің қатарына енуге еңбек етіп жатыр. Бұл үшін 
экономикамыз бәсекеге сай болуы керек. Әрине, мұнайгазға, 
уранға арқа сүйеп отыра алмаймыз. Өндірісті дамыту үшін оны 
әртараптандыру керек. Осы мақсатта жанжақты жұмыстар 
жасалынып, жобалар қолға алынуда. Нәтижесінде, аймақтық 
өңдеу өнеркәсібінің көрсеткіші 2013 жылы 4 пайыз болса, қазір 
14,5 пайызға жетті. Нақты экономиканы әртараптандырудың 
негізгі үлес салмағы зауыттардың еншісінде. Яғни, өндіріс 
орындары көбейген сайын бұл мекеменің күшқуаты артады. 
Алдағы уақытта жетістіктеріңіз еселеніп, табыстарыңыз мо
лая берсін. Бүгінгі салтанатқа жиналған ардагерлерді, ұжымды 
Сыр бойы халқының атынан құттықтаймын, – деді облыс әкімі.

Тарихқа көз жүгіртер болсақ, өткен ғасырдың 60жылда
ры Қазақ КСР Министрлер Кеңесі өкімімен облыстың шағын 
энергошаруашылықтары Энергетика және электрлендіру 
министрлігіне берілді. Осы жылдың шілдесінде Қызылорда 
қаласы қолданыстағы электр тораптары мен аудандық дизель 

электр станциялары негізінде электр тораптары басқармасы 
құрылған. 1972 жылы Қызылорда электр тораптары кәсіпорны 
боп қайта құрылды. Кейін ашық акционерлік қоғам болып, 
жеке компанияның еншісіне өтті. 2008 жылы кәсіпорын қайта 
мемлекет меншігіне сатып алынды. Осы уақыттар аралығында 
кәсіпорынға 16 басшы жетекшілік етті. Қазіргі күні мекемені 
Мұхитжан Кәрімбаев басқарып отыр. Электр энергиясын беріп, 
таратып отырған компания «Жол картасы» бағдарламасы ая
сында 3 ірі қосалқы станциясын қайта жаңғыртудан өткізген. 
Мекеме меншігіндегі электр желілерінің ұзындығы 9377 
шақырымды құрайды. Компания құрамында 12 өндірістік 
бөлімше, 8 бөлім, 9 аудандық электр торабы жұмыс жасауда. 

Салтанатта аймақ басшысы ұжымның бірнеше ардагерлері 
мен қызметкерлеріне мерейтойлық төсбелгі тақты. Ардагер
лер атынан сөз алған Убайдулла Әнесов өз кезегінде мерекемен 
құттықтап, облыс басшысына алғысын жеткізді.

Н.ТАСТЕМІР.

Қай кезде болса да жаңа шылдық пен етіміз үйренген 
ескіліктің тайталаста жүретіні өмір заңы. Қоғамда  болып жатқан 
жағдайларды жанжақты түсінуден гөрі бар кінәні баскөзсіз 
өзгерістерге жаба салу әрқашанда кездесіп тұрады.

Қаламызда өткен жерге қатысты көзқарасты, пікірді ортаға 
салу үшін жиналған қауымның ісәрекетін осы мағынада түсінемін.  

Қазақ үшін жер өте өткір та қырып. Конституцияның өзі 
«Байырғы Қазақ жерінде ....», деп басталады. Астымдағы атым   ды 
алсаң да, жерде хақың болмасын деп тәрбиеленген Ұлы Даланың 
ұрпағымыз. Жи  нал ған адамдардың кейбір ұсы  ныстары осы  
бағытта болды. 

«Заң қабылдарда неге ха лықпен кеңеспеді? Неге жер ді саудаға 
салуға мәжбүр бол дық? Осындай әрекетке бармайақ күн көріп 
жатырмыз ғой... Жерді жалға алатын шетелдіктерге квота бола 
ма? Кейін оларды елден шығара алмай қалмаймыз ба? Қытай 
қаптамай ма? Әділдік,  теңдік керек» деген сипаттағы қойылған  
сұрақтар. Қойылған сұрақтардың жауаптарына ешкім құлақ аспай
ды. Тыңдауға төзім, сабырлылық жетпей жатты. Жиналғандар бір
бірін түсінбей әлек. 

Халқымыздың заңғар жазушысы, аузы дуалы қай раткеріміз 
Әбіш Кекілбайұлы  «Бүгінгі отаншылдық – төзім, бүгінгі ерлік – 
сабыр, бүгінгі елдік – тыныштық», – деп жазған екен. Қазақтың 
атабаба жеріне иелігі оның елдігімен көрініс табады.  Шынына 
келсек, көкейімізді тесіп жүрген әділдік те, теңдік те азат еліміз 
барда ғана орнайды. Азаттықтың тірегі бірлік пен тыныштық. Оны 
сақтау үшін жүйелі сөзге тоқтай білер жұрт болуы тиіс.  Ақыл 
айтқансып, білгішсініп, өкпеназын ұлттық мүддеден жоғары 
қойып, елге іріткі салу секілді әрекеттерді салиқалықпен бағамдай 
алатын жұрт керек. Ақылды сөз айтқандардың бәрін ақылды деу, 
қолына балта ұстағанның бәрін ұста екен деп ойлаумен бірдей. 
Ақымақтың берген ақылы қажетсіз нәрсеге ұрындыратыны 
ақылды адамға белгілі. Кешегі жиналған азаматтардың көбісі 
әуелгіде ел, жер деп сөйлесе,  арты жеке  шаруасына ауысты.  
Өзіңді ойлау дұрыс, дегенмен, өзіңді елден жоғары қою қисынсыз.  
Өз пікіріңмен үйлесе қоймаған жағдайларға бола  өз еліңді өзегінен 
теуіп,  ұшпаққа жете алмасымыз да айдан анық. Оның үстіне «олай 
болыпты, былай болыпты, органдар заңсыз қамауда» деген әртүрлі 
арандату ақпараттар да таратылды. Мұны халықты жалған жолға 
салу деп қабылдаймын.

Сонымен қатар, 
үкіметтік мекемелер де 
жалпы халық мүддесіне 
қатысты қабылдарда жан
жақты сараптап, елмен ой
ласып атқарғаны дұрыс де
ген кешегі жұрттың пікірін 
қостаймын. Өкпереніш, 
көңілдегі кірбің   біртіндеп 
ашуызаға  айналады. Осы 
жерде Мұхтар Әуезовтің  
«Халық сойыл соғысқанда 
бірге болады, бөліске кел
генде құм асайды» де
ген сөзі есіме түсіп отыр. 
Ойланбай қабылданған 
шешім үшін қарсылық 
білдіруге жұрт бірігемін 
десе оған саяси ұйымның, 
оппозицияның қажеті жоқ 
екенін  көрдік. «Ашу тасы

са, ақыл төгілер» деген сөз осыдан шыққан болар.  
Ал ақылды ашуға жеңдір геннен шаңырақ шайқалса, келер 

ұрпақ алдында билік те, халық та айықпас айыпты болады. 
Елбасы Н.Ә.Назарбаев  әрбір мәселе жөнінде   түсін діру жетпей 

жатқанын бекер айтып жүрген жоқ. Заңның іске асуына қажетті 
нормативтік құжаттарды дайындау барысында елден түскен 
барлық ұсыныстарды зерделей отырып, ескеруіміз керек. Әрбір 
ісқимылымыздың құқықтық жауапкершілігін нақтылау қажет. 
Халық «бүгінгі биліктің шешіміне біршама уақыттан кейінгі билік 
өкілдері кепілдік бере ала ма?» деген сұрақтардың жауабының 
нақты болғанын сұрауда.  Егер қажет  болса, заңның күшіне ену 
уақытын өзгерту туралы  ұсынысты ескеру керек шығар. Бәрі уақыт 
еншісінде. Ол үшін сары алтындай сабыр, сенім керек. Халық пен 
билік арасындағы өзара сенім ғана тұрақтылықтың кепілі.

Наурызбай БАЙҚАДАМОВ, 
облыстық мәслихат хатшысы.

ЕЛДІГІМІЗ ҮШІН САБЫР ЕТЕЙІК

Кеше Қазалы ауданы әкімдігінің мә
жіліс залында ҚР Парламенті Сенатының 
депутаттары Мұрат Бақтиярұлы мен Бек
мырза Еламанов жұртшылықпен кездесті. 
Кездесуге облыстық, аудандық мәслихат 
депутаттары, құқық қорғау органдары, 
білім беру мекемелерінің басшылары, 
кент, қала, ауылдық округ әкімдері, жастар 
ұйымы жетекшілері, тұрғындар қатысты. 
Жиынды аудандық мәслихат хатшысы 

Күнтілес Назымбеков ашып, жүргізіп от
ырды. Алғашқы сөз алған Парламент Сена

тының депутаты Мұрат Бақтиярұлы сай
лаудан кейінгі атқарылған жұмыстар, алда 
тұрған міндеттер және Жер кодексіне ен
ген өзгерістер жөнінде түсіндірме жасады. 

Мұнан соң облыстық мәслихат депу
таты Ібайдулла Тілеп, аудандық мәслихат 
депутаты Ғазиз Әліш, Майдакөл, Сарыкөл 
ауылдық округтерінің әкімі ӨтепӘлі 

Өміртай, Әнес Дидаров, Жастар ресурстық 
орталығы Қазалы аудандық бөлімінің 
басшысы Олжас Ахметов жұртшылық 
көкейінде жүрген сауалдарды сенаторларға 
жеткізіп, өздерінің ұсыныстарын айтты. 

Жүздесу соңында ҚР Парламенті 
Сенатының депутаттары сауалдарға, 
ұсыныспікірлерге толыққанды жауап 
қайтарды. 

Түс ауа Сенат депутаттарымен жүздесу 
Арал ауданында да жалғасын тапты.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Қазалы, Арал ауданы.

СЕНАТОРЛАР САПАРЫ

АРАНДАТУШЫЛАР ЖАУАПКЕРШІЛІККЕ ТАРТЫЛАТЫН БОЛАДЫ

2016 жылғы 1 мамырда әлеуметтік желілер мен мобильді қосымшаларда «Қызылордада полиция қызметкерлерінің 
қолынан зардап шеккен» делінген ер адамның фотосуреті тарап кетті. Аталған ақпарат шындыққа сай келмейді және жалған 
әрі арандатушылық сипатқа ие.

1 мамыр күні Қызылорда облысында полиция қызметкерлері мен азаматтар арасында олардың дене жарақаттарын алуына, 
денсаулығы мен өміріне зиян туғызатын салдарлардың орын алуына ықпал ететін қақтығыстар орын алған жоқ. Аталған фо
тосурет http://www.ajanshaberler.com/cindekopekcalandarlincedil… сайтынан алынып, 2015 жылдың ақпан айында Қытайда 
болған оқиға екендігі белгілі болды. Арандатушылық дерегі бойынша Қызылорда облысының Ішкі істер департаменті тергеу 
жұмыстарын бастады. Арандатушылар жауапкершілікке тартылатын болады.

Қызылорда ОІІД баспасөз қызметі.

– Жер шетелдіктерге сатыла ма?
– Жоқ, жер шетелдіктерге сатылмайды, тек жалға 

беріледі, мұнда қазақстандықтар жерді жеңілдік шартта
рымен сатып алады. 

– Жер қалай сатылады?
– Жер учаскесі аукционға құнын көтеру әдісімен 

екі рет шығарылады. Егер осы уақыт ішінде сатып алу
шы табылмаса, бағасы 50 пайызға төмендейді. Егер 
бұл жағдайда да сатып алғысы келетіндер болмаса, 
учаске аукционнан алынып тасталынады. Аукцион
дар мәмілелердің ашықтығы үшін енгізіледі. Оған тек 
Қазақстан Республикасының азаматтары және заңды 
тұлғалары қатыса алады.  

– Қазақстан азаматтарына бұрынғы жалға берілген 
жер учаскелерінің жағдайы қалай болмақ?

– Ешкім бұл учаскелерді тартып алмайды. Жерді 49 
жылға дейін жалға беру нормасы Жер кодексін қабылдау 
кезінде, сол 2003 жылы енгізілген болатын. 2016 жылғы 
1 шілдеден кейін оларға ешкім тиіспейді. Бұдан басқа, 
жалға алушыларда басым тәртіппен осы учаскелерді са
тып алу мүмкіндігі пайда болады. Ол үшін әкімдікке 
өтініш жазу керек болады. Онда жерді тікелей сату шар
ты жасалады, яғни аукционсыз және жалға алушы меншік 
иесіне айналады. Бұл ретте құны 50 пайызға төмендейді. 
Бұдан бөлек, жалға алушы учаскені 10 жылға дейін (бөліп 
төлеу арқылы) ұзартып сатып алады.

– Ал шетелдіктермен не болмақ? Олардың жерді са-
тып алуына бола ма?

– Жер кодексінің 24бабына сәйкес шетелдіктерге 
және шетелдік компанияларға меншік құқығында 
Қазақстан жерін иеленуге тыйым салынған. 

– Қазақстандық азамат алдымен жерді сатып алып, 
кейін шетелдіктерге сата ала ма?

– Егер Қазақстан азаматы жерді сатып алып, кейін 
шетелдікке сатқысы келсе, оған заң бойынша тыйым салы
нады. Егер ол сондай қадамға барғанның өзінде жасалған 
келісімшарттың заңды күші болмайды. Заңнамаға сәйкес 
мұндай мәмілені тіркеуге нотариустардың құқы жоқ, 
ал әділет ұйымдары мұндай мәміледен туындайтын 
құқықты тіркемейді. 

– Аукцион және конкурстар ашық және адал 
өтетініне сенімсіздік бар. Бұл бағытта не жасалып жа-
тыр?

– Азаматтар үшін – аукцион, шетелдіктер үшін кон
курс өткізу тәртібі заңмен белгіленген. Сатуды өткізу 
механизмдері жерді бөлу барысында жемқорлықты бол
дырмайды. Сатылымның өзі жариялылықты, әлеуетті са
тып алушылар арасындағы жарысқа қабілеттілікті және 
ашық бәсекелестікті қамтамасыз етеді.   

– Ауыл шаруашылығындағы шетелдік инвестиция-
лар жағдайы қандай?  Бүгінгі таңда оларға қанша жер 
телімі жалға берілген? 

– Елімізде жалға берілген 99,5 млн гектар жердің 65 
мың гектары ғана шетелдіктерде. Бұл шамамен 0,06 пай
ызды құрайды. Ал қалған жер телімдері қазақстандықтар 
мен қазақстандық компаниялар қолында. Мәселен, 
Cremonini итальяндық тобының құрылымына кіретін 

Inalca Eurasia ірі агроөндірістік трансұлттық корпорация, 
ет өндірумен айналысатын қазақстандық «Актеп» ком
паниясын 100 млн евродан астам қаражатқа инвестици
ялауды жоспарлап отыр. Жылдық қуаты 7200 тонна ет 
өндіретін заманауи ет өңдеуші зауыт салынды. Ағымдағы 
жылы экспорт көлемі 12 мың тоннаны құрайды.  

– Қазақстанға ауыл шаруашылығы үшін шетелдік 
инвес тицияларды тартудың қажеттілігі неде? Біз өз 
жерімізді өзіміз игере алмаймыз ба?

– Отандық ауыл шаруашылығымыз белсенді дамуда, 
десек те, біздің елімізде әлі де болса игерілмеген үлкен 
әлеуеттер бар. Мысалы, Қазақстанда 147 млн га жайы
лым бар. Еліміз сиыр етін тұтынатын екі ірі мемлекетпен 
шекаралас. Бұл 2014 жылы 4 млрд АҚШ долларына сиыр 
етін сатып алған Ресей мен Қытай. Осындай әлеуетті 
тұтынушыларға біз бар мүмкіндіктерімізді пайдалана ал
май отырмыз. 

Бұған басты себеп неде? Басты себеп – жоғары 
өндірістік қаржы шығындарымен, өтімділігінің үлкен 
мерзімімен байланыс ты ауылшаруашылықтағы 
инвестицияның жетіспеушілігі, ауылда ауылшаруашылық 
өнімдерін қайта өңдеу мен сақтауды қамтамасыз 
ететін инфрақұрылымның жоқтығы, осы салаға сәйкес 
мамандардың кетуі. 

– Қоғамда шетелдіктер жерді жеке меншікте ие-
лену құқы бар қазақстандық заңды тұлғалардың үлесін 
сатып алу арқылы жер телімдерін иеленіп қояды деген 
алаңдаушылық бар. Бұл негізді ме?

– Жоқ, егер шетелдіктің үлес салмағы 50 пайыздан 
асатын болса, онда мұндай заңды тұлғаның жер телімі 
үш ай ішінде қайтарылып алынады немесе жеке меншік 
құқынан жалға беруге қайта рәсімделуі тиіс. Осы талап 
орындалмаған жағдайда әкімдік жер учаскесін мемлекет
ке қайтару туралы талапарыз береді. 

– Елдегі шетел жұмысшылары күшінің үлесін кім 
қадағалайды? Шетелдіктер бірлескен кәсіпорын құрған 
кезде біздің жұмыс орындарымызға ие болады деген 
алаңдаушылық бар.

– Қазақстанға шетел азаматтарының ағымы бойын
ша 5 жылда елімізге келетін шетелдіктер саны іс жүзінде 
өзгермейді. Қазақстандағы шетел қызметкерлерінің еңбек 
қызметі квота арқылы реттеледі, яғни ҚР Үкіметінің 
шешімен жыл сайын Қазақстанға табыс табуға келетін 
шетелдіктердің ең жоғары саны белгіленеді. Бұл 
экономикалық халықтың 0,7 пайызынан аспайды. Мыса
лы, 2016 жылы квота 63 мың адамды құрады.Алдыңғы 
жылы квота мөлшері шамамен осындай болды. Алайда, 
2015 жылы небәрі 32 мың ғана рұқсат берілді. Бұл ретте 
квота негізінен білікті қызметкерлерді тартуды көздейді. 
Олардың 2054і ауыл шаруашылығы жұмыстары үшін 
келгендер. 

– Мемлекет жерді қайтарып алуға құқылы ма?
– Иә, қайтарып алуға құқылы. Егер де жер мақсаты 

бойынша пайдаланылмаса, мысалы, жер өңделмесе, 
жердің үстінде өнім өндірілмесе, онда мемлекет жерді 
қайтарып алуға құқы бар.

Дайындаған Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

жЕР кОдЕкСiНдЕгi 
өзгЕРiСТЕРгЕ 
ТҮСІНІкТЕМЕ

Бүгінгі таңда қоғамда Жер кодексіндегі өзгерістерге байланысты түсінбеушіліктер 
орын алуда. Соған орай, жұртшылықты толғандырған мәселелерге қатысты 
тиісті мамандарға сұрақтар қойып, соның жауаптарын алдық. Төменде осы сұрақ-
жауаптардың бірқатарын ұсынып отырмыз.

ЖАРЫҚ ТАРАТАР 
МЕКЕМЕГЕ –
ЖАРТЫ ҒАСЫР

– Мұрат Бақтиярұлы, қазір ауылшаруашылық жерлерін жалға беру 
және сату мәселесіне қатысты пікірлер екіге жарылып тұр. Көпшілігі 
Кодекстегі өзгерістерге үрке қарайды.  Сіздің осы мәселеге қатысты 
айтар ойыңыз қандай?

– Бұрын Кеңес одағының кезінде бізде жерге жекеменшік де
ген ұғым болған жоқ. Тек еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін, нақтырақ 
айтсақ, 1995 жылы 30 тамызда қабылданған Конституцияда алғаш рет 
жерге жекеменшік туралы айтылды. Бұл нарықтық экономиканың ба
сты талаптарының бірі болатын. Ал ауылшаруашылық жерлеріне 
жекеменшік институты 2003 жылдың 20 маусымында қабылданған Жер 
кодексінде қарастырылды. Енді мына дерекке назар аударайық: еліміз 
бойынша 216 мың шаруа қожалығы бар екен. Олардың игеріп отырған 
жері 58, 4 млн гектар. Және жалпы саны 12,5 мың заңды тұлғалар, 
фермерлік шаруашылықтар, серіктестіктер 42,5 млн гектарды пайдала
нып отыр. Осылардың ішінде 1,3 млн гектар ғана жекеменшікте тұр.

Осы 2003 жылы қабылданған кодексте жер шетелдіктерге 10 жылға 
жалға берілетіні айқындалған. Бірақ, бұл мерзім сырттан инвестиция 
тарту үшін өте аз болды. 

Мұның себебін де айтайық. Біздің еліміз шұғыл континентал
ды аймақ қатарына жатады. Ішінара кейбір облыстар болмаса көп 
бөлігінде қысы қатал, жазы аптап болып келеді. Мұндай аймақтың 
ауыл шаруашылығына инвестиция салу өте тәуекелді іс. Осы
дан да бізге шетелдіктердің қызығушылығы аз болды. Ал жаңа ко
дексте шетелдіктерге жерді жалға беру мерзімін 25 жылға ұзарту 
қарастырылып отыр. Бірақ, басы ашық бір нәрсе – шетелдіктерге 
жер ешуақытта сатылмайды. Ол Жер кодексінде анық жазылған. Тек, 
шетелдіктер, Қазақстанның азаматтығы жоқ адамдар, шетелдік заңды 
тұлғалар, сондайақ, шетелдіктердің, азаматтығы жоқтардың, шетелдік 
заңды тұлғалардың жарғылық капиталындағы үлесі елу пайыздан аса
тын заңды тұлғалар 25 жылға дейінгі мерзімге жалдау шарттарымен 
уақытша жерді пайдалану құқығына ие бола алады. Сонымен қатар бұл 
кодекс бойынша, ауылшаруашылық жерлерін жекеменшік құқығымен 
беру тек еліміздің азаматтары мен заңды тұлғаларға ғана тиесілі екендігі 
тайға таңба басқандай көрсетілген.  

– Жұртшылықтың түсінбеушілік танытып отырғаны да осы бап 
қой. Жалпы оларға  жерді жалға беру қалай жүргізілмек сонда? 

– Шетелдіктерге жерді жалға беруді облыстық атқарушы билік жер 
саласы бойынша орталық уәкілетті органның келісімі негізінде ғана 
жүзеге асырады. Бұл шетелдіктерге белгілі көлемдегі жерді жалға беру 
барысында да, одан кейін де қадағалауды бәсеңдетпеу үшін тиімді. Осы 
арада мына мәселені де айта кетелік. Осыдан 8 жыл бұрын Қытай аза
маттарына  Тәжікстан үкіметі жалға жер бере бастаған болатын. Ше
тел диқандары біртебірте жалға алған жерге гендік модификацияланған 
өнімдерді көбейте берген ғой. Осының салдарынан қазір Тәжікстан 
сол аймақтың топырағы құнарсызданып бара жатқанын айтып, да
был қағуда. Бұл бізге сабақ болуы тиіс. Біз шетелдіктерді өзіміздің 
тыңайтқышымызды алуға міндеттеп жатырмыз. Бізде кездеспейтін 
түрін ғана шет елден алуға рұқсат, оның өзінде оның сапасы арнайы 
зертханада сараптамадан өтуі қажет. Олардың өз елінен арнайы кво
та бойынша біздің елге алдыратын жұмысшылар санын да барын
ша шектеудеміз. Біз осыдан үш жыл бұрын шетелдік жұмыс күші мен 
жергілікті жұмысшылардың арасындағы теңсіздікті жою мәселесін 
қолға алдық. Бүгінгі күні мұндай диспропорция жойылған. Алаңдауға 
негіз жоқ.

Мысалға алсақ, өңірімізде 2016 жылдың 1 сәуіріне шетелдік қатысуы 
бар 14 кәсіпорын тіркелсе, ондағы жұмысшылардың саны 5411 адам, 
оның ішінде 132ғана шетелдік мамандар. Енді салыстыратын болсақ, 
аталған кәсіпорындарда қазақстандықтар – 97,6 %, ал шетелдіктер 
– 2,4%. Ал, ауылшаруашылық секторында шетелдік қатысуы бар 
кәсіпорындар мүлдем жоқ.    

– Халықты толғандырып отырған тағы бір мәселе – ол сатылған 
немесе жалға берілген жерлердің күтіп-ұсталуы...

– Негізінде жұртшылықтың бұл қаупінің де себебі бар. Бұған дейін 
жалға берілген жерлердің біршама бөлігі игерілмей, қараусыз, күтімсіз 

жатқанын көпшілік 
біледі. Әрине, бұл 
халықты түрлі ойларға 
жетелемей қоймайды. Жақында жердің пайдалануын бақылау қызметі 
мамандарының 20122014 жылға жасаған сараптамасын оқыдым. 
Олардың айтуы бойынша қазір елімізде 7,5 млн гектар бос жатыр 
екен. Ал қараусыз жатқан жердің құнары қаша берері белгілі жайт 
қой. Сондықтан қазір осы жерлердің жартысына жуығы мемлекетке 
қайтарылды. 

Ауыл шаруашылығы жерлерін күтіпбаптап, құнарлылығын артты
рып, оны тиімді пайдаланатын азаматтардың иеленгені дұрыс. Халықтың 
да тілегі осы.  Жаңа кодекс бойынша жердің құнарын жоғалтқан неме
се өз мақсатына пайдаланбаған иеленушіге бәрін қалыпқа келтіруге 
уақыт береді. Егер осы мерзім ішінде ол қалыпқа келмесе, жер мем
лекет меншігіне қайтарылады. Жерді жалға алушыларға жүктелер 
жауапкершілік, талап етілер міндеттер бар. Олар мемлекеттік органдар 
тарапынан қадағаланып отырады.  

Ел көкейінде «Жер иесі атанған қазақстандық оны шетелдікке сатып 
жібермей ме?» деген қауіптің тұрғанын да білемін. Бұған заң жүзінде 
мүлде рұқсат етілмейді. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің 
меншік иелері шетелдіктерге сата алмайды.  

– Осыған дейін жерді жалға алып, егін егіп, мал бағып 
отырғандардың да көкейінде көп сауал тұр...

– Бұл мәселенің мәнжайы былай. Ауылшаруашылық өндірісіндегі 
субъектілерінің басым бөлігінің уақытша жалдау құқығы 2050 жылы 
аяқталады. Сондықтан, қазіргі уақытша пайдаланушылар жерлерінен 
айырылып қалады деген уайым болмауы керек. Осы жалға берген мерзім 
ішінде шаруалар өз жерлерін сатып аламын десе, ол жердің кадастрлық 
бағасын 50 пайызға арзандатып, 10 жыл көлемінде қаржысын бөліп 
төлеп сатып ала алады.

– Осыған дейін жерді жалға алып, өнім өндіріп келген азаматта-
рымыз  да бар ғой. Ертең осылар үшін өндірген өнімін өткізу қиындық 
туғызбай ма?  

– «Жерді сату немесе жалға беру ұланғайыр жері бар латуфиндистердің 
жаңа толқынын туғызып, олардың осы саладағы монополиске айналау
ына жол бермей ме?» деген қауіпті мен де естіп қаламын. Бұл дұрыс 
та. Біз бір адамның қолына көп жердің кетіп қалмауын қадағалап отыр
мыз. Бұл тұрғыда, Үкіметпен бекітілген жердің болуы мүмкін ең жоғары 
шекті мөлшері белгіленген. Нақтырақ айтқанда, жердің бір азамат неме
се заңды тұлғаның қолына шамадан тыс шоғырлануына жол берілмеуі 
үшін арнайы шектеулер бар. Әр облыстың, әр ауданның жер алу бойын
ша өз мөлшері айқындалған. Бұл жерде де ел азаматының шетел азама
тына қарағанда үлкен басымшылығын атап өткен жөн.

Тағы бір мәселе, елді мекендер маңайындағы жерлер туралы болып 
отыр. Ауылда екінің бірі мал ұстайды, демек аумағы белгіленген жайы
лым қажет. Егер ол ауыл халқының саны көбейіп жатса, оның көлемін 
де ұлғайту қажет болады. Және бұл жерлер мемлекет меншігінде бо
луы керек. 

Көп мемлекеттерде жерді жалға беру тәжірибесі бұрыннан бар. Бірақ 
біз үшін қазіргі жерге мемлекеттік меншік және жеке меншік нысандары 
заң жүзінде танылған өз тәжірибеміз тиімді. Мысалы, жердің қойнауы, 
өзендер мен көлдер, басқа да стратегиялық маңызы бар нысандар мем
лекет меншігінде болады. Мысалы, сатып алынған немесе жалға алған 
жер астынан кен қоры табылса, ол мемлекет меншігі саналады. 

Халықтың өз еркін білдіріп, шеруге шығуы бұл демократиялық мем
лекетке тән көрініс. Бірақ, оның арты бейберекетсіздікке ұласып кетпеуі 
қажет. Біздің елде осындай болуын тілеп отырғандар да аз емес. Ондай 
пиғылдыларды алыстан іздеудің қажеті де жоқ. Олардың жетегінде кет
сек, біз ел дамуын кемінде 50 жылға дейін тежейміз. Сондықтан сезімді 
ақылға жеңдіріп, мәселеге байыппен қараған жөн деп ойлаймын. 

   – Әңгімеңізге рахмет. 

 Әңгімелескен
Мұрат АҚЫНҰЛЫ.

кИЕЛІ жЕРІМІздІҢ
ИЕСІ ХАЛЫҚ

Биылғы жылдың 1 шілдесінен бастап қолданысқа енуі тиіс  «Жер кодексіне өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» заң төңірегінде талқылаулар қызып тұр, сонымен 
қатар түсінбеушілік те жоқ емес. Осыған орай біз Парламент Сенатының депутаты 
Мұрат БАҚТИЯРҰЛЫН әңгімеге тартқан едік.

Биыл «Қызылорда электр тарату тораптары 
компаниясы» АҚ-ның құрылғанына – 50 жыл. Әр 
жылдары атауы, құрылымы өзгергенімен, аймақ 

экономикасының өркендеуіне өлшеусіз үлес қосқан 
мекеме жартығасырлық белесті абыроймен асты. 

Мерейтойлық іс-шараға облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаев қатысып, құттықтау сөзін арнады.
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Ұлы Жеңіске 
– 71 жыл

Ұлы Отан соғысында ерлігі елге аңыз 
болып тараған қаһармандарымыздың 
бірі – Ерденбек Ниетқалиев. Ол 1914 
жылдың 3 ақпанында Батыс Қазақстан 
облысы Жәнібек ауданына қарасты Қа
мысты ауылында дүниеге келген. Орта 
мектепті бітірісімен Алматыдағы мал
дә рігерлік институтына түсіп, оны 1936 
жылы үздік тәмамдады. Қызылорда об

лысына мамандығы бойынша жұмысқа 
жіберіледі. 1939 жылы Арал қаласында 
жер шаруашылығы бөлімін басқарған ол 
Кеңес армиясы қатарына шақырылады. 
Армияда 1940 жылы кіші лейтенант атағын 
алған Ерденбек Ұлы Отан соғысына 1941 
жылдың қазан айында аттанды. Содан 1945 
жылдың ақпан айына дейін қан майданда 
Отан үшін жаумен күресті. 

Майдангер алдымен Тула қорғаныс 
шебіндегі Угодский завод деген село 
маңында жауға қарсы тұрды. Мұнан соң 
Мәскеуді неміс әскерлерінен қорғауда ерлік 
көрсетті. Кейін Кашираны қорғап, Тула 
бағытындағы шайқастарда Венев және 
Сталиногорскті, Калуга операциясында 
Козельск пен Мосальск қалаларын азат 
етті. 1942 жылы Ерденбек қатысқан 
корпус Ржев – Вязьма бағытындағы, До
рогобужа ауданындағы ұрыстарға қа
тысып, ерлікпен көзге түсті. Сол шайқаста 
жарақат алған майдангер 1942 жылдың 
3 қазанында полкке қайта оралып, 
ПодосиновкаАристово маңындағы жау 
бе кіністерін бұзып, оның тылына  Ржев
Сы чев темір жол байланысын үзіп, қоз
ғалысты тоқтатты. Одан кейін Ер денбек 
эскадроны Никишкино деревня сын дағы 
қырғын соғыста жауға соққы берді. Бірақ 
30қарашада өзі ауыр жарақат алады. Село 
тұрғындары оны көтеріп партизандарға 
тапсырды. Мұнан соң майдангер само
летпен «үлкен жерге» жеткізіліп, ем алады. 
Ерденбекті полкі өлді деп жүргенде, ол 
1943 жылы Орталық майдан операциясына 
қайта араласып, үш рет жау шебін бұзып, 
үлкен ерлік көрсетті. 

Мұнан соң ардагер 1943 жылдың 
қарашасында ГомельРечника және 
КалинковичкоМозырь операциясына да 
қатысты. Орлов және Брянск бағытындағы 
ұрыстарда гвардия аға лейтенанты 
Ерденбек Ниетқалиев эскадроны ерлікпен 
көзге түсті. 1944 жылы оның эскадроны 
Радзынь, Лукув, Седлец бағытында 
жауға қарсы қатты соққы беріп, Седлец 
қаласының шетіне дейін жетті. Осы 
жылы 12ші атты полк Седлец қаласын 
жаудан азат етті. Осы ұрыс нәтижесінде 
батырға гвардия кипатаны атағы берілді. 
Сөйтіп, Ерденбек эскадроны жауды 
Россия, Белоруссия, жерінен қуып шығып, 
батыстық Буг өзенінен бірінші болып өтті. 
Одан әрі КСРОПольша шеқарасынан 
өтіп, фашистерді поляк жерінде талқан
дауға кірісті. Одан әрі 1945 жылдың 
20 қаңтарында ПольшаГерманияның 
бұрынғы шеқарасына жетіп, Померания 

үшін ұрысқа қатысты. 
Ұлы Отан соғысында атты әскерлер 

танк, артиллерия, жаяу әскерлермен бірігіп 
жаумен айқасты. Сондайақ, жоғары бас
шылық тапсырмасымен жау бекінісін 
бұзып, оның тылына талай рет өтіп, 
сойқан әрекеттер жасады. 1942 жылдың 28 
қарашасында Смоленск облысы Сычевский 
ауданындағы соғыста жау шебін бұзып, 

оның тылына өткен Ерденбек эскадронын 
жау қоршап алып, көзін жоймақ болды. 
Алайда қарсы соққы көрсетіп, үш күн 
бойы ауыр соғыста Ерденбек Ниетқалиев 
аттылары 80 неміс солдаты мен офицерін 
қырып, жаудың бронепоезын істен 
шығарды. 1943 жылдың жазында Орлов 
және Брянск операциясында жау тылына 
өткен Ерденбек басқарған аттылар не
містің үлкен бір тобын талқандады.

ПольшаГермания шекарасына жет
кен Ер денбектің 12аттылар полкіне 
1945 жылдың 29 қаңтарында Кюдо өзе
нінің батысында жаудан жеңіп алған 
кең алқапты сақтап, жау күшінің қайта 
бірігуіне мүмкіндік бермеу тапсырылады. 
Осы ұрыста бөлінген Рацебур қаласының 
түстігінде бекінген Ерденбек эскадроны 
жаудың 15 дивизиясына жататын «Ост
ланд» СС жаяу әскер бөлімшесі мен 23 
механикаландырылған «Недерланд» СС 
дивизиясының сан рет жасаған жорығына 
қарсылық көрсетіп, жауды талқандады. 
Сол ұрыста ауыр жарақат алған батыр 
жаудың көзін жойып, өзі де оққа ұшты. 
Бұл 1945 жылдың 2 ақпаны еді. Артынша 
кеңес күштері жеткенде 150дей жауынгері 
бар Ерденбек эскадронынан тек оншақты 
жауынгер қалыпты. Осы ұрыста 400дей 
неміс солдаты мен офицері жан тапсырды. 
Сондайақ, жаудың 3 ауыр зеңбірегі, 6 
станковый пулеметі расчетымен және 
80 неміс солдаты мен офицері қолға 
түсті. 

Майдан даласында 
көрсеткен ерлігі үшін 
оған ССРО Жоғары 
Кеңес Президиумы 1945 
жылғы 24 наурыздағы 
Указымен Кеңестер Ода
ғының Батыры атағы өзі 
өлгеннен кейін берілді. 
Майдан даласында жау
ға қарсы жойқын соқ
қы берген Ерденбек 
Поль шаның Оконек 
қаласында көз жұмды. 
Майдангердің әрбір ісі 
бағалауға тұрар лық. 
Ол көзі тірісінде «Жау
ынгерлік Қызыл ту», 
«Қызыл Жұлдыз» ор дендері және «За от
вагу» медалімен мара пат  талды. Оның 
өз Отанына деген сүйіс пеншілігін соғыс 
кезінде еліне жазған хаттарынан байқауға 
болады. Ол өз сөзінде ер азамат үшін 
алдымен елге, жерге деген махаббат болу 
керек екенін көп айтатын. Ерденбектің үйге 
жазған хаттарында ерекше аландағандары 
інілері Әнуар мен Оспан болыпты. Оспан 
соғыста хабарсыз кетті. Әнуар шекараға 
жақын жерде болатын, үлкен қоршауда 
қалып, барлық құрамдарымен жау қолына 
түседі. Бірде жұмыс атқарып жатқан 
қазақтарға қарап, бір неміс офицері екінші 
неміске «Лас, шошқа!» деген көрінеді. 
Кенет айтылған бұл сөзге шамданған 
Әнуар, немісше «Өзің лас, шошқасың» деп 
өңменінен түріп жіберсе, аңдамай тұрған 
неміс шалқасынан құлайды. Содан олар 
Әнуарды «Өлім лагеріне» жабады. Бірақ, 
өлім жазасы өзгертіліп, ол 10 жылға кесілді. 
Сірә, Әнуар жасынан неміс тілін жақсы 
білгендіктен жағдайды түсіндіріп айтса 
керек. Көп ұзамай Бавария түрмесінде 
жатқан Әнуарды Кеңес армиясы келіп 
жетіп, түрмедегілермен бірге босатады. 
Әнуардың ісімен танысқан «Ерекше бөлім» 
офицерлері оны ақтап, армия қатарына 
қосады. Содан демобилизациямен елге 
оралған Әнуар, Қызылордада тұратын ата
анасының үйіне келіп, облыстық атқару 
комитетіне мамандығымен қызметке тұ
ра ды. Бұл 1946 жыл болатын. Бірақ, көп 
ұзамай, Әнуардың ісімен Қауіпсіздік ко
ми теті айналысып, қайтақайта шақыра 
бастайды. 

Ақырында 1947 жылдың желтоқсан 
айында ол жазаға ілініп, Қостанайдың 
Жетіғарасына жіберіледі. Осында жүріп 
Майымжан Жұматова атты қызбен бас 
қосып, отау тігеді. Жетіғарада Шолпан, 
Айман атты екі қыз дүниеге келді. 
1954 жылдың қаңтарында жер аудару 
мерзімі аяқталып, Тараз қаласына 
көшіп келеді. Ол кезде Әнуардың әке
шешесі Жамбылда тұратын. Мамандығы 
бойынша бухгалтерлік қызмет атқарады. 
Бұл жерде тағы Айжан атты қыз, Есет, 
Бекет есімді екі ұл дүниеге келді. Кейін 
Әнуардың атаанасы, өзі дүниеден өтті.  
Жұбайы Майымжан бес баласымен Тараз 
қаласында тұрып жатыр. Майдангердің 
атасы Менеш есімді кісі, жәй қарапайым 
шаруа адамы. Менештің үш ұл, екі қызы 
болған. Балаларының барлығы білім алып, 
қызмет атқарған. Осындай өнегелі отба
сынан шыққан батырдың ерлігі кейінгіге 
өшпес өнеге.   

Ержан УӘЙІС, 
Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері. 

ЕРЛІГІ ЕРЕН 
ЕРДЕНБЕК 

Аға буын 
өкіл дерінің өне
гелі өмір жолын, 
елхалқы үшін 
жаса ған қызметін 
ұрпақтан ұрпақ қа 
жеткізіп, халық 
жадында жаң
ғыр тып отыру 
– ғиб раты мол, 
із гі лігі үлкен іс. 
Олар дың өмірі 
ке лер ұрпақ 
үшін тағылым, 
үлгі. Сондықтан 

да тарихтың сарғайған беттерін қайталап 
ашып, ұлт болып ұйысу, мемлекет болып 
қалып тасу жолында еңбек етіп, тер төккен 
тұлғаларды ұлықтаудың мәні мен маңызы 
қашанда жоғары. Шүкір, ел тәуелсіздігімен 
бірге келген рухани азаттықтың арқасында 
ұлттық тарихымыздағы «ақтаңдақ» бет
тер ге қайта ой көзін жіберіп, тарихтың 
сан тараулы соқпақтарында есімдері ұмы 
тылуға айналған қаншама ұлттық тұл
ғаларымыз ортамызға қайта оралды. Әри
не, бұл бір күннің, бірнеше жылдардың 
немесе бір шараның аясында ғана жүзеге 
асатын іс емес екені белгілі.

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Алаштың 
анасы» атаған Сыр өңірінен қазақ тари
хында өшпес із қалдырған батырлар мен 
бишешендер, әдебиет пен мәдениеттің 
майталмандары, өнер қайраткерлері, өзі
нің тұтас ғұмырын мемлекет қызметіне 
арнаған тұлғалар шықты. 

ХІХ ғасырда өмір сүріп, «қара қылды 
қақ жарған» әділ би, «от ауызды орақ 
тілді» шешен атанып, есімі Сыр өңірі мен 
Арқа жұртына кең танылған Бозжан би 
елі құрметтеп, халық сыйлаған кісілердің 
бірі болған. Қазақта «Ата көрген – оқ 
жонар, ана көрген – тон пішер» деген сөз 
бар. Осы бір қарапайым ғана сөз ата тек, 
көргенділік пен тәрбие деген ұғымдардың 
адам өміріндегі маңызын білдірсе керек. 
Бозжан би ұрпақтары атадан қалған 
осындай тектілікті бойына сіңірген, 
өздерінің саналы ғұмырын ел игілігіне 
арнаған тұлғалар еді.

Жолмұхамбед  Құдайбергенұлы Боз
жа нов 1917 жылы Қостанай облысы, 
Қарабалық ауданы, №24 Жалпақ қамыс 
ауылында туған. 1935 жылы Алматыдағы 
Қазақ педагогикалық институтына оқуға 
түскен ол 1938 жылы Қызыл Армияның 
қатарына шақырылып, ақ финдерге қарсы 
болған соғысқа қатысады. Соғыстағы 
көрсеткен ерлігі үшін «Жауынгерлік 
Қызыл жұлдыз» орденімен марапатталады. 
1941 жылдың сәуір айында елге оралып, 
орталық комсомол комитетінде жауапты 
қызмет атқарады. 1941 жылдың тамыз 
айында Алматыда жасақталған 316 
дивизияның Б.Момышұлы басқаратын 
батальонындағы пулемет ротасының 
политругі болып, Мәскеуді жаудан 
қорғаудағы ұрысқа қатысады. Ж.Бозжанов 
бар болғаны 24 жыл ғана өмір сүрді. 
Мектеп қабырғасынан бастап, Отаным –
жарқын болашағым, сен сол қоғамда өмір 
сүресің, достық, теңдік, бостандық деген 

идеямен тәрбиеленген Жолмұхамбед 
Отанының нағыз көзі ашық, көкірегі 
ояу азаматы болып, тәрбиеленіп өмір 
жолын бастады. Оның шыққан тегі, еліне 
белгілі, саналы ғұмырын, жаңа заманның, 
жаңа қоғамның істеріне шын берілген 
азаматтардың отбасы еді. Оның үстіне 
Жолмұхамбедтің табиғат берген азаматтық 
қасиеті мен бойына қалыптасып келе 
жатқан дарындылығы, ұлтжандылығы 
болашақ мақсатының бағдаршамы бола
тын. Жолмұхамбедтің табиғат берген қа
білеті мен қасиетін, азаматтық тұлғасын, 
өмірі мен өлімі белдескен қиынқыстау 
кездерде Б.Момышұлының танып білуі, 

қарамағындағы жүздеген әскери адам
дардың ішінде назары түсуі бекерден
бекер емес еді. Оны туған бауырындай 
«Жолтай» деп, өзіне демеу жасап, қазақи 
қасиет пен алтынның сынығы деп бағалауы 
Баукеңнің бойындағы табиғаттан дарыған 
көрегенділігі болатын. Б.Момышұлы әс
кери заңдылыққа бармай, өзінің батыры 
Жолмұхамбед Бозжановты баяғының ба
тырларынша еркелетіп «Жолтай» десе, 
ал Жолмұхамбед Бауыржан Момышұлын 
“жолдас комбат” немесе “жолдас ко
мандир” демей, «Ақсақал» деп атап, бір
біріне жарасымдылықпен сыйласқан. 

Бозжан бидің бір ұрпағы Нұрмұхамбед 
Бозжанов – мемлекет және қоғам қай
раткері. Ол 19341944 жылдары Қазақ 
ССР Жоғарғы Кеңесінің төрағасы, Алматы 
облыс тық  партия комитетінің бірінші 
хатшы сы қызметтерін атқара жүріп, еліміз
дің дамуы мен өркендеуіне үлес қосқан. 

Нұрмұхамбед Құдайбергенұлы Боз
жанов 1906 жылы Торғай облысының 
Денисовка селосында туған. 1920 жылы 
14 жасқа толғанда орыс кулагы Антон 
Провадинге жалшы болып жүріп, оқуын 
тастамай орталау жетінші сыныпты 
Денисовка селосында бітіріп шығады. 
1922 жылы комсомолдың қатарына өтеді. 
1924 жылы оны Қостанайдағы аумақтық 
кеңес партия оқуына жібереді.  Оқуды 
бітіргеннен кейін сол округтегі Қарабалық 
аудандық комсомол комитетінің бірінші 
хатшысы қызметін атқарады. 1928 жылы 
БКП (б) қатарына қабылданады. 1928
1929 жылдары батырақтар комитетінің 
төрағасы, кейіннен жұмысшышаруа 
бақылау инспекциясы төрағасының орын
басары, 1930 жылы Жетіқара аудандық 
партия комитетінің бірінші хатшысы 
болады. 1931 жылы Алматыдағы пар
тия қызметкерлерінің курсына оқуға 
жібе ріледі. 1932 жылы Алматы облысы, 
Октябрь ауданындағы қой кеңшары партия 
коми тетінің хатшысы. 1934 жылы Қастек 
аудандық партия комитетінің бірінші 
хатшысы қызметтерін атқарды. 

Нұрмұхамбед қай қызметте де өзінің 

қарапайымдылығы мен іскерлігін таныта 
білген.   

Жармұхамбед Құдайбергенұлы Боз
жа нов 1913 жылы Қостанай облысы, 
Орджоникидзе ауданы Аят ауылында 
жалшы отбасында дүниеге келген. 1918
1922 жылдары балалар үйінде, 19221928 
жылдары әкесінің тәрбиесінде болған. 
1929 жылы ұжымшарларды ұйымдастыру 
жұмысына қатысқан. 19301932 жылдары 
Қостанай облысындағы астық кеңшарында 
еңбек еткен және өндірістен қол үзбей 
ФЗУ мектебінің ұста мамандығында оқы
ған. 19321933 жылдары Октябрь ауда
нындағы Октябрь кеңшарында комсомол 

комитетінің хатшысы болып қызмет ат
қарған. 19331935 жылдары осы шаруа
шы лықта ферма меңгерушісі болып жұ
мыс істеген. 19351938 жылдары Қызыл 
армияның қатарында қызметте болған. 
19381939 жылдары Алматы облысы 
Шелек ауданында партия жұмысында 
болған. 19391940 жылдары Солтүстік 
Қазақстан облысы Петропавловск қала
сындағы облыстық «Ленин туы» газетінің 
көлікөндірістік бөлімінің меңгерушісі 
болып қызмет атқарады. 19401941 
жыл дары Талдықорған облысы, Қапал 
ауданындағы БиенАқсу қой кеңшарында 
директордың орынбасары болады. 1941 
жылдың желтоқсан айынан 1943 жылдың 
қыркүйек айына дейін Оңтүстікбатыс 
майданындағы 3ші гвардиялық армия 
179 танкіге қарсы артиллерия полкінің 
батальон командирі орынбасары, кейіннен 
командирі болып майдандағы ұрыстарға 
қатысқан. 1943 жылдың қыркүйек айында 
ауыр жараланады. 

19451947 жылдары Алматы облы
сы, Жамбыл аудандық әлеуметтік қам
сыздандыру бөлімінің меңгерушісі. 1957
1958 жылдары Алматы қаласындағы Ор
талық соқырлар қоғамы басқармасында 
жауапты қызмет атқарған. 19591962 
жылдары Алматы қаласындағы №1 өн
дірістік комбинатының цех бастығы. 
19621967 жылдары Қазақ соқырлар қо
ғамының оқуөндірістік мекемесінің ди
рек торы қызметін атқарып, зейнет дема
лысына шыққан. Ұлы Отан соғысындағы 
ерліктері үшін орденмедальдармен, Қазақ 
ССР Жоғарғы Кеңесінің грамотасы мен 
тылды игерудегі еңбегі үшін медальмен 
марапатталған. 

Жақсының аты ешқашан өлмек 
емес. Ағайынды Бозжановтарды туған 
топырақ – Сыр өңірінің халқы ұмытқан 
емес. Қашанда қадірлеп, құрмет тұтады. 
Соның бір ғана көрінісі оларға арнап көше 
есімдерінің берілуі. 

Қожахмет БАЙМАХАНОВ, 
мемлекет және қоғам қайраткері.   

ТҰҒЫРЫ БИІК 
ТҰЛҒАЛАР

«Ынтымақты ел – ырысты». Халқымыздың осынау қанатты сөзі 
қашанда өзінің өміршеңдігін дәлелдеуде. Қазалыда аталып өтілген 
«Бірлік күні»  мерекесі достық аталатын ұлы ұғымның қадір-қасиетін 
тағы да баршаға паш етті. Мереке барысында түрлі ұлт өкілдерінің 
қатысуымен болған концерттік бағдарламалар мен шаралар көпшілікті бір 
серпілтіп тастады. Салтанатты шара жылдағыдан ерекше, аса тартымды 
ұйымдастырылды.  

 Бірлік күні мерекелік шерумен басталды. Әйтеке би көшесінен бастап орталық алаңға дейін 
сәнсалтанатпен жүріп өткен шеруге мыңнан астам тұрғындар мен қонақтар қатысты. Зеңгір 
аспанда шарықтай ұшқан аппақ көгершіндер мен игі тілектер жазылған шарлар тойдың ажарын 
аша түсті. Көпшіліктің қошеметіне бөленген осынау көрініс жұртшылықтың «аспанымыз ашық 
болғай» деген ниетіне ұласты. Орталық алаңда ән айтылып, би биленді.

Тұрғындарды мерекемен құттықтаған Қазалы ауданы әкімі Нажмадин Шамұратов бірлігі 
бекем елдің берекесі кетпейтіндігіне, досы көпті жау алмайтынына кеңінен тоқталды. Алда 
тұрған міндеттерді орындау үшін бірлікті сақтау керек екенін айтты. Айта кетерлігі, Қазалы 
ауданында 13 түрлі этнос мекендейді. Олар түрлі салада еңбек етіп, аудан экономикасының 
өркендеуіне қомақты  үлестерін қосып жүр.

Тарихы бай ежелгі шаһарда көптеген ұлттың өкілдері бірінбірі жатсынуды білмей, өзара 
қыз берісіп, келін түсіріп құдажекжат атанып кеткен. Соған орай, бұл күннің қазалылықтар 
үшін мағынасы тым құнды. 

 Мерекеге орай өнерпаздар әнжырдан шашу шашты. Сондайақ, халықтардың салт
дәстүрлері дәріптеліп, ұлттық өнері насихатталды. Бірлік пен ынтымақты, келісім мен 
тұрақтылықты насихаттаған осындай ісшаралар ауданның барлық жерлерінде өткізілді.

 Жұмабек ТАБЫНБАЕВ. 
Қазалы ауданы. 

МЕРЕКЕ

ЫНТЫМАҚТЫ 
ЕЛ ЫРЫСТЫ

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС
«Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 
120003, Қызылорда қаласы, Бейбарыс сұлтан көшесі, құрылыс 1, 
анықтама үшін телефондары: 8 (7242) 60-57-60, факс 8 (7242) 60-53-90, 
e.zhumabekov@korda.gov.kz «Б» корпусы бос мемлекеттік әкімшілік 
лауазымдарына орналасуға жалпы конкурс жариялайды:

1. Газ инфрақұрылымын дамыту бөлімінің басшысы («D-О-3» 
санаты, 1 бірлік, индекс № 08-1). Лауазымдық жалақысы мемлекеттік 
қызмет өтіліне қарай 109932 теңгеден 148242 теңгеге дейін (экологиялық 
коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: Өз қызметінде Қазақстан 
Республикасы Президентінің Жарлықтарын, Үкіметінің қаулылары мен 
өкімдерін, облыс әкімдігінің қаулыларын, облыс әкімдігінің шешімдері мен 
өкімдерін және басқа нормативтікқұқықтық актілерді, басқарма басшысының 
бұйрықтарын орындайды. Басқарманың құзырына кіретін мәселелеріне 
сәйкес нормативтік құқықтық актілер әзірлейді. Облыстың газбен қамту 
саласындағы құрылысы аяқталған объектілерін және басқа да объектілерін 
төлқұжаттандыру және тіркеу жөніндегі жұмыстарды жүргізеді. Қазақстан 
Республикасының Бюджет кодексіне сәйкес республикалық, облыстық 
бюджеттерді бекіту және нақтылау кезінде кезінде газ инфрақұрылымын 
дамыту мәселелеріне қатысты қаржыларға сәйкес комиссия отырысына 
ұсыныс әзірлейді. Қызылорда облысының даму бағдарламасына 
газдандыру саласы бойынша ұсыныстар әзірлейді. Республикалық, 
облыстық бюджеттердің нақтылануына байланысты, Министрліктер мен 
облыс әкімі арасындағы және басқарма басшысы мен аудан, қала әкімдері 
арасындағы келісімдерге өзгерістер мен толықтырулар енгізеді. Бөлімнің 
қызметіне жалпы басшылық жасайды және бөлімге жүктелген міндеттердің 
орындалуына жеке жауап береді. Қазақстан Республикасының «Жеке 
және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңына сәйкес 
мекемелерден және азаматтардан түскен хаттарды және сауалдарды қарап 
тиісті жауап әзірлейді. Өз құзыреті шегінде жұмылдыру дайындығы және 
жұмылдыру саласындағы шараларды іске асырады. Жергiлiктi мемлекеттiк 
басқару мүддесiнде Қазақстан Республикасының заңнамасымен жергілікті 
атқарушы органдарға жүктелетiн өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.

Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар: Техникалық ғылымдар 
және технологиялар (мұнай газ ісі) мамандығы бойынша 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 немесе А4, B4, C4, CO
4, CR2, D4, DO4, Е3, ER2 санаттарынан 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 бойынша 
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.
Кәсіби қызметті тиімді атқаруға қажетті  құзыреттер:
Бастамалық, адамдармен тіл табысуы, аналитикалық, ұйымдасты

рушылық, стратегиялық ойлау, көшбасшылық, әдептілік, сапаға бағдарлану, 
тұтынушыға бағдарлану, сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік;

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

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Еңбек 
Кодексі», «Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі», «Салық және 
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» 
кодекстерін, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттiк сатып алу туралы», 
«Мемлекеттік құпиялар туралы» заңдарын білу;

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

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

2. Қаржылық-экономикалық бөлімінің бас маманы («D-О-4» 
санаты, 1 бірлік, индекс № 03-3), (негізгі қызметкердің бала күтіміне 
байланысты демалысы кезеңіне, 02.09.2016 жылға дейін). Лауазымдық 
жалақысы мемлекеттік қызмет өтіліне қарай 83282 теңгеден 112430 
теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: Бөлімнің атқарылған жұмыстары 
туралы есебін әзірлейді. Бюджеттік өтінімдерді құру және ұсыну 
Ережесіне сәйкес бюджеттік өтінім даярлайды. Республикалық, облыстық 
бюджеттердің нақтылануына байланысты, «бюджеттік бағдарламалар» 
әзірлейді, өзгерістер мен толықтырулар енгізеді. Нысаналы трансферттер 
арқылы бюджеттен бөлінген қаржыларға Қызылорда қаласы мен аудан 
әкімдері және Басқарма басшысының арасында келісімдер дайындайды 
және өзгерістер мен толықтырулар енгізеді. Бөлімге келіп түскен кіріс 
құжаттарының уақытылы орындалуын қамтамасыз етеді. Аумақтық даму 
бағдарламасының орындалуы туралы  есебін дайындайды. Қазақстан 
Республикасының «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі 

туралы» Заңына сәйкес мекемелерден және азаматтардан түскен хаттарды 
және сауалдарды қарап тиісті жауап әзірлейді. Табиғи монополиялар 
субъектілерінің қаржылықшаруашылық ісәрекеттеріне мониторинг 
жүргізеді.

Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар:    
1) Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес (экономика немесе 

мемлекеттік және жергілікті басқару немесе есеп және аудит немесе қаржы) 
мамандығы бойынша жоғары білім;

2) Жұмыс тәжірибесі талап етілмейді.
Кәсіби қызметті тиімді атқаруға қажетті  құзыреттер:
1) Бастамалық, адамдармен тіл табысуы, аналитикалық, 

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

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

3) Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Еңбек 
Кодексі», «Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі», «Салық және 
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» 
кодекстерін, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттiк сатып алу туралы», 
«Мемлекеттік құпиялар туралы» «Тұрғын үй қатынастары туралы»,«Энергия 
үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы»,«Электр энергетикасы 
туралы» заңдарын білу;

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

5) осы санаттағы лауазымдар бойынша функционалдық міндеттерді 
орындау үшін қажетті басқа да міндетті білімдер.

Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) «Б» корпусының әкімшілік мемлекеттік лауазымына орналасуға 

конкурс өткізу қағидаларына (бұдан әрі – Қағидалар) 2қосымшаға сәйкес 
нысандағы өтініш;

2) 3х4 үлгідегі суретпен Қағидаларға 3қосымшаға 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 нотариалдық куәландырылған көшірмесі);

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

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

Бұл ретте, персоналды басқару қызмет (кадр қызметі) құжаттардың 
көшірмелерін түпнұсқалармен салыстырып тексереді.

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

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

Жалпы конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар конкурс өткiзетiн 
мемлекеттiк органға құжаттарын қолмақол тәртіпте, почта арқылы не 
хабарландыруда көрсетілген электрондық почта мекенжайына электронды 
түрде не «Еgov» электронды Үкімет порталы арқылы құжаттарды қабылдау 
мерзімінде тапсырады.

Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды электронды түрде электрондық 
почта не «Еgov» электронды Үкімет порталы арқылы берілген жағдайда 
азаматтар құжаттардың түпнұсқасын әңгімелесу басталғанға дейін бір сағат 
бұрын кешіктірілмей береді. 

Оларды бермеген жағдайда тұлға конкурс комиссиясымен 
әңгімелесуден өтуге жіберілмейді.

Құжаттар жалпы конкурс өткізу туралы хабарландыру соңғы 
жарияланған күннен бастап он жұмыс күні ішінде «Қызылорда облысының 
энергетика және тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінде, Қызылорда қаласы, Бейбарыс сұлтан көшесі, 
құрылыс 1, «Облыстық мекмелер үйі» ғимаратының 4 қабаты № 423 бөлме 
мекенжайда қабылданады.

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

Конкурс комиссиясы ұсынылған құжаттардың бiлiктiлiк талаптарына 
сәйкестiгiн қарайды.

Конкурс комиссиясы ұсынылған құжаттарды қарау қорытындысы 
бойынша құжаттарды қабылдау мерзімі аяқталғаннан кейін екі жұмыс күн 
ішінде олардың тиiстi «Б» корпусы мемлекеттiк әкiмшiлiк лауазымдарға 
қойылған бiлiктiлiк 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 хабарландырылады. 
Хабарландыру қатысушылардың электрондық мекенжайларына және ұялы 
телефондарына ақпарат жіберу жолымен жүзеге асырылады.

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

Жалпы конкурсқа қатысатын және әңгімелесуге жіберілген кандидаттар 
оны кандидаттарды әңгімелесу жіберу туралы хабардар ету күнінен бастап 
бес жұмыс күн ішінде «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй
коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі, Қызылорда 
қаласы, Бейбарыс сұлтан көшесі, құрылыс 1, мекенжайда өтеді.

«Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына 
орналасуға үміткерлерді Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі 
мен заңнамаларын білуге арналған тестілеу бағдарламалары: екінші 
бағдарлама B5, C4, C5, СО3, CO4, CO5, CO6, CR2, CR3, CR4, 
D4, D5, DО3, DO4, DO5, DO6, E3, ER1, ER2, ER3, EG1, EG2 
санаттарына арналған және келесіні қамтиды:

Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілін білуге арналған тест (20 
сұрақ), ұзақтығы 20 минут;

Қазақстан Республикасының Конституциясын (15 сұрақ), 
«Қазақстан Республикасының Президенті туралы» (15 сұрақ) Қазақстан 
Республикасының конституциялық заңы, «Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік қызметі туралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс
қимыл туралы» (15 сұрақ), «Әкімшілік рәсімдер туралы» (15 сұрақ), «Жеке 
және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» (15 сұрақ), 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» (15 сұрақ), «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзінөзі басқару 
туралы» (15 сұрақ) Қазақстан Республикасының заңдарын бiлуге арналған 
тесттер.

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

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

«Б» корпусының лауазымына үміткерлердың жеке қасиеттерін 
бағалауға арналған тестілеу бағдарламалары: екінші бағдарлама B5, 
C4, C5, СО3, CO4, CO5, CO6, CR2, CR3, CR4, CR5, D4, D5, 
DО3, DO4, DO5, DO6, E3, E4, E5, ER1, ER2, ER3, ER4, ER
5, EG1, EG2, EG3, EG4 санаттарына арналған және келесіні қамтиды:

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

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

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

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

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

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар ретінде 
Қазақстан Республикасы Парламентінің және барлық деңгейдегі мәслихат 
депутаттарының, Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген 
тәртіпте аккредиттелген бұқаралық ақпарат құралдарының, басқа 
мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестіктердің (үкіметтік емес 
ұйымдардың), коммерциялық ұйымдардың және 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, Қағидалардың 30тармағында 
көрсетілген ұйымдарға тиесілілігін растайтын құжаттардың түпнұсқасын 
немесе көшірмелерін ұсынады. 

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

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

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

«Қызылорда облысының энергетика 
және тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінің конкурстық комиссиясы.
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«Жер қатынастары саласындағы мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер регламенттерін бекіту туралы» Қызылорда 

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

(Жалғасы. Басы өткен санда).

«Іздестіру жұмыстарын жүргізу үшін жер учаскелерін пайдалануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

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

1 Рәсімнің (іс-қимылдың) 
нөмірі

1 2 3 4 5 6

2 Құрылымдық бөлімшелердің
 атауы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Уәкілетті 
орган

Уәкілетті 
орган

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері

3 Рәсімнің (іс-қимылдың) атауы 
және олардың сипаттамасы

құжаттарды тіркейді және 
көрсетілетін қызметті 

алушыға не оның өкіліне 
өтініштің көшірмесін 

береді

құжаттарды 
қарайды

ұсынылған құжаттардың 
толықтығын тексереді, 

құжаттардың толық емес 
топтамасы ұсынылған жағдайда 
өтінішті қараудан бас тартуды 

дайындайды 

құжаттардың толық 
топтамасы  ұсынылған 

жағдайда рұқсат 
жобасын  дайындайды

рұқсатқа 
қол қояды

рұқсатты 
тіркейді

4 Келесірәсімді (іс-қимылды) 
орындауды бастау үшін 

негіз болатын мемлекеттік 
қызметті көрсету бойынша 
рәсім (іс-қимыл) нәтижесі

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына ұсынады

құжаттарды 
уәкілетті органға 

жолдайды

өтінішті қараудан бас тартуды 
тіркейді және көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның 

өкіліне береді

рұқсат жобасын 
көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады

рұқсатты 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
кеңсе қызметкеріне 

жолдайды

рұқсаттың көшірмесін  
көрсетілетін қызметті 

алушыға не оның 
өкіліне береді

5 Орындалу
мерзімі

15 минуттан аспайды 1 жұмыс күні 
ішінде

2 жұмыс күні ішінде 5 жұмыс күні ішінде 1 жұмыс күні 
ішінде

1 жұмыс күні ішінде

«Іздестіру жұмыстарын жүргізу үшін жер учаскелерін пайдалануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

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

1 Рәсімнің (іс-қимылдың) 
нөмірі

1 2 3 4 5 6

2 Құрылымдық бөлімшелердің
 атауы

Мемлекеттік корпорация 
қызметкері

Мемлекеттік 
корпорацияның 

жинақтау бөлімінің 
қызметкері

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Уәкілетті орган Мемлекеттік 
корпорация 
қызметкері

3 Рәсімнің (іс-қимылдың) атауы 
және олардың сипаттамасы

құжаттарды тіркейді 

құжаттарды 
көрсетілетін қызметті 
берушіге  жолдайды

құжаттарды 
тіркейді

құжаттарды қарайды ұсынылған құжаттардың 
толықтығын тексереді,  

құжаттардың толық емес 
топтамасы ұсынылған 

жағдайда өтінішті қараудан 
бас тартуды дайындайды 

 өтінішті қараудан
 бас тартуды

тіркейді

4 Келесі рәсімді (іс-қимылды) 
орындауды бастау үшін 

негіз болатын     мемлекеттік    
қызметті көрсету бойынша 
рәсім (іс-қимыл) нәтижесі

көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның 

өкіліне құжаттардың 
қабылданғаны не 

құжаттарды қабылдаудан 
бас тарту туралы қолхат 

береді

құжаттарды 
көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады

құжаттарды уәкілетті 
органға жолдайды

өтінішті қараудан бас 
тартуды тіркейді және 

Мемлекеттік корпорацияға 
жолдайды 

өтінішті қараудан
 бас тартуды
көрсетілетін 

қызметті алушыға 
не оның өкіліне 

береді

5 Орындалу
 мерзімі

15 минуттан аспайды 1жұмыс күні ішінде, 
мемлекеттік қызмет 
көрсету мерзіміне 

кірмейді

15 минуттан аспайды 1 жұмыс 
күні ішінде

2 жұмыс 
күні ішінде

15 минуттан 
аспайды

кестенің жалғасы

1 Рәсімнің (іс-қимылдың) нөмірі 7 8 9 10

2 Құрылымдық бөлімшелердің
 атауы

Уәкілетті 
орган

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері

Мемлекеттік корпорация 
қызметкері

3 Рәсімнің (іс-қимылдың) атауы және олардың 
сипаттамасы

құжаттардың толық топтамасы ұсынылған 
жағдайда рұқсат жобасын  дайындайды

рұқсатқа қол 
қояды

рұқсатты 
тіркейді

рұқсаттың көшірмесін
тіркейді

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

қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) 
нәтижесі

рұқсат жобасын көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады 

рұқсатты көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдайды

рұқсаттың көшірмесін  
Мемлекеттік 

корпорацияға жолдайды

рұқсаттың көшірмесін 
көрсетілетін қызметті 

алушыға не оның өкіліне 
 береді

5 Орындалу мерзімі 5 жұмыс күні ішінде 1 жұмыс күні ішінде 1 жұмыс күні ішінде 15 минуттан аспайды

«Іздестіру жұмыстарын жүргізу үшін жер учаскелерін пайдалануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша

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

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

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы «29» ақпандағы № 375 қаулысына 2-қосымша
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «2» қазандағы № 180 қаулысымен бекітілген

«Іздестіру жұмыстарын жүргізу үшін жер учаскесін пайдалануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: облыстың, 
аудан дардың және облыстық маңызы бар қаланың жергілікті 
атқарушы органдары (бұдан әрі - көрсетілетін қызметті 
беруші).

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет нәтижелерін беру:

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

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

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

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

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі - іздестіру 
жұмыстарын жүргізу үшін жер учаскесін пайдалануға рұқсат 
беру туралы қаулы (бұдан әрі - рұқсат).

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

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет нәтижесін қағаз жеткізгіште алуға жүгінген жағдайда, 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі электрондық 
форматта ресімделеді, басып шығарылады, мөрмен және 
көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының қолымен 
куәландырылады. 

Порталда мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі көрсе-
тілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін 
қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық 
қолтаңбасы (бұдан әрі - ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат 
нысанында жіберіледі.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметі берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-
қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының 
(не оның уәкілетті өкілі: уәкілеттілігін растайтын құжат 
бойынша заңды тұлға; нотариалды куәландырылғансенімхат 
бойынша жеке тұлға) (бұдан әрі - оның өкілі) көрсетілетін 
қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға «Жер 
қатынастары, геодезия және картография сала сындағы 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің стандарттарын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрі міндетін атқарушының 2015 жылғы 27 наурыздағы 
№272 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №11050 болып тіркелген) 
бекітілген«Іздестіру жұмыстарын жүргізу үшін жер учаскесін 
пайдалануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының (бұдан әрі - стандарт) 1-қосымшасына сәйкес 
өтініш ұсынуынемесе портал арқылы электрондық құжат 
нысанындағы өтінім 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 құжат-
тарды ұсынады;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға не оның 
өкіліне құжаттар топтамасын қабылдау күні мен уақыты 
көрсетілген көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу 
туралы белгісі бар өтініштің көшірмесін (бұдан әрі – өтініштің 
көшірмесі) береді және құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады (он бес минуттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды 
қарайды және жер қатынастары саласындағы функцияларды 
жүзеге асыратын облыстың, ауданның және облыстық маңызы 
бар қаланың жергілікті атқарушы органдарының құрылымдық 
бөлімшесіне (бұдан әрі-уәкілетті орган)жолдайды (бір жұмыс 
күні ішінде);

4) уәкілетті орган ұсынылған құжаттардың толықтығын 
тексереді, құжаттардың толық емес топтамасы ұсынылған 
жағдайда, өтінішті одан әрі қараудан бас тарту туралы 
жазбаша дәлелді бас тартуды (бұдан әрі - өтінішті қараудан 
бас тарту) дайындайды, тіркейді және көрсетілетінқызметті 
алушыға не оның өкіліне береді(екі жұмыс күні ішінде);

5) құжаттардың толық топтамасы ұсынылған жағдайда, 
уәкілетті органрұқсат жобасын дайындайды және көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсынады (бес жұмыс күні 

ішінде);
6) көрсетілетін қызметті берушінің басшысырұқсатқа 

қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдайды (бір жұмыс күні ішінде);

7) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
рұқсатты тіркейді және рұқсаттың көшірмесін көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның өкіліне береді (бір жұмыс күні 
ішінде).

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) уәкілетті орган;
4) Мемлекеттік корпорация қызметкері;
5) Мемлекеттік корпорацияның жинақтау бөлімінің 

қызметкері.
8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле 

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

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызмет-
керлерінің) рәсімдері (іс-қимылдары), өзара іс-қимыл тәртібі 
реттілігінің толық сипаттамасы, сондай-ақ Мемлекеттік 
кор по рациямен және (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті 
беру шілермен өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы осы 
рег ламенттің 5-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қыз мет 
көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсе-
тілген. 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 
анықта малығы «Қызылорда облысының жер қатынастары 
басқармасы» мем ле кеттік мекемесінің, Қызылорда облысы 
әкімдігінің, Қызылорда қаласы және аудан әкімдіктерінің 
ресми интернет-ресурстарында орналастырылады.

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

берушілермен өзара іс-қимыл тәртібінің, сондай-ақ 
ақпараттық жүйелерді пайдалану тәртібінің сипаттамасы

10. Мемлекеттік 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, 
оның ұзақтығының сипаттамасы:

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

жеке басын куәландыратын құжат және (немесе) заңды 
тұлғаның сенімхаты немесе нотариалды куәландырылған 
сенімхат (жеке тұлғаға) – көрсетілетін қызметті алушының 
өкiлi жүгінген кезде (жеке басын сәйкестендіру үшін талап 
етіледі);

стандарттың 1-қосымшасына сәйкес өтiнiш;
іздестіру жұмыстарын жүргізу ауданының жоспары 

(схемасы);
іздестіру жұмыстарын орындауға тапсырманың 

көшірмесі;
Мемлекеттік корпорация қызметкерi, егер Қазақстан 

Республи касының заңдарында өзгеше көзделмесе, 
мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде ақпараттық жүйелерде 
қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді 
пайдалануға көрсетілетін қызметті алушының келісімін алады;

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды 
тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне 
тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат береді 
немесе көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі стандарттың 
9-тармағында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық 

емес топтамасын ұсынған жағдай да құжаттарды қабылдаудан 
бас тартады және стандарттың 2-қосымшасына сәйкес нысан 
бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат 
береді (он бес минуттан аспайды); 

3) Мемлекеттік корпорацияның жинақтау бөлімінің 
қызметкері құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге 
жолдайды (бір жұмыс күні ішінде, 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 уәкілетті органға жолдайды (бір жұмыс күні 
ішінде);

6) уәкілетті орган ұсынылған құжаттардың толықтығын 
тексереді, құжаттардың толық емес топтамасы ұсынылған 
жағдайда, өтінішті қараудан бас тартуды дайындайды, тіркейді 
және Мемлекеттік корпорацияға жолдайды(екі жұмыс күні 
ішінде);

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

8) құжаттардың толық топтамасы ұсынылған жағдайда, 
уәкілетті орган рұқсат жобасын дайындайды және көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсынады (бес жұмыс күні 
ішінде);

9) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы рұқсатқа 
қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдайды (бір жұмыс күні ішінде);

10) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
рұқсатты тіркейді және рұқсаттың көшірмесін Мемлекеттік 
корпорацияға жолдайды (бір жұмыс күні ішінде);

11) Мемлекеттік корпорация қызметкері рұқсаттың 
көшірмесін 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 көрсе-
тілетін қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті алушы 
рәсімдерінің (іс-қимылдарының) кезектілігі мен жүгіну 
тәртібінің сипаттамасы:

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

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
элект  рондық сұраныс пен құжаттарды қабылдайды, көрсе-
тілетін қызметті алушының не оның өкілінің «жеке каби-
нетіне» мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін алу күні 
мен уақыты көрсетіле отырып, құжаттардың қабылданғаны 
туралы хабарлама жолдайды және құжат тарды көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсынады (он бес минуттан 
аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды 
қарайды және уәкілетті органға жолдайды (бір жұмыс күні 
ішінде);

4) уәкілетті орган ұсынылған құжаттардың толықтығын 
тек середі, құжаттардың толық емес топтамасы ұсынылған 
жағдайда, өтінішті қараудан бас тартуды дайындайды, тіркейді 
және көрсетілетін қызметті алушының не оның өкілінің «жеке 
кабинетіне» жолдайды (екі жұмыс күні ішінде);

5) құжаттардың толық топтамасы ұсынылған жағдайда, 
уәкілетті орган рұқсат жобасын дайындайды және көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсынады (бес жұмыс күні 
ішінде);

6) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы рұқсатқа 
қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдайды (бір жұмыс күні ішінде);

7) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
мемле кеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін тіркейді және 
көрсетілетін қызметті алушының не оның өкілінің «жеке 
кабинетіне» жолдайды (бір жұмыс күні ішінде).

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

«Іздестіру жұмыстарын жүргізу үшін жер учаскелерін пайдалануғарұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 4-қосымша

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

«Іздестіру жұмыстарын жүргізу үшін жер учаскелерін пайдалануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 5-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес - процестерінің анықтамалығы

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

«Мемлекет жеке меншікке сататын нақты жер учаскелерінің кадастрлық (бағалау) құнын бекіту» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

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

1 Рәсімнің (іс-қимылдың) 
нөмірі

1 2 3 4 5

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, көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның өкіліне 

өтініштің көшірмесінбереді

құжаттарды 
қарайды

құжаттарды 
қарайды 

актіге қол 
қояды

актіні 
тіркейді  

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

мемлекеттік қызметті көрсету бойынша 
рәсім (іс-қимыл) нәтижесі

құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысына 
жолдайды

акті жобасын
көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады

актіні көрсетілетін 
қызметті берушінің 
кеңсе қызметкеріне 

жолдайды

актіні көрсетілетін 
қызметті алушыға не 
оның өкіліне береді 

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

«Мемлекет жеке меншікке сататын нақты жер учаскелерінің кадастрлық (бағалау) құнын бекіту» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

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

1 Рәсімнің
(іс-қимылдың) 

нөмірі

1 2 3 4 5 6 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 

актіге 
қол қояды

актіні тіркейді актіні
тіркейді

4 Келесі рәсімді 
(іс-қимылды) 

орындауды бастау 
үшін негіз болатын     

мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша 
рәсім (іс-қимыл)        

нәтижесі

көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның 

өкіліне құжаттардың 
қабылданғаны 
не құжаттарды 

қабылдаудан бас тарту 
туралы қолхат береді

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

орындаушы
сына жолдайды

акті жобасын 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады

актіні көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкеріне 

жолдайды

актіні 
Мемлекеттік 
корпорацияға 

жолдайды

актіні 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға 

не оның өкіліне  
береді

5 Орындалу 
мерзімі

15 минуттан аспайды 1жұмыс 
күні ішінде, 
мемлекеттік 

қызмет көрсету 
мерзіміне 
кірмейді

15 минуттан 
аспайды

15 минуттан 
аспайды

2 жұмыс күні 
ішінде

1 жұмыс күні 
ішінде

1 сағат 
ішінде

15 минуттан 
аспайды

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы «29» ақпандағы № 375 қаулысына 3-қосымша
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «2» қазандағы № 180 қаулысымен бекітілген

«Мемлекет жеке меншікке сататын нақты жер учаскелерінің кадастрлық (бағалау) құнын бекіту» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: «Қызылорда 
облы сының жер қатынастары басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі, аудан дардың және облыстық маңызы бар қаланың 
жер қатынастары бөлімдері(бұданәрі - көрсетілетін қызметті 
беруші).

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет нәтижелерін беру:

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

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

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны: қағаз 
түрінде.

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі - жер 
учаскесінің кадастрлық (бағалау) құнының бекітілген актісі 
(бұдан әрі -акті).

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 оның уәкілетті өкілі: уәкілеттілігін растайтын құжат 
бойынша заңды тұлға; нотариалды куәландырылғансенімхат 
бойынша жеке тұлға) (бұдан әрі - оның өкілі) көрсетілетін 
қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға«Жер 
қатынастары, геодезия және картография саласындағы 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің стандарттарын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрі 
міндетін атқарушының 2015 жылғы 27 наурыздағы №272 
бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу Тізілімінде №11050 болып тіркелген) бекітілген 
«Мемлекет жеке меншікке сататын нақты жер учаскелерінің 
кадастрлық (бағалау) құнын бекіту» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының (бұдан әрі - стандарт)1-қосымшасына 
сәйкес 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 стандарттың 9-тармағына сәйкес 
құжаттарды ұсынады:

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжат тарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға не оның 
өкіліне құжаттар топтамасын қабылдау күні мен уақыты 
көрсетілген көрсеті летін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу 
туралы белгісі бар өтініштің көшірмесін (бұдан әрі – өтініштің 
көшірмесі) береді және құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады (он бес минуттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжат-
тарды қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысына жолдайды (он бес минуттан аспайды);

4) көрсетілетін қызметті берушініңорындаушысы 
құжаттарды қарайды және акті жобасын көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады (екі жұмыс күні ішінде);

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы актіге 
қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдайды (бір жұмыс күні ішінде);

6) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
актіні тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға неоның 
өкіліне береді (он бес минуттан аспайды).

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

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері 

(қызметкерлері) мен өзге ұйымдардың өзара іс-қимыл 
тәртібінің сипаттамасы 

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

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы;
4) Мемлекеттік корпорация қызметкері;
5) Мемлекеттік корпорацияның жинақтау бөлімінің 

қызметкері.
8.Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле 

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

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкер-
лерінің) рәсімдері (іс-қимылдары), өзара іс-қимылдары  ретті-
лігінің толық сипаттамасы, сондай-ақ Мемлекеттік корпо-
рациямен және (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті беруші-
лермен өзараіс-қимыл тәртібінің сипаттамасы осы регла-
менттің 4-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсе-
тудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген. 

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

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

10. Мемлекеттік корпорацияға жүгіну тәртібінің 
сипаттамасы, көрсетілетін қызметтіалушының өтінішін өңдеу 
ұзақтығы, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін 
Мемлекеттік корпорация арқылы алу процесінің, оның 
ұзақтығының сипаттамасы:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Мемлекеттік 

корпорацияға стандарттың 9-тармағына сәйкес келесі 
құжаттарды  ұсынады:

жеке басын куәландыратын құжат және (немесе) заңды 
тұлғаның сенімхаты немесе нотариалды куәландырылған 
сенімхат (жеке тұлғаға) – көрсетілетін қызметті алушының 
өкiлi жүгінген кезде;

стандарттың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 
толты рылған өтініш;

стандарттың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 
мемле кеттік жер кадастрын жүргізетін мемлекеттік кәсіпорын 
есептеген жер учаскесінің бағалау құнын айқындау актісі;

жеке басты куәландыратын құжаттар туралы, заңды 
тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтерді 
Мемлекеттік корпорацияның қызметкерi «электрондық үкі-
мет» шлюзі арқылы тиiстi мемлекеттiк ақпараттық жүйелер-
ден алады;

Мемлекеттік корпорация қызметкерi, егер Қазақстан 
Республи ка сының заңдарында өзгеше көзделмесе, мемле-
кеттік қызметтер көрсету кезінде ақпараттық жүйелерде 
қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді 
пайдалануға көрсетілетін қызметті алушының келісімін алады;

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды тір-
кейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне 
тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат бередінемесе 
көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі стандарттың 
9-тармағында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық 
емес топтамасын ұсынған жағдай да құжаттарды қабылдаудан 
бас тартады және стандарттың 3-қосым шасына сәйкес нысан 
бойынша қолхат береді (он бес минуттан аспайды); 

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

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

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттар ды 
қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің орындау-
шысына жолдайды (он бес минуттан аспайды);

6) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы 
құжаттарды қарайды және акті жобасын көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады (екі жұмыс күні ішінде);

7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы актіге 
қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдайды (бір жұмыс күні ішінде);

8) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
актіні тіркейді жәнеМемлекеттік корпорацияға жолдайды 
(бір сағат ішінде);

9) Мемлекеттік корпорация қызметкері актіні 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.

«Мемлекет жеке меншікке сататын нақты жер учаскелерінің кадастрлық (бағалау) құнын бекіту» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 4-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес- процестерінің анықтамалығы

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

«Жер учаскесінің нысаналы  мақсатын өзгертуге шешім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

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

1 Рәсімнің (іс-қимылдың) 
нөмірі

1 2 3 4 5 6

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің

 атауы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Уәкілетті 
орган

Уәкілетті 
орган

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

кеңсе қызметкері
3 Рәсімнің 

(іс-қимылдың) атауы және 
олардың сипаттамасы

құжаттарды тіркейді 
және көрсетілетін 

қызметті алушыға не 
оның өкіліне өтініштің 

көшірмесін береді

құжаттарды қарайды ұсынылған құжаттардың 
толықтығын тексереді, 

құжаттардың толық емес 
топтамасыұсынылған жағдайда, 
өтінішті қараудан бас тартуды 

дайындайды 

құжаттардың толық 
топтамасы ұсынылған 

жағдайда қаулы 
жобасын  дайындайды

қаулыға 
қол қояды

қаулыны 
тіркейді

4 Келесі рәсімді (іс-
қимылды) орындауды         

бастау үшін негіз болатын     
мемлекеттік қызметті 

көрсету бойынша рәсім        
(іс-қимыл) нәтижесі

құжаттарды 
көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады

құжаттарды уәкілетті 
органға жолдайды

өтінішті қараудан бас тартуды 
тіркейді және көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның 

өкіліне береді

қаулы жобасын 
көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады

қаулыны көрсетілетін 
қызметті берушінің 
кеңсе қызметкеріне 

жолдайды

қаулының 
көшірмесін 
көрсетілетін 

қызметті алушыға 
не оның өкіліне 

береді
5 Орындалу мерзімі 15 минуттан аспайды 1 жұмыс күні ішінде 2 жұмыс күні ішінде 14 жұмыс күні ішінде 1 жұмыс күні ішінде 1 жұмыс күні ішінде

«Жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгертуге шешім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

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

1 Рәсімнің (іс-қимылдың) 
нөмірі

1 2 3 4 5 6

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің

 атауы

Мемлекеттік 
корпорация 
қызметкері

Мемлекеттік 
корпорацияның 

жинақтау бөлімінің 
қызметкері

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Уәкілетті орган Мемлекеттік 
корпорация 
қызметкері

3 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) 

атауы және олардың 
сипаттамасы

құжаттарды тіркейді 

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушіге  
жолдайды

құжаттарды 
тіркейді

құжаттарды 
қарайды

ұсынылған 
құжаттардың 

толықтығын тексереді,  
құжаттардың толық 

емес топтамасы 
ұсынылған жағдайда, 
өтінішті қараудан бас 
тартуды дайындайды 

 өтінішті 
қараудан

 бас тартуды
тіркейді

4 Келесі рәсімді (іс-
қимылды) орындауды 

бастау үшін негіз 
болатын мемлекеттік    

қызметті көрсету 
бойынша рәсім (іс-
қимыл) нәтижесі

көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның 

өкіліне құжаттардың 
қабылданғаны 
не құжаттарды 

қабылдаудан бас тарту 
туралы қолхат береді

құжаттарды 
көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады

құжаттарды 
уәкілетті органға 

жолдайды

өтінішті қараудан 
бас тартуды тіркейді 

және Мемлекеттік 
корпорацияға 

жолдайды 

өтінішті 
қараудан 

бас тартуды
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға не оның 

өкіліне береді
5 Орындалу мерзімі 15 минуттан аспайды 1жұмыс күні ішінде, 

мемлекеттік қызмет 
көрсету мерзіміне 

кірмейді

15 минуттан аспайды 1 жұмыс күні 
ішінде

2 жұмыс 
күні ішінде

15 минуттан 
аспайды

кестенің жалғасы

1 Рәсімнің (іс-қимылдың) нөмірі 7 8 9 10

2 Құрылымдық бөлімшелердің атауы Уәкілетті орган Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе қызметкері

Мемлекеттік корпорация 
қызметкері

3 Рәсімнің (іс-қимылдың) атауы және 
олардың сипаттамасы

құжаттардың толық топтамасы ұсынылған 
жағдайда қаулы  жобасын  дайындайды

қаулыға қол қояды қаулыны тіркейді қаулының көшірмесін 
тіркейді

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

қызметті көрсету бойынша рәсім 
(іс-қимыл) нәтижесі

қаулы жобасын көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады 

қаулыны көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдайды

қаулының көшірмесін 
Мемлекеттік корпорацияға 

жолдайды

қаулының көшірмесін 
көрсетілетін қызметті 

алушыға не оның өкіліне 
 береді

5 Орындалу мерзімі 14 жұмыс күні ішінде 1 жұмыс күні ішінде 1 жұмыс күні ішінде 15 минуттан аспайды

«Жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгертуге шешім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша

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

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

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы «29» ақпандағы № 375 қаулысына 4-қосымша
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «2» қазандағы № 180 қаулысымен бекітілген

«Жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгертуге шешім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті
1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: облыстың, 
аудан дардың және облыстық маңызы бар қаланың жергілікті 
атқарушы орган дары, аудандық маңызы бар қалалардың, 
кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің әкімдері (бұдан 
әрі - көрсетілетін қызметті беруші).

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет нәтижелерін беру:

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

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

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

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

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі -жер 
учаскесінің нысаналы мақсатын өзгерту туралы не өзгертуден 
бас тарту туралы қаулы (бұдан әрі -қаулы).

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

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет нәтижесін қағазжеткізгіште алуға жүгінген жағдайда 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі электрондық 
форматта ресімделеді, басып шығарылады, мөрмен және 
көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының қолымен 
куәландырылады.

Порталда мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі көрсе-
тілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін 
қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық 
қолтаңбасы (бұдан әрі - ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат 
нысанында жіберіледі.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметі берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-
қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының 
(не оның уәкілетті өкілі: уәкілеттілігін растайтын құжат 
бойынша заңды тұлға; нотариалды куәландырылғансенімхат 
бойынша жеке тұлға) (бұдан әрі - оның өкілі) көрсетілетін 
қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға«Жер 
қатынастары, геодезия және картография саласындағы 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің стандарттарын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрі 
міндетін атқарушының 2015 жылғы 27 наурыздағы №272 
бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу Тізілімінде №11050 болып тіркелген) бекітілген «Жер 
учаскесінің нысаналы мақсатын өзгертуге шешім беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі 
- стандарт) 1-қосымшасына сәйкес өтініш ұсынуы немесе 
портал арқылы электрондық құжат нысанындағы өтінім 
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 
құжат тарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға не оның 
өкіліне құжат тар топтамасын қабылдау күні мен уақыты 
көрсетілген көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу 
туралы белгісі бар өтініштің көшірмесін (бұдан әрі – өтініштің 
көшірмесі) береді және құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады (он бес минуттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды 
қарайды және құзыреті шегінде облыстың, ауданның 
және облыс тық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы 
органының жер қаты настары саласындағы не сәулет және 
қала құрылысы саласындағы функцияларды жүзеге асыратын 
құрылымдық бөлімшесіне (бұдан әрі – уәкілетті орган) 
жолдайды (бір жұмыс күні ішінде);

4) уәкілетті орган ұсынылған құжаттардың толықтығын 
тексе реді, құжаттардың толық емес топтамасы ұсынылған 
жағдайда, өтінішті одан әрі қараудан бас тарту туралы 
жазбаша дәлелді бас тартуды (бұдан әрі - өтінішті қараудан 
бас тарту) дайындайды, тіркейді және көрсетілетінқызметті 
алушыға не оның өкіліне береді(екі жұмыс күні ішінде);

5) құжаттардың толық топтамасы ұсынылған жағдайда, 
уәкілетті орган қаулы жобасын дайындайды және көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсынады (он төрт жұмыс 

күні ішінде);
6) көрсетілетін қызметті берушінің басшысықаулыға 

қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдайды (бір жұмыс күні ішінде);

7) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
қаулыны тіркейді және қаулының көшірмесін көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның өкіліне береді (бір жұмыс күні 
ішінде).

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

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 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) уәкілетті орган;
4) Мемлекеттік корпорация қызметкері;
5) Мемлекеттік корпорацияның жинақтау бөлімінің 

қызметкері.
8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле 

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

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкер-
лерінің) рәсімдері (іс-қимылдары), өзара іс-қимыл тәртібі 
реттілігінің толық сипаттамасы, сондай-ақ Мемлекеттік 
корпорациямен және (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті 
берушілермен өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы 
осы регламенттің 5-қосымшасына сәйкес мемлекеттік 
қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында 
көрсетілген. 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 
анықта малығы «Қызылорда облысының жер қатынастары 
басқармасы» мемле кеттік мекемесінің, Қызылорда облысы 
әкімдігінің, Қызылорда қаласы және аудан әкімдіктерінің 
ресми интернет-ресурстарында орналас тырылады.

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

берушілерменөзара іс-қимыл тәртібінің, сондай-ақ ақпараттық 
жүйелерді пайдалану тәртібінің сипаттамасы

10. Мемлекеттік корпорациямен және (немесе) өзге де 
көрсетілетін қызметті берушілерге жүгіну тәртібінің сипат-
тамасы, көрсетілетін қызметтіалушының өтінішін өңдеу 
ұзақтығы, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін 
Мемлекеттік корпорация арқылы алу процесінің, оның 
ұзақтығының сипаттамасы:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Мемлекеттік 
кор по рацияға стандарттың 9-тармағына сәйкес келесі құжат-
тарды ұсынады:

жеке басын куәландыратын құжат және (немесе) заңды 
тұлғаның сенімхаты немесе нотариалды куәландырылған 
сенімхат (жеке тұлғаға) – көрсетілетін қызметті алушының 
өкiлi жүгінген кезде (жеке басын сәйкестендіру үшін талап 
етіледі);

стандарттың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 
өтiнiш;

жер учаскесін сатып алу қажет болған жағдайда, жер 
учаскесінің кадастрлық (бағалау) құнының актісі;

жеке басты куәландыратын құжаттар туралы, заңды тұлға-
ны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, жер учаскесіне 
ауыртпа лықтың жоқтығы, жер учаскесіне құқық белгілейтін 
және сәйкетендіру құжаты туралы мәліметтерді Мемлекеттік 
корпорация қызметкері «электрондық үкімет» шлюзі арқылы 
тиiстi мемлекеттiк ақпараттық жүйелерден алады;

Мемлекеттік корпорация қызметкерi, егер Қазақстан Рес-
пуб  ликасының заңдарында өзгеше көзделмесе, мемле кеттік 
қызметтер көрсету кезінде ақпараттық жүйелерде қамтыл-
ған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді 
пайдалануға көрсетілетін қызметті алушының келісімін алады;

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды 
тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне 

тиісті құжат тардың қабылданғаны туралы қолхат береді 
немесе көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі стандарттың 
9-тармағында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық 
емес топтамасын ұсынған жағ дайда құжаттарды қабылдаудан 
бас тартады және стандарттың 2-қосым шасына сәйкес нысан 
бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат 
береді (он бес минуттан аспайды); 

3) Мемлекеттік корпорацияның жинақтау бөлімінің 
қызметкері құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге 
жолдайды (бір жұмыс күні ішінде, 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 уәкілетті органға жолдайды (бір жұмыс күні 
ішінде);

6) уәкілетті орган ұсынылған құжаттардың толықтығын 
тексереді, құжаттардың толық емес топтамасы ұсынылған 
жағдайда, өтінішті қараудан бас тартуды дайындайды, 
тіркейді жәнеМемлекеттік корпорацияға жолдайды(екі жұмыс 
күні ішінде);

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

8) құжаттардың толық топтамасы ұсынылған жағдайда, 
уәкілетті орган қаулы жобасын дайындайды және көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсынады (он төрт жұмыс 
күні ішінде);

9) көрсетілетін қызметті берушінің басшысықаулыға 
қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдайды (бір жұмыс күні ішінде);

10) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
қаулыны тіркейді және қаулының көшірмесін Мемлекеттік 
корпорацияға жолдайды (бір жұмыс күні ішінде);

11) Мемлекеттік корпорация қызметкері қаулының 
көшірмесін тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не 
оның өкіліне береді (он бес минуттан аспайды).

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

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

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

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
элект рондық сұраныс пен құжаттарды қабылдайды, көрсе-
тілетін қызметті алушының не оның өкілінің «жеке каби-
нетіне» мемлекеттік көрсе тілетін қызмет нәтижесін алу күні 
мен уақыты көрсетіле отырып, құжат тардың қабылданғаны 
туралыхабарлама жолдайды және құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсынады (он бес минуттан 
аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды 
қарайды және уәкілетті органға жолдайды (бір жұмыс күні 
ішінде);

4) уәкілетті орган ұсынылған құжаттардың толықтығын 
тексе реді, құжаттардың толық емес топтамасы ұсынылған 
жағдайда, өтінішті қараудан бас тартуды дайындайды, тіркейді 
және көрсетілетінқызметті алушының не оның өкілінің«жеке 
кабинетіне» жолдайды(екі жұмыс күні ішінде);

5) құжаттардың толық топтамасы ұсынылған жағдайда, 
уәкілетті органқаулы жобасын дайындайды және көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсынады (он төрт жұмыс 
күні ішінде);

6) көрсетілетін қызметті берушінің басшысықаулыға 
қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдайды (бір жұмыс күні ішінде);

7) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
мемле кеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін тіркейді және 
көрсетілетін қызмет ті алушының не оның өкілінің «жеке 
кабинетіне» жолдайды (бір жұмыс күні ішінде).

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

 «Жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгертуге шешім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 4-қосымша

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

«Жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгертуге шешім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 5-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде

«Тұрғын үй көмегін 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

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 рәсім (іс-
қимыл) нәтижесі

көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның 

өкіліне құжаттардың 
қабылданғаны 

немесе  құжаттарды 
қабылдаудан бас 

тарту туралы қолхат 
береді

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады

құжаттарды  
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

орындаушы 
сына жолдайды

хабарламаны 
көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады

хабарламаны  
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
кеңсе қызметкеріне 

жолдайды

хабарламаны  
Мемлекеттік 
корпорацияға 

жолдайды

хабарламаны 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға не 

оның өкіліне 
береді

5 Орындалу мерзімі 20 минуттан 
аспайды 

1 жұмыс күні 
ішінде (мемлекеттік 

қызмет көрсету 
мерзіміне 
кірмейді)

20 минуттан 
аспайды 

20 минуттан 
аспайды

5 жұмыс күні ішінде 20 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні 
ішінде

20 минуттан 
аспайды

«Тұрғын үй көмегін тағайындау» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша 

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

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ 2016 ЖЫЛҒЫ 29 АҚПАНДАҒЫ № 377 ҚАУЛЫСЫ
НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ ТІЗІЛІМІНДЕ 08.04.2016 ЖЫЛЫ № 5458 ТІРКЕЛГЕН

«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту 

туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 
23 маусымдағы №55 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

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

1. «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
регламенттерін бекіту туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 23 маусымдағы №55 
қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5070 нөмірімен 
тіркелген, «Сыр бойы» және «Кызыл ординские вести» газеттерінде 2015 жылғы 4 тамызда 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

1) көрсетілген қаулымен бекітілген «Тұрғын үй көмегін тағайындау» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламенті осы қаулы ның 1-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда 
жазылсын;

2) көрсетілген қаулымен бекітілген «Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйге 
немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үйге мұқтаж 
азаматтарды есепке алу және кезекке қою, сондай-ақ жергілікті атқарушы органдардың тұрғын 
үй беру туралы шешім қабылдауы» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы қаулының 
2-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

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

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

     
Қызылорда облысының әкімі                                                                 Қ. Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 29 ақпандағы  № 377  қаулысына 1-қосымша
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 23 маусымдағы № 55 қаулысымен бекітілген

«Тұрғын үй көмегін тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер

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

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет нәтижелерін беру:

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

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

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

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі – тұрғын үй 
көмегін тағайындау туралы хабарлама (бұдан әрі - хабарлама).

Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі 
көрсетілетін қызметті берушінің уакілетті адамының 
электрондық цифрлық қолтаңбасы (бұдан әрі - ЭЦҚ) қойылған 
электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті 
алушының «жеке кабинетіне» жіберіледі.

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

2. Мемлекеттік корпорациямен және (немесе) өзге 
де көрсетілетін қызметті берушілермен өзара іс-қимыл 

тәртібінің сипаттамасы  

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді 
(іс-қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті 
алушының (не нотариалды куәландырылған сенімхат 
бойынша оның өкілінің) (бұдан әрі - оның өкілі) Мемлекеттік 
корпорацияға «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық сала-
сындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық эконо-
мика министрінің 2015 жылғы 9 сәуірдегі №319 бұйрығымен 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде №11015 болып тіркелген) бекітілген «Тұрғын 
үй көмегін тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының (бұдан әрі - стандарт) 1-қосымшасына сәйкес 
өтініш ұсынуы немесе портал арқылы электрондық құжат 
нысанындағы сұраныс жолдауы немесе тыныс – тіршілігін 
шектейтін, ағза функциясының тұрақты бұзылуынан денсау-
лығы нашарланған көрсетілетін қызметті алушыларға, қажет 
болған жағдайда, мелекеттік қызмет көрсетуге арналған 
құжаттарды қабылдауды, тұрғылықты жеріне шығумен 
Мемлекеттік корпорацияның қызметкері жүргізеді.

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

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

стандарттың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 
өтініш; 

өтініш берушінің жеке басын куәландыратын құжаттың 
көшірмесі (көрсетілетін қызметті алушының жеке басын 

сәйкестендіру үшін түпнұсқасы);
отбасының кірісін растайтын құжаттар (тиісті мемлекеттік 

ақпараттық жүйелерден алынған мәліметтерді қоспағанда);
тұрғын үйді (тұрғын ғимаратты) күтіп-ұстауға арналған ай 

сайынғы жарналардың мөлшері туралы шоттар;
коммуналдық қызметтерді тұтынуға арналған шоттар;
телекоммуникация қызметтері үшін түбіртек-шот немесе 

байланыс қызметтерін көрсетуге арналған шарттың көшірмесі;
жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган 

жалдаған тұрғын үйді пайдаланғаны үшін жергілікті атқарушы 
орган берген жалдау ақысының мөлшері туралы шот;

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды 
тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне 
тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат береді 
немесе көрсетілетін қызметті алушымен не оның өкілімен 
құжаттардың толық емес топтамасын ұсынған жағдайда стан-
дарттың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша құжаттарды 
қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді (жиырма 
минуттан аспайды);

көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтер 
көрсету кезінде, егер Қазақстан Республикасының заңдарында 
өзгеше көзделмесе, ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен 
қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға 
Мемлекеттік корпорация ұсынған нысан бойынша рұқсат 
береді;

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

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

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжат-
тарды қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысына жолдайды (жиырма  минуттан аспайды);

6) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжат-
тарды қарайды, хабарламаны дайындайды және көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсынады (бес жұмыс күні 
ішінде);

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

8) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
хабар ламаны 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 1-қосымшасында 
келтірілген.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері 

(қызметкерлері) мен өзге ұйымдардың өзара іс-қимыл 

тәртібінің сипаттамасы

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

1) Мемлекеттік корпорация қызметкері;
2) Мемлекеттік корпорацияның жинақтау бөлімінің 

қызметкері;
3) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
4) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
5) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы.
8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле 

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

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

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 
анықтамалығы «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 ақпараттық 

жүйелерді пайдалану тәртібінің  сипаттамасы

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

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

2) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы 
электрондық сұраныс пен құжаттарды қабылдайды және 
көрсе тілетін қызметті алушының не оның өкілінің «жеке каби-
нетіне» құжаттардың қабылданғаны және мемлекеттік көрсе-
тілетін қызмет нәтижесін алу күні мен уақыты көрсетілген 
хабарлама жолданады (жиырма  минуттан аспайды);

3) электрондық сұраныс пен құжаттарды қабылдағаннан 
кейін мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті беру шінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкер-
лерінің) іс-қимылдары осы регламенттің 6-тармағының 4-7) 
тармақшаларына сәйкес жүзеге асырылады;

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

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

«Тұрғын үй көмегін тағайындау» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша 

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

«Тұрғын үй көмегін тағайындау»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 4-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы 

(Жалғасы 5-бетте).

«Мемлекет жеке меншікке сататын нақты жер учаскелерінің кадастрлық (бағалау) 
құнын бекіту» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша

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

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

«Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйге  немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үйге мұқтаж азаматтарды есепке алу және кезекке қою, 
сондай-ақ жергілікті атқарушы органдардың тұрғын үй беру туралы шешім қабылдауы» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

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

1
Рәсімнің

(іс-қимылдың) нөмірі 1 2 3 4 5 6 7 8

2
Құрылымдық 

бөлімшелердің атауы
Мемлекеттік 
корпорация 
қызметкері

Мемлекеттік 
корпорацияның 

жинақтау 
бөлімінің 

қызметкері

Көрсетілетін
 қызметті берушінің 

кеңсе қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

 Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің  
орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

Мемлекеттік 
корпорация    
қызметкері

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы «29»ақпандағы  № 377 қаулысына 2- қосымша
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015  жылғы «23» маусымдағы  № 55  қаулысымен  бекітілген

«Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйге немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үйге мұқтаж азаматтарды есепке алу және кезекке қою, 
сондай-ақ жергілікті атқарушы органдардың тұрғын үй беру туралы шешім қабылдауы» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: аудандардың, 
облыстық маңызы бар қаланың тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 
бөлімдері (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші).  

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін  
қызмет нәтижелерін беру:

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

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

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

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі – кезектің 
реттік нөмірін көрсете отырып, есепке қою туралы хабарлама 
(бұдан әрі – хабарлама) немесе «Тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық сала сын дағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет-
тер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 9 сәуіріндегі 
№319 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №11015 болып тіркелген) 
бекітілген «Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйге 
немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган 
жалдаған тұрғын үйге мұқтаж азаматтарды есепке алу және 
кезекке қою, сондай-ақ жергілікті атқарушы органдардың 
тұрғын үй беру туралы шешім қабылдауы» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі - стандарт) 
10-тармағында көзделген жағдайларда және негіздер бойынша 
мемле кеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді  
жауап (бұдан – әрі бас тарту). 

Порталда мемлекеттік көрсетілетін  қызмет нәтижесі 
көрсе тілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының 
электрондық цифрлық қолтаңбасы (бұдан әрі  - ЭЦҚ 
)  қойылған электрондық құжат нысанында көрсетілетін 
қызметті алушының «жеке кабинетіне» жіберіледі.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету 
нәтижесін қағаз тасығышта алу үшін жүгінген жағдайда 
мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі электрондық нысанда 
рәсімделеді, басып шығарылады және көрсетілетін қызметті 
берушінің уәкілетті адамының қолымен және мөрімен 
расталады.

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

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде Мемлекеттік 
корпорация және (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті 

берушілермен өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы
      
5. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет бойынша рәсімді 

(іс-қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті 
алушының (не сенімхат бойынша оның өкілінің) (бұдан 
әрі – оның өкілі) Мемлекеттік корпорацияға стандарттың 
1-қосымшасына сәйкес өтініш ұсынуы немесе портал арқылы 
электронды құжат нысанындағы сұраныс жолдауы. 

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

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

жеке басын куәландыратын құжат (түпнұсқасы жеке 
басын сәйкестендіру үшін талап етіледі);

республикалық маңызы бар қалаларда, астанада кемінде 
үш жыл тұрғанын растайтын құжаттар;

некеге тұру (бұзу) (2008 жылғы 1 маусымға дейін), отбасы 

мүшелерінің қайтыс болуы (2007 жылғы 13 тамызға дейін), 
балалардың тууы туралы куәліктердің (2007 жылғы 13 тамызға 
дейін) көшірмелері;

жалғыз тұрғын үйі авариялық жағдайда деп танылған 
тиісті жергілікті атқарушы органның анықтамасы;

халықтың әлеуметтік жағынан осал топтарына жататын 
көрсе тілетін қызметті алушы (жетім балаларды, ата-анасының 
қамқорлы ғынсыз қалған балаларды және мүгедек балаларды 
қоспағанда) өтініш жасаған кезде қосымша ұсынады:

өтініш жасаудың алдында соңғы он екі ай ішінде 
отбасының әрбір мүшесіне табысы туралы анықтама;

мемлекеттiк қызметшiлер, бюджеттiк ұйымдардың 
қызметкер лерi, әскери қызметшiлер, арнаулы мемлекеттік 
органдардың қызмет кер лері және мемлекеттiк сайланбалы 
қызмет атқаратын адамдар санат тарына жататын көрсетілетін 
қызметті алушылар өтініш жасаған кезде қосымша ұсынады:

жұмыс орнынан (қызметтен) анықтама;
ғарышкерлікке кандидаттар, ғарышкерлер ұсынады:
Қазақстан Республикасының Үкіметі берген, олардың 

мәрте бесін растайтын құжаттарды ұсынады;
отбасы тұратын тұрғын үй белгіленген санитариялық 

және техникалық талаптарға сай келмеген немесе жапсарлас, 
оқшауланбаған тұрғын үй-жайларда екi және одан да көп 
отбасы тұрып жатқан немесе отбасы құрамында кейбiр 
созылмалы аурулардың ауыр түрлерiмен ауыратын науқастар 
болып, бiр үй-жайда (пәтерде) олармен бiрге тұру мүмкiн 
болмаған жағдайда көрсетілетін қызметті алушы:

тиісті уәкілетті органның анықтамасын қосымша 
ұсынады;

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды 
тіркей ді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне 
тиісті құжаттар дың қабылданғаны немесе көрсетілетін 
қызметті алушы не оның өкілі стандарттың 9-тармағында 
көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық емес топтамасын 
ұсынған жағдайда стандарттың 3-қосымшасына сәйкес нысан 
бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат 
береді (жиырма минуттан аспайды); 

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

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

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

6) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы 
құжаттарды қарайды, хабарламаны немесе бас тартуды дайын-
дайды және көрсеті летін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады (жиырма бес күнтізбелік күн ішінде);

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

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

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

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

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық  бөлімшелері  

(қызметкерлері) мен өзге ұйымдардың өзара іс-қимыл 
тәртібінің сипаттамасы

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

1) Мемлекеттік корпорация  қызметкері; 
2) Мемлекеттік корпорацияның жинақтау бөлімінің 

қызметкері;
3) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
4) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
5) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы.
8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы 

көр се тіле отырып, құрылымдық бөлімшелер 
(қыз мет  кер лер) арасындағы рәсімдер (іс-
қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы регламенттің 
2-қосымша  сында келтірілген.

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде рәсімдердің 
(іс-қимылдардың) реттілігі, сондай-ақ өзге көрсетілетін 
қызметті берушілер және (немесе) Мемлекеттік корпора-
циямен өзара іс-қимыл тәртібінің және мемлекеттік қызмет 
көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді қолдану тәртібінің 
толық сипаттамасы осы регламенттің 4-қосымшасына 
сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 
анықтамалығында көрсетілген. 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 
анық та малығы «Қызылорда облысының энергетика және 
тұрғын үй-комму налдық шаруашылық басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің, Қызыл орда облысы әкімдігінің, 
Қызылорда қаласы және аудан әкімдіктерінің ресми интернет-
ресурстарында орналастырылады.

 
4. Мемлекеттік қызымет көрсету процесінде ақпараттық 

жүйелерді пайдалану тәртібінің сипаттамасы

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

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

2) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы элект-
рондық сұраныс пен құжаттарды қабылдайды және көрсе-
тілетін қызметті алушының не оның өкілінің «жеке каби-
нетіне» сұраныстың қабылдан ғаны және мемлекеттік көрсе-
тілетін қызмет нәтижесін алу күні мен уақыты көрсетілген 
хабарлама жолданады (жиырма минуттан аспайды);

3) электрондық сұраныс пен құжаттарды қабылдағаннан 
кейін мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызмет-
керлерінің) іс-қимыл дары осы регламенттің 6-тармағының 
4-7) тармақшаларына сәйкес жүзеге асырылады;

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

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

3
Рәсімнің

(іс-қимылдың) 
атауы және олардың 

сипаттамасы

құжаттарды 
тіркейді

құжаттарды  
көрсетілетін 

қызметті 
берушіге 

жолдайды

құжаттарды тіркейді құжаттарды 
қарайды

хабарламаны 
не бас тартуды  

дайындайды

хабарламаға не 
бас тартуға қол 

қояды

хабарламаны 
не бас тартуды 

тіркейді

хабарламаны 
не бас 

тартуды
тіркейді

4
Келесі рәсімді (іс-

қимылды) орындауды 
бастау үшін негіз 

болатын мемлекеттік 
қызметті көрсету 

бойынша рәсім (іс-
қимыл) нәтижесі

көрсетілетін 
қызметті алушыға 

не оның өкіліне 
құжаттардың 

қабылданғаны 
немесе құжаттарды 

қабылдаудан бас 
тарту  туралы 
қолхат береді

құжаттарды  
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
басшысына 

ұсынады

құжаттарды
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

орындаушы сына
жолдайды

хабарламаны не 
бас тартуды
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады

хабарламаны 
не бас тартуды   

көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкеріне 

жолдайды

хабарламаны 
не бас тартуды   
Мемлекеттік 
корпорацияға 

жолдайды

хабарламаны 
не бас 

тартуды
көрсетілетін 

қызметті
алушыға не 

оның өкіліне 
береді

5 Орындалу мерзімі 20 минуттан
 аспайды

1 жұмыс 
күні ішінде 

(мемлекеттік 
қызмет көрсету 

мерзіміне 
кірмейді)

20  минуттан 
аспайды

20 минуттан 
аспайды

25 күнтізбелік күн 
ішінде

20  минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні 
ішінде

20 минуттан 
аспайды

«Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйге немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті 
атқарушы орган жалдаған тұрғын үйге мұқтаж азаматтарды есепке алу және кезекке қою, сондай-

ақ жергілікті атқарушы органдардың тұрғын үй беру туралы шешім қабылдауы» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша

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

«Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйге немесе жеке тұрғын үй қорынан 
жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үйге мұқтаж азаматтарды есепке алу және 

кезекке қою, сондай-ақ жергілікті атқарушы органдардың тұрғын үй беру туралы 
шешім қабылдауы» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

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

«Мемлекеттік тұрғын үй қорынан  ұрғын үйге немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үйге мұқтаж азаматтарды есепке алу және кезекке қою, сондай-ақ 
жергілікті атқарушы органдардың тұрғын үй беру туралы шешім қабылдауы» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 4-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы

«II, III және IV санаттағы объектілерге мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1- қосымша  

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

1 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) 

нөмірі

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 

атауы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

кеңсе қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

3 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) 

атауы және 
олардың 

сипаттамасы

құжаттарды 
тіркейді және 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға не оның 

өкіліне өтініш 
көшірмесін береді

құжаттарды 
қарайды

ұсынылған 
құжаттардың 
толықтығын 

тексереді, ұсынылған 
құжаттардың толық 

еместігі фактісі 
анықталған жағдайда, 
өтінішті қараудан бас 
тартуды дайындайды 

өтінішті қараудан 
бас тартуға қол 

қояды

өтінішті қараудан 
бас тартуды 

тіркейді

құжаттар 
топтамасы толық 

ұсынылған 
жағдайда 

қорытындыны 
дайындайды 

қорытындыға
қол қояды

қорытындыны 
тіркейді

4 Келесі рәсімді
 (іс-қимылды) 

орындауды бастау 
үшін негіз болатын 

мемлекеттік 
қызметті көрсету 

бойынша рәсімнің 
(іс-қимылдың) 

нәтижесі

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады

құжаттарды
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

орындаушысына 
жолдайды

өтінішті қараудан бас 
тартуды көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына ұсынады 

өтінішті қараудан 
бас тартуды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушініңкеңсе 
қызметкеріне 

жолдайды 

өтінішті қараудан 
бас тартуды 
көрсетілетін 

қызметті алушыға 
не оның өкіліне 

береді

қорытындыны 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады

қорытындыны
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкеріне 
жолдайды

қорытындыны
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға не 

оның өкіліне 
береді

5 Орындалу мерзiмi 20 минуттан 
аспайды

20 минуттан 
аспайды

2 жұмыс 
күні ішінде

20 минуттан 
аспайды

20 минуттан 
аспайды

II- санаттағы 
объектілер үшін 

мемлекеттік 
экологиялық 

сараптама 
қорытындысын 
беру кезінде –

28 күнтізбелік күн 
ішінде;

III, IV- санаттағы 
объектілер үшін 

мемлекеттік 
экологиялық 

сараптама 
қорытындысын 
беру кезінде - 8 

жұмыс күні ішінде;
II- санаттағы 

объектілер үшін 
мемлекеттік 
экологиялық 

сараптама 
қорытындысын 

қайталама 
беру кезінде 

- 8 жұмыскүні 
ішінде;

III, IV - санаттағы 
объектілерүшін 

мемлекеттік 
экологиялық 

сараптама 
қорытындысын 
қайталама беру 

кезінде –
3 жұмыс күні 

ішінде

20 минуттан 
аспайды

20 минуттан 
аспайды

«II, III және IV санаттағы объектілерге мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

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

1 Рәсімнің
 (іс-қимылдың) нөмірі

1 2 3 4 5 6

2 Құрылымдық бөлімшелердің 
атауы

Мемлекеттік корпорация 
қызметкері

Мемлекеттік 
корпорацияның 

жинақтау бөлімінің 
қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы 

3 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) атауы және 

олардың сипаттамасы

құжаттарды тіркейді

құжаттарды 
көрсетілетін қызметті 
берушіге жолдайды

құжаттарды
тіркейді

құжаттарды қарайды ұсынылған құжаттардың 
толықтығын тексереді, 

ұсынылған құжаттардың 
толық еместігі фактісі 
анықталған жағдайда 
өтінішті қараудан бас 
тартуды дайындайды 

өтінішті қараудан
бас тартуға қол қояды

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 қабылданғаны 
немесе  құжаттарды 

қабылдаудан бас тарту 
туралы қолхат береді

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
орындаушысына 

жолдайды

өтінішті қараудан
 бас тартуды көрсетілетін 

қызметті берушінің 
басшысына ұсынады

өтінішті қараудан бас 
тартуды көрсетілетін 
қызметті берушінің 
кеңсе қызметкеріне 

жолдайды

5 Орындалу мерзiмi 15 минуттан аспайды 1 жұмыс күні ішінде, 
мемлекеттік қызмет 
көрсету мерзіміне 

кірмейді

20 минуттан 
аспайды

20 минуттан 
аспайды 

2 жұмыс 
күні  ішінде

20 минуттан 
аспайды 

1 Рәсімнің
 (іс-қимылдың) 

нөмірі

7 8 9 10 11 12

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 

атауы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері  

Мемлекеттік 
корпорация 
қызметкері

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

Мемлекеттік 
корпорация 
қызметкері

3 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) 

атауы және олардың 
сипаттамасы

өтінішті қараудан бас 
тартуды тіркейді

өтінішті қараудан 
бас тартуды 

тіркейді

құжаттар топтамасы толық ұсынылған жағдайда
қорытындыны дайындайды 

қорытындығақол қояды қорытындыны 
тіркейді

қорытындыны 
тіркейді

4 Келесі рәсімді
 (іс-қимылды) 

орындауды бастау 
үшін негіз болатын 

мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша 

рәсімнің 
(іс-қимылдың) 

нәтижесі

өтінішті қараудан бас 
тартуды Мемлекеттік 

корпорацияға 
жолдайды

өтінішті қараудан 
бас тартуды 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға

не оның өкіліне 
береді

көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады

қорытындыны 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
кеңсе қызметкеріне 

жолдайды

қорытындыны 
Мемлекеттік 
корпорацияға 

жолдайды

көрсетілетін 
қызметті алушыға 

не оның өкіліне 
береді

5 Орындалу мерзiмi 1 жұмыс күні ішінде 15 минуттан 
аспайды

II- санаттағы объектілер үшін мемлекеттік 
экологиялық сараптама қорытындысын беру кезінде 
– 28 күнтізбелік күн ішінде; III, IV - санаттағы 
объектілер үшін мемлекеттік экологиялық сараптама 
қорытындысын беру кезінде – 8 жұмыс күні ішінде;
II- санаттағы объектілер үшін мемлекеттік 
экологиялық сараптама қорытындысын қайталама 
беру кезінде - 8 жұмыс күні ішінде; III, IV - 
санаттағы объектілер үшін мемлекеттік экологиялық 
сараптама қорытындысын қайталама беру кезінде - 3 
жұмыс күні ішінде

20 минуттан 
аспайды

1 жұмыс 
күні ішінде

15 минуттан 
аспайды

«II, III және IV санаттағы объектілерге мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша

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

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

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ 2016 ЖЫЛҒЫ 29 АҚПАНДАҒЫ № 379 ҚАУЛЫСЫ
НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ ТІЗІЛІМІНДЕ 08.04.2016 ЖЫЛЫ № 5451 ТІРКЕЛГЕН

«Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтердің регламенттерін бекіту туралы» 

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 11 қыркүйектегі 
№159 қаулысына өзгерістер енгізу туралы 

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

1. «Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің 
регламенттерін бекіту туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 11 қыркүйектегі 
№ 159 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5156 
нөмірімен тіркелген, «Кызылординские вести» және «Сыр бойы» газеттерінде 2015 жылғы 
8 қазанда жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:

1) көрсетілген қаулымен бекітілген «II, III және IV санаттардағы объектілер үшін 
мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

регламенті осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
2) көрсетілген қаулымен бекітілген «II, III және IV санаттардағы объектілер үшін 

қоршаған ортаға эмиссияға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы 
қаулының 2-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

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

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

Қызылорда облысының әкімі                                                                 Қ. Көшербаев.

1. Жалпы ережелер 

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: «Қызылорда 
облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды 
реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесі  (бұдан әрі – 
көрсетілетін қызметті беруші). 

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін 
қызметнәтижелерін беру:  

1)  көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі; 
2) Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 

министрлігі Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат 
комитетінің «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы  
(бұдан әрі - Мемлекеттік корпорация);

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

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

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет көрсету нәтижесі – II, 
III және IV санат объектілері үшін мемлекеттік экологиялық 
сараптамасының «келісіледі/келісілмейді» тұжырым дамасы-
мен қорытындысы (бұдан әрі – қорытынды).

4. Мемлекеттік көрсетілетін  қызмет нәтижесін беру 
нысаны - электронды түрде. 

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттіккөрсетілетін 
қызметтің нәтижесін қағаз жеткізгіште алуға өтініш жаса-
ған жағдайда, мемлекеттіккөрсетілетін қызметтің нәтижесі 
электронды түрде рәсімделіп, басып шығарылады және көр-
сетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының қолымен 
мөрі қойылып куәландырылады. 

Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көрсе-
тілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электронды 
цифрлық қолтаңбасы (бұдан әрі – ЭЦҚ) қойылған электрондық 
құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушының «жеке 
кабинетіне» жолданады.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді 
(іс-қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті 
алушының (не сенімхат бойынша оның өкілінің) (бұдан әрі – 
оның өкілі) көрсетілетін қызметті  берушіге немесеОрталыққа 
«Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік қызмет 
көрсету стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Респуб-
ликасы Энергетика Министрінің 2015 жылғы 23 сәуірдегі 
№301 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді 
мем лекеттік тіркеу Тізілімінде №11229 болып тіркелген) 
бекітілген «II,III  және IV санаттағы объектілер үшін 
мемле кеттік экологиялық сараптама қорытындысын беру» 
мемле кеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі 
– стандарт) 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш 
ұсынуы немесе портал арқылы электрондық құжат нысанын-
дағы өтініш 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 құжат-
тарды  ұсынады;

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

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжат-
тарды қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысына жолдайды (жиырма минуттан аспайды);

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы 
ұсыныл ған құжаттардың толықтығын тексереді, ұсынылған 
құжат тардың толық еместігі фактісі анықталған жағдайда, 
өтінішті әрі қарай қараудан жазбаша түрде дәлелді бас тартуды 
(бұдан әрі – өтінішті қараудан бас тарту) дайындайды және 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (екі 
жұмыс күні ішінде);

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

6) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
өтінішті қараудан бас тартуды тіркейді және көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның өкіліне береді (жиырма минуттан 
аспайды);

 7) құжаттардың толық топтамасы ұсынылған жағдайда, 
көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы қорытынды 
дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 

ұсынады:
II-санаттағы объектілер үшін мемлекеттік экологиялық 

сараптама қорытындысын беру кезінде - жиырма сегіз 
күнтізбелік күн ішінде;

III, IV объектілер үшін мемлекеттік экологиялық сарапта-
ма қорытындысын беру кезінде - сегіз жұмыс күні ішінде;

II- санаттағы объектілер үшін мемлекеттік экологиялық 
сараптама қорытындысын қайталама беру кезінде - сегіз 
жұмыс күні ішінде;

III, IV-санаттағы объектілер үшін мемлекеттік экология-
лық сараптама қорытындысын қайталама беру кезінде - үш 
жұмыс күні ішінде;

алдын ала сараптаманы беру кезінде - екі жұмыс 
күні ішінде;

8) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы қорытын-
дыға қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдайды (жиырма минуттан аспайды);

9) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
қорытындынытіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не 
оның өкіліне береді (жиырма минуттан аспайды).

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

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері 

(қызметкерлері) мен өзге ұйымдардың өзара іс-қимыл 
тәртібінің сипаттамасы

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

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы;
4) Мемлекеттік корпорациясы;
5) Мемлекеттік корпорацияның жинақтау бөлімінің 

қызметкері.
8.Әрбір ресімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле 

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

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкер-
лерінің) рәсімдері (іс-қимылдары), өзара іс-қимылдары 
рет ті лігінің толық сипаттамасы, сондай-ақ өзге көрсетілетін 
қыз метті берушілер және (немесе) Орталықпен өзара іс-қимыл 
тәрті бінің және мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
ақпа раттық жүйелерді қолдану тәртібінің сипаттамасы осы 
регламенттің 5-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қыз мет 
көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсе-
тілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 
анықтамалығы «Қызылорда облысының табиғи ресурстар 
және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» мемлекеттік 
меке месінің, Қызылорда облысы әкімдігінің, Қызылорда қала-
сы және аудан әкімдіктерінің ресми интернет-ресурс тарында 
орналастырылады.

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

берушілермен өзара іс-қимыл тәртібінің, сондай-ақ, 
ақпараттық жүйелерді пайдалану тәртібінің сипаттамасы

10. Мемлекеттік корпорациямен және (немесе) өзге де 
көрсетілетін қызметті берушілерге жүгіну тәртібінің сипат-
тамасы, 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 
корпорация стандарттын 9-тармағына сәйкес келесі құжат-
тарды ұсынады:

межеленген басқарушылық, шаруашылық, инвестициялық 
және өзге қызмет бойынша көрсетілетін қызметті алушыдан 
(тапсырыс берушіден, инвестордан) не мемлекеттік эколо-
гиялық сараптамаға жататын нормативтік құқықтық актілер-
дің, жоспарлар мен бағдарламалардың жобаларын әзірлеуді 
жүргізетін мемлекеттік органның басшысынан стандарттың1-
қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;

ІІ санаттағы объектілерге мемлекеттік экологиялық 
сараптама қорытындысын алу үшін:

қоршаған ортаға әсерді бағалаудың материалдарымен бір-
ге қоршаған ортаға әсер ететін межеленген қызметтің мына дай 
құрамдағы жобалау алдындағы және жобалау құжаттамасы:

қоғамдық пікірді ескерудің нәтижесі;
бұқаралық ақпарат құралдарында өтініштердің жарияла-

нуын растайтын материалдар;
жобаның электронды нұсқасы;
жоспарланғаніс-әрекеттің экологиялық зардабы туралы 

өтініш;
эмиссия нормативтеріжобасы жағдайына:
нормативті эмиссия жобасы; 
Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік бас-

қару органдары әзірлеген  нормативтік құқықтық актілері-
нің, нормативтік-техникалық және нұсқаулық-әдістемелік 
құжаттардың жобаларын іске асыруқоршаған ортаға теріс 
әсер еткен жағдайда:

бұқаралық ақпарат құралдарында өтініштердің 
жариялануын растайтын материалдар;

III  және IV санаттағы объектілерге мемлекеттік экология-
лық сараптама қорытындысын алу үшін:

қоршаған ортаға әсерді бағалаудың оған ілеспе материал-
дарымен бірге қоршаған ортаға әсер ететін межеленген 
қыз меттің жобалау алдындағы және жобалау құжаттамасы 
кезінде:

қоғамдық пікірді ескерудің нәтижесі;
бұқаралық ақпарат құралдарында өтініштердің жарияла-

нуын растайтын материалдар;
жобаның электронды нұсқасы;
жоспарланған іс-әркеттіңэкологиялық зардабы туралы 

өтініш;
эмиссия нормативтері жобасы жағдайына:
жобаның электрондық нұсқасы;
2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды 

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

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

4) құжаттар қабылданғаннан кейін, көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 
мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі іс-қимылдары осы 
регламенттің 6-тармағының 2-8) тармақшаларына сәйкес 
жүзеге асырылады;

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

6) Мемлекеттік корпорация қызметкеріөтінішті қараудан 
бас тартуды немесе қорытындыны 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 көрсе-
тілетін қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті алушы  
рәсімдерінің(іс-қимылдарының) кезектілігі мен жүгіну тәрті-
бінің сипаттамасы:

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

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

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

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

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

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016  жылғы «29» ақпан № 379 қаулысымен бекітілген
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015жылғы «11» қыркүйектегі № 159 қаулысымен бекітілген

«II, III және IV санаттардағы объектілер үшін мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті
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«II, III және IV санаттағы объектілерге мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 4-қосымша  

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

«II, III және IV санаттағы объектілерге мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 5-қосымша  

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы 

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

«II, III және IV санат объектілері үшін қоршаған ортаға эмиссияға рұқсаттар беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша 

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

1 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) 

нөмірі

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 

атауы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

Көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
кеңсе 

қызметкері
3 Рәсімнің 

(іс-қимылдың) 
атауы және 

олардың 
сипаттамасы

құжаттарды 
тіркейді және 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға не 

оның өкіліне 
өтінімнің 

көшірмесін 
береді

құжаттарды 
қарайды

ұсынылған 
құжаттардың 
толықтығын 

тексереді, ұсынылған 
құжаттардың толық 

еместігі фактісі 
анықталған жағдайда, 
өтінімді қараудан бас 
тартуды дайындайды 

өтінімді қараудан 
бас тартуға қол 

қояды

өтінімді 
қараудан 

бас тартуды 
тіркейді

құжаттардың толық 
топтамасы ұсынылған 

жағдайда
рұқсатты немесе 

дәлелді бас тартуды 
дайындайды 

рұқсатқа
 немесе дәлелді 
бас тартуға қол 

қояды

рұқсатты 
немесе дәлелді 

бас тартуды 
тіркейді

4 Келесі рәсімді
 (іс-қимылды) 

орындауды бастау 
үшін негіз болатын 

мемлекеттік 
қызметті көрсету 

бойынша 
рәсімнің 

(іс-қимылдың) 
нәтижесі

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

орындаушы
сына жолдайды

өтінімді қараудан бас 
тартуды көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына ұсынады 

өтінімді қараудан 
бас тартуды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушініңкеңсе 
қызметкеріне 

жолдайды 

өтінімді 
қараудан 

бас тартуды 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға не 

оның өкіліне 
береді

көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады

көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкеріне 

жолдайды

көрсетілетін 
қызметті 

алушыға не 
оның өкіліне 

береді

5 Орындалу мерзiмi 20 минуттан 
аспайды

20 минуттан 
аспайды

ІІ санаттағы объекті-
лер үшін өтінімді 
қарау дан бас тартуды 
беру кезінде- 13 күн-
тіз белік күн ішінде; ІІІ 
санаттағы объектілер 
үшін өтінімдіқараудан 
бас тартуды беру 
кезінде - 3 күнтізбелік 
күн ішінде

20 минуттан 
аспайды

20 минуттан 
аспайды

ІІ  санаттағы объектілер 
үшін қоршаған ортаға 
эмиссияға рұқсат беру 
кезінде   -  28 күнтіз белік 
күн ішінде; ІІІ са нат-
тағы объектілер үшін 
қоршаған ортаға эмис-
сияға рұқсат беру кезінде 
- 8 жұмыс күні  ішінде; 
ІV  санат тағы объектілер 
үшін қоршаған ортаға 
эмиссияға рұқсат беру 
кезінде -   3 жұмыс күні 
ішінде; рұқсатты қайта 
ресімдеу кезінде - 28 
күнтізбелік күн ішінде

20 минуттан 
аспайды

20 минуттан 
аспайды

«II, III және IV санат объектілері үшін қоршаған ортаға эмиссияға рұқсаттар беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

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

1 Рәсімнің
 (іс-қимылдың) нөмірі

1 2 3 4 5 6

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Мемлекеттік 
корпорация қызметкері

Мемлекеттік 
корпорацияның 

жинақтау 
бөлімінің 

қызметкері

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы 

Көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы 

3 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) 

атауы және олардың 
сипаттамасы

құжаттарды тіркейді

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушіге 
жолдайды

құжаттарды
тіркейді

құжаттарды қарайды ұсынылған құжаттардың толықтығын 
тексереді, ұсынылған құжаттардың 
толық еместігі фактісі анықталған 

жағдайда, өтінімді қараудан бас тартуды 
дайындайды 

өтінімді қараудан
бас тартуға қол 

қояды

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 
қабылданғаны 

немесе  құжаттарды 
қабылдаудан бас тарту 
туралы қолхат береді

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
басшысына ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
орындаушысына 

жолдайды

өтінімді қараудан
 бас тартуды көрсетілетін қызметті 

берушінің басшысына ұсынады

көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкеріне 

жолдайды

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016  жылғы «29» ақпан № 379 қаулысымен бекітілген
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015  жылғы «11» қыркүйектегі № 159 қаулысымен бекітілген

«II, III және IV санаттардағы объектілер үшін қоршаған ортаға эмиссияға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер 

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: «Қызылорда 
облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды 
реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – 
көрсетілетін қызметті беруші). 

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету 
нәтижелерін беру:  

1)  көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі; 
2) Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 

министрлігі Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат 
комитетінің «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы  
(бұдан әрі - Мемлекеттік корпорация);

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

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

3. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – II, III және 
IV санаттағы объектілер үшін қоршаған ортаға эмиссияларға 
рұқсат, рұқсатты қайта ресімдеу (бұдан әрі – рұқсат) немесе 
«Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы»Қазақстан 
Республикасының Энергетика Министрінің 2015 жылғы 23 
сәуірдегі №301 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №11229 болып тіркелген) 
бекітілген «II, III және IV санат объектілері үшін қоршаған 
ортаға эмиссияға рұқсаттар беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының (бұдан әрі – стандарт)10-тармағымен 
көзделген жағдайлар мен негіздер бойынша мемлекеттік 
қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.

4. Мемлекеттік  көрсетілетін қызмет нәтижесін беру 
нысаны - электронды түрде.

Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсеті-
летін қызметтің нәтижесін алуға қағаз түрінде өтініш берген 
жағдайда, мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі электрондық 
нысанда рәсімделіп, басып шығарылып, мөрмен және көрсеті-
летін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының қолымен 
расталады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көрсеті-
летін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының электронды 
цифрлық қолтаңбасы (бұдан әрі – ЭЦҚ) қойылған электрондық 
құжат нысанында көрсетілетін  қызметті берушінің «жеке 
кабинетіне» жолданады.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-
қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушы-
ның (не сенімхат бойынша оның өкілінің) (бұдан әрі – оның 
өкілі) көрсетілетін қызметті берушіге немесе мемлекеттік 
корпорацияға стандарттың 1немесе 2-қосымшасына сәйкес 
нысан бойынша өтінім ұсынуы немесе портал арқылы 
электронды құжат нысанындағы сұраныс жолдауы.

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

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

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді,  көрсетілетін қызметті алушыға не оның 
өкіліне құжаттар топтамасын қабылдау күні мен уақыты көр-
сетіліп, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тір кел гені 
туралы белгі қойылған өтінім көшірмесін (бұдан әрі - өтінім 
көшірмесі) береді  және құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады (жиырма минуттан аспайды);

3)  көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттар-
ды қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің орындау-
шысына жолдайды (жиырма минуттан аспайды);

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы ұсы-
нылған құжаттардың толықтығын тексереді, ұсынылған 
құжат тардың толық еместігі фактісі анықталған жағдайда, 
өтінімді әрі қарай қараудан жазбаша дәлелді бас тартуды 
(бұдан әрі – өтінімді қараудан бас тарту) дайындайды және 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (ІІ 
санаттағы объектілер үшін өтінімді қараудан бас тартуды 
беру кезінде – он үш күнтізбелік күн ішінде, ІІІ санаттағы 
объектілер үшінөтінімді қараудан бас тартуды беру кезінде - 
үш күнтізбелік күн ішінде);

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы өтінімді 
қараудан бас тартуға қол қояды және көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе қызметкеріне жолдайды (жиырма минуттан 
аспайды);

6) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
өтінімді қараудан бас тартуды тіркейді және көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның өкіліне береді (жиырма минуттан 
аспайды);

7) құжаттардың толық топтамасы ұсынылған жағдайда, 
көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы рұқсатты 
дайындайды немесе ұсынылған құжаттар стандарттың  
10-тармағында көзделген негіздерге сәйкес келген жағдайда 
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді 
жауапты (бұдан әрі – дәлелді бас тарту) дайындайды және 
рұқсатты немесе дәлелді бас тартуды көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады:

ІІ  санаттағы объектілер үшін қоршаған ортаға эмиссияға 
рұқсат беру кезінде   -  жиырма сегіз күнтізбелік күн ішінде; 

ІІІ санаттағы объектілер үшін қоршаған ортаға эмиссияға 
рұқсат берукезінде - сегіз жұмыс күні  ішінде; 

ІV санаттағы объектілер үшін қоршаған ортаға эмиссияға 
рұқсат берукезінде-   үш жұмыс күні ішінде;

рұқсатты қайта ресімдеукезінде - жиырма сегіз күнтізбелік 
күн ішінде; 

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

9) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
рұқсатты немесе дәлелді бас тартуды тіркейді және көрсе-
тілетін қызметті алушыға не оның өкіліне береді (жиырма 
минуттан аспайды).

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

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

қимылтәртібінің сипаттамасы

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

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы;
4)Мемлекеттік корпорациясы;
5) Мемлекеттік корпорацияның  жинақтау бөлімінің 

қызметкері.
8.Әрбір ресімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле 

отырып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы 
ресімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы регла-
менттің 3-қосымшасында келтірілген.         

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызмет-
керлерінің) рәсімдері (іс-қимылдары), өзара іс-қимыл дары 
реттілігінің толық сипаттамасы, сондай-ақ өзге көрсе тілетін 
қызметті берушілер және (немесе) мемлекеттік корпо-
рациямен  өзара іс-қимыл тәртібінің және мемлекеттік қызмет 
көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді қолдану тәртібі-
нің сипаттамасы осы регламенттің 5-қосымшасына сәйкес 
мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықта-
малығында көрсетілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 
анық тамалығы «Қызылорда облысының табиғи ресурстар 
және табиғат пайдалануды ретттеу басқармасы» мемлекеттік 
меке месінің, Қызылорда облысы әкімдігінің, Қызылорда 
қаласы және аудан әкімдіктерінің ресми интернет-ресурста-
рында орналастырылады.

4. Мемлекеттік корпорациямен  және (немесе) өзге де 
көрсетілетін қызметті берушілермен 

өзара іс-қимыл тәртібінің, сондай-ақ, мемлекеттік қызмет 
көрсету процесінде ақпараттық

жүйелерді пайдалану тәртібінің сипаттамасы

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

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

ІІ және ІІІ санаттағы объектілер үшін қоршаған ортаға 

эмиссияға рұқсат алу үшін:
ІІ және ІІІ санаттағы объектілер үшін қоршаған ортаға 

эмиссияға рұқсат алу үшін стандарттың1-қосымшасына сәйкес 
нысан бойынша өтінім;

қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары;
жеке куәлігі (жеке басын сәйкестендіру үшін);
IV санаттағы объектілер үшін қоршаған ортаға эмиссияға 

рұқсат алу үшін:
IV санаттағы объектілер үшін қоршаған ортаға эмиссияға 

рұқсат алу үшін стандарттың 2-қосымшасына сәйкес нысан 
бойынша өтінім;

есептік немесе аспаптық жолмен орнатылған және 
негізделген қоршаған ортаға эмиссияның нормативтері;

жеке куәлігі (жеке басын сәйкестендіру үшін);
II, III және IV санаттағы объектілер үшін қоршаған ортаға 

эмиссияларға рұқсатты қайта ресімдеу үшін:
II, III және IV санаттағы объектілер үшін қоршаған ортаға 

эмиссияларға рұқсатты қайта ресімдеу үшін стандарттың 
3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтінім; 

жеке куәлігі (жеке басын сәйкестендіру үшін);
көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік қызметтерді 

көрсету кезінде егер басқасы Қазақстан Республикасының 
заңдарымен қарастырылмаса ақпараттық жүйелерде қамтыл-
ған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді 
пайдалануға келісімін береді;

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды 
тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның 
өкіліне тиісті құжаттардың қабылданғаны  туралы қолхат 
береді немесе көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі  
стандарттың 9-тармағында көзделген тізбеге сәйкес құжат-
тардың толық емес топтамасын ұсынған жағдайда құжаттарды 
қабылдаудан бас тартады және стандарттың   4-қосымшасына 
сәйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту 
туралы қолхат береді (он бес минуттан аспайды); 

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

4) құжаттар қабылданғаннан кейін, көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 
мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі іс-қимылдары осы 
регламенттің 6-тармағының 2-8) тармақшаларына сәйкес 
жүзеге асырылады;

5) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері  
өтінімді қараудан бас тартуды немесе рұқсатты  немесе 
дәлелді бас тартуды тіркейді және мемлекеттік корпорацияға  
жолдайды (бір жұмыс күні ішінде);

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

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

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

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі порталда 
тіркеледі және көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен 
куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұраныс 
пен стандарттың 9-тармағына сәйкесқұжаттарды жолдайды;

2) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы 
элект рондық сұраныс пен құжаттарды қабылдайды, көрсе-
тілетін қызметті алушының не оның өкілінің «жеке кабине-
тіне»  құжаттардың қабылданғаны туралы және мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет нәтижесін алу күні мен уақыты көрсе-
тілген хабарлама жолданады (жиырма минуттан аспайды);

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

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

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

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

қызмет көрсету 
мерзіміне 
кірмейді

20 минуттан аспайды 20 минуттан аспайды ІІ санаттағы объектілер үшін өтінімді 
қараудан бас тартуды беру кезінде- 13 
күнтізбелік күн ішінде;
ІІІ санаттағы объектілер үшінөтінімді 
қараудан бас тартуды беру кезінде - 3 
күнтізбелік күн ішінде

20 минуттан 
аспайды 

1 Рәсімнің
 (іс-қимылдың) нөмірі

7 8 9 10 11 12

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері  

Мемлекеттік 
корпорация қызметкері

Көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері

мемлекеттік 
корпорация
қызметкері

3 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) атауы және 

олардың сипаттамасы

өтінімді қараудан бас 
тартуды тіркейді

өтінімді қараудан бас 
тартуды тіркейді

құжаттардың толық 
топтамасы ұсынылған 

жағдайда
рұқсатты немесе дәлелді бас 

тартуды дайындайды 

рұқсатқа немесе дәлелді бас 
тартуға қол қояды

рұқсатты немесе 
дәлелді бас тартуды 

тіркейді

рұқсатты 
немесе дәлелді 

бас тартуды 
тіркейді

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

мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша рәсімнің 

(іс-қимылдың) нәтижесі

өтінімді қараудан бас 
тартуды мемлекеттік 

корпорацияға 
жолдайды

өтінімді қараудан бас 
тартуды көрсетілетін 

қызметті алушыға
неоның өкіліне береді

рұқсатты немесе дәлелді бас 
тартуды көрсетілетін қызметті 

берушінің басшысына 
ұсынады

рұқсатты немесе дәлелді 
бас тартуды көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдайды

рұқсатты немесе 
дәлелді бас тартуды

мемлекеттік 
корпорацияға 

жолдайды

рұқсатты 
немесе дәлелді 

бас тартуды 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға не 

оның өкіліне 
береді

5 Орындалу мерзiмi 1 жұмыс күні ішінде 15 минуттан аспайды ІІ - санаттағы объектілер үшін 
қоршаған ортаға эмиссияға 
рұқ сат беру кезінде   -  28 
күн тіз белік күн ішінде; ІІІ - 
санат тағы объектілер үшін 
қоршаған ортаға эмиссияға 
рұқсат беру кезінде - 8 жұмыс 
күні  ішінде; ІV - санаттағы 
объектілер үшін қоршаған 
ортаға эмиссияға рұқсат беру 
кезінде -   3 жұмыс күні ішінде;
рұқсатты қайта ресімдеу кезін-
де - 28 күнтізбелік күн ішінде

20 минуттан 
аспайды

1 жұмыс 
күні ішінде

15 минуттан 
аспайды

II, III және IV санат объектілері үшін қоршаған ортағаэмиссияға рұқсаттар беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне  3-қосымша

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

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

«II, III және IV санат объектілері үшін қоршаған ортаға эмиссияға рұқсаттар беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 4-қосымша  

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

«II, III және IV санат объектілері үшін қоршаған ортаға эмиссияға рұқсаттар беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 5-қосымша  

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы 

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

«Қазақстан Республикасының спорт шеберлігіне кандидат, 1-разрядты спортшы cпорттық разрядтарын және біліктiлiгi жоғары деңгейдегi бірiншi санатты жаттықтырушы,
 біліктiлiгi орта деңгейдегi бірiншi санатты жаттықтырушы, біліктiлiгi жоғары деңгейдегi бірiншi санатты әдiскер, біліктiлiгi орта деңгейдегi бірiншi санатты әдiскер,

 біліктiлiгi жоғары деңгейдегi бірiншi санатты нұсқаушы-спортшы, бірiншi санатты спорт төрешiсi біліктілік санаттарын беру»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 1-қосымша

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

1 Рәсімнің (іс-қимылдың) нөмірі 1 2 3 4 5
2 Құрылымдық бөлімшелердің атауы Мемлекеттік корпорация 

қызметкері
Мемлекеттік корпорация жинақтау 

бөлімінің қызметкері
Көрсетілетін қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысы
3 Рәсімнің  (іс-қимылдың) атауы және 

олардың сипаттамасы
құжаттарды тіркейді құжаттарды көрсетілетін қызметті 

берушіге жолдайды
құжаттарды тіркейді құжаттарды қарайды құжаттарды

қарайды
4 Келесі рәсімді 

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

көрсету бойынша рәсімнің
 (іс-қимылдың нәтижесі

көрсетілетін қызметті алушыға 
не оның өкіліне құжаттардың 

қабылданғаны немесе 
құжаттарды қабылдаудан бас 
тарту туралы қолхат береді

құжаттарды 
көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады

құжаттарды  
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
орындаушысына 

жолдайды

құжаттарды 
комиссияның 

карауына ұсынады

5 Орындалу мерзімі 15 минуттан аспайды 1 жұмыс күні ішінде (мемлекеттік 
қызмет көрсету мерзіміне кірмейді)

15 минуттан аспайды 15 минуттан аспайды 10 күнтізбелік күн 
ішінде

кестенің жалғасы

1 Рәсімнің (іс-қимылдың) нөмірі 6 7 8 9 10
2 Құрылымдық бөлімшелердің атауы Комиссия Көрсетілетін қызметті 

берушінің орындаушысы
Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері

Мемлекеттік корпорация 
қызметкері

3 Рәсімнің  (іс-қимылдың) атауы және 
олардың сипаттамасы

құжаттарды
қарайды

хаттама негізінде бұйрық 
жобасын немесе куәлікті 

дайындайды

бұйрыққа немесе куәлікке 
қол қояды

бұйрық көшірмесін немесе 
куәлікті тіркейді

бұйрық көшірмесін 
немесе куәлікті тіркейді 

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

қызметті көрсету бойынша рәсімнің 
(іс-қимылдың нәтижесі

хаттаманы көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысына 
жолдайды

көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады

көрсетілетін қызметті 
беруші кеңсе қызметкеріне 

жолдайды

Мемлекеттік корпорацияға 
жолдайды

бұйрық көшірмесін 
немесе куәлікті 

көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның 

өкіліне береді

5 Орындалу мерзімі 15 күнтізбелік күн  ішінде 1 жұмыс күні  ішінде 15 минуттан аспайды 1 жұмыс күні ішінде 15 минуттан аспайды

«Қазақстан Республикасының спорт шеберлігіне кандидат, 1-разрядты спортшы  cпорттық разрядтарын және біліктiлiгi жоғары
 деңгейдегi бірiншi санатты жаттықтырушы,  біліктiлiгi орта деңгейдегi бірiншi санатты жаттықтырушы, біліктiлiгi жоғары

 деңгейдегi бірiншi санатты әдiскер, біліктiлiгi орта деңгейдегi бірiншi санатты әдiскер,  біліктiлiгi жоғары деңгейдегi бірiншi санатты
 нұсқаушы-спортшы, бірiншi санатты  спорт төрешiсi біліктілік санаттарын беру»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

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

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ 2016 ЖЫЛҒЫ 29 АҚПАНДАҒЫ № 381 ҚАУЛЫСЫ
НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ ТІЗІЛІМІНДЕ 08.04.2016 ЖЫЛЫ № 5459 ТІРКЕЛГЕН

«Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттiк 
көрсетiлетiн қызметтер регламенттерiн бекiту туралы» 

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 8 маусымдағы 
№ 29 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

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

1. «Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
регламенттерін бекіту туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 8 маусымдағы № 
29 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5055 нөмірімен 
тіркелген, «Кызылординские вести» газетінде 2015 жылғы 14 шілдеде және «Сыр бойы» 
газетінде 2015 жылғы 11 шілдеде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін: 

1) аталған қаулымен бекітілген «Қазақстан Республикасының спорт шеберлігіне кандидат, 
1-разрядты спортшы cпорттық разрядтарын және біліктiлiгi жоғары деңгейдегi бірiншi санатты 
жаттықтырушы, біліктiлiгi орта деңгейдегi бірiншi санатты жаттықтырушы, біліктiлiгi жоғары 
деңгейдегi бірiншi санатты әдiскер, біліктiлiгi орта деңгейдегi бірiншi санатты әдiскер, 
біліктiлiгi жоғары деңгейдегi бірiншi санатты нұсқаушы-спортшы, бірiншi санатты спорт 
төрешiсi біліктілік санаттарын беру» мемлекеттiк көрсетiлетiн қызмет регламентi осы қаулының 

1-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
2) аталған қаулымен бекітілген «2-разрядты спортшы, 3-разрядты спортшы, 1-ші 

жасөспірімдер разрядындағы спортшы, 2-ші жасөспірімдер разрядындағы спортшы, 3-ші 
жасөспірімдер разрядындағы спортшы спорттық разрядтарын және біліктiлiгi жоғары деңгейдегi 
екiншi санатты жаттықтырушы, біліктiлiгi орта деңгейдегi екiншi санатты жаттықтырушы, 
біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты әдiскер, біліктiлiгi орта деңгейдегi екiншi санатты 
әдiскер, біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты нұсқаушы-спортшы, спорт төрешiсi 
біліктілік санаттарын беру» мемлекеттiк көрсетiлетiн қызмет регламентi осы қаулының 
2-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары Р.Кенже-
ханұлына жүктелсін.

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

Қызылорда облысының әкімі                                                               Қ.Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016  жылғы  «29» ақпандағы № 381 қаулысына  қосымша
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015  жылғы  «8» маусымдағы № 29 қаулысымен  бекітілген

«Қазақстан Республикасының спорт шеберлігіне кандидат, 1-разрядты спортшы спорттық разрядтарын және бiлiктiлiгi жоғары деңгейдегi бірінші санатты жаттықтырушы, бiлiктiлiгi орта 
деңгейдегi бірінші санатты жаттықтырушы, бiлiктiлiгi жоғары деңгейдегi бірінші санатты әдіскер, бiлiктiлiгi орта деңгейдегi бірінші санатты әдіскер, бiлiктiлiгi жоғары деңгейдегі бірінші санатты 

нұсқаушы-спортшы, бiрiншi санатты спорт төрешiсi біліктілік санаттарын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы  ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: «Қызылорда 
облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» (бұдан 
әрі - көрсетілетін қызметті беруші). 

  Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет нәтижелерін беру «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 - спорттық 
разрядты беру туралы куәлік, біліктілік санатын беру туралы 
куәлік не спорттық разрядты беру туралы, біліктілік санатын 
беру туралы бұйрықтың көшірмесі (бұдан әрі – бұйрықтын 
көшірмесі немесе куәлік).  

4.  Мемлекеттiк көрсетілетін қызмет нәтижесiн ұсыну 
нысаны - қағаз түрiнде.

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

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді 
(іс-қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті 
алушының (не уәкілетті өкілінің) (бұдан әрі – оның өкілі) 
Мемлекеттік корпорацияға «Дене шынықтыру және спорт 
саласында мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт 
министрінің 2015 жылғы 17 сәуірдегі №139 бұйрығымен 
(норма тивтік құқытық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 
№11276 болып тіркелген) бекітілген «Қазақстан Респуб-
ликасының спорт шеберлігіне кандидат, 1-разрядты спортшы 
спорттық разрядтарын және бiлiктiлiгi жоғары деңгейдегi 
бірінші санатты жаттықтырушы, бiлiктiлiгi орта деңгейдегi 
бірінші санатты жаттықтырушы, бiлiктiлiгi жоғары деңгейдегi 
бірінші санатты әдіскер, бiлiктiлiгi орта деңгейдегi бірінші 
санатты әдіскер, бiлiктiлiгi жоғары деңгейдегі бірінші 
санатты нұсқаушы-спортшы, бiрiншi санатты спорт төрешiсi 
біліктілік санаттарын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының (бұдан әрі – стандарт) 1-қосымшасына сәйкес  
нысан бойынша өтініш ұсынуы.

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

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

«Спорт шеберлігіне кандидат» спорттық разрядын беру 
туралы мемлекеттік көрсетілетін қызметін алу үшін:

көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәлан-
дыратын құжат, және (немесе) көрсетілетін қызметті алушы-
ның өкілі жүгінген кезде – жеке тұлғаның нотариалды 
куә лан дырылған сенімхаты (жеке басты сәйкестендіру үшін 
талап етіледі);

стандарттың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 
ұсыныс;  

спорт түрі бойынша аккредиттелген жергілікті спорт 
федерациясының мөрімен куәландырылған жарыстар және 
(немесе) спорт түрі бойынша аккредиттелген жергілікті 
спорт федерациясының мөрімен куәландырылған, спорт түрі 
бойынша аккредиттелген жергілікті спорт федерациясы бол-
маған жағдайда, облыстық, қалалық, аудандық дене шынық-
тыру және спорт жөніндегі атқарушы органның мөрімен 
куәландырылған облыстық, қалалық, аудандық маңызы бар 
жарыстар хаттамаларының көшірмелері; 

3х4 көлеміндегі түрлі-түсті бір фотосурет;
«1-разрядты спортшы» спорттық разрядын беру (және/

немесе растау) туралы мемлекеттік көрсетілетін қызметін 
алу үшін:    

көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәлан-
дыратын құжат, және (немесе) көрсетілетін қызметті алушы-
ның өкілі жүгінген кезде – жеке тұлғаның нотариалды 
куәлан дырылған сенімхаты (жеке басты сәйкестендіру үшін 
талап етіледі);

стандарттың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 
ұсыныс;  

спорт түрі бойынша аккредиттелген жергілікті спорт 
федерациясының мөрімен куәландырылған, спорт түрі 
бойынша аккредиттелген жергілікті спорт федерациясы 
болмаған жағдайда, аудандық, қалалық дене шынықтыру және 
спорт жөніндегі атқарушы органның мөрімен куәландырылған 
жарыстар хаттамаларының көшірмелері; 

3х4 көлеміндегі түрлі-түсті бір фотосурет;

«біліктiлiгi жоғары деңгейдегi бірiншi санатты жаттық-
тырушы», «біліктiлiгi орта деңгейдегi бірiншi санатты 
жаттықтырушы» біліктілік санаттарын беру (және/немесе 
растау) туралы мемлекеттік көрсетілетін қызметін алу үшін:    

көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәлан-
дыратын құжат, және (немесе) көрсетілетін қызметті алушы-
ның өкілі жүгінген кезде – жеке тұлғаның нотариалды 
куәлан дырылған сенімхаты (жеке басты сәйкестендіру үшін 
талап етіледі);

стандарттың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 
өтініш;  

кәсіптік білімі туралы дипломның көшірмесі;
жұмыс берушінің оны тоқтату күні мен негіздемесі 

туралы белгісі бар еңбек кітапшасының немесе еңбек 
шартының, немесе еңбек шартын жасау және тоқтату негізінде 
еңбек қатынастарының туындауын және тоқтатылуын 
растайтын жұмыс берушінің актісінен үзінді көшірме, немесе 
қызметкердің еңбек қызметі туралы мәліметтер қамтылған 
мұрағаттық анықтама;

алдыңғы санатты беру куәлігінің көшірмесі немесе ол 
туралы бұйрықтан үзінді көшірме;

стандарттың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 
жаттықтырушы-оқытушының спортшыларды дайындауы 
туралы анықтама;

спорт түрі бойынша аккредиттелген республикалық және 
(немесе) өңірлік спорт федерациясының мөрімен куәлан-
дырылған республикалық жарыстар және (немесе) спорт 
түрі бойынша аккредиттелген жергілікті спорт федерациясы 
мөрімен куәландырылған, спорт түрі бойынша жергілікті 
спорт федерациясы болмаған жағдайда, облыстық, қалалық, 
аудандық дене шынықтыру және спорт жөніндегі атқарушы 
органның мөрімен куәландырылған облыстық, қалалық, 
аудандық маңызы бар жарыстар хаттамаларының көшірмелері;

 «біліктiлiгi жоғары деңгейдегi бірiншi санатты әдіскер», 
«біліктiлiгi орта деңгейдегi бірiншi санатты әдіскер» біліктілік 
санаттарын беру (және/немесе растау) туралы мемлекеттік 
көрсетілетін қызметін алу үшін:    

көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәлан-
дыратын құжат, және (немесе) көрсетілетін қызметті алушы-
ның өкілі жүгінген кезде – жеке тұлғаның нотариалды 
куәландырылған сенімхаты (жеке басты сәйкестендіру үшін 
талап етіледі);

стандарттың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 
өтініш;  

кәсіптік білімі туралы дипломның көшірмесі;
жұмыс берушінің оны тоқтату күні мен негіздемесі 

туралы белгісі бар еңбек кітапшасының немесе еңбек шарты-
ның, немесе еңбек шартын жасау және тоқтату негізінде 
еңбек қатынастарының туындауын және тоқтатылуын 
растай тын жұмыс берушінің актісінен үзінді көшірме, немесе 
қызмет кердің еңбек қызметі туралы мәліметтер қамтылған 
мұрағаттық анықтама;

алдыңғы санатты беру куәлігінің көшірмесі немесе ол 
туралы бұйрықтан үзінді көшірме;

«біліктiлiгi жоғары деңгейдегi бірiншi санатты нұсқаушы-
спортшы» біліктілік санатын беру (және/немесе растау) туралы 
мемлекеттік көрсетілетін қызметін алу үшін:    

көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәлан-
дыратын құжат, және (немесе) көрсетілетін қызметті алушы-
ның өкілі жүгінген кезде – жеке тұлғаның нотариалды 
куәландырылған сенімхаты (жеке басты сәйкестендіру үшін 
талап етіледі);

стандарттың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 
өтініш;  

білімі туралы димпломның көшірмесі;
жұмыс берушінің оны тоқтату күні мен негіздемесі туралы 

белгісі бар еңбек кітапшасының немесе еңбек шартының, 
немесе еңбек шартын жасау және тоқтату негізінде еңбек 
қатынастарының туындауын және тоқтатылуын растай тын 
жұмыс берушінің актісінен үзінді көшірме, немесе қызмет-
кердің еңбек қызметі туралы мәліметтер қамтылған мұрағат-
тық анықтама;

алдыңғы санатты беру куәлігінің көшірмесі немесе ол 
туралы бұйрықтан үзінді көшірме;

спорт түрі бойынша аккредиттелген жергілікті спорт 
федерациясының мөрімен куәландырылған, аккредиттелген 
жергілікті спорт федерациясы болмаған жағдайда, нұсқаушы-
спортшы құрамына кіретін ұйымның мөрімен куәландырылған 
санат беру туралы қолдаухат; 

«бірінші санатты спорт төрешісі» біліктілік санатын беру 
туралы мемлекеттік көрсетілетін қызметін алу үшін:

көрсетілетін қызметті алушының жеке басын 
куәландыратын құжат, және (немесе) көрсетілетін қызметті 
алушының өкілі жүгінген кезде – жеке тұлғаның нотариалды 
куәландырылған сенімхаты (жеке басты сәйкестендіру үшін 
талап етіледі);

стандарттың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 
өтініш;  

стандарттың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 
ұсыныс;  

спорт түрі бойынша аккредиттелген жергілікті спорт 
федерациясы өткізетін төрешілердің семинарынан өткені 
туралы анықтама;

көрсетілетін қызметті алушының төрешілігін растайтын 
жарыс хаттамасының көшірмесі немесе төрешілік туралы 
анықтама;

3х4 көлеміндегі түрлі-түсті екі фотосурет;
көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәлан-

дыратын құжаттардың мемлекеттік ақпараттық жүйелерде 
қамтылған мәліметін көрсетілетін қызметті беруші және 
Мемлекеттік корпорацияның қызметкері тиісті мемлекеттік 
ақпараттық жүйелерден «электрондық үкімет» шлюзы 
арқылы алады; 

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды 
тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне 
тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат береді, 
көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі стандарттың 
9-тармағында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық 
емес топтамасын ұсынған жағдайда  өтінішті қабылдаудан 
бас тартады және стандарттың 4-қосымшасына сәйкес нысан 
бойынша қолхат береді (он бес минуттан аспайды, мемлекеттік 
қызмет көрсету мерзіміне кірмейді);

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

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

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжат-
тарды қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысына жолдайды (он бес минуттан аспайды);

6) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы 
құжаттарды қарайды және комиссияның қарауына ұсынады 
(он күнтізбелік күн ішінде);

7) комиссия құжаттарды қарайды және комиссия отыры-
сының хаттамасын (бұдан әрі – хаттама) көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысына жолдайды (он бес күнтізбелік 
күн ішінде);

 8) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы 
хаттама негізінде бұйрық жобасын немесе куәлікті дайын-
дайды және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады (бір жұмыс күн ішінде);

 9) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы бұйрыққа 
немесе куәлікке қол кояды және көрсетілетін қызметті 
берушінің  кеңсе қызметкеріне жолдайды (он бес минуттан 
аспайды);

10) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 

бұйрық көшірмесін немесе куәлікті тіркейді және Мемлекеттік 
корпорацияға жолдайды (бір жұмыс күні ішінде);

 11) Мемлекеттік корпорация қызметкері бұйрық 
көшірмесін немесе куәлікті тіркейді және  көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның өкіліне береді (он бес минуттан 
аспайды).

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

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері 

(қызметкерлері) мен өзге ұйымдардың өзара іс-қимыл 
тәртібінің сипаттамасы

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

1) Мемлекеттік корпорация қызметкері;
2)  Мемлекеттік корпорацияның жинақтау бөлімінің 

қызметкері;
3)  көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
4)  көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
5)  көрсетілетін қызметті беруші орындаушысы;
6)  комиссия.
8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле 

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

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде  көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызмет-
керлерінің) рәсімдері (іс-қимылдары),  өзара іс-қимыл 
тәртібі реттілігінің толық сипаттамасы, сондай-ақ өзге де 
көрсеті летін қызметті берушілер және (немесе) Мемлекеттік 
корпо рациямен өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы 
осы регламенттің 3-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қыз-
мет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында 
көрсетілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 
анықтамалығы «Қызылорда облысының дене шынықтыру 
және спорт басқармасы»  мемлекеттік мекемесінің  және 
Қызыл орда облыстық әкімдігінің ресми интернет-ресурс-
тарында орналастырылады.

«Қазақстан Республикасының спорт шеберлігіне кандидат, 1-разрядты спортшы cпорттық разрядтарын және біліктiлiгi жоғары деңгейдегi бірiншi санатты жаттықтырушы,
 біліктiлiгi орта деңгейдегi бірiншi санатты жаттықтырушы, біліктiлiгi жоғары деңгейдегi бірiншi санатты әдiскер, біліктiлiгi орта деңгейдегi бірiншi санатты әдiскер, біліктiлiгi жоғары 

деңгейдегi бірiншi санатты нұсқаушы-спортшы, бірiншi санатты спорт төрешiсi біліктілік санаттарын беру»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 3-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

«2-разрядты спортшы, 3-разрядты спортшы, 1-ші жасөспірімдер разрядындағы спортшы, 2-ші жасөспірімдер разрядындағы спортшы, 3-ші жасөспірімдер разрядындағы спортшы 
спорттық разрядтарын және біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты жаттықтырушы, біліктiлiгi орта деңгейдегi екiншi санатты жаттықтырушы, біліктiлiгi жоғары деңгейдегi

 екiншi санатты әдiскер, біліктiлiгi орта деңгейдегi екiншi санатты әдiскер, біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты нұсқаушы-спортшы, спорт төрешiсi 
біліктілік санаттарын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне  1-қосымша

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

1 Рәсімнің (іс-қимылдың) нөмірі 1 2 3 4 5
2 Құрылымдық бөлімшелердің 

атауы
Мемлекеттік корпорация 

қызметкері
Мемлекеттік корпорация 

жинақтау бөлімінің қызметкері
Көрсетілетін қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысы
3 Рәсімнің 

(іс-қимылдың) атауы және 
олардың сипаттамасы

құжаттарды тіркейді құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушіге жолдайды

құжаттарды тіркейді құжаттарды қарайды құжаттарды
қарайды

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

қызметті көрсету бойынша 
рәсімнің (іс-қимылдың нәтижесі

көрсетілетін қызметті алушыға 
не оның өкіліне құжаттардың 

қабылданғаны немесе құжаттарды 
қабылдаудан бас тарту туралы 

қолхат береді

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына ұсынады

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысына 
жолдайды

құжаттарды 
комиссияның 

карауына ұсынады

5 Орындалу мерзімі 15 минуттан аспайды 1 жұмыс күні ішінде
(мемлекеттік қызмет көрсету 

мерзіміне кірмейді)

15 минуттан аспайды 15 минуттан аспайды 10 күнтізбелік күн 
ішінде

кесте жалғасы

1 Рәсімнің (іс-қимылдың) нөмірі 6 7 8 9 10

2 Құрылымдық бөлімшелердің 
атауы

Комиссия Көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе қызметкері

Мемлекеттік корпорация 
қызметкері

3 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) атауы және 

олардың сипаттамасы

құжаттарды
қарайды

хаттама негізінде бұйрық 
жобасын немесе куәлікті 

дайындайды

бұйрыққа немесе куәлікке 
қол қояды

бұйрық көшірмесін немесе 
куәлікті тіркейді

бұйрық көшірмесін немесе 
куәлікті тіркейді 

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

мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша рәсімнің 

(іс-қимылдың нәтижесі

хаттаманы көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысына 
жолдайды

көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады

кеңсе көрсетілетін 
қызметті берушінің 

қызметкеріне жолдайды  

Мемлекеттік корпорацияға 
жолдайды

бұйрық көшірмесін немесе 
куәлікті көрсетілетін 

қызметті алушыға не оның 
өкіліне береді

5 Орындалу мерзімі 15 күнтізбелік күн ішінде 1 жұмыс күні ішінде 15 минуттан аспайды 1 жұмыс күні ішінде 15 минуттан аспайды

«2-разрядты спортшы, 3-разрядты спортшы, 1-ші жасөспірімдер разрядындағы спортшы,2-ші жасөспірімдер разрядындағы спортшы, 3-ші жасөспірімдер разрядындағы спортшы спорттық 
разрядтарын және  біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты жаттықтырушы,біліктiлiгi орта деңгейдегi екiншi санатты жаттықтырушы, біліктiлiгi жоғары деңгейдегi

екiншi санатты әдiскер, біліктiлiгi орта деңгейдегi екiншi санатты әдiскер, біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты нұсқаушы-спортшы, спорт төрешiсi  біліктілік санаттарын беру» 
мемлекеттік қызмет көрсету регламентіне  2-қосымша

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

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016  жылғы  «29» ақпандағы № 381 қаулысына қосымша
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015  жылғы  «8» маусымдағы № 29 қаулысымен бекітілген

«2-разрядты спортшы, 3-разрядты спортшы, 1-ші жасөспірімдер разрядындағы спортшы, 2-ші жасөспірімдер разрядындағы спортшы, 3-ші жасөспірімдер разрядындағы спортшы спорттық 
разрядтарын және біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты жаттықтырушы, біліктiлiгi орта деңгейдегi екiншi санатты жаттықтырушы, біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты әдiскер, 
біліктiлiгi орта деңгейдегi екiншi санатты әдiскер, біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты нұсқаушы-спортшы, спорт төрешiсi біліктілік санаттарын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

регламенті

1. Жалпы  ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: аудандар мен 
облыстық маңызы бар қаланың дене шынықтыру және спорт 
бөлімдері (бұдан әрі - көрсетілетін қызметті беруші). 

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет нәтижелерін беру «Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік 
қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге 
асырылады. 

2.  Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны - қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі - спорттық 

разрядты беру туралы куәлік, біліктілік санатын беру туралы 
куәлік не спорттық разрядты беру туралы, біліктілік санатын 
беру туралы бұйрықтың көшірмесі (бұдан әрі – бұйрықтын 
көшірмесі немесе куәлік).  

4.  Мемлекеттiк көрсетілетін қызмет нәтижесiн ұсыну 
нысаны - қағаз түрiнде.

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

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді 
(іс-қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті 
алушының (не уәкілетті өкілінің) (бұдан әрі – не оның өкілі) 
Мемлекеттік корпорацияға «Дене шынықтыру және спорт 
саласында мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт 
министрінің 2015 жылғы 17 сәуірдегі № 139 бұйрығымен 
(нормативтік құқытық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 
№ 11276 болып тіркелген) бекітілген «2-разрядты спортшы, 
3-разрядты спортшы, 1-ші жасөспірімдер разрядындағы 
спортшы, 2-ші жасөспірімдер разрядындағы спортшы, 3-ші 
жасөспірімдер разрядындағы спортшы спорттық разрядтарын 
және біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты жаттық-
тырушы, біліктiлiгi орта деңгейдегi екiншi санатты жаттық-
тырушы, біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты әдiскер, 
біліктiлiгi орта деңгейдегi екiншi санатты әдiскер, біліктiлiгi 
жоғары деңгейдегi екiншi санатты нұсқаушы-спортшы, спорт 
төрешiсi біліктілік санаттарын беру»  мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының (бұдан әрі – стандарт) 1-қосымшасына 
сәйкес өтініш ұсынуы.

6.  Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына 
кіре тін әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оларды орын-
даудың ұзақтығы:

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

«2 разряд спортшысы», «3 разряд спортшысы», «1 жас-
өспірімдік разряд спортшысы», «2 жасөспірімдік разряд 
спорт шысы», «3 жасөспірімдік разряд спортшысы» спорттық 
раз рядтарын беру туралы мемлекеттік көрсетілетін қызметін 
алу үшін:

көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәлан-
дыратын құжат, және (немесе) көрсетілетін қызметті алушы-
ның өкілі жүгінген кезде – жеке тұлғаның нотариалды 
куәлан дырылған сенімхаты (жеке басты сәйкестендіру үшін 
талап етіледі);

бастапқы спорттық ұйымның мөрімен және қолымен 
куәландырылған қолдаухаты;

спорт түрі бойынша жергілікті спорт федерациясының 
мөрімен куәландырылған облыстық және (немесе) қалалық 
жарыстар, спорт түрі бойынша аккредиттелген жергілікті 
спорт федерациясы болмаған жағдайда, облыстық дене шы-
нық тыру және спорт жөніндегі атқарушы органның мөрі-
мен куәландырылған жарыстар немесе аудандық, қала лық 
дене шынықтыру және спорт жөніндегі атқарушы орган ның 
мөрімен куәландырылған аудандық жарыстар хаттама лары-
ның көшірмелері;

«біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екінші санатты жат-
тықтырушы», «біліктiлiгi орта деңгейдегi екінші санатты 
жаттықтырушы» біліктілік санаттарын беру (және/немесе 
растау) туралы мемлекеттік көрсетілетін қызметін алу үшін:

көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәлан-
дыратын құжат, және (немесе) көрсетілетін қызметті алушы-
ның өкілі жүгінген кезде – жеке тұлғаның нотариалды 
куә лан дырылған сенімхаты (жеке басты сәйкестендіру үшін 

талап етіледі);
стандарттың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 

өтініш; 
кәсіптік білімі туралы дипломның көшірмесі;
жұмыс берушінің оны тоқтату күні мен негіздемесі 

туралы белгісі бар еңбек кітапшасының немесе еңбек 
шартының, немесе еңбек шартын жасау және тоқтату негізінде 
еңбек қатынастарының туындауын және тоқтатылуын 
растайтын жұмыс берушінің актісінен үзінді көшірме, немесе 
қызметкердің еңбек қызметі туралы мәліметтер қамтылған 
мұрағаттық анықтама;

стандарттың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 
жаттықтырушы-оқытушының спортшыларды дайындауы 
туралы анықтамасы;

спорт түрі бойынша аккредиттелген жергілікті спорт 
феде ра циясының мөрімен куәландырылған, спорт түрі бойын-
ша аккредиттелген жергілікті спорт федерациясы болмаған 
жағдайда, облыстық дене шынықтыру және спорт жөніндегі 
облыстық атқарушы органның мөрімен куәландырылған 
жарыстар хаттамаларының көшірмелері;

«біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екінші санатты әдіскер», 
«біліктiлiгi орта деңгейдегi екінші санатты әдіскер» біліктілік 
санаттарын беру (және/немесе растау) туралы мемлекеттік 
көрсетілетін қызметін алу үшін:    

көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәлан-
дыратын құжат, және (немесе) көрсетілетін қызметті алушы-
ның өкілі жүгінген кезде – жеке тұлғаның нотариалды 
куәландырылған сенімхаты (жеке басты сәйкестендіру үшін 
талап етіледі);

стандарттың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 
өтініш;  

кәсіптік білімі туралы дипломның көшірмесі;
жұмыс берушінің оны тоқтату күні мен негіздемесі туралы 

белгісі бар еңбек кітапшасының немесе еңбек шартының, 
немесе еңбек шартын жасау және тоқтату негізінде еңбек 
қатынастарының туындауын және тоқтатылуын растай тын 
жұмыс берушінің актісінен үзінді көшірме, немесе қыз мет-
кердің еңбек қызметі туралы мәліметтер қамтылған мұра-
ғаттық анықтама;

«біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екінші санатты нұсқаушы-
спортшы» біліктілік санатын беру (және/немесе растау) туралы 
мемлекеттік көрсетілетін қызметін алу үшін:    

көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәлан-
дыратын құжат, және (немесе) көрсетілетін қызметті алушы-
ның өкілі жүгінген кезде – жеке тұлғаның нотариалды 
куәлан дырылған сенімхаты (жеке басты сәйкестендіру үшін 
талап етіледі);

стандарттың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 
өтініш;  

білімі туралы дипломның көшірмесі;
жұмыс берушінің оны тоқтату күні мен негіздемесі 

туралы белгісі бар еңбек кітапшасының немесе еңбек шарты-

ның, немесе еңбек шартын жасау және тоқтату негізінде еңбек 
қатынастарының туындауын және тоқтатылуын растай тын 
жұмыс берушінің актісінен үзінді көшірме, немесе қызмет-
кердің еңбек қызметі туралы мәліметтер қамтылған мұра-
ғаттық анықтама;

спорт түрі бойынша аккредиттелген жергілікті спорт 
федерациясының мөрімен куәландырылған, спорт түрі 
бойынша аккредиттелген жергілікті спорт федерациясы 
болмаған жағдайда нұсқаушы-спортшы құрамына кіретін 
ұйымның мөрімен куәландырылған қолдаухат; 

«спорт төрешісі» біліктілік санатын беру туралы 
мемлекеттік көрсетілетін қызметін алу үшін: 

көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәлан-
дыратын құжат, және (немесе) көрсетілетін қызметті алушы-
ның өкілі жүгінген кезде – жеке тұлғаның нотариалды 
куә лан дырылған сенімхаты (жеке басты сәйкестендіру үшін 
талап етіледі);

стандарттың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 
өтініш;  

көрсетілетін қызметті алушының төрешілігін растайтын 
жарыс хаттамасының көшірмесі немесе төрешілік туралы 
анықтама;

көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куә-
ландыратын құжаттардың мемлекеттік ақпараттық жүйелерде 
қамтылған мәліметтерін көрсетілетін қызметті беруші және 

Мемлекеттік корпорацияның қызметкері тиісті мемлекеттік 
ақпараттық жүйелерден «электрондық үкімет» шлюзы арқы-
лы алады;

2)   Мемлекеттік корпорацияның қызметкері құжаттарды 
тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне 
тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат береді, 
көрсетілетін қызметті алушы не оның  өкілі осы стандарттың 
9-тармағында көзделген тізбеге сәйкес құжаттар топтамасын 
толық ұсынбаған жағдайда өтінішті қабылдаудан бас тартады 
және стандарттың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 
қолхат береді;

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

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

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды 
қарайды және орындаушыға жолдайды               (он бес 
минуттан аспайды);

6) орындаушы құжаттарды қарайды және комиссияның 
қарауына ұсынады (он күнтізбелік күні ішінде);

7) комиссия құжаттарды қарайды және комиссия 
отырысының хаттамасын (бұдан әрі – хаттама) орындаушыға 
жолдайды (он бес күнтізбелік күні ішінде);

8) орындаушы хаттама негізінде бұйрық жобасын немесе 
куәлікті дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады (бір жұмыс күні ішінде);

9) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы бұйрыққа 
немесе куәлікке қол кояды және кеңсе қызметкеріне жолдайды 
(он бес минуттан аспайды);

10) кеңсе қызметкері бұйрық көшірмесін немесе куәлікті 
тіркейді және Мемлекеттік корпорацияға жолдайды (бір 
жұмыс күні ішінде);

11) Мемлекеттік корпорация қызметкері бұйрық көшір-
месін немесе куәлікті тіркейді және  көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның өкіліне береді (он бес минуттан аспайды).

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

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері 

(қызметкерлері) мен өзге ұйымдардың өзара іс-қимыл 
тәртібінің сипаттамасы

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

1) Мемлекеттік корпорация қызметкері;
2)  Мемлекеттік корпорацияның жинақтау бөлімінің 

қызметкері;
3)  көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
4)  көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
5)  көрсетілетін қызметті беруші орындаушысы;
6)  комиссия.
8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле 

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

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде  көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкер-

лерінің) рәсімдері (іс-қимылдары), өзара іс-қимыл тәртібі 
реттілігінің толық сипаттамасы, сондай-ақ өзге де көрсе-
ті летін қызметті берушілер және (немесе) Мемлекеттік 
кор по рациямен өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы 
осы регламенттің 3-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қыз-
мет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында 
көрсетілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 
анықтамалығы «Қызылорда облысының дене шынықтыру 
және спорт басқармасы»  мемлекеттік мекемесінің  және Қы-
зылорда облыстық әкімдігінің ресми интернет-ресурс тарында 
орналастырылады.

«2-разрядты спортшы, 3-разрядты спортшы, 1-ші жасөспірімдер разрядындағы спортшы, 2-ші жасөспірімдер разрядындағы спортшы, 3-ші жасөспірімдер разрядындағы 
спортшы спорттық разрядтарын және біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты жаттықтырушы, біліктiлiгi орта деңгейдегi екiншi санатты жаттықтырушы,біліктiлiгi жоғары 

деңгейдегi екiншi санатты әдiскер, біліктiлiгi орта деңгейдегi екiншi санатты әдiскер, біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты нұсқаушы-спортшы, спорт төрешiсi
 біліктілік санаттарын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

ЖАНЫҢЫЗ БОЛСЫН ЖҰМАҚТА
Әулетіміздің ардақтысы, отбасы-

ның тірегі, асыл жар, немерелерінің 
сүйікті атасы, ардақты әкеміз Байм-
бетов Кенжебек Маханбетұлынан ай-
рылып қалғанымызға да 40 күн тол-
ды.

Баймбетов Кенжебек Махан бет-
ұлы 1939 жылы 29 қазанда Ақжар ма 
ауылында дүниеге келген. 1956 жылы 
Тереңөзек кентіндегі М.И.Калинин 
атындағы №35 қазақ орта мектебін 
бітіріп, 1956-1958 жылдары Абай 
колхозында жұмыс атқарған. 1958-
1964 жылдары Ақтөбе мемлекеттік 
медицина институтының «Емдеу 
ісі» факультетін бітіріп, Сырдария 

аудандық ауруханасында дәрігер-фтизиатрдан бастап өмірінің 
соңына дейін аудандық өкпе ауруына қарсы күрес аурухана-
сында абыройлы еңбек етті. Өзінің кәсіби білімін жетілдіре 
отырып, аталған ауруханада бас дәрігер ретінде аурулар-
ды ерте анықтау, емдеу, тексеруден өткізу, емделушілерге 
арналған төсек-орын санын арттыруда  көп еңбек сіңірді. Со-
нымен бірге әкеміз, атқарған қызметімен қатар бастауыш пар-
тия ұйымының хатшысы, аудандық аурухананың ардагер-
лер ұйымының, «Қазақ тілі» бастауыш ұйымының төрағалары 
қызметтерін абыроймен атқара білді.

Кенжебек Маханбетұлының денсаулық сақтау саласының 
дамуына қосқан сүбелі еңбегі ескеріліп, «Құрмет белгісі» 
орденімен, «Денсаулық сақтау ісінің озаты» төсбелгісімен, 
бірнеше медальдармен, құрмет грамоталармен және Алғыс 
хаттармен марапатталды.

Әкеміз Кенжебек зайыбы Айсұлумен 52 жыл  берекелі 
шаңырақта мағыналы ғұмыр кешіп,  ұлын ұяға, қызын қияға 
қондырып, немере, шөбере сүйді.

Жатқан жеріңіз жайлы, иманыңыз жолдас болсын дей 
отырып,  асқар таудай әкеміз Кенжебек Маханбетұлының 
қырқы  мен жүзі 8-мамыр күні сағат 11.00-де Тереңөзек кенті, 
Ә.Тәжібаев көшесі №43 үйде өтетінін хабарлай отырып, 
барлық ағайын-туыс,құда-жекжаттарды қасиетті құранның 
ішінде болуға шақырамыз.

Еске алушылар: Баймбетовтер  әулетi.

«Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясы» мемле-
кеттік мекемесінің ұжымы осы мекеменің №2 мемле кеттік ау-
дит бөлімінің басшысы-мемлекеттік аудитор Искаков Бекма-
ғанбет Қожахметұлына ағасы

Амангелді Қожахметұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл ай-
тады.

Жарамсыз деп есептелсін
Қоспаева Қарлығаш Сақтапбергенқызының атына Қызыл-

орда облысы, Қармақшы ауданы, Т.Көмекбаев ауылындағы 
№185 орта мектепті 2008 жылы бітіргені жөнінде берілген 
ЖОБ 0152108 аттестаты жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

Қызылорда облысы әкімдігінің қаулысы
Қызылорда қаласы   2016 жылғы 01 сәуір  №418
Қызылорда облыстық мәслихатының шешімі
Қызылорда қаласы  2016 жылғы 01 сәуір  №16

ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ КЕЙБІР КӨШЕЛЕРІН 
ҚАЙТА АТАУ  ТУРАЛЫ 

Мемлекеттік тіркеу №5484, 2016 жылғы 27 сәуір

«Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы»               
Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 8 желтоқсандағы Заңына және 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Республикалық ономастика 
комиссиясының 2015 жылғы 10 желтоқсандағы қорытындысына сәйкес 
Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ және Қызылорда облыстық 
мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Қызылорда қаласының мына көшелері: 
1) Қармақшы көшесі «Әлімхан Науанов» есімімен; 
2) «Сәулет-24» көшесі «Әділбай Дәуітбаев» есімімен; 
3) «Сәулет-18» көшесі «Ағайынды Бозжановтар» есімімен; 
4) «Сәулет-10» көшесі «Ерденбек Ниетқалиев» есімімен; 
5) «Сәулет-23» көшесі «Сражадин Айтуаров» есімімен; 
6) «Сәулет-29» көшесі «Жұмабай Сарыбаев» есімімен; 
7) «Сәулет-26» көшесі «Қаржаубек Жарқымбеков» есімімен; 
8) «Сәулет-16» көшесі «Ағайынды Смағұловтар» есімімен; 
9) «Сәулет-15» көшесі «Нұрғали Оспанов» есімімен; 
10) «Сәулет-25» көшесі «Сәдуақас Қараманов» есімімен қайта аталсын.
2. Осы қаулы мен шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап 

қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының                           Қызылорда облыстық            
              әкімі                                             мәслихатының кезектен тыс           
                                                                    2-сессиясының төрағасы
      _______________  Қ.Көшербаев          ______________ Р.Ысқақова

                                                                        Қызылорда облыстық 
                                                                        мәслихатының хатшысы 
                                                                        ____________  Н.Байқадамов

Қызылорда облысында инвесторлардан 
шығыстарының бір бөлігін өтеу 

бойынша өтінімдер қабылдау басталды
«Қазагромаркетинг» АҚ Қызылорда облысында инвестициялық 

субсидиялау үшін инвесторлардан өтінімдер қабылдайтыны туралы 
хабардар етеді.

Инвестор ретінде Қазақстан Республикасында инвестициялық 
салы нымдарды жүзеге асыратын агроөнеркәсіп кешен субъектісі 
болып табылатын жеке және заңды тұлғалар қарастырылады.

Инвестициялық субсидиялар Қазақстан Республикасының агро-
өнеркәсіптік кешеніндегі жаңа өндірістік қуаттар құруға немесе жұмыс 
істеп тұрғандарын кеңейтуге бағытталған шығындардың бір бөлігін 
өтейді.

Инвестициялық субсидиялау Қазақстан Республикасының Ауыл 
шаруашылығы Министрінің 2015 жылдың 07 тамыздағы №9-3/726 
бұйрығымен бекітілген Агроөнеркәсіптік кешен субъектісі инвести-
циялық салынымдар кезінде жұмсаған шығыстардың бір бөлігінің 
орнын толтыру бойынша субсидиялау қағидалары негізінде жүзеге 
асырылады.

 Жоғарыда аталған Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес, бірінші 
топтың бағыттары бойынша инвестициялық субсидиялар берілетін  
инвесторлардың өтінімдері 2016 жылдың 1 шілдесіне дейін қаралады. 

2016 жылдың 1 шілдесінен кейін бірінші және екінші топтардың 
бағыттары бойынша инвестициялық субсидиялар берілетін  инвес-
торлардың өтінімдері қаралады. 

Өтінімдер келесі мекен-жай бойынша қабылданады: Қызылорда 
қаласы, Әуезов көшесi, 26.

Анықтама алу үшін «Қазагромаркетинг» АҚ-ның 8 (7242) 26 44 
29, 8 771 088 0317 және 8 800 080 70 80 нөмірлері (Қазақстан бойынша 
қоңырау шалу тегін) бойынша сall-орталыққа хабарласуға болады.

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Қызылорда облысы әкімінің аппараты» мемлекеттік 

мекемесі әр айдың бірінші жұмасы күні сағат 12:00-де 
Қызылорда қаласы Бейбарыс Сұлтан көшесі, құрылыс 1 мекен-
жайында орналасқан «Облыстық мекемелер үйі» ғимаратында 
мемлекеттік қызметке орналасуға ниет білдірген азаматтар 
үшін «Ашық есік күндері» өтетіндігін хабарлайды.

Қатысу үшін алдын ала жазылу, сондай-ақ, басқа да 
қажетті ақпаратты Қызылорда облысы әкімі аппаратының кадр 
жұмысы бөліміне: 60-55-46, 60-55-47 телефондарына қоңырау 
шалу немесе e.bakirov@korda.gov.kz электрондық поштаға 
жазу арқылы алуға болады. 

(Жалғасы. Басы 4-бетте).
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СЫР ЕЛІНІҢ 
ӨНЕРІН 
АҚТӨБЕЛІКТЕР 
ТАМАШАЛАУДА

Тәуелсіздіктің 25 жылдық мерекесі қарсаңында 
Ақтөбе қаласында Қызылорда облысының «Сыр – 
Алаштың анасы» атты күндері өтуде. Алғашқы шара-
сы кеше Т.Ахтанов атындағы Ақтөбе облыстық дра-
ма театрында мәдениет саласы майталмандарының 
гала-концертімен басталды. Сонымен қатар, 
филармонияға қарасты Тұрмағамбет атындағы 
халық-аспаптар оркестрі ұжымы тәуелсіздікке тарту 
ретінде «Азат елдің ақ таңы» атты концертін ұсынды. 
Аталған концерт Ғ.Жұбанова атындағы облыстық 
филармонияда өтеді.
Облыстық мәдениет, мұрағаттар және құжаттама 

басқармасы, облыстық филармония әртістері мен облыстық 
тарихи-өлкетану музейі және оның филиалы болып санала-
тын облыстық көркемсурет галереясы осы маңызды шараға 
атсалысуда. Бұған қоса, Ақтөбе облыстық өнер музейінде 
Сыр өңірі қылқалам шеберлерінің көрмесі ұйымдастырылды.  
Оған біздің қорда сақтаулы тұрған Әбілхан Қастеев, 
Айша Ғалымбаева, Гүлфайрус Ысмайлова сынды тума 
таланттардың туындылары қойылды. Сонымен қатар 
жергілікті суретшілер Қайырбай Зәкіров пен Аманкелді Ке-
ненбаев және жас суретші Дәулет Тойшыбаевтың да туын-
дылары көрмеден орын алады. 

«Азат елдің ақ таңы» атты концертте Тұрмағамбет халық- 
аспаптар оркестрінен өзге кеше ғана Түркия, АҚШ елдерінің 
сахнасында қазақ би өнерін паш етіп келген «Томирис» би 
ансамблі өнер көрсетеді. Ал жыршылардан Сырдағы әйгілі 
төрт мектептің өкілдері – Майра Сәрсенбаева, Шолпан Бим-
бетова, Марат Сүгірбай, Нұртілек Ақтаев және халықаралық 
балалар шығармашылығы байқауының лауреаттары Құралай 
Мейрамбек, Дильназ Төлеген, Диас Омар өнер көрсетеді. 
Сондай-ақ, облыстық филармонияның өнерпаздары Инди-
ра Ахметова, Ринат Үсенов, Назерке Нұриддинова, Бекзат 
Молдабергенов, Данияр Есентеміров, Олдас Нұрәлиевтер ән 
шырқайды. 

Сондай-ақ, бүгін облыстық ауыл шаруашылығы басқарма 
басшылығы мен шаруа қожалықтарының төрағалары 
көршілес аймақ кәсіпкерлерімен тәжірибе алмасып, әріп-
тестік меморандумдарға қол қойылады деп күтілуде. 

Сара ҚОРҒАНБАЙҚЫЗЫ.

Сайыс ауылдық жерден бастау алып, облыстық 
деңгейде мәреге жетіп отыр. Екі күн бойы аймағымыздың 
түкпір-түкпірінен келген 280 балуан боз кілемде тамаша 
белдесулер өткізді. 

Төрт салмақта жеңімпаздарды анықтаған дүбірлі 
дода тартысты өтті. Балуандар белдесуге тыңғылықты 
дайындықпен келіпті. Кіші жасөспірімдер арасында 
Жалағаш ауданының балуандары алдыңғы лектен көрінді. 
Ал жасөспірімдер арасында Арал ауданы мен Қызылорда 
қаласының жеткіншектері өздерінің мықтылықтарын 
байқатты. Жастар мен ересектер арасында Қармақшы ау-
даны мен Қызылорда қаласының балуандарының мерейі 
үстем болды. 

“Алтын белбеу” жарысының ең қызықты бәсекесі – 
түйе балуан сайысына қатысуға 19 спортшы бел буды. 
Олардың арасында қармақшылық Еламан Ерғалиев «Сыр 
барысы» атанып, оған «Алтын белбеу» тағылды. Жеңімпаз 
1 миллион 300 мың теңге ақшалай сыйлыққа ие бол-
ды. Оның қарсыласы жалағаштық Руслан Әбдіразақов 
бұл қарсыласына есе жіберіп, «Сыр арланы» атағын місе 
тұтты. Ол 700 мың теңгенің сертификатын алды. Ал «Сыр 
сұңқары» болған аралдық Нұрым Сәлімгереев 400 мың 
теңгеге қол жеткізді. 

Сонымен бірге, жасөспірімдерге 20-50, жастар мен 
ересектерге 70-400 мың теңге аралығындағы ақшалай 
сыйлық табысталды. 

Ал Қазақстан Республикасы Президенті жүлдесіне 
арналған республикалық «Қазақстан барысы» турнирі 3 
шілдеде Астана қаласында өтеді. Онда біздің облыс намы-
сын Е.Ерғалиев пен Р.Әбдіразақов қорғайды.

Дәурен ОМАРОВ.

Өткен аптаның сенбісінде өңірлік ком-
муникациялар орталығында ҚР Білім 
және ғылым министрлігі Мектепке дейінгі 
және орта білім, ақпараттық технология-
лар департаментінің директоры Жаңыл 
Жонтаеваның қатысуымен  БАҚ өкілдеріне 
арналған баспасөз мәслихаты өтті. Онда 
Елбасының «100 нақты қадам» Ұлт жос-
парына сәйкес жаңартылған білім беру 
мазмұнына көшу бағыттары мен оның 
жүзеге асырылуы жөнінде жан-жақты 
түсіндірілді.

Ж.Жонтаева  2016-2017 оқу жылынан бас-
тап мектептерде оқушылардың функционалдық 
сауаттылығына негізделген білім берудің жаңа 
моделіне көшетіндігін және алдағы 4 жылда 
осы жаңартылған білім беру мазмұнына көшіп 
болатындығын, осыған орай бүгінгі күні бастауыш 
білім берудің, негізгі орта және жалпы орта білім 
берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты 
бекітілгенін атап айтты. 

– Білім саласындағы өзгерістерді баршаңыз 
біліп отырсыздар. Дегенмен, мен екі үлкен құжат 
жөнінде айтқым келеді. Бүгінгі күні елімізде 
білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-
2019 жылға арналған мемлекеттік бағдарламасы 
қабылданды. Осыған орай білім беру жүйесінің 
мемлекеттік стандарты бекітілді. 2001 жылы 
ұстаздардың республикалық екінші съезінде 12 
жылдық білім беруге көшу жайы көтерілген бо-
латын. Онан оны 2008 жылға қалдырдық. Одан 

кейін 2010 жылы көшеміз дедік. Ол тағы кейінге 
шегерілді. Үшінші рет 2015 жылға қалдырылды. 
Бұл кезде де көше алмадық. Оның өзіндік себептері 
бар. Ең басты мәселе мұнда балаларды мектеп-
ке дейінгі білім берумен қамтылуы еді. Яғни, ба-
лаларды балабақшадан дайындамай 12 жылдыққа 
көше алмайтын едік. 2008-2009 жылы 3-6 жастағы 
балаларды балабақшамен қамту елімізде 32 пайыз 
ғана болған еді. Осыған байланысты Елбасының 
«Балапан» бағдарламасы қабылданып, бұл 
мәселені шешу қолға алынды. Осының негізінде 
бүгінде республикада балабақшамен қамту 81,6 

пайызды құраса, Сыр өңірінде 
100 пайыз болып отыр. Екінші 
мәселе ұстаздардың біліктілігіне 
байланыс ты еді. 2012 жылы 
барлық облыста ұстаздардың 
біліктілігін көтеретін орталықтар 
ашылып, жұмыс қарқынды 
жүргізілді. Бүгін 52 мыңнан 
астам ұстаз білімін көтеріп, 
біліктілігін арттырды. Биылдың 
өзінде бірінші сыныпқа сабақ 
беретін 69 мың ұстаз тамызға 
дейін біліктілігін көтеретін бо-
лады. Сонымен бұл мәселенің 
күрмеуі шешілді. Үшінші мәселе, 
апатты жағдайдағы және үш 
аусымдағы мектептердің бо-

луы. Бұл мәселе де жан-жақты көтеріліп, апатты 
және үш аусымдағы мектептерді жоюға жұмыс 
жасалуда. 2017 жылдың аяғына дейін бұл мәселе 
елімізде толықтай жойылады деп күтілуде. Міне, 
12 жылдық білім беру жүйесіне көшудің кейінге 
шегерілуінің негізгі үш себебі осы. Бүгінгі таңда 
енді  кейінге қалдырудың еш негізі жоқ. Яғни, 
2019-2020 оқу жылы мектептердің барлығы 12 
жылдық білім беру жүйесіне толық көшіп бола-
ды,– деді Ж. Жонтаева. 

Сонымен бірге Назарбаев зияткерлік мектебінің 
оқу бағдарламасын басқа да мектептерге енгізу, 
яки, тарату жұмысының қолға алынып жатқаны 
белгілі болды.  

– Биыл жаңа оқу жылында, яғни,  2016 жылдың 
1 қыркүйегінен еліміз бойынша 7560 мектеп-
ке бірінші сыныппен бірге Назарбаев зияткерлік 
мектебінің оқу бағдарламасын кіргізу қаралып 
отыр. Бұл Қызылорда облысында №2 және 

Жалағаш ауданындағы №31 мекепте жүргізіледі. 
Жалпы республика көлемінде 30 мектеп таңдап 
алынып отыр. Ал, 2017-2018 оқу жылында 2,5 және 
7 сыныптар жаңартылған бағдарламамен оқитын 
болады.  3, 6, 8 және 10 сыныптар 2019-2020 жылы 
көшетін болады,– деді Жаңыл Алпамысқызы. 

5 күндік оқу аптасына көшуге байланысты да 
министрлік өкілі түсіндіріп өтті. Оның айтуынша, 
бес күндік оқу аптасы жаңартылған оқу жүйесіне 
көшкен сыныппен байланысты боламақшы. Яғни, 
биылғы 2016 жылы 1 қыркүйекте  таңдап алынған 
30 мектепке келетін 1-сынып оқушылары ғана бес 
күндік оқу аптасымен оқитын болады.  

Сабақ қай тілде оқытылады деген мәселе бой-
ынша Ж.Жонтаева нақты түсінік берді. Маманның 
мәлімдеуінше, бастауыш сыныпта қай тілді мек-
теп болса, яғни, қазақ тілді мектеп болса, барлық 
пәндер қазақ тілінде, тек ағылшын тілі пәні ғана 
ағылшын тілінде жүреді. Негізгі мектепте яғни, 5-9 
сыныптарда «Қазақстан тарихы» пәні барлық мек-
тептерде қазақ тілінде жүрсе, «Жалпы тарих» қай 
тілді мектеп болса да орыс тілінде жүреді. Бірақ 
бұл 2019-2020 оқу жылынан басталады. Қалған 
пәндер мектеп қай тілде оқыса сол тілде жүреді. Ал, 
10-11 сыныпта жалпы жаңартылған бағдарламаға 
2019-2020 жылдарының үлесіндегі балалар кіреді. 
Мұнда  физика, химия, биология, информатика 
пәндері ағылшын тілінде, «Қазақстан тарихы» пәні 
барлық мектептерде қазақ тілінде, «Жалпы тарих» 
орыс тілінде өтеді. 

Баспасөз мәслихаты соңында Ж.Жонтаева жур-
налистер тарапынан қойылған сұрақтарға жауап 
берді. 

Сондай-ақ, Назарбаев зияткерлік мектебінде 
ҚР Білім және ғылым министрлігі мектепке 
дейінгі және орта білім, ақпараттық технология-
лар департаментінің директоры Ж.Жонтаеваның 
қатысуымен білім басқармасы, облыстағы 
барлық мектеп директорлары, жоғары оқу 
орындарының және білім бөлімдерінің басшыла-
ры, эксперименттік меткеп мұғалімдері мен  пе-
дагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру ин-
ституты мамандарының басын қосқан жиын 
өтті. Жиынға облыс әкімінің орынбасары Рауан 
Кенжеханұлы қатысты. 

Шара барысында Ж.Жонтаева Елбасының 
«100 нақты қадам» Ұлт жоспарының білім 
бағдарламаларын жүзеге асыратын 76, 77, 79- 
қадамдары бойынша жаңартылған білім беру 
мазмұнына көшу барысын түсіндіріп, өңіріміздің 
меткептерінде іске асырылуы талқыланды. 
Соңында еліміздің  білім беру саласының дамуына 
сүбелі үлес қосып,  ерекше еңбегі сіңген бірқатар 
ұстаздар «Білім беру ісінің құрметті қызметкері» 
және «Ы.Алтынсарин» төсбелгілерімен марапат-
талды. 

Айнұр БАТТАЛОВА.

ЕЛАМАН 
ЕРҒАЛИЕВ –
«СЫР БАРЫСЫ»

Облыс 
орталығындағы 
«Евразия» спорт 
кешенінде қазақ 

күресінен ел Тәуелсіздігінің 
25 жылдығына арналған 
«Алтын белбеу» сайысы 

өтті. Биыл жетінші мәрте 
ұйымдастырылған балуан-
дар бәсекесін жанкүйерлер 

қауымы қызыға
тамашалады. 

ЖАҢАРТЫЛҒАН
БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ

Қазалыда аудан әкімінен бастап қосшылары, мекеме бас-
шыларына дейін тазалық сақтау, көркейту-көгалдандыру ша-
раларынан қалыс қалмайды. Осы жолы да солай болды. Нажма-
дин Шәкизадаұлын Жанқожа батыр ауылынан жолықтырып, 
жөн сұрастық. Қарапайым дағдысынан жаңылмайтын әкім 
ауылдағы ағайынның тіршілігін көзімен көруге шыққан екен. Ба-
тыр баба ұрпақтарының ауыл тазалығын сақтау барысындағы то-
лымды тірлігіне ризашылығын жеткізген Шамұратов мұның тек 
науқандық іс болмай тұрақты өнегеге айналарына сенім білдірді. 
Расымен де, ауыл ішінің мұнтаздай тазалығы жаныңды жадыра-
тады. Оқтай түзу асфальт көшелер,  самаладай  түнгі жарықпен 
безендірілген көркі аудан орталығынан бір мысқал кем емес.

Жуырдағы  кент тұрғындарымен жүздесуде аудан әкімі бар-
шаны туған өлкемізді таза ұстауға, осы тұрғыда ұйымдастырылып 
жатқан сенбілік жұмыстарына біркісідей атсалысуға шақырған еді. 
Қуаныштысы өз кезегінде қабырғалы қауым да ортақ мүддеден 
тартынбайтындарын айтып, ұсынысты қызу қолдады. Ал билік 
пен халық арасында өзара  түсіністік орнаса діттеген  шаруаның 
нәтижесі де болатыны аян. Міне, сол жұмыстың қорытындысы 
сезіле бастады.

Аудан басшысының тікелей бастамасымен кенттегі барлық 

қорымдарды қоршау басталып кетті.  Теміржол саласы мен 
кент әкімдігі қызметкерлері орыс қорымына қоршау  жүргізуде. 
Мұндай ұлағатты іс өзге жерлерде де жалғасын табуда. Жанқожа 
батыр ауылында Өтеген – Нұрымбет аталатын үлкен қорым бар. 
Бұл киелі мекенге Жанқожа батырдың әкесі Нұрымбет пен ағасы 
Өтеген, өзге де аруақты жандар жерленген. Осы күні Нұрсұлтан 
Мұратбаев бастаған баба ұрпақтары қорымда тазалық шарасын 
атқарды. «Өлі риза болмай, тірі байымайды» деген осы.

Жалпы, Әйтеке би кентінде көркейту-көгалдандыру, 
санитарлық тазалық  шаралары тұрақты жүргізіліп келеді. Осы 
кезге дейін кенттің тесік көпір аумағына, бұрынғы Қарамай көліне, 
Қазақ қорымнан бастап «Самара-Шымкент» трассасына дейінгі 
аралық тазартылды. Бұл жұмыстарға білім,  денсаулық сақтау, 
теміржол саласынан  800-ге жуық адам қатысты. 

Сонымен қатар көше тазалығын жақсарту бағытында бөлінген 
6 аймақ бойынша тиісті түсіндірме жұмыстары жүргізілуде. 
Аудандық ішкі істер бөлімінің жергілікті полиция бөлімімен 
бірлесе, көшелерге түнгі рейд жасау шаралары жалғасын табуда.

Ж.АЙДАРБЕкҰЛЫ, 
Қазалы ауданы.

ТАзАЛЫҚ ТАБАЛДЫРЫҚТАН БАСТАЛАДЫ


