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Кеше Ақордада Мемлекет
басшысының төрағалығымен күн
тәртібіндегі өзекті мәселелер
жөнінде кеңес өтті.
Кеңеске Парламент палаталарының
төрағалары, Премьер-министр, Президент Әкімшілігінің басшысы,
Үкімет мүшелері мен мемлекеттік
органдардың басшылары қатысты.
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ЕЛ МҮДДЕСІН ЕСКЕРГЕН ШЕШІМ
Мемлекет басшысы ел дамуының негізгі
бағыттарына, соның ішінде жер реформасына тоқталып, Үкімет қызметіне баға берді және
тиісінше бірқатар шешім қабылдады.
Нұрсұлтан Назарбаев елде жүргізіліп жатқан
Бес институционалдық реформа дағдарысқа қарсы
кешенді жоспар болып саналатынын атап өтті.
– Әлемде қазір инвестиция тапшылығы орын
алып отыр, дамушы нарықтардан капиталдың
кетуі байқалуда. Дамушы елдердегі инвестициялар
ағынының қарқыны 20 жылда алғаш рет кері сипатқа
ие болуда. Егер 2008-2014 жылдары Қазақстанға
келетін тікелей инвестициялар көлемі жыл сайын
орта есеппен 24 миллиард долларды құраса, былтыр
ол 15 миллиард доллардан аз болды. Елдер арасында сыртқы инвестиция үшін бәсеке күшейіп, мемлекеттер инвестиция тарту үшін қолайлы жағдай жасап жатыр, – деді Қазақстан Президенті.
Мемлекет басшысы елдің ауыл шаруашылығы
саласында 2 миллион 300 мың адам жұмыспен
қамтылғанын айтты.
– Сөйте тұра бұл салада еңбек өнімділігі төмен
деңгейде қалып отыр. Отандық фермерлер бір гектар жерден орта есеппен 400 доллардың өнімін алады. Дәл осы көрсеткіш АҚШ-та 1,5 мың долларды, Германияда – 2800, Францияда 3200 долларды құрайды. Ауыл шаруашылығы жаңа техникаға,
жаңа технологияларға, суғару жүйелеріне инвестиция салуға мұқтаж, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.
Елбасы әлем елдері шетелдік инвестиция тарту үшін барынша қолайлы жағдай жасап жатқанына
назар аударды.
– Әлемдік тәжірибеде ауыл шаруашылығына
салынған қаражат өзін ақтау үшін 10-15 жыл керек.
Қазақстанда ауыл шаруашылығы мақсатындағы
жерлерді 10 жылға, соның ішінде шетелдіктердің
жалға алуы туралы заң ұзақ уақыттан бері
қолданылып келеді. Алайда бұл салаға әлі
айтарлықтай инвестиция келген жоқ. Шетелдіктер
65 мың гектарда ғана жұмыс істеп жатыр, яғни
жалға алынған жердің 0,06 пайызы ғана. Бірақ
жоғары өнімділікті қамтамасыз етіп отыр. Жерді
ұзақ мерзімге жалға беру – бүкіл дүние жүзі бойынша инвестиция тартудың амалы. Бельгия, Германия, Грекия, Нидерланд сияқты елдер шетелдік
инвесторлардың жерді меншікке немесе жалға алуы

мәселесіне қандай да бір шектеу қоймайды. Францияда шетелдік инвесторлар үшін жер ресурстарын
жалға алудың ең ұзақ мерзімі 99 жылды құрайды.
Жер кодексі нормаларын әзірлеу барысында бұл
тәжірибелер ескерілді. Бірақ жерді шетел азаматтарына сату мәселесі болған емес, қазір де жоқ, – деді
Қазақстан Президенті.
Нұрсұлтан Назарбаев жаңа нормалардың мәні
тиісті топтарға жеткізілмегенін атап өтті.
– Қабылданған заңның тетіктері мен нормалары жұртшылықты кеңінен қатыстыру арқылы
талқыланбады. Сондықтан көп жағдайда халықтың
алаңдауы дұрыс. Егер қазақстандықтар қабылданған

шешімге сенбейтін болса, демек бұл дұрыс емес деген сөз. Өйткені, бұл өзгерістер халық үшін жасалып жатыр. Қоғамда жерді жалға алу жөніндегі
бірқатар заңнамалық нормаларға қатысты күмән ту
ғанын ескеру маңызды, – деді Мемлекет басшысы.
Осыған байланысты Қазақстан Президенті Жер
кодексінің қоғамдық резонанс тудырған бірқатар
нормаларына 2017 жылға дейін тоқтау салды.
– Бұл мәселені егжей-тегжейлі қарастыру керек. Егер талқылаудан кейін Парламент ортақ
шешімге келетін болса, мораторий алып тасталады,
ал егер олай болмаса, күшінде қалады. Біз халыққа
ұнамайтын заңға зәру емеспіз. Бұл ретте морато-

нұр отан

ЖЕТЕКШІ ПАРТИЯ ЖЕТІСТІкке
ҮЛЕС ҚОСА БЕРЕДІ

рий сақталған жағдайда ауыл шаруашылығының
жағдайы нашарлауы мүмкіндігін түсіндіру қажет.
Сондай-ақ Үкімет жанынан Премьер-министр
дің бірінші орынбасары Б.Сағынтаевтың басшы
лығымен комиссия құруды тапсырамын. Комиссия барлық мүдделі органдарды және қоғамдық
бірлестіктерді тартуы тиіс. Резонанс тудырған
ережені кеңінен талқылап, ортақ ұстаным әзірлеп,
Парламентке беру керек. «Нұр Отан» партиясына демократиялық күштер коалициясы аясында кең ауқымды түсіндіру жұмыстарын жүргізуді
тапсырамын. Бұған барлық партиялар, қоғамдық
бірлестіктер және бұқаралық ақпарат құралдары

қатысуы тиіс. Түсіндіру жұмыстарына Үкімет пен
Парламенттің қос палатасының депутаттары белсене қатысады деп үміттенемін, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.
Мемлекет басшысы Қазақстанда 8 мыңнан
астам ауыл шаруашылығы кәсіпорны, 178 мыңнан
астам шаруа және фермерлік қожалықтар, 1,5 миллионнан астам жеке қосалқы шаруашылық бар
екеніне тоқталды.
– Олар күн ұзаққа алқапта, фермада, жайлауда еңбек етеді, сіздердің жаңалықтарыңызды
күтіп, теледидар алдында отырмайды. Бірақ
сіздер өз ұсыныстарыңызды әзірлеу барысында министрліктен шықпай отырып, бәрін өз ара
ларыңызда шешесіздер. Кімнен жасырынасыздар? Сонда біздің заңдарымыз кім үшін жазылған?
Ауыл шаруашылығы министрлігінің де, Ұлттық
экономика министрлігінің де, әкімдіктердің бір де
бірінің де ресми сайтында жер реформасы жөнінде
қолжетімді және көрнекі ақпарат болған жоқ. Ал
бұл дегенің халықтың игілігі үшін, экономиканы
дамытып, азаматтардың әл-ауқатын арттыру үшін
жүргізіліп жатыр ғой, - деді Қазақстан Президенті.
Нұрсұлтан Назарбаев Жер кодексі жөніндегі
жұмысқа жауапты екі мемлекеттік органның, Ауыл
шаруашылығы министрлігі мен Ұлттық экономика министрлігінің өз міндетін тиісінше атқара
алмағанына назар аударды.
– Бұл министрліктердің жұмысы нашар дей алмаймын. Бірақ өздерінің ұстанымы елдің бәріне
ұғынықты болып, дұрыс қабылдануы үшін түсіндіру
жұмыстарымен айналысқан жоқ.
Қазақстан Президенті Ұлттық экономика ми
нистрі Е.Досаевтың қызметінде жіберілген кем
шіліктерге байланысты отставкаға кету туралы өті
нішін қабылдады. Ауыл шаруашылығы министрі
А.Мамытбековтің қызметіне толықтай сәйкестігі
толық деңгейде емес екенін жария етті. Ұлттық экономика вице-министрі Қ.Өскенбаевты қызметінен
босатуды, Ұлттық экономика министрлігінің са
лалық комитетінің басшы қызметкерлері мен басқа
да жауапты тұлғалардың қызметіне сәйкестігі туралы мәселені қарауды тапсырды. Сондай-ақ,
Үкіметке жер қатынастарын реттеу бағы
тындағы салалық функцияларды Ауыл
шаруашылығы министрлігіне беру жөнінде
тапсырылды.

ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР
ТАЛҚЫЛАНДЫ
Қызылорда облыстық кәсіпкерлер палатасында аймақ кәсіпкерлерінің басқосуы болып өтті.
Кәсіпкерлер үшін өзекті мәселелер талқылаған жиында жер учаскесін алу және оны тиімді пайдалану жолдары айтылды. Оған қоса кәсіпкерлердің құқығын қорғау
мен дамыту бағыты да жан-жақты талқыланды.
Жиынды облыс әкімінің орынбасары Ғалым Әміреев ашып,
өткізіліп отырған шараның маңыздылығына кеңінен тоқталды.
Жиынға арнайы қатысқан Қазақстан кәсіпкерлерінің
құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілі Болат Палымбетов
елімізде шағын және орта бизнес саласы негізгі жұмыс орнымен қамтушылар болып табылатынын айтып өтті. Өткен
жылдың қорытындысы бойынша жұмысқа қамтылғандардың
38 пайызы шағын және орта бизнес үлесінде екені белгілі
болған. Сол себепті де кәсіпкерлерге бизнеспен айналысуға барынша мүмкіндік беріп, жан-жақты қолдау қажет.
– Кәсіпкерлікті дамытуға кедергі болып отырған
мәселелерді біз кәсіпкерлермен бірлесе отырып шешуіміз қа
жет. Тіпті облыс көлеміндегі мәселені де өзімізде шешудің жолын қарастырғанымыз жөн болады, – деді Болат Палымбетов.

Шара барысында облыстық кәсіпкерлер
палатасы жанындағы кәсіпкерлер құқықтарын қорғау жөніндегі
кеңес төрағасы Алмас Тұртаев хабарлама жасады. Онда
кәсіпкерлердің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау және
әкімшілік кедергілерді азайту басым бағыттардың бірі екені айтылды. Сонымен қатар 2 жылдан астам уақыт ішінде палатаға
336 өтініш түсіп, оның 190-ы шешімін тапқан. Осындай
жұмыстардың нәтижесінде палата заңгерлері кәсіпкерлердің
1 млрд 143 млн теңгесін сақтап қалған. Кәсіпкерлерден келіп
түскен өтініштердің басым бөлігі жер қатынастары саласына
қатысты. Соған орай кеңес өткен жылы палата мақсатсыз пайдаланды деген желеумен 129 кәсіпкердің жерлерін алып қойған
жергілікті атқарушы орган қаулысының күшін жоюға ықпал еткен.
Одан әрі бірқатар мамандар тақырып аясында дайындалған
баяндамаларын жиналғандар назарына ұсынды. Кәсіпкерлер
де өздерін толғандырған сауалдарын қойды.
Сара АДАЙБАЕВА.

КӘСІПКЕРЛЕР ҚҰҚЫҒЫ
ҚОРҒАЛАДЫ
Кеше облыстық мәслихаттың
мәжіліс залында «Нұр Отан» партиясы Қызылорда облыстық
филиалының кезектен тыс ХХ конференциясы өтті. Облыс әкімі,
«Нұр Отан» партиясы Қызылорда
облыстық филиалының төрағасы
Қырымбек Көшербаев ашқан
конференцияға Парламент
Мәжілісінің депутаттары Балайым
Кесебаева мен Геннадий Шиповских, аумақтық филиалдардан 112
делегат, партияның облыстық филиалы саяси кеңесінің мүшелері,
бастауыш партия ұйымдарының
жетекшілері, партия ардагерлері
мен белсенділері, басқарма басшылары, үкіметтік емес ұйымдар
өкілдері, «Жас Отан» жастар
қанатының мүшелері қатысты. Делегаттар конференцияны ашуға
дауыс бергеннен кейін оның күн
тәртібі бекітілді. Күн тәртібіне
сәйкес «Қазақстан 2021: Бірлік,
Тұрақтылық, Жасампаздық»
«Нұр Отан» партиясының сайлауалды бағдарламасын жүзеге
асыруда Қызылорда облыстық
филиалының міндеттері» туралы
облыстық филиал төрағасының
бірінші орынбасары Ибадулла
Құттықожаев баяндама жасады.

Ол өз сөзінде Елбасымыз, Партия Төрағасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Нұр Отан» партиясының
басқарушылық рөліне айрықша мән
беріп,
оның алдындағы маңызды
міндеттерді үнемі айқындап қана
қоймай, олардың мүлтіксіз орындалуына ерекше назар аударып келе
жатқанын айрықша атап өтті. Биылғы
сайлауда да Партия Төрағасы қазіргі
әлемде қалыптасқан күрделі геосаяси
жағдайды, түрлі дағдарыстарды ескере
отырып, жаһандық сын-қатерлерге жауап ретінде «Нұр Отан» партиясының
«Қазақстан-2021: Бірлік, Тұрақтылық,
Жасампаздық»
жаңа сайлауалды
бағдарламасын ұсынды. Бұл бағдарлама
атауының өзі партияның негізгі
мақсаттары мен басымдықтарын қолға
ұстатқандай етіп көрсетіп тұр.
– Кез келген партияның саяси деңгейі
оның сайлауалды бағдарламасының
орындалуымен
бағаланады.
Ендеше, партияның сайлауалды бағдар
ламасындағы мақсат-міндеттерді, Ұлт
жоспары 5 институционалдық реформасын жүйелі жүзеге асыруға бағытталған
100 нақты қадамды атқарушы билікпен
бірге жүйелі, уақытылы орындауға күш
жұмылдыру міндетіміз, – деді партияның
облыстық филиалы төрағасының бірінші

орынбасары.
Сыр өңірінде атқарылып жатқан
әрбір нәтижелі іс – Ұлт жоспарының
жүйелі жүзеге асырылуының айғағы.
Осы ретте баяндамашы ондай істердің
бірқатарын атап өтті. Мәселен, тәжірибе
жүзінде бірінші болып, облыс әкімінің
аппаратында құқық қорғау органдарымен жұмыс және сыбайлас жемқорлыққа
қарсы арнайы іс-қимыл бөлімі құрылды.
Индустрияландыру және экономикалық
өсімді қамтамасыз ету мақсатында
шыны зауытының құрылысы қарқынды
жүріп жатыр. Ферроқорытпа зауыты құрылысының жобасы мен
«Баласауысқандық» ванадий кен орнын игеру жұмыстары жалғасуда. Сонымен бірге, Шиелі, Жаңақорған аудандарында тампонажды цемент өндірісі
зауыттарының, облыс орталығында
тәулігіне 3 тонна ет өнімдерін өндіретін
фабрика құрылысы, Сырдария ауданында 5 мың бас қой өсіруге арналған кешен және 10 мың бас малға арналған
бордақылау алаңы мен жылдық қуаты
250 тонна болатын ет комбинатының
құрылыстары, Қызылорда қаласында
түйе сүтін өңдейтін зауыт пен
Жаңақорған ауданында томат
пастасын өндіру кешенін құру
жобасы жүзеге асырылуда.

Облыс
прокуроры
Сапарбек
Нұрпейісов
Қазақстан
кәсіпкерлерінің
құқықтарын
қорғау жөніндегі уәкілі Болат
Палымбетовпен кездесті. Кездесуге ҚР ҰКП басқармасы
төрағасының орынбасары Рус
там Жүрсінов пен облыстық
кәсіпкерлер палатасының директоры Ғалымбек Жақсылықов
қатысты. Басқосуда қадағалау
саласының өңірдегі кәсіпкерлердің
құқықтарын қорғау бағытында
атқарылған жұмыстар сөз болды.
Кәсіпкерлікті қолдау мен қорғау туралы заңнама талаптарының сақталуы
прокурорлық
қадағалаудың
басым
бағыттарының бірі болып табылады.
Ағымдағы жылы осы бағытта жүргізілген
3 тексеру нәтижесіне орай 12 ұсыныс,
1 наразылық енгізіліп, 7 тұлға тәртіптік
жауапкершілікке тартылды. Сондай-ақ,
46 кәсіпкердің құқықтарының қорғалуы
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қамтамасыз етілді.
Облыстық
прокуратура
мен
кәсіпкерлер палатасы арасындағы өзара
ынтымақтастық жөніндегі 2014 жылғы
меморандум аясында бірқатар нәтижелі
шаралар атқарылуда. Айта кетейік,
өткен жылы облыс көлемінде «Прокурор түсіндіреді» және «Чиновник и
предприниматель» тақырыбында акциялар ұйымдастырылып, онда бақылау
функциясын жүзеге асыратын органдар жүргізетін тексерулер, коммуналдық
жүйеге қосылу, жер учаскелері мен
рұқсаттар алу тәртібі және басқа
да мәселелер жөнінде түсіндірме
жұмыстары жүргізіліп, кәсіпкерлерге
арнайы
жадынамалар
таратылды.
Кәсіпкерлер палатасымен өзара іс-қимыл
жасау арқылы кәсіпкерлерден түскен
өтініштер қаралып, олардың құқықтарын
қозғайтын өзекті мәселелер бойынша
бірлесіп тексеру және талдау жұмыстары
жүргізілуде.

Құрметті оқырман!

Облыстық прокуратура органдарында кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау,
заңсыз тексеру деректерінің жолын кесу
мен шара қолдану бағытында оңтайлы
топ құрылған болатын. Аталған топтың
сенім телефондары БАҚ-та және қала,
аудан орталықтарында орнатылған 14
көрнекі билбордта жарияланған.
Бүгінде кәсіпкерлер палатасымен
бірлесіп қала, аудан орталықтарында
кәсіпкерлердің, жергілікті атқарушы
және уәкілетті органдардың қатысуымен
«Заңға тағзым» атты құқықтық насихат түріндегі кең көлемді акция
ұйымдастырылуда.
Жиында
көлеңкелі
экономика,
мемлекеттік сатып алу, жер саласы және
тағы басқа өзекті мәселелер талқыланды.
Алдағы уақытта орта және шағын бизнес өкілдерінің құқықтарын қорғау
жұмыстары өз жалғасын табады.
Кенжетай қайрақбаев.

«Қазпочта» АҚ-ның тасымалдау және тарату қызметі тарифтерінің өсуіне орай, басылымдарға жазылу бағасын көтермеу
мақсатында «Сыр медиа» ЖШС 2016 жылдың 1 шілдесінен бастап «Қазпочта» АҚ қызметінен толық бас тартып отыр. Осы
ретте «Сыр медиа» ЖШС өзіне қарасты басылымдарға 2016 жылдың екінші жартыжылдығына жазылу, жеткізу, тарату
қызметтерін өз құзыретіне алатынын хабарлайды.
«Сыр медиа» ЖШС-на қарасты газеттердің барлығына тек қана серіктестік өкілдері арқылы жазылу жүргізілетінін
ескертеміз.
«Сыр медиа» ЖШС әкімшілігі.
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ЕЛ МҮДДЕСІН ЕСКЕРГЕН ШЕШІМ

Мемлекет басшысы ақпараттық саясат мәселесін де қозғады.
– Бүгінде бұл функциялар профильді емес министрліктің
құзырында. Үкіметте бұл саланы ешкім үйлестірмейді,
мемлекеттің ақпараттық саясатқа бөлетін қаражатын ешкім
бақыламайды. Сондықтан қазіргі ақпараттық сын-қатерлерді
еңсеру үшін, Бес институционалдық реформаның барысын
тиімді қолдау үшін өкілетті орган – Ақпарат және коммуникация
министрлігін құруды тапсырамын, – деді Қазақстан Президенті.
Нұрсұлтан Назарбаев бұл ведомствоға мынадай маңызды
міндеттерді жүктеуді ұсынды. Атап айтқанда, мейлінше өткір
мәселелерді жедел анықтау және әрекет ету мақсатымен кез
келген меншік формасының, соның ішінде интернет ресурстар мен әлеуметтік желілердің ақпараттық кеңістігін мониторингтеу; барынша өзекті тақырыптар мен мәселелер бойынша қоғамдық пікірді зерттеу, халықтың ақпараттық сауалдары мен тілек-қалауын талдау және болжау; мемлекеттік
ақпарат саясатын әзірлеу; барлық мемлекеттік органның
ақпараттық қызметі мен белсенділігін үйлестіру және

бақылау; мемлекеттік ақпараттық тапсырыстарды жоспарлау
және мемлекет бөлген қаражаттың тиімділігін талдау; Отандық
БАҚ-ты экономиканың қазіргі заманғы сегменті ретінде дамыту үшін инвестиция және инновация тарту; Электронды және
баспасөз кеңістігіндегі ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз
ету үшін отандық ақпараттық өнімдердің сапасын арттыру;
дағдарыстық коммуникациялардың барынша пәрменді моделін
құру; Халықпен, соның ішінде Үкіметтік емес ұйымдармен өзара
іс-қимыл арналарын қамтамасыз ету.
Бұл ретте жаңа органды қажетті ресурстармен қамтамасыз
ету, қаражат бөлу және оған барлық міндетті жүзеге асыру үшін
айрықша өкілеттік беру тапсырылды.
Қазақстан Президенті ел дамуының өзге де негізгі
мәселелеріне тоқталды.
– Міндетті медициналық сақтандыруды енгізуге қатысты
жұрттың күмән-күдігі бар екенін білемін. Сондықтан Денсаулық
сақтау және әлеуметтік даму министрлігі бұл мәселе бойынша іс-әрекеттің жол картасын әзірлеуі тиіс. Бұл реформа барлық

қазақстандықтарға қатысты, сондықтан оған ықылас жоғары
болады. Білім және ғылым министрлігінің орта мектептердегі
оқу жылын ұзарту, үш тілде білім беруге көшу мерзімі туралы мәлімдемелеріне қатысты да жұрттың сұрақтары бар екенін
білемін. Үкімет бұл ретте дәстүрлі тамыз мәслихаттарын пайдалана отырып, қоғамдық пікірге мұқият зерттеу жүргізуі керек. Туындап отырған мәселелерді талқылау және шешу үшін
осы мәселелердің барлығына жаңа диалог тетіктерін – Қоғамдық
кеңестерді белсенді түрде қатыстыру керек. Олар мемлекеттік
органдардың шылауында қалмауы керек, оларда өткен
пікірталастар БАҚ пен жұртшылық үшін ашық болуға тиіс. Әрбір
министр мен әкімге реформалардың барлық бағыты бойынша
қоғамдағы көзқарасты өз құзыреті шеңберінде мұқият талдаудан
өткізуді тапсырамын, – деді Мемлекет басшысы.
Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттің бастамаларының мұқият
түсіндірілуі маңызды екенін айтты.
– Біз Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының
стандарттарына қарай жылжып, әлемдегі дамыған 30 мемлекеттің

КӨП тілегІ ОСЫ ЕДІ
Осы жылдың бірінші шілдесінен іске
асуы тиісті болатын Жер туралы кодекстің
жердің сатылуы мен шетелдіктерге жалға
берілуі жөніндегі баптары біраз талқыға түсті.
Қазақстанның бірнеше қалаларында рұқсат
етілмеген шерулер өтті.
Ақордада Мемлекет басшысы Нұрсұлтан
Назарбаевтың
төрағалығымен
кеңес
басталғаннан Астана жаққа елеңдеп отырдық.
Халықтың бір айдай уақыттан бері үздіксіз
талқылаған тақырыбына Президент «Жер
туралы кодекске» енгізілген өзгерістерге
мораторий жариялайтынын айтып нүкте
қойды. «Мен бүгін шешім қабылдаймын.
Жер кодексінің қоғамдық резонанс тудырған
бірқатар нормалары, нақты айтқанда,
былтырғы енгізген 4 норманы күшіне енгізуге
ендігі жылға дейін мораторий жариялаймын.
Алдымен егжей-тегжейін қарап, халыққа

түсіндіріп, Парламентпен бірге шешіп,
келісімге келетін болсаңдар, мораторийді аламыз, болмаса, түсірмейміз», – деді.
Шындығында, қоғамдағы тұрақтылық
барлығымыз үшін маңызды. Елдің іргесі
бүтін болғанына, азаматтардың амандығына
тілекшіміз. Қоғамдық пікірдің айтылуы
заңдылық. Ал халық бұл заңның кей нормаларына өз көзқарасын, қарсылығын білдірді. Елбасы «Халыққа ұнамайтын заңның керегі жоқ
бізге. Бірақ та заңды алып тастағаннан кейін
ауыл шаруашылығы қандай мүшкіл болатынын түсіндіру керек. Оны, әрине, асфальтта
жүріп айқайлағандар емес, далада мал жайып,
егін егіп жүрген диқандар біледі», – деді.
Алдағы уақытта Жер кодексіне енгізілген
өзгерістерге қатысты ұстанымдарды айқын
дайтын Үкімет жанынан құрылатын комиссия
үлкен жауапкершіліктің салмағын сезінеді

ҚОҒАМ ИГІЛІГІ ҮШІН

деген сенім бар. Елбасы тапсырғандай, комиссия мемлекеттік органдармен, қоғамдық
органдармен Жер кодексіндегі даулы
мәселелерді әбден сараптан өткізіп, Парламентке ұсыныстар береді деп ойлаймын.
Біз көзін көрген үлкендер «Әр істің
қайырын күтейік» деп отыратын. Сол сияқты
бұл істің ақыры қайырлы болды. Халықтың
мұң-мұқтажы, ой-пікірлері ескерілді. Көптің
күткені де осы болатын. Осы бір жыл
ішінде халықтың талқысынан өткізіп, заңгер
мамандардың талдау-зерттеулерінен кейін
жұртшылықтың ойынан шығатын жаңа заң
қабылданады деген сенімдемін.
Сәпен АҢСАТОВ,
еңбек ардагері,
«Құрмет» орденінің иегері.

салиқалы, салмақты шешім
Кеше Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалығымен
өткен кеңесте Жер кодексіне енген өзгерістердің күшіне
енуіне бір жылға мораторий жарияланды. Бұл мемлекет
болашағы үшін жасалған оң шешім деп түсінуіміз керек.
Сол жиында Президентіміз жерге қатысты заңнамаларға
өзгерістер енгізу мен оны түсіндіру кезіндегі кемшіліктерді
де сынға алды. Н.Назарбаев былтырғы енгізілген
өзгерістерді жүзеге асыруды шегере отырып, халыққа
бұл бастама түсіндіріліп, Парламентпен келісімге келген
жағдайда ғана шектеу алынып тасталатынын айтты. Мемлекет болашағы үшін қабылданған бұл шешім баршамыз-

ды қуантып отыр.
Мемлекет басшысының осы мәселеге байланысты бұл
заңды кейінге қалдыруын, халықтың қоғамдық ой-пікірімен
санасуын ел мүддесін ойлағаны деп түсінуіміз керек. Жер
тағдыры ел тағдырымен тікелей байланысты болғандықтан
шешім қабылдауда асығыстық танытпауға бел буды. Бұл
жұрттың көңіліндегі күдікті сейілтті.
Шакизада ӘБДІКӘРІМОВ,
«Қоғам ТВ» телеарнасының құрылтайшысы,
облыстық мәслихаттың депутаты.

Ата-бабамыздан қалған асыл мұра саналатын басты
байлығымызды аялап, оны көздің қарашығындай қорғапсақтау – бәріміздің парызымыз. Осыдан да жаңа кодекстегі
өзгерістерге байланысты қоғам талқылауына қатысты
Елбасы өз байламын айтты, Жер кодексіндегі бірқатар
нормаға мораторий жариялады. Жер кодексінің жүзеге
асыру тетіктері мен нормалары тұрғындар арасында тиісті
деңгейде жан-жақты талқыланбағанын атап көрсетіп, «Жер
кодексінің қоғамдық резонанс тудырған бірқатар нормалары, нақты айтқанда, былтырғы енгізген 4 норманы
күшіне енгізуге ендігі жылға дейін мораторий жариялаймын. Алдымен егжей-тегжейін қарап, халыққа түсіндіріп,
Парламентпен бірге шешіп, келісімге келетін болсаңдар,
мораторийді аламыз, болмаса, түсірмейміз» деген шешімін
де жеткізді.
Содан соң Елбасы: «Бізге халыққа ұнамайтын заңның
керегі жоқ. Бірақ та заңды алып тастағаннан кейін ауыл
шаруашылығы қандай мүшкіл болатынын түсіндіру керек. Біріншіден, Үкімет жанынан бірінші вице-премьер
Бақытжан Сағынтаев жетекшілік ететін комиссия құруды

Қоғамды қобалжытқан жер мәселесіне
қатысты ақжолтай хабарды естіп қатты
қуандым. Бұған еліміздің бір азаматы ретінде
мен де алаңдаулы едім. Әлеуметтік желілерде
тұрғындарды бейбіт шеруге үндеген жазбалар қаптап кетті. Мамыр мерекесі алдында облыс әкімімен бір топ әлеуметтік желі
белсенділерінің кездесуі ұйымдастырылды.
Кездесу барысында Жер туралы заңға байланысты пікірлерімізді айттық. Зайырлы мемлекетте әрбір азамат өз пікірін

толып отырған тәуелсіздігімізді тұғырлы ете беруде әлі де көптеген жұмыстар бар екеніне назар аударды. «Сыртта ала көз бар, іште әлі алауыздық
бар. Сондықтан «Сасқанға сая болып, асқанға
тосқан болып» Тәуелсіздігімізді нығайта беруге
тиіспіз» деді.
Мұнан соң конференцияның күн тәртібіндегі
екінші мәселе бойынша «Нұр Отан» партиясы филиалы саяси кеңесінің құрамына өзгерістер
енгізілді. Қырымбек Елеуұлы саяси құрамы
мүшелігінен шыққандарға еңбектері үшін алғыс
айтып, жаңадан еніп отырғандарға жұмыстарына
сәттілік тіледі. Конференция жұмысы аяқталғаннан
кейін саяси кеңес пен саяси кеңес бюросының
кеңейтілген отырысы басталып, онда 2016 жылға
арналған жұмыс жоспарларын, жеке қабылдау
кестелерін бекітті. Отырыс соңында Қ.Көшербаев
ҚР Парламенті Мәжілісі мен барлық деңгейдегі
мәслихаттар сайлауына белсене қатысқан партия мүшелерінің бірқатарына Елбасы, «Нұр Отан»
партиясының төрағасы Нұрсұлтан Әбішұлы
Назарбаевтың Алғыс хатын табыс етті.
Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

нәтиже

жақсы сезінуде. Партия белсенділері сайлауалды тұғырнаманы насихаттау мен түсіндіру,
халықтың хал-ахуалын анықтау, мемлекеттік
бағдарламалардың орындалуын бақылау, өзекті
мәселелерді шешу ісінде өзіңіздің қолдауыңызбен
алдағы уақытта да дәйекті әрі жүйелі жұмыстарды
атқарады деп есептеймін. Бұл жолдағы бас
ты міндет – «Қазақстан - 2050» стратегиясын,
Ұлт жоспарын және «Нұрлы жол» мемлекеттік
бағдарламасын жүзеге асыру, – деді сөз соңында
И.Құттықожаев.
Мұнан кейін жарыссөзге шыққан ересектерге арналған облыстық туберкулезге қарсы санаторий бас дәрігері Ерғали Ілиясов, №165 мектеп директоры Ләззат Ізбасқанова, «Болашақ»
университетінің студенті Константин Луцэ, Парламент Мәжілісінің депутаты Геннадий Шиповских
жетекші партияның ел тәуелсіздігін нығайтудағы
бағыт-бағдары айқын екенін жеткізіп, басты міндет
– бірлігімізді көзіміздің қарашығындай қастерлеу,
тыныштығымыз бен тұрақтылығымызды сақтау,
кемел келешегімізге Мәңгілік елдің жасампаз
мұраттары арқылы бағдар ұстау екенін атап өтті.
Облыс басшысы осы орайда биыл ширек ғасыр

тапсырамын. Ол комиссия мемлекеттік органдармен,
қоғамдық органдармен мына шаруаны талқылап, нақты
түсіндіріп, Жер кодексіндегі даулы мәселелерге қатысты
ұстанымдарды айқындап, Парламентке ұсыныстар беруі
керек. Кейін Парламентпен бірге қайтадан қараймыз.
Түсінбей жүрген адамдардың барлығын сол талқылауларға
шақыру керек. «Нұр Отан» партиясы, оның жанындағы
демократиялық күштердің біріккен коалициясы бар,
ауқымды түсіндіру жұмысын жүргізу керек», – деп атап
өтті.
Бұл әбден құптарлық шешім болды деп ойлаймын.
Жасалынып жатқан игіліктің бәрі халықтың қамы ғой.
«Келісіп пішкен тон келте болмайды». Мәселенің бәрі де
әбден иі қандырылып барып шешілсе, екіжақты тиімділігі
де мол болмақ. Біз мұны да әбден құптаймыз, қолдаймыз.
Бағдат КӘРІБОЗҰЛЫ,
филология ғылымдарының докторы,
профессор.

ХАЛЫҚ КҮТКЕН ҚАДАМ

ЖЕТЕКШІ ПАРТИЯ
ЖЕТІСТІкке ҮЛЕС ҚОСА БЕРЕДІ

– Мұның барлығы экономикалық даму
көрсеткішімізді еселеп, халықты қуаттандырады
деп есептейміз. Облыс әкімі, партия филиалының
төрағасы ретінде өз тарапыңыздан көрсетіліп
отырған нақты қолдауды барлық жердегілер

қатарына ұмтылып отырғанымызды айтып жатырмыз. Бұл елдерде тағы бір ең басты стандарт бар, ол – Үкіметтің және оның
мүшелерінің қоғам үшін күнделікті ашықтығы. Онда министрлер
барлық туындаған мәселелерге қатысты әрдайым шұғыл пікір
білдіріп отырады. Ал бізде ше? Ақпараттық жұмыс тек журналис
тер алдына брифингке шығып, қағазда жазылғанды оқып беруден ғана тұрмайды. Біздің министрлер тіпті брифингтерде де журналистерден қашқақтап, қарапайым сауалдарға жауап бермейді.
Қазіргі кезде біз министрліктерді қандайда бір саладағы саясатты айқындайтын органдарға айналдырдық. Саясаткер жұртпен
тілдесуге, өз ұстанымын түсіндіруге, қоғамның сеніміне ие
болуға тиіс. Халықпен, ең алдымен жаңа заңдарды қолданатын
жұртпен кездесу керек, – деді Қазақстан Президенті.
Мемлекет басшысы тек бірінші тоқсанның өзінде қазақ
стандықтар «Электрондық Үкімет» порталы арқылы 1 млн 200
мыңнан астам мемлекеттік қызметтерге қол жеткізгенін атап өтті.
– «Электрондық Үкімет» бірыңғай байланыс орталығына күн
сайын 700 қызмет түріне қатысты 20 мыңнан астам сұрақ түседі.
Бұл ресурс неге іске қосылмаған? Онлайн режімінде бірде-бір
түсіндірме немесе кеңес болған жоқ. Халық сауал қоя бастаған
кезде ғана «ояндыңдар». Жұртқа барлық нормаларды, оларды
қалай қолдануды, кімге жүгінуді түсіндіру үшін Үкімет жанынан
бірыңғай колл-орталық – «қызу желі» құруды тапсырамын. Бірдебір сұраққа біліктілікпен жауап берілмей қалмауы үшін жауапты адамдарды да бекітіңдер. Бұл өңірлерге де қатысты, олардың
әрқайсысында осындай кеңес беру орталықтары жұмыс істейтін
болсын, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.
Соңында Қазақстан Президенті әлемдік дағдарыс біздің елдің
дамуына да әсерін тигізгеніне назар аударды.
– Одан зардап шегіп, жұмысынан немесе табысының
біраз бөлігінен айырылған көптеген адамдардың бар екенін
білеміз. Мұндай жандар кез келген қоғамда бар. Барлық
қазақстандықтарға қырағы болу қажеттігін, тұрақтылығымыз
бен бір-бірімізге деген сый-құрметімізге сызат түсуіне жол бермеу керектігін ескерткім келеді. Өз тарапымнан айтарым, біз
ешкімнің ортақ шаңырағымыздағы татулық пен тұрақтылықты
бұзу үшін дағдарысты пайдалануына жол бермейміз. Құқықтық
тәртіпті бұзған әрбір адам заңның қатаң талабына сай жауап береді. Қоғамдағы тыныштықты нығайту – әрбір азаматтың,
барлық қоғамдық ұйымның, барша қазақстандықтардың ісі, –
деді Мемлекет басшысы.
Шара барысында елдің бірінші тоқсандағы әлеуметтікэкономикалық дамуының алдын ала қорытындылары жөнінде
Премьер-министр К.Мәсімов сөз сөйледі.

білдіруге құқылы деп ойлаймын. Кездесуге жиылғандар арасында түрлі мамандық
иелері болды. Ешқайсымыз осы арқылы
ұпай жинауды, көзге түсуді ойлаған жоқпыз.
Мұндай ашық пікір алмасуға тек тәуелсіз
еліміздің жанашыры, азамат ретінде бардық.
Міне, Елбасының кешегі елді елең еткізген
жағымды мәлімдемесі көпшілік пікірінен
туындаған игі қадам деп ойлаймын. Елбасы
өз сөзінде:– Мен бүгін шешім қабылдаймын.
Қоғамдық резонанс тудырған Жер кодексінің,

нақты айтқанда, былтырғы енгізілген төрт
нормасының күшіне енуіне мораторий жариялаймын!– деп нақты айтты. Сонымен бірге
Мемлекет басшысы «Халыққа ұнамайтын
заңның бізге керегі жоқ!» – деп бір-ақ кесті.
Елдің, қоғамның пікірімен санаса білген Елбасы көреген саясаткер.
Жұрттың жерге қатысты алаңының
ескеріліп, шешімін тапқанына қуанамын.
Болат НҰРҚОЖАЕВ,
кәсіпкер.

ҮШТІЛДІ БІЛІМ
табысқа
БАСТАЙДЫ

Қорқыт
ата
атындағы
ҚМУ-дың
үштілді білім беру бағдарламасы бойынша
даярланған бітіруші түлектері заман талабына сай кәсіби білікті және бәсекеге қабілетті
жас мамандар ретінде жолдама алатын болды. Іргелі оқу орнында үштілді білім беруді
дамытудың 2012-2017 жылдарға арналған
тұжырымдамасына сәйкес, 2012 жылдан
бастап бүгінге дейін 16 мамандық бойынша 402 студент қазақ, орыс және ағылшын
тілінде білім алуда. Оларға оқу орнында 29
профессор-оқытушы ағылшын тілінде дәріс
беруде. Университетке 2012 жылы математика, информатика, ақпараттық жүйелер,
есептеу техникасы және бағдарламалық
қамтамасыз ету мамандықтарына үштілді
білім беру бағдарламасымен алғаш рет
қабылданған 49 студент биыл дипломдық
жұмыстарын
ағылшын
тілінде
сәтті
қорғауда.
ҚР Білім және ғылым министрлігінің
бұйрығымен ақпараттық жүйелер, есептеу
техникасы және бағдарламалық қамтамасыз

ету мамандықтарына бекітілген мемлекеттік
қорытынды аттестаттау комиссиясының
төрайымы Елена Черткова мен математика,
информатика мамандықтарына бекітілген
мемлекеттік аттестаттау комиссиясының
төрағасы
Георгий
Брайчев
бітіруші
түлектердің білім көрсеткіштеріне жоғары
баға берді. Сондай-ақ, олар қорғалған
дипломдық жұмыстардың мазмұндылығын
атап өтті.
Ресейлік профессорлар академиялық
ұтқырлық бағдарламасы бойынша АҚШ,
Түркия, Оңтүстік Корея, Ресей мен Польша
сынды шет елдердің ЖОО-да студенттердің
білімдерін шыңдауға іргелі оқу орынында
жағдай жасалуы құптарлық жайт екендігіне
ерекше тоқталды. Бұл Астана, Алматы
қалаларындағы ұлттық жетекші ЖООда ғана емес, Қорқыт ата атындағы ҚМУ
секілді оқу орынында білім алып та жоғары
жетістіктерге жетуге болатынын дәлелдейді.
Кенжетай БАЛҒАБАЙҰЛЫ.

СБ
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«Азаматтық хал актілерін тіркеу туралы қайталама куәліктер немесе анықтамалар беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 4-қосымша
Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту
туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы
1 қазандағы №178 қаулысына өзгерістер енгізу туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына және «Мемлекеттік
көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі Заңына
сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 1 қазандағы № 178 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5218 нөмірімен тіркелген, «Кызылординские вести» және «Сыр
бойы» газеттерінде 2015 жылғы 17 қарашада жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
1) көрсетілген қаулымен бекітілген «Бала тууды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал
актілерінің жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет регламенті осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
2) көрсетілген қаулымен бекітілген «Азаматтық хал актілерін тіркеу туралы қайталама
куәліктер немесе анықтамалар беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы қаулының
2-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
3) көрсетілген қаулымен бекітілген «Атын, әкесінің атын, тегін ауыстыруды тіркеу, оның
ішінде азаматтық хал актілері жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы қаулының 3-қосымшасына сәйкес жаңа ре-
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дакцияда жазылсын;
4) көрсетілген қаулымен бекітілген «Қайтыс болуды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал
актілері жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет регламенті осы қаулының 4-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
5) көрсетілген қаулымен бекітілген «Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды тіркеу, оның
ішінде азаматтық хал актілері жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы қаулының 5-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
6) көрсетілген қаулымен бекітілген «Азаматтық хал актілерінің жазбаларын қалпына
келтіру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы қаулының 6-қосымшасына сәйкес
жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулының орындалуын бақылау «Қызылорда облысы әкімінің аппараты»
мемлекеттік мекемесінің басшысы Қ.Б.Жайсанбаевқа 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 № 371 қаулысына 1-қосымша
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «1» қазандағы № 178 қаулысымен бекітілген
«Бала тууды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілерінің жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті
1. Жалпы ережелер
1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: аудандардың
жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және хал актілерін
тіркеу бөлімдері және Қызылорда қалалық азаматтық хал акті
лерін тіркеу бөлімі (бұдан әрі - көрсетілетін қызметті беруші).
Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін
қызмет нәтижелерін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдық
округтердің әкімдері (бұдан әрі - әкім);
3) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпора
циясының коммерциялық емес қоғамы (бұдан әрі – Мемле
кеттік корпорация);
4) www.egov.kz «электрондық үкіметтің» веб-порталы
(бұдан әрі - портал) арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны - электрондық
(ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі - жеке
басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде қағаз
жеткізгіштегі туу туралы куәлік, енгізілген өзгерістерімен,
толықтыруларымен және түзетулерімен туу туралы қайталама
куәлік (бұдан әрі - куәлік).
Порталда көрсетілетін қызметті алушының «жеке каби
нетіне» қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының электрондыцифрлық қолтаңбасы (бұдан әрі – ЭЦҚ) қойылған электрондық
құжат нысанында мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесінің
берілу күнінің белгіленуі туралы хабарлама жолданады.
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 нотариатта куәландырылған сенімхат
бойынша өкілінің(бұдан әрі - оның өкілі) көрсетілетін қызметті
берушіге немесе әкімге немесе Мемлекеттік корпорацияға
«Азаматтық хал актілерін тіркеу және апостильдеу мәселелері
бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын
бекіту туралы»Қазақстан Республикасы Әділет министрінің
2015 жылғы 17 сәуірдегі №219 бұйрығымен (нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №11374
болып тіркелген) бекітілген «Бала тууды тіркеу, оның ішінде
азаматтық хал актілерінің жазбаларына өзгерістер, толықты
рулар мен түзетулер енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартының (бұдан әрі - стандарт)1 немесе 2-қосымшасына
сәйкес нысан бойынша өтініш ұсынуы немесе портал арқылы
электронды құжат нысанындағы өтініш жолдауы.
6. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына
кіретін әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, орындаудың
ұзақтығы:
көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін
қызметті берушіге жүгінген кезде:
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 тіркелгені
туралы белгі қойылған талон (бұдан әрі - талон) береді және
құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына
ұсынады (жиырма минуттан аспайды);
3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды
қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушы
сына жолдайды (жиырма минуттан аспайды);
4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы
құжаттарды қарайды, куәлікті дайындайды және көрсетілетін
қызметті берушінің басшысына ұсынады:
куәлікті беру кезінде – екі жұмыс күні ішінде, құжаттарды
қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді;
баланың туған күнінен бастап екі ай мерзім өткеннен
кейін, баланың тууын тіркеген жағдайда мемлекеттік
көрсетілетін қызмет күнтізбелік он екі күн ішінде көрсетіледі;
стандарттың 9-тармағында белгіленген құжаттарды қо
сымша тексеру қажет болған кезде, қызмет көрсету мерзімі
көрсетілетін қызметті алушыны үш күнтізбелік күн ішінде
хабардар ете отырып, күнтiзбелiк отыз күннен аспайтын мер
зімге ұзартылады;
азаматтық хал акт жазбасына өзгерістер, толықтырулар
мен түзетулер енгізу кезінде - күнтізбелік он бес күн ішін
де, құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету
мерзіміне кірмейді, басқа мемлекеттік органдарға сұраныс
жолдау қажет болған кезде қызмет көрсету мерзімі көрсе
тілетін қызметті алушыны үш күнтізбелік күн ішінде хабардар
ете отырып, күнтiзбелiк отыз күннен аспайтын мерзімге
ұзартылады;
5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы куәлікке
қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе
қызметкеріне жолдайды (жиырма минуттан аспайды);
6) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері
куәлікті тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның
өкіліне береді (жиырма минуттан аспайды).
Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі әкімге
жүгінген кезде:
1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі әкімге
стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттарды ұсынады;
2) әкім құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті
алушыға не оның өкіліне талон береді және құжаттарды көрсе
тілетін қызметті берушіге жолдайды (бір жұмыс күні ішінде);
3) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері
құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті берушінің
басшысына ұсынады (жиырма минуттан аспайды);
4) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды
қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушы
сына жолдайды (жиырма минуттан аспайды);
5) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжат
тарды қарайды, куәлікті дайындайды және көрсетілетін қыз
метті берушінің басшысына ұсынады:
куәлікті беру кезінде – екі жұмыс күні ішінде, құжаттарды
қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді;
баланың туған күнінен бастап екі ай мерзім өткеннен
кейін, баланың тууын тіркеген жағдайда мемлекеттік көр
сетілетін қызмет күнтізбелік он екі күн ішінде көрсетіледі;
стандарттың 9-тармағында белгіленген құжаттарды
қосымша тексеру қажет болған кезде, қызмет көрсету мерзімі
көрсетілетін қызметті алушыны үш күнтізбелік күн ішінде

хабардар ете отырып, күнтiзбелiк отыз күннен аспайтын
уақытқа ұзартылады;
азаматтық хал акт жазбасына өзгерістер, толықтырулар
мен түзетулер енгізу кезінде - күнтізбелік он бес күн ішін
де, құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету
мерзіміне кірмейді, басқа мемлекеттік органдарға сұраныс
жолдау қажет болған кезде қызмет көрсету мерзімі көрсе
тілетін қызметті алушыны үш күнтізбелік күн ішінде хабардар
ете отырып, күнтiзбелiк отыз күннен аспайтын уақытқа
ұзартылады;
6) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы куәлікке
қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе
қызметкеріне жолдайды (жиырма минуттан аспайды);
7) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері куә
лікті тіркейді және әкімге жолдайды (бір жұмыс күні ішінде);
8) әкім куәлікті тіркейді және көрсетілетін қызметті
алушыға не оның өкіліне береді (жиырма минуттан аспайды).
Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз
болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (ісқимыл) 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) әкім;
5) Мемлекеттік корпорация қызметкері;
6) Мемлекеттік корпорацияның жинақтау бөлімінің
қызметкері.
8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле
отырып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы
рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы регла
менттің 4-қосымшасында келтірілген.
9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкер
лерінің) рәсімдері (іс-қимылдары), өзара іс-қимылдары
реттілігінің толық сипаттамасы, сондай-ақ өзге де көрсеті
летін қызметті берушілер және (немесе) Мемлекеттік корпо
рациямен өзара іс-қимыл тәртібінің және мемлекеттік қызмет
көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді қолдану тәртібінің
сипаттамасы осы регламенттің 5-қосымшасына сәйкес
мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анық
тамалығында көрсетілген.
Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің
анықтамалығы Қызылорда облысы әкімдігінің, Қызылорда
қаласы 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
корпорацияға стандарттың 9-тармағына сәйкес келесі құжат
тарды ұсынады:
стандарттың 1-қосымшасына сәйкес нысандағы тууды
тіркеу туралы өтініш;
ата-анасының немесе нотариатта куәландырылған сенім
хат бойынша өкілдің жеке басын куәландыратын құжаты
(тұлғаны сәйкестендіру үшін);
ата-анасының неке қию (ерлі-зайыптылық) туралы куәлі
гінің көшірмесі (Қазақстан Республикасының аумағында 2008
жылдан кейін некені тіркеген тұлғалар куәліктің көшірмесі
ұсынылмайды);
туу туралы медициналық куәлігі немесе туу фактісін
белгілеу туралы сот шешімінің көшірмесі;
көрсетілетін қызметті алушының өкілі жүгінген жағдайда
нотариатта куәландырылған сенімхат;
шетелдіктер қосымша ұсынады:
Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын немесе
уақытша болатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар
өз мәртебесіне сәйкес келетін жеке басты куәландыратын
құжаттарын ұсынады. Жеке басын куәландыратын құжаттарды
көрсетумен қатар, оның мәтінінің нотариатта куәландырылған
мемлекеттік тіліндегі немесе орыс тіліндегі аудармасы
ұсынылады;
бала тууын баланың туған күнінен бастап екі ай мерзім
өткеннен кейін тіркеген жағдайда қосымша ұсынылады:
ата-анасының түсініктемесі;
баланың туған жері мен ата-анасының тұрғылықты
жері бойынша туу туралы акт жазбасының жоқтығы туралы
тіркеуші органның анықтамасы (Қазақстан Республикасының
аумағында 2008 жылдан кейін туылған балалардан басқа);
баланың тұратын жері бойынша оның денсаулығы туралы
анықтама (жүгінген кезден бастап 7 (жеті) жұмыс күнінен
кешіктірілмей берілген);
көрсетілетін қызметті алушының өкілі жүгінген жағдайда,
нотариатта куәландырылған сенімхат;
стандарттың 2-қосымшасына сәйкес нысандағы өзгеріс
тер, толықтырулар мен түзетулер енгізу туралы өтініш;
жеке басын куәландыратын құжат (тұлғаны сәйкестендіру
үшін);
көрсетілетін қызметті алушының туу туралы куәлігі,
куәліктің түпнұсқасы жоғалған жағдайда – тууды тіркеу
туралы анықтама;
өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізудің қажет
тігін растайтын құжаттар;
мемлекеттік баждың бюджетке төленгенін растайтын
құжат немесе салық жеңілдіктерін беру үшін негіз болып та
былатын құжат;
көрсетілетін қызметті алушының өкілі жүгінген жағдайда
нотариатта куәландырылған сенімхат;
2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды

тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне:
өтініштің нөмірі мен қабылданған күні;
сұратылып отырған мемлекеттік көрсетілетін қызметтің
түрі;
қоса берілген құжаттардың саны мен атауы;
құжаттарды беру күні, (уақыты) және орны;
құжаттарды рәсімдеуге қабылдаған Мемлекеттік корпо
рация қызметкерінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде);
көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, әкесінің
аты (ол болған кезде), оның өкілінің тегі, аты, әкесінің аты
және олардың байланыс телефондары көрсетіле отырып,
тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат (бұдан әрі
- қолхат) береді немесе көрсетілетін қызметті алушымен не
оның өкілімен стандарттың 9-тармағында көзделген тізбеге
сәйкес құжаттардың толық емес топтамасы ұсынылған
жағдайда стандарттың 3-қосымшасына сәйкес құжаттарды қа
былдаудан 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 (жиырма минуттан аспайды);
5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжат
тарды қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің орын
даушысына жолдайды (жиырма минуттан аспайды);
6) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы
құжаттарды қарайды, куәлікті дайындайды және көрсетілетін
қызметті берушінің басшысына ұсынады:
куәлікті беру кезінде – екі жұмыс күні ішінде, құжаттарды
қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді;
баланың туған күнінен бастап екі ай мерзім өткеннен
кейін, баланың тууын тіркеген жағдайда мемлекеттік
көрсетілетін қызмет күнтізбелік он екі күн ішінде көрсетіледі;
стандарттың 9-тармағында белгіленген құжаттарды қо
сымша тексеру қажет болған кезде, қызмет көрсету мерзімі
көрсетілетін қызметті алушыны үш күнтізбелік күн ішінде
хабардар ете отырып, күнтiзбелiк отыз күннен аспайтын
мерзімге ұзартылады;
азаматтық хал акт жазбасына өзгерістер, толықтырулар
мен түзетулер енгізу кезінде - күнтізбелік он бес күн ішін
де, құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету
мерзіміне кірмейді, басқа мемлекеттік органдарға сұраныс
жолдау қажет болған кезде қызмет көрсету мерзімі көрсеті
летін қызметті алушыны үш күнтізбелік күн ішінде хабардар
ете отырып, күнтiзбелiк отыз күннен аспайтын мерзімге
ұзартылады;
7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы куәлікке
қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе
қызметкеріне жолдайды (жиырма минуттан аспайды);
8) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері
куәлікті тіркейді және Мемлекеттік корпорацияға жолдайды
(бір сағат ішінде);
9) Мемлекеттік корпорация қызметкері куәлікті тіркейді
және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкілінебереді (он
бес минуттан аспайды).
Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз
болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (ісқимыл) нәтижесінің (рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және
оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле
отырып) сипаттамасы осы регламенттің 2-қосымшасында
келтірілген.
11. Мемлекеттік қызметті портал арқылы көрсету кезіндегі
көрсетілетін қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті
алушы рәсімдерінің (іс-қимылдарының) кезектілігі мен жүгіну
тәртібінің сипаттамасы:
1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі порталда
тіркеледі және көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ куә
ландырылған электрондық құжат нысанындағы өтініш (бұдан
әрі - электрондық сұраныс) пен стандарттың 9-тармағына
сәйкес құжаттарды жолдайды;
2) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы
электрондық сұраныс пен құжаттарды қабылдайды және
көрсетілетін қызметті алушының не оның өкілінің «жеке
кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұл
ғасының ЭЦҚ қойылған электрондық сұраныстың қабыл
данғаны және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесінің
белгілену күні көрсетілген хабарлама жолданады (жиырма
минуттан аспайды);
3) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері
құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті берушінің
басшысына ұсынады (жиырма минуттан аспайды);
4) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды
қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушы
сына жолдайды (жиырма минуттан аспайды);
5) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы
құжаттарды қарайды, куәлікті дайындайды және көрсетілетін
қызметті берушінің басшысына ұсынады:
куәлікті беру кезінде – екі жұмыс күні ішінде, құжаттарды
қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді;
баланың туған күнінен бастап екі ай мерзім өткеннен
кейін, баланың тууын тіркеген жағдайда мемлекеттік
көрсетілетін қызмет күнтізбелік он екі күн ішінде көрсетіледі;
стандарттың 9-тармағында белгіленген құжаттарды қо
сымша тексеру қажет болған кезде, қызмет көрсету мерзімі
көрсетілетін қызметті алушыны үш күнтізбелік күн ішінде
хабардар ете отырып, күнтiзбелiк отыз күннен аспайтын
мерзімге ұзартылады;
азаматтық хал акт жазбасына өзгерістер, толықтырулар
мен түзетулер енгізу кезінде - күнтізбелік он бес күн ішін
де, құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету
мерзіміне кірмейді, басқа мемлекеттік органдарға сұраныс
жолдау қажет болған кезде қызмет көрсету мерзімі көрсеті
летін қызметті алушыны үш күнтізбелік күн ішінде хабардар
ете отырып, күнтiзбелiк отыз күннен аспайтын мерзімге
ұзартылады;
6) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы куәлікке қол
қояды және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына
жолдайды (жиырма минуттан аспайды);
7) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы мем
лекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін тіркейді және көр
сетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне береді (жиырма
минуттан аспайды).
Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық
нысандағы ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара
іс-қимыл диаграммасы осы регламенттің 3-қосымшасында
келтірілген.

«Бала, тууды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілерінің жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 5-қосымша
Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы
Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде:

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы «29» ақпандағы № 371 қаулысына 3-қосымша
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «1» қазандағы № 178 қаулысымен бекітілген
«Атын, әкесінің атын, тегін ауыстыруды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілері жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті
1. Жалпы ережелер

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

«Бала, тууды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілерінің жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша
Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) нәтижесінің (рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа
құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы
Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде:
1

Рәсімнің
(іс-қимылдың)
нөмірі

1

2

3

4

5

2

Құрылымдық
бөлімшелердің
атауы

Көрсетілетін
қызметті
берушінің
кеңсе
қызметкері

Көрсетілетін
қызметті
берушінің
басшысы

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы

Көрсетілетін
қызметті
берушінің
басшысы

Көрсетілетін
қызметті
берушінің
кеңсе
қызметкері

3

Рәсімнің
(іс-қимылдың)
атауы және
олардың
сипаттамасы

құжаттарды
тіркейді және
көрсетілетін
қызметті
алушыға не
оның өкіліне
талон береді

құжаттарды
қарайды

құжаттарды қарайды және куәлікті дайындайды

куәлікке қол
қояды

куәлікті
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

көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады

көрсетілетін
қызметті
берушінің
кеңсе
қызметкеріне
жолдайды

көрсетілетін
қызметті
алушыға не
оның өкіліне
береді

Орындалу мерзiмi

20 минуттан
аспайды

20 минуттан
аспайды

куәлікті беру кезінде – 2 жұмыс күні ішінде, құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызмет
көрсету мерзіміне кірмейді; баланың туған күнінен бастап 2 ай мерзім өткеннен кейін, баланың
тууын тіркеген жағдайда мемлекеттік көрсетілетін қызмет күнтізбелік 12 күн ішінде көрсетіледі;
стандарттың 9-тармағында белгіленген құжаттарды қосымша тексеру қажет болған кезде,
қызмет көрсету мерзімі көрсетілетін қызметті алушыны 3 күнтізбелік күн ішінде хабардар ете
отырып, күнтiзбелiк 30 күннен аспайтын мерзімге ұзартылады; азаматтық хал акт жазбасына
өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу кезінде - күнтізбелік 15 күн ішінде, құжаттарды
қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді, басқа мемлекеттік органдарға
сұраныс жолдау қажет болған кезде қызмет көрсету мерзімі көрсетілетін қызметті алушыны
3 күнтізбелік күн ішінде хабардар ете отырып, күнтiзбелiк 30 күннен аспайтын мерзімге
ұзартылады

20 минуттан
аспайды

20 минуттан
аспайды

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі әкімге жүгінген кезде:
1

Рәсімнің
(іс-қимылдың)
нөмірі

1

2

3

4

5

6

7

2

Құрылымдық
бөлімшелердің
атауы

Әкім

Көрсетілетін
қызметті
берушінің
кеңсе
қызметкері

Көрсетілетін
қызметті
берушінің
басшысы

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы

Көрсетілетін
қызметті
берушінің
басшысы

Көрсетілетін
қызметті
берушінің
кеңсе
қызметкері

Әкім

3

Рәсімнің
(іс-қимылдың)
атауы және
олардың
сипаттамасы

құжаттарды
тіркейді және
көрсетілетін
қызметті
алушыға
не оның өкіліне
талон береді

құжаттарды
тіркейді

құжаттарды
қарайды

құжаттарды қарайды және куәлікті дайындайды

куәлікке қол
қояды

куәлікті
тіркейді

куәлікті
тіркейді

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

құжаттарды
көрсетілетін
қызметті
берушіге
жолдайды

құжаттарды
көрсетілетін
қызметті
берушінің
басшысына
ұсынады

құжаттарды
көрсетілетін
қызметті
берушінің
орындаушысына
жолдайды

көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады

Орындалу мерзiмi

1 жұмыс күні
ішінде

20 минуттан
аспайды

20 минуттан
аспайды

куәлікті беру кезінде – 2 жұмыс күні ішінде, құжат
тарды қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету
мерзіміне кірмейді; баланың туған күнінен бастап 2
ай мерзім өткеннен кейін, баланың тууын тіркеген
жағдайда мемлекеттік көрсетілетін қызмет күнтізбелік
12 күн ішінде көрсетіледі; стандарттың 9-тармағында
белгіленген құжаттарды қосымша тексеру қажет
болған кезде, қызмет көрсету мерзімі көрсетілетін
қызметті алушыны 3 күнтізбелік күн ішінде хабардар
ете отырып, күнтiзбелiк 30 күннен аспайтын мерзімге
ұзартылады; азаматтық хал акт жазбасына өзгерістер,
толықтырулар мен түзетулер енгізу кезінде - күн
тізбелік 15 күн ішінде, құжаттарды қабылдау күні
мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді, бас
қа мемлекеттік органдарға сұраныс жолдау қажет
болған кезде қызмет көрсету мерзімі көрсетілетін
қызметті алушыны 3 күнтізбелік күн ішінде хабардар
ете отырып, күнтiзбелiк 30 күннен аспайтын мерзімге
ұзартылады

4

5

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы «29» ақпандағы № 371 қаулысына 2-қосымша
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «1» қазандағы № 178 қаулысымен бекітілген
«Азаматтық хал актілерін тіркеу туралы қайталама куәліктер немесе анықтамалар беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

көрсетілетін
қызметті
берушінің кеңсе
қызметкеріне
жолдайды

әкімге
жолдайды

көрсетілетін
қызметті
алушыға не
оның өкіліне
береді

20 минуттан
аспайды

1 жұмыс күні
ішінде

20 минуттан
аспайды

«Бала, тууды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілерінің жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

1. Жалпы ережелер
1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: аудандардың
жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және хал актілерін
тіркеу бөлімдері және Қызылорда қалалық азаматтық хал
актілерін тіркеу бөлімі (бұдан әрі - көрсетілетін қызметті
беруші).
Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін
қызмет нәтижелерін беру:
1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпо
рациясының коммерциялық емес қоғамы (бұдан әрі –
Мемлекеттік корпорация);
2) www.e.gov.kz «электрондық үкіметтің» веб-порталы
(бұдан әрі - портал) арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны –
электрондық (ішінара автоматтандырылған) және (немесе)
қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі:
1) Мемлекеттік корпорация – қағаз жеткізгіштегі
қайталама куәлік немесе электронды құжат нысанындағы
көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының
электронды- цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі - ЭЦҚ)
куәландырылған азаматтық хал актілерін тіркеу туралы
анықтама (бұдан әрі – куәлік немесе анықтама);
2) порталда – электрондық құжат нысанындағы көрсе
тілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының ЭЦҚ куәлан
дырылған азаматтық хал актілерін тіркеу туралы анықтама
(бұдан әрі – анықтама).
4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну
нысаны – қағаз түрінде.
2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері
(қызметкерлері) мен Мемлекеттік корпорацияның өзара
іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

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
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Рәсімнің
(іс-қимылдың)
атауы және
олардың
сипаттамасы

құжаттарды
тіркейді

құжаттарды
тіркейді

құжаттарды
қарайды

құжаттарды қарайды және куәлікті
дайындайды

куәлікке қол
қояды

куәлікті
тіркейді

куәлікті
тіркейді

4

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

көрсетілетін
қызметті
алушыға
не оның өкіліне
құжаттардың
қабылданғаны
немесе
құжаттарды
қабылдаудан
бас тарту туралы
қолхат береді

көрсетілетін
қызметті
берушінің
басшысына
ұсынады

көрсетілетін
қызметті
берушінің
орындаушысына
жолдайды

көрсетілетін қызметті
берушінің басшысына ұсынады

көрсетілетін
қызметті
берушінің
кеңсе
қызметкеріне
жолдайды

Мемлекеттік
корпорацияға
жолдайды

көрсетілетін
қызметті
алушыға не
оның өкіліне
береді
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Орындалу
мерзiмi

15 минуттан
аспайды

20 минуттан
аспайды

20 минуттан
аспайды

куәлікті беру кезінде – 2 жұмыс күні
ішінде, құжаттарды қабылдау күні
мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне
кірмейді;
баланың
туған
күнінен
бастап 2 ай мерзім өткеннен кейін,
баланың тууын тіркеген жағдайда
мемлекеттік
көрсетілетін
қызмет
күнтізбелік 12 күн ішінде көрсетіледі;
стандарттың 9-тармағында белгіленген
құжаттарды қосымша тексеру қажет
болған кезде, қызмет көрсету мерзімі
көрсетілетін қызметті алушыны
3
күнтізбелік күн ішінде хабардар ете
отырып, күнтiзбелiк 30 күннен аспайтын
мерзімге ұзартылады; азаматтық хал акт
жазбасына өзгерістер, толықтырулар мен
түзетулер енгізу кезінде - күнтізбелік 15
күн ішінде, құжаттарды қабылдау күні
мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне
кірмейді, басқа мемлекеттік органдарға
сұраныс жолдау қажет болған кезде
қызмет көрсету мерзімі көрсетілетін
қызметті алушыны 3 күнтізбелік күн
ішінде хабардар ете отырып, күнтiзбелiк
30 күннен аспайтын мерзімге ұзартылады

20 минуттан
аспайды

1 сағат ішінде

15 минуттан
аспайды



құжаттарды
көрсетілетін
қызметті
берушіге
жолдайды

1 жұмыс
күні ішінде,
мемлекеттік
қызмет көрсету
мерзіміне
кірмейді

қызметті алушыны

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: аудандардың
жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және хал актілерін
тіркеу бөлімдері және Қызылорда қалалық азаматтық хал
актілерін тіркеу бөлімі (бұдан әрі - көрсетілетін қызметті
беруші).
Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін
қызмет нәтижелерін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдық
округтердің әкімдері (бұдан әрі - әкім);
3) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпо
рациясының коммерциялық емес қоғамы (бұдан әрі –
Мемлекеттік корпорация);
4) www.egov.kz «электрондық үкіметтің» веб-порталы
(бұдан әрі - портал) арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны - электрондық
(ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі - жеке басын
куәландыратын құжатты көрсеткен кезде, атын, әкесінің атын,
тегін ауыстыруды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, енгізілген
өзгерістермен, толықтырулармен және түзетулермен атын,
әкесінің атын, тегін ауыстыру туралы қайталама куәлік
(бұдан әрі - куәлік).
Порталда көрсетілетін қызметті алушының «жеке каби
нетіне» қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының электрондыцифрлық қолтаңбасы (бұдан әрі – ЭЦҚ) қойылған электрондық
құжат нысанында электронды өтініштің қабылданғаны туралы және атын, әкесінің атын, тегін ауыстыруды тіркеу күнінің
тағайындалғаны туралы хабарлама жолданады.
4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну нысаны - қағаз түрінде.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді
(іс-қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті
алушының не оның уәкілетті өкілінің (бұдан әрі – оның
өкілі) Мемлекеттік корпорацияға «Азаматтық хал актілерін
тіркеу және апостильдеу мәселелері бойынша мемлекеттік
көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2015 жылғы 17
сәуірдегі №219 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №11374 болып тіркелген)
бекітілген «Азаматтық хал актілерін тіркеу туралы қайталама
куәліктер немесе анықтамалар беру» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартының (бұдан әрі - стандарт) 1-қосымшасына
сәйкес нысан бойынша өтініш ұсынуы немесе портал арқылы
электронды құжат нысанындағы өтініш жолдауы.
6. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына
кіретін әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, орындаудың
ұзақтығы:
1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Мемлекеттік
корпорацияға стандарттың 9-тармағына сәйкес келесі
құжаттарды ұсынады:
мемлекеттік қызметті алушыға алуға қажетті құжат
түріне байланысты стандарттың 1-қосымшасына сәйкес нысан
бойынша туу, неке қию, неке бұзу, әкелікті анықтау, ұл (қыз)
асырап алу, тегін, атын, әкесінің атын өзгерту, қайтыс болу
туралы қайталама куәлікті (анықтама) және некеге құқық
қабілеттілігі туралы анықтама беру туралы өтініш;
жеке басын куәландыратын құжат (тұлғаны сәйкестендіру
үшін);
бюджетке мемлекеттік баждың төленгенін растайтын
құжат немесе электронды үкімет порталының төлем шлюзы
арқылы төлемді қоспағанда, салық жеңілдіктерін беруге негіз
болатын құжат;
көрсетілетін қызметті алушының өкілі жүгінген жағдайда
нотариатта куәландырылған сенімхат;
қайтыс болу туралы қайталама куәлік (анықтама) беру
туралы өтініш берген кезде, қайтыс болған адаммен туыс
тығын растайтын құжаттар қосымша ұсынылады;
стандарттың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша
некеге құқық қабілеттілігі туралы анықтама Қазақстан
Республикасынан тыс жерлерде неке қиюды (ерлі-зайыпты
болуды) мемлекеттік тіркеу үшін Қазақстан Республикасының
аумағында тұрақты тұратын не бұрын тұрған азаматтарға
көрсетілетін қызметті берушімен беріледі;
егер адам Қазақстан Республикасынан тыс жерге кеткенге
дейін бір әкімшілік-аумақтық бірлікте тұрақты тұрған болса,
неке қиюды (ерлі-зайыпты болуды) мемлекеттік тіркеу туралы
акт жазбасының бар екендігін тексеру он алты жастан бастап

жүргізіледі, өзге жағдайда анықтама осы аумақта тұрған
кезден бастап беріледі;
некеге құқық қабілеттілігі туралы анықтаманы алу
үшін егер өтініш беруші некеде тұрса (ерлі-зайыпты болса),
қосымша некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы куәлiгінің
немесе жұбайының қайтыс болуы туралы куәлiгінің көшірмесі
ұсынылады (Қазақстан Республикасының аумағында 2008
жылдан кейін тіркелген актілік жазбалар негізінде берілген
куәліктер ұсынылмайды);
2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды
тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне:
сұраныстың нөмірі мен қабылданған күні;
сұратылып отырған мемлекеттік көрсетілетін қызметтің
түрі;
қоса берілген құжаттардың саны мен атауы;
құжаттарды беру күні, уақыты және орны, құжаттарды
рәсімдеуге қабылдаған Мемлекеттік корпорация қызметке
рінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда);
көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, әкесінің аты
(бар болған жағдайда), уәкілетті өкілдің тегі, аты, әкесінің
аты және олардың байланыс телефондары көрсетілген
тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат береді
немесе көрсетілетін қызметті алушымен не оның өкілімен
стандарттың 9-тармағында көзделген тізбеге сәйкес құжат
тардың толық емес топтамасы ұсынылған жағдайда стан
дарттың 3-қосымшасына сәйкес құжаттарды қабылдаудан бас
тарту туралы қолхат береді (он бес минуттан аспайды);
3) Мемлекеттік корпорация ың 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 құжаттарды
қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушы
сына жолдайды (жиырма минуттан аспайды);
6) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжат
тарды қарайды, куәлікті немесе анықтаманы дайындайды және
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады:
азаматтық хал актілері 2008 жылдан бастап Қазақстан
Республикасының аумағында тіркелген кезде, («АХАТ тіркеу
пункті» ақпараттық жүйесі қызмет еткен сәтінен бастап)
анықтамаларды электрондық форматта беру - бір жұмыс
күні ішінде;
«АХАТ» тіркеу пункті» ақпараттық жүйесінде акт
жазбаларының электронды нұсқасы болған жағдайда және
тіркеуші органның мұрағатында азаматтық хал актісі болған
жағдайда көрсетілетін қызметті алушымен
стандарттың
9-тармағымен бекітілген қажетті құжаттар тапсырылған сәттен
бастап бес (құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызмет
көрсету мерзіміне кірмейді) жұмыс күні ішінде көрсетіледі,
дайын құжаттар бесінші жұмыс күні беріледі, егер басқа
мемлекеттік органға сұраныс жолдау қажет болса, қарау
мерзімі көрсетілетін қызметті алушыны үш күнтізбелік күн
ішінде хабардар ете отырып, күнтізбелік отыз күнге дейін
ұзартылады;
азаматтық хал актісін басқа тіркеуші органда тіркеген
кезде - күнтізбелік отыз күн (құжаттарды қабылдау күні
мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді) ішінде;
7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы куәлікке
немесе анықтамаға қол қояды және көрсетілетін қызметті
берушінің орындаушысына жолдайды (жиырма минуттан
аспайды);
8) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы куәлікті
немесе анықтаманы тіркейді және Мемлекеттік корпорацияға
жолдайды (бір сағат ішінде);
9) Мемлекеттік корпорацияның қызметкері куәлікті не
месе анықтаманы тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға
немесе оның өкіліне береді (он бес минуттан аспайды).
Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз
болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (ісқимыл) нәтижесінің (рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және
оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле
отырып) сипаттамасы осы регламенттің 1-қосымшасында
келтірілген.

(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 ресімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле
отырып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы
ресімдер (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-қимылдары
реттілігінің толық сипаттамасы, сондай-ақ өзге де көрсеті
летін қызметті берушілер және (немесе) Мемлекеттік кор
порациямен өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы осы
регламенттің 4-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көр
сетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген.
Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің
анықтамалығы Қызылорда облысы әкімдігінің, Қызылорда
қаласы және аудан әкімдіктерінің ресми интернет-ресурс
тарында орналастырылады.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді
(іс-қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті
алушының көрсетілетін қызметті берушіге немесе әкімге немесе Мемлекеттік корпорацияға «Азаматтық хал актілерін
тіркеу және апостильдеу мәселелері бойынша мемлекеттік
көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2015 жылғы
17 сәуірдегі №219 бұйрығымен (нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №11374 болып
тіркелген) бекітілген «Атын, әкесінің атын, тегін ауыстыруды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілері жазбаларына
өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі - стандарт) 1 немесе 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш ұсынуы
немесе портал арқылы электронды құжат нысанындағы
өтініш жолдауы.
6. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына
кіретін әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, орындаудың
ұзақтығы:
көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті
берушіге жүгінген кезде:
1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті бе
рушіге стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттарды ұсынады;
2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері
құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға құжат
тар топтамасын қабылдау күні мен уақыты көрсетіліп,
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркелгені туралы белгі қойылған талон (бұдан әрі - талон) береді және
құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына
ұсынады (жиырма минуттан аспайды);
3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды
қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына жолдайды (жиырма минуттан аспайды);
4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы
құжаттарды қарайды, куәлікті дайындайды және көрсетілетін
қызметті берушінің басшысына ұсынады (он екі күнтізбелік
күн ішінде, құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызмет
көрсету мерзіміне кірмейді, басқа мемлекеттік органдарға
сұраныс жолдау қажет болған кезде қарау мерзімі көрсетілетін
қызметті алушыны үш күнтізбелік күн ішінде хабардар ете отырып, күнтізбелік отыз күнге ұзартылады);
5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы куәлікке қол
қояды және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына
жолдайды (жиырма минуттан аспайды);
6) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы куәлікті
тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға береді (жиырма
минуттан аспайды).
көрсетілетін қызметті алушы әкімге жүгінген кезде:
1) көрсетілетін қызметті алушы әкімге стандарттың
9-тармағына сәйкес құжаттарды ұсынады;
2) әкім құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті
алушыға талон береді және құжаттарды көрсетілетін қызметті
берушіге жолдайды (бір жұмыс күні ішінде);
3) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері
құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті берушінің
басшысына ұсынады (жиырма минуттан аспайды);
4) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды
қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына жолдайды (жиырма минуттан аспайды);
5) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы
құжаттарды қарайды, куәлікті дайындайды және көрсетілетін
қызметті берушінің басшысына ұсынады (он екі күнтізбелік
күн ішінде, құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызмет
көрсету мерзіміне кірмейді, басқа мемлекеттік органдарға
сұраныс жолдау қажет болған кезде қарау мерзімі көрсетілетін

4. Мемлекеттік қызмет 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 порталда тіркеледі және
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған
электрондық құжат нысанындағы өтініш (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 «жеке кабинетіне» электрондық
сұраныстың қабылданғаны және мемлекеттік көрсетілетін
қызметтің нәтижесін алу тәртібі туралы хабарлама жолданады
(бір жұмыс күні ішінде);
3) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері
құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті берушінің
басшысына ұсынады (жиырма минуттан аспайды);
4) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжат
тарды қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің орын
даушысына жолдайды (жиырма минуттан аспайды);
5) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжат
тарды қарайды, куәлікті немесе анықтаманы дайындайды және
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады:
азаматтық хал актілері 2008 жылдан бастап Қазақстан
Республикасының аумағында тіркелген кезде, («АХАТ тіркеу
пункті» ақпараттық жүйесі қызмет еткен сәтінен бастап)
анықтамаларды электрондық форматта беру - бір жұмыс
күні ішінде;
«АХАТ» тіркеу пункті» ақпараттық жүйесінде акт
жазбаларының электронды нұсқасы болған жағдайда және
тіркеуші органның мұрағатында азаматтық хал актісі болған
жағдайда көрсетілетін қызметті алушымен
стандарттың
9-тармағымен бекітілген қажетті құжаттар тапсырылған
сәттен бастап бес (құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік
қызмет көрсету мерзіміне кірмейді) жұмыс күні ішінде
көрсетіледі, дайын құжаттар бес жұмыс күні беріледі, егер
басқа мемлекеттік органға сұраныс жолдау қажет болса, қарау
мерзімі көрсетілетін қызметті алушыны үш күнтізбелік күн
ішінде хабардар ете отырып, күнтізбелік отыз күнге дейін
ұзартылады;
азаматтық хал актісін басқа тіркеуші органда тіркеген
кезде - күнтізбелік отыз күн (құжаттарды қабылдау күні
мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді) ішінде;
6) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы куәлікке
немесе анықтамаға қол қояды және көрсетілетін қызметті
берушінің орындаушысына жолдайды (жиырма минуттан
аспайды);
7) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы мемле
кеттік қызмет көрсетудің нәтижесін тіркейді және көрсетілетін
қызметті алушының «жеке кабинетіне» жолдайды (жиырма
минуттан аспайды).
Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық
нысандағы ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара
іс-қимыл диаграммасы осы регламенттің 3-қосымшасында
келтірілген.

3. 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

«Азаматтық хал актілерін тіркеу туралы қайталама куәліктер немесе анықтамалар беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

«Бала, тууды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілерінің жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-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

Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық нысандағы ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара іс-қимыл диаграммасы
1

Рәсімнің (іс-қимылдың) нөмірі

1

2

3

4

2

Құрылымдық бөлімшелердің атауы

Мемлекеттік корпорация қызметкері

Мемлекеттік корпорацияның
жинақтау бөлімінің қызметкері

Көрсетілетін қызметті
берушінің кеңсе
қызметкері

Көрсетілетін қызметті
берушінің басшысы

3

Рәсімнің
(іс-қимылдың) атауы және олардың
сипаттамасы

құжаттарды тіркейді

4

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

көрсетілетін қызметті алушыға не оның
өкіліне құжаттардың қабылданғаны
немесе құжаттарды қабылдаудан бас тарту
туралы қолхат береді

Орындалу мерзiмi

15 минуттан
аспайды

5

құжаттарды көрсетілетін қызметті
берушіге жолдайды

құжаттарды тіркейді

құжаттарды қарайды

құжаттарды көрсетілетін
қызметті берушінің
басшысына ұсынады

құжаттарды көрсетілетін
қызметті берушінің
орындаушысына
жолдайды

20 минуттан
аспайды

20 минуттан аспайды

1 жұмыс күні ішінде (мемлекеттік
қызмет көрсету мерзіміне кірмейді)

кестенің жалғасы

«Бала, тууды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілерінің жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 4-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:

1

Рәсімнің
(іс-қимылдың) нөмірі

5

6

7

8

2

Құрылымдық
бөлімшелердің атауы

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы

Көрсетілетін қызметті
берушінің басшысы

Көрсетілетін қызметті
берушінің орындаушысы

Мемлекеттік
корпорация
қызметкері

3

Рәсімнің
(іс-қимылдың)
атауы және олардың
сипаттамасы

құжаттарды қарайды, куәлікті немесе анықтаманы дайындайды

куәлікке немесе
анықтамаға қол қояды

куәлікті немесе
анықтаманы тіркейді

куәлікті немесе
анықтаманы
тіркейді

4

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

куәлікті немесе анықтаманы көрсетілетін қызметті берушінің
басшысына жолдайды

куәлікті немесе
анықтаманы
көрсетілетін
қызметті берушінің
орындаушысына
жолдайды

куәлікті немесе
анықтаманы Мемлекеттік
корпорацияға жолдайды

куәлікті немесе
анықтаманы
көрсетілетін
қызметті алушыға
не оның өкіліне
береді

5

Орындалу мерзiмi

азаматтық хал актілері 2008 жылдан бастап Қазақстан Республикасының аумағында
тіркелген кезде, («АХАТ тіркеу пункті» ақпараттық жүйесі қызмет еткен сәтінен
бастап) анықтамаларды электрондық форматта беру – 1 жұмыс күні ішінде;
«АХАТ» тіркеу пункті» ақпараттық жүйесінде акт жазбаларының электронды
нұсқасы болған жағдайда және тіркеуші органның мұрағатында азаматтық хал
актісі болған жағдайда көрсетілетін қызметті алушымен стандарттың 9-тармағымен
бекітілген қажетті құжаттар тапсырылған сәттен бастап 5 (құжаттарды қабылдау
күні мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді) жұмыс күні ішінде көрсетіледі,
дайын құжаттар бесінші жұмыс күні беріледі, егер басқа мемлекеттік органға
сұраныс жолдау қажет болса, қарау мерзімі көрсетілетін қызметті алушыны 3
күнтізбелік күн ішінде хабардар ете отырып, күнтізбелік 30 күнге дейін ұзартылады;
азаматтық хал актісін басқа тіркеуші органда тіркеген кезде - күнтізбелік
30 күн (құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету
мерзіміне кірмейді) ішінде

20 минуттан
аспайды

1 сағат
ішінде

15 минуттан
аспайды

«Азаматтық хал актілерін тіркеу туралы қайталама куәліктер немесе анықтамалар беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша
Әрбір ресімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы ресімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі әкімге жүгінген кезде:

«Азаматтық хал актілерін тіркеу туралы қайталама куәліктер немесе анықтамалар беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша
Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық нысандағы ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара іс-қимыл диаграммасы

(Жалғасы бар).

Сб
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ШЫҒАР КҮННІҢ ШУАҒЫ

тағзым
№128 Псков атқыштар дивизиясының 533атқыштар полкі 5-атқыштар ротасының бөлімше
командирі кіші сержант Т.Көмекбаевқа 1945
жылы 10 сәуірде Совет Одағының Батыры атағы
берілді. Тәйімбет Көмекбаев соғыстың басынан
аяғына дейін барлаушылар бөлімшесін басқарды.
Бұрынғы жылқышы бір көрген жерін есте сақтай
алатын, жыртқыш құстың әдет қылығын білетін
қырандай қырағы еді. Тәжірибелі солдат атқыштар
қару-жарағының қай түрін болса да жақсы білетін.
Ұрыста епті де, батылдығымен көзге түскен.
1943 жылдың басында Т.Көмекбаев өзінің
жерлестері Т.Сарыбаев пен Ж.Жарқынбаев үшеуі
фашист әскерлерінің штабына кенеттен шабуыл жасайды. Олар дивизия штабына олжа ретінде
тұтқынға 12 солдат, екі офицер алып келеді.
Кеңес жауынгерлерінің кенеттен пайда болуы
жау жағын қатты састырды. Жаудың 37 солдаты мен офицері біздің барлаушыларға ұрыссыз
беріледі. Т.Көмекбаев 1945 жылғы қысқы шабуыл ұрыстары кезінде ерлік пен батылдық көрсетті.
Оның бөлімшесі бірінші болып Глейвиц қаласына
кірді. Колховица қаласына шабуыл жасаған кезде
жаудың атыс ұясын талқандады. 1945 жылы ақпанда
Көмекбаев Одер өзенінен алғашқы өткендердің
қатарында болып, өзеннің оң жағалауындағы Эйхиринд елді мекенінің маңындағы плацдармды ұстап
тұрды. Ұрыста ол жаудың бес жойқын шабуылына тойтарыс берді. Түнде ержүрек жауынгер шабуыл жасаушы топты бастады. Бриг қаласының
кіреберісінде жаудың станокты пулеметінің расчетын жойды. Т.Көмекбаев қала үшін болған ұрыста
60 фашист басқыншысын жайратып, 12 адамды
қарусыздандырды да тұтқынға алды. 1945 жылғы 8
ақпанда Ванзен қаласы үшін болған ұрыста жаудың
жеті қарсы атқышына тойтарыс берді.
Кеңес Одағының Батыры Т.Көмекбаев І Украин майданы өкілдерінің құрамында Мәскеуде
болған Жеңіс парадына қатысты. Сондықтан оның
жауынгерлік өмір жолы жерлестерінің, ізбасар
ұрпақтарының мәңгі жадында.
Майданнан қайтып оралғаннан кейін Тәйімбет

Көмекбаев туған жерінің халық шаруашылығын
қалпына келтіруге батырға тән белсенділікпен
қызу араласып кетті. Сөйтіп алғашқы жылдары
ауданымыздың бірқатар ұжымшарын басқарып,

соғысының
тарихи
маңызын, батырдың
қаһарман ерлігі мен
еңбегін бағалауға,

ЕРЛІГІ ДАСТАН
ЕР ТҰЛҒА
Ерлігі дастан, есімі елге белгілі, ардақты
да атақты ер тұлғалы азаматтар арасында Кеңес Одағының Батыры Тәйімбет
Көмекбаевтың есімін ерекше құрметпен
атаймыз.

кейін ауылдық кеңестің төрағасы болып ұзақ жылдар жемісті еңбек етті. Халық шаруашылығының
қандай саласында жүрсе де Тәкең өзінің батырлық
күш-жігерін аямай жұмсап, ел байлығын арттыруға,
алда тұрған жауапты міндеттерді шешуге аянбай атсалысты.
Тәкеңнің ерлік істерін талай жерлестері жырға
қосты. Жерлесіміз Мұзарап Жүсіпов «Тәйімбеттің
ерлігі туралы жыр» деген дастанында былай жырлады:
Шақылдап снарядтар, аспан шулап,
Бомбалар борап қардай будақ-будақ.
Жыртылып жер қыртысы қопарылып,
Долданып, тас-топырақ жатты тулап.
Түн іші. Орман, дала тұрған мүлгіп ...
Жасқанбай Тәйімбеттер алға жылжып.
Жүз қадам жау шебіне жақындады,
Жамылған жендеттерге түннен түндік.
Қармақшы ауданының орталығы мен Батыр Т.Көмекбаевтың туған ауылында Ұлы Отан

құрметтеуге және жастарды отансүйгіштікке,
патриоттық сезімге баулуға, ержүректілікке
тәрбиелеуге арналған жүйелі жұмыстар жалғасын
табуда. Т.Көмекбаев атындағы қор мен жергілікті
атқарушы органдар бастамасымен және Қазақстан
Республикасының
Мәдениет
және
спорт
министрлігінің қолдауымен жастар арасында жыл
сайын 9 Мамыр мерекесі қарсаңында самбодан
халықаралық мемориал ұйымдастырып, өткізіп тұру
дәстүрге айналған. Бұл шараларға АҚШ, Армения,
Әзірбайжан, Тәжікстан, Қырғызстан, Өзбекстан,
Грузия, Моңғолия және Ресей, алыс-жақын шетел спортшылары да қатысып, Батырдың аруағына
тағзым ете отырып, оның өскен жері мен елінің
дәстүрімен танысып жүр. Білім беру мекемелерінде
тәрбие сағаттары, ұрпақтарымен кездесу кештері
секілді тәрбиелік шаралар ұйымдастырылуда.
Мұсахан БАСШЫБАЕВ,
саяси ғылымдарының кандидаты.

Қызылорда қаласындағы А.С.Пушкин атын
дағы орталық кітапханада Қазақстан Жазушылар
одағының мүшесі, Халықаралық Жазушылар одағы мен
Әлем халықтары Жазушылар одағының Қызылорда
облысындағы
атқарушы
директоры,
Қазақстан
Республикасының Мәдениет қайраткері, қаламгер
Бегімбай Ұзақбаевтың шығармашылығына арналған
«Шығар күннің шуағы» әдеби-танымдық кеш өтті.
Жазушы Бегімбай Ұзақбаев көптеген прозалық
шығармалардың авторы.
Оның қаламынан туған
«Жалаңтөс баһадүр», «Қарабура», «Марал баба», «Сопы
Әзиз пір», «Сартай батыр» атты тарихи романдар мен
«Тағдыр», «Қилы-қилы заман-ай», «Шығар күннің
шуағы», «Айымторы», «Сырлы сезім», «Бұтақтан өрген
бәйтерек», «Ерлікті сүйген ел нұрлы» атты фотоальбомы және тағы басқа бірнеше кітаптары оқырмандарын
тапқан туындылар. Жазушының әрбір шығармасын
оқыған сайын оқырман жан дүниесіне шуақ құйылып,
тарихтың тереңіне бойлайды. Мұның басты себебі, жазушы шығармаларының шыншылдығында жатса керек. Кеш барысында қонақтар жазушы Ә.Бәкірұлы,
ғалым Ш.Бекмағамбетов, ардагер-ұстаз С.Раханов

Күллі әлемді дүрбелеңге түсірген Ұлы Отан
соғысының жеңіспен аяқталғанына 71 жыл
толды. Сонан бері ел өмірінде қаншама айтулы оқиғалар орын алғаны да анық. Алайда, бүркемелеуге келмейтін ащы шындық бар.
Ол сонау отты кезеңде соғыс салған жүректегі
жараның толық жазылмағаны. Иә, атың өшкір
соғыс қаншама ананы бауыр еті баласынан,
уыздай жасты жарынан айырғаны тарихтан
белгілі. Майдан даласынан жараланып оралған
боздақтардың жан азабын кімнен жасырасың.
Десе де, сол абзал адамдар мүгедекпін деп қол
қусырып текке отырған жоқ. Ауылда қалған
қарттар мен әйел, бала-шағаның нағыз жанашырына айналды. Қай саланың да ауыртпалығын
мойымай көтеріп, Жеңіс күнін жақындатуға сүбелі үлес қосты. Нақ осындай
ағамыздың бірі, менің аяулы ұстазым марқұм Айдарбек Табынбаев болатын.
Айдарбек Әбдірейімұлы Арықбалық ауылдық кеңесінде дүниеге келген.
1942 жылы әскер қатарына алынады. Кіші командирлер даярлайтын курсты
бітірген соң қанды шайқасқа түседі. Кеңес Одағының Батыры Александр Матросовпен әскери қызметтес болған деседі. Ұстазымның да кеудесінде бірқатар
ордень-медальдар жарқырап тұрушы еді. Соғыста алған жарақатынан І топтағы
соғыс мүгедегі ретінде елге оралады. Келе салысымен № 94 мектепке жұмысқа

К.АМАНОВА,
кітапханашы.
Қызылорда қаласы.

МАЙДАНГЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ШАРА
Қала
орталығындағы
«Персона» сұлулық салонында Ұлы Жеңістің 71
жылдығына орай соғыс арда
герлеріне арналған қайы
рымдылық шарасы өтуде.
Мұнда ерлер мен әйелдерге
арналған қызмет түрлері
жетерлік.
Шара
аясында
сұлулық үйінде соғыс және
тыл
ардагерлеріне
тегін
қызмет көрсетіледі.

шығып отыр.
– Қайырымдылық шарасы басталмай тұрып біз ардагерлердің
тізімін жасақтадық. Олармен байланыс орнатып, алдын ала хабарлама жұмыстарын жүргіздік. Тіпті
денсаулығына байланысты салонға
келе алмайтын ардагерлер үйіне
мамандарымыз
барып,
қызмет
көрсететін болады. Естігендер алдын ала хабарласып та жатыр. Бұл
біздің бейбіт заманда өмір сүруімізге,
бақытты
ұрпақ
атануымызға,
елін, жерін қасық қаны қалғанша
қорғаған соғыс ардагерлеріне деген
құрметіміз деп білеміз,–деді шараны
ұйымдастырушы Венера.
Жалпы, бұл қайырымдылық
шарасы осы жылдың 1-31 мамыры

Сұлулық салонының директоры Венера Гафурова бұған дейін де
қайырымдылық шарасын өткізіп,
науқасқа шалдыққан балаларға
көмек қолын созып келеді. Оның бұл
игі бастамасы көпшіліктің көңілінен

аралығында жалғасатын болады.
Айта кету керек, облыста Ұлы
Жеңіс күні қарсаңында түрлі ісшаралар жоғары деңгейде аталып
өтеді. Сонымен қатар соғыс, тыл
ардагерлеріне барынша қамқорлық
танытып,
құрмет
көрсетіледі.
Олардың өнегеге толы өмірлерін насихаттау және жастардың бойына
Отанға деген патриоттық сезімдерін
қалыптастыру мақсатында кездесулер, ардагерлер үйіне барып ізгі
тілектерін арнау, сый-сияпат таныту
шаралары ұйымдастырылады.
Өткізіліп отырған қайырым
дылық шарасы да соның бір көрінісі
болып табылмақ.
Сара АДАЙБАЕВА.

СПОРТ

ҰСТАЗ БЕЙНЕСІ

орналасады. Сол күннен зейнеткерлікке
шыққанша 40 жылдан астам уақыт жас
ұрпақты білім нәрімен сусындатты.
Маған Айдарбек ағай бірінші сыныптан
бастап дәріс берді. Арада қаншама жылдар өтсе де, ұстазымнан алған сабақтарым санамда әлі де жаңғырып тұр. Өте талапшыл, шәкірт жүрегіне жол таба білетін жан болатын. Біздің жетістігімізге
шынайы қуана білетін.
«Қалиева (қыз кезімдегі тегім) үздік!» деп саңқ ете түсетін ағайдың даусы осы
күнге дейін құлағымнан кетер емес. Сыныпта үздік оқушы атандым. Тек көркем
жазудан осалмын. Бірақ Айдарбек ағай «маған сенің әдемілігің емес, сауатты
болғаның керек» деп үнемі бестік баға қоятын. Бұл мені онан әрі қанаттандырып,
бар күшімді салып жақсы оқуға тырысушы едім. Жоғары класта ағай бізге орыс
тілі мен әдебиетінен сабақ берді. Сөз таптары мен сөйлем мүшелеріне дұрыс
талдау жасауды басты назарда ұстайтын. Жылдар өте Н.Гоголь атындағы
педагогикалық институтқа оқуға түскенімде ұстазымнан сіңірген тәлімнің көп
көмегі тиді. Оқытушыларым «осындай тиянақты білім берген мұғалімге рахмет» дегенде кеудемді ұстазыма деген мақтаныш сезімі кернеді.
Институтты бітірген соң Айдарбек ағаймен бірге еңбек еттім. Ұстазымның
қара қылды қақ жарған әділдігін көрдім. Кімнің болмасын келеңсіз әрекетін
бетіне айту, талап қою, оны орындату ол кісінің бойындағы асыл қасиет еді.
Сол ұстазымнан алған тағылым, білімімді қазір немерелеріме беріп отырмын.
«Жақсының аты өшпейді» деген осы.
Күлән ДОСАЕВА,
Батыр ана, зейнеткер ұстаз.
Жанқожа батыр ауылы,
Қазалы ауданы.

және кітапхана оқырмандары Е.Қаппар, А.Шәкірұлы,
М.Ембергенов,
К.Базарбаева
оқырманына
рухани байлық сыйлайтын шығармашылық табыс тіледі.
Сондай-ақ, оқырмандар көкейлерінде жүрген сауалдарын жазушыға қойып, тұшымды жауаптар алды.
Г.Бекқожаева мен Ж.Қалкөз жазушының «Қарабура»
шығармасынан үзінді оқып, тарихи тұлғаның әулиелігін
керемет суреттеп берді.
Жазушының шығармашылығына арналып «Рухы
мықты қаламгер» атты кітап көрмесі ұйымдастырылып,
оған қаламгердің шығармалары мен мерзімді басылымдарда жарияланған мақалалары қойылып, оқырмандарға
таныстырылды. Кеш кітапхана оқырмандарының
орындауындағы әсем ән, жыр-термемен ажарланды.
Соңында жазушы Б.Ұзақбаев оқырмандармен кездесу
кешін ұйымдастырған кітапхана ұжымына ризашылығын
білдіріп, кітапхана қорына жаңа кітабын тарту етті.

ИСЛАМ АЗИЯ РЕКОРДЫН
жаңартты

Қытайдың Пекин қаласында мүмкіндігі шектеулі спортшылар
арасында жеңіл атлетикадан Гран-при халықаралық лицензиялық
жарыс өтті. Байрақты бәсекеде жерлесіміз Ислам Салимов сәтті
өнер көрсетті.
Ол ұзындыққа секіруден жеңімпаз атанып, Азия рекордын
жаңартты. Сондай-ақ, 400 метрге жүгіруден бірінші болып келсе,
100 метрге жүгіруден күміс жүлдені еншіледі. Айта кетейік, дүбірлі
додада 25 елдің спортшылары өнер көрсетті.

ЖЕРЛЕСІМІЗ ЕЛ
ҚОРЖЫНЫН ЕСЕЛЕДІ
Данияның Родби қаласында зілтемірді жатып сығымдап көтеруден
жасөспірімдер арасында Әлем чемпионаты өтті. Байрақты бәсекеде 66
келі салмақ дәрежесіне дейін сынға түскен қызылордалық Қуанышбай
Төлегенов ел намысын қорғап, көк байрағымызды биіктен желбіретті.
Ол 165 келі зілтемірді көтеріп, биыл екінші мәрте Әлем чемпионы
атанды. Қазіргі таңда жерлесіміз мамыр айында классикалық жатып
сығымдап көтеруден өтетін Әлем чемпионатына дайындық үстінде.
Жаттықтырушы Файзулла Ыдырысов бұл жеңіс үлкен дайындықтың
арқасында келгенін айтады.
Кенжетай БАЛҒАБАЙҰЛЫ.

Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы облыстық бюджеттің № 019 бағдарламасына сәйкес
агроөнеркәсiптiк кешен саласында инновациялық жобаларды iрiктеу жөнiнде 2016 жылға арналған конкурс өткізеді
Хабарландыру: Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы облыстық бюджеттің № 019 бағдарламасына
сәйкес агроөнеркәсiптiк кешен саласында инновациялық жобаларды iрiктеу жөнiнде 2016 жылға арналған конкурс өткізеді.
Конкурстық құжаттар мына мекен-жайда қабылданады: Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Бейбарыс сұлтан көшесі
н/з, № 212 кабинет.
Анықтама телефоны: 8(7242) 60-54-50.
Конкурс құжаттарын қабылдау және конкурс өткізілетін мерзімі:
- конкурс құжаттарын қабылдау мерзімі 07.05.2016 ж. – 05.06.2016 ж. аралығында.
Ескерту: Инновациялық жобаларды iрiктеу жөнiндегі өткізілген конкурстан кейін конкурстық комиссия ұсынымы
негізінде бюджеттік бағдарламаның әкімшісі облыстық бюджеттен қажетті қаржы бөлу жөнінде облыстық бюджеттік комиссиясына ұсыныс жасайды.
Конкурс құжаттарының Қағидасын http://www.e-kyzylorda.gov.kz сайтынан немесе жоғарыда көрсетілген мекен-жайдан
алуға болады.
2016 жылдың басым бағыттарының атаулары
1. Күріштің экспорттық әлеуетін арттыру;
2. Бақша шаруашылығын дамыту;
3. Жемшөп өндірісін жақсарту;
4. Азықтандыру жүйесін іске асыру;
5. Жануарлардың ауруларын алдын алудың және емдеудің инновациялық әдістері.
Қызылорда облысы әкімдігінің
2013 жылғы «11» қыркүйек №275 қаулысымен
бекітілген
Қызылорда облысының агроөнеркәсiптiк кешен саласында инновациялық жобаларды
iрiктеуді ұйымдастыру қағидасы
1.Жалпы ережелер
1. Қызылорда облысының агроөнеркәсiптiк кешен саласында инновациялық жобаларды iрiктеуді ұйымдастыру
қағидасы (бұдан әрi - Қағида) «Агроөнеркәсiптiк кешендi және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттiк реттеу туралы»
Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шiлдедегi Заңына (бұдан әрi - Заң) сәйкес әзiрлендi және оларды облыстық бюджет
қаражаты есебiнен енгiзу мен тарату үшiн Қызылорда облысының агроөнеркәсiп кешенi (бұдан әрi – облыс АӨК) саласындағы
инновациялық жобаларды iрiктеуді ұйымдастырудың тәртiбiн белгiлейдi.
2. Осы Қағидада мынадай негiзгi ұғымдар қолданылады:
1) агроөнеркәсiптiк кешен – ауыл шаруашылығы, балық шаруашылығы өнiмдерiн өндiрудi, дайындауды, сақтауды, тасымалдауды, қайта өңдеудi және өткiзудi, сондай-ақ тамақ өнеркәсiбiн, оларды қазiргi заманғы техникамен, технологиялық
жабдықпен, ақшамен, ақпараттық және басқа да ресурстармен қамтамасыз ететiн iлеспе өндiрiстер мен қызмет салаларын,
ветеринариялық-санитариялық және фитосанитариялық қауiпсiздiктi, ғылыми қамтамасыз ету мен кадрлар даярлауды қамтитын
экономика салаларының жиынтығы;
2) агроөнеркәсiптiк кешен субъектiлерi - агроөнеркәсiптiк кешенде қызметiн жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар;
3) бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi – Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгiленген тәртiпте облыстың АӨК
инновациялық тәжiрибенi тарату және енгiзу бойынша бюджеттiк бағдарламаға әкiмшiлiк ету жөнiндегi функциялар жүктелген
жергiлiктi атқарушы орган «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі;
4) инновация – экономикалық тиiмдiлiктi арттыру мақсатында, экологиялық қауiпсiздiктi ескере отырып, жаңа немесе
жетiлдiрiлген өндiрiстер, технологиялар, тауарлар, жұмыстар мен қызметтер техникалық, өндiрiстiк, әкiмшiлiк, коммерциялық
сипаттағы ұйымдастырушылық шешiмдер, сондай-ақ өзге де қоғамдық пайдасы бар нәтиже түрiнде iс жүзінде асырылған жеке
және (немесе) заңды тұлғалар қызметiнiң нәтижесi;
5) өтінім – инвестициялық жобаларды іріктеп алу жөніндегі конкурсқа қатысуға берілетін белгіленген үлгідегі құжаттар
пакеті;
6) өтініш беруші - инвестициялық жобаларды іріктеу жөніндегі конкурсқа қатысуға өтінім берген жеке немесе заңды
тұлғалар.
2. Инновациялық жобаларды iрiктеу шарттары
3. Инновациялық жобаларды iрiктеу өтiнiш бергендер арасында жүзеге асырылады және агроөнеркәсiптiк кешеннiң мынадай салалық бағыттары бойынша жүргiзiледi:
өсiмдiк шаруашылығы және егiншiлiк (оның iшiнде өсiмдiктердi қорғау және өсiмдiктер карантинi);
мал шаруашылығы және ветеринария;
ауыл шаруашылығын механикаландыру;
ауылшаруашылық өнiмiн қайта өңдеу.
4. Қызылорда облысының жағдайында қолданылатын АӨК саласында қолданбалы сипаттағы ғылыми жетістіктерді
(әзірлемелерді) енгізу мен таратуға өзіне төмендегіні қамтиды:
1) осы өңірдің табиғи-климаттық, әлеуметтік-экономикалық жағдайына қолданбалы АӨК субъектілерінде инновациялық
агротехнологияларды енгізу мен таратуға беріледі;
2) ауыл шаруашылығын жүргізудің технологиялық әдістерін енгізу және тарату, ауылшаруашылық өнімін өндіру
үдерістерін жетілдіру;
3) су ресурстарын тиімді жүргізудің технологиялық әдістерін енгізу және тарату;
4) облыстың АӨК жаңа машиналарды және механизмдерді енгізу және пайдалану, инженерлік нысандардың немесе
техникалық жүйенің конструкцияларын көбейту (конструкторлық жұмыстар);
5) ғылыми және инновациялық технологиялардың тәжірибелік үлгілерін (жаңадан жасалған қағидаттық өзгешеліктері бар
бірегей моделдерді) енгізу және тарату;
6) Қызылорда облысының табиғи-климаттық, топырақ жағдайына бейімделген ауыл шаруашылығы дақылдарының жаңа
сорттарын әзірлеу, енгізу және тарату.
5. Жұмысты бағалау келесi iс-шараларды орындау бойынша жүзеге асырылады:
1) ғылыми-зерттеу және тәжiрибелiк-конструкторлық жұмыстардың (бұдан әрi – ҒЗТКЖ) нәтижелерiн өндiрiске енгiзудi,
оның iшiнде зерттеулер үшiн ғылыми шығын материалдарын сатып алуды ғылыми-әдiстемелiк сүйемелдеу жөнiнде кеңес беру
қызметтерi;
2) облыстың АӨК субъектiлерiнiң немесе ғылыми, тәжiрибелiк және өзге де аграрлық сала ұйымдарының өндiрiстiк базасында «егiстiк күндерi» ғылыми-практикалық семинар-кеңестерін өткiзу;
3) ҒЗКТЖ тәжiрибесiн және алынған нәтижелерiн тарату (тұсау кесер, брошюралар, буклеттер әзiрлеу және шығару бейнематериалдарын дайындау).
3. Инновациялық жобаларды iрiктеу тәртiбi
6. Инновациялық жобаларды iрiктеудi бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi конкурстық негiзде жүргiзедi.
7. Құрамына ауыл шаруашылығына жетекшiлiк ететiн облыс әкiмiнiң орынбасары, облыстық бюджеттен
қаржыландырылатын мемлекеттік органдарының өкiлдерi, жергiлiктi өкілді органдар, ғылым және қоғамдық бiрлестiктері
енгізілген инновациялық жобаларды iрiктеу жөнiндегi конкурстық комиссия (бұдан әрi – Комиссия) облыс әкімінің өкімімен
құрылады.
Комиссияның жұмыс органы бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi болып табылады.
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi мерзімдік басылымда және облыс әкімдігінің интернет-ресурсында қазақ және орыс
тiлдерiнде конкурс өткiзуге дейiн 30 (отыз) күнтiзбелiк күннен кешiктiрмей конкурс өтетiнi туралы хабарландыруды орналас
тырады.
8. Алдағы конкурс туралы хабарландыруда мынадай мәлiметтер болуы тиiс:
1) конкурсқа қатысуға өтiнiмдi қабылдау мерзiмi және орны;
2) конкурсқа қатысуға берiлетiн өтiнiмге қоса ұсынылатын қажеттi құжаттардың тiзбесi, оларды рәсiмдеу талаптары;
3) іріктеу жүргізілетін инновациялық жобалардың басым бағыттарының атаулары.
9. Өтiнiш берушi инновациялық жобаны енгізу жөніндегі өтiнiмдi бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсiне жарияланған хабарландыруда белгiленген мерзiмде және осы Қағиданың 1-қосымшасына сәйкес нысанда бередi.
10. Өтiнiш берушi өтiнiмге, оның ажыратылмайтын бөлiгi ретiнде мынадай құжаттарды қоса бередi:
1) осы Қағиданың 2-қосымшасына сәйкес инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iс-шаралар жоспары;
2) осы Қағиданың 3-қосымшасына сәйкес инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iс-шаралар жоспарына түсiндiрме жазба;
3) осы Қағиданың 4-қосымшасына сәйкес өтініш берушімен әзірленген инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iсшаралардың шығыс сметасы;
4) аграрлық сипаттағы инновациялық технологияларды енгiзу және тарату үшiн қажеттi ғылыми-техникалық және
материалдық-өндiрiстiк базаға құқық белгiлейтiн құжаттардың нотариалды куәландырылған көшірмесі;

5) конкурсқа қатысуға өтінімдерді қабылдау уақытының аяқталуының алдындағы бір айдан бұрын емес берілген үш айдан
астам (төлем мерзімі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұзартылған жағдайларды қоспағанда) салық берешегінің
және міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдары бойынша берешегінің
жоқ екені туралы не бір теңгеден кем салық берешегінің және міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдары бойынша берешегінің бар екені туралы тиісті салық органының белгіленген нысандағы
анықтамасының түпнұсқасы;
6) өтінім берушіге қызмет көрсетілетін банктің немесе банк филиалының қолы және мөрі бар өтінім берушінің
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердегі және ипотекалық
компаниялардағы бухгалтерлік есеп шоттарының Үлгі жоспарына сәйкес банктің немесе банк филиалының алдындағы
міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша анықтама берілген күннің алдындағы үш айдан астам созылған мерзімі өткен
берешектің жоқтығы туралы анықтаманың түпнұсқасы (егер өтінім беруші екінші деңгейдегі бірнеше банктің немесе филиалдарын, сондай-ақ шетелдік банктің клиенті болып табылса, осы анықтама осындай банктердің әрқайсысынан ұсынылады).
Анықтама конкурсқа қатысуға өтінімдерді қабылдау уақытының аяқталуының алдындағы бір айдың ішінде берілуі тиіс;
7) лицензиялардың не электрондық құжаттық қағаз көшірмесі түріндегі лицензияның және (немесе) патенттердiң,
куәлiктердiң, сертификаттардың, рұқсаттардың, өтініш берушінің аграрлық бейіндегі ғылыми, ғылыми-техникалық
және инновациялық салаларда жұмыстар орындауға біліктілік талаптарын растайтын басқа да құжаттардың нотариалды
куәландырылған көшiрмелерi;
8) заңды тұлғалар үшiн қосымша:
заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің* немесе анықтаманың нотариалды куәландырылған
көшірмесін. Егер заңды тұлға қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілген Үлгілік
жарғының негізінде жүзеге асырған жағдайда, онда мемлекеттік тіркеу туралы өтініштің нотариалды куәландырылған көшірмесін.
Ескертпе: *«Қазақстан Респбликасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 24
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті)
мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік заңды тұлғаның қызметі тоқтатылғанға дейін жарамды болып табылады.
9) жеке тұлғалар үшiн қосымша:
жеке куәлiгiнiң нотариалды куәландырылған көшiрмесi.
11. Өтiнiм және қоса берiлген құжаттардың тiзбесi көрсетіле отырып, барлық құжаттар бiр папкаға жинақталады,
парақтары нөмiрленіп, тігіліп, мөр басылып, осы Қағида мен оның қосымшаларының талаптарына сәйкес ресiмделген болуы тиiс.
12. Өтiнiш берушi берiлген құжаттардың, бастапқы мәлiметтердiң, есептеулердiң, негiздемелердiң толықтығы мен
дұрыстығын қамтамасыз етедi.
13. Өтінімдерді қабылдау мерзімі өткен соң бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi 5 (бес) жұмыс күні ішінде өтініштерді алдын ала іріктеу жұмысын жүргізеді.
Алдын ала іріктеу мына критерий бойынша жүргізіледі:
1) өтініш беруші материалдарының осы Қағидалардың талаптарына сәйкестігі;
2) өзектілігі және облыстағы АӨК дамуының басым бағыттарына сәйкестігі.
14. Өтiнiмдерi алдын ала iрiктеуден өткен өтiнiш иелерiне, 3 (үш) жұмыс күнi iшiнде алдын-ала iрiктеу қорытындысы немесе көрсетiлген себепке байланысты өтiнiмнiң керi қайтарылуы туралы жазбаша түрде хабарланады.
15. Өтiнiм мына жағдайда керi қайтарылады:
1) өтiнiш берушi ақпараттарды толық ұсынбаса немесе өтiнiм құжаттары осы Қағидалардың талаптарына сай жасалмаса;
2) жоба iске асырылатын орын тиiстi облыстан тыс жерге орналасқан жағдайда;
3) өтiнiш жасалған бюджеттiк бағдарлама шаралары осы өңiрдiң АӨК дамытудың басым бағытына қатысы болмаса;
4) өтiнiш беруші бұрын бюджеттiк бағдарлама шеңберiнде қаржы алып, бiрақ бюджеттiк бағдарламаның шараларын iске
асыру барысы қанағаттанарлық емес деп танылса.
16. Осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келетін өтінімдер бойынша бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi кешенді
қорытынды шығарады, сосын ол Комиссияның қарауына беріледі. Комиссия өтiнiмдердi алдын ала iрiктеуден өткен жобалар бойынша өтiнiмдердi кешендi бағалау жүргiзудi қамтамасыз етедi.
Комиссия кешендi бағалауды мына өлшемдері бойынша жүргiзедi:
1) жобаның инновациялық бағытталғандығы, техникалық жүзеге асырылу және оның облыстың АӨК-ге енгізу мен
таратуға дайындық деңгейі;
2) инновациялық жоба қаражаттарының игерілуіне егжей-тегжейлі құрылған көрінісінің болуы және инновациялық
жобаның облыс АӨК-де әрі қарай келешегі;
3) инновациялық жобаны орындау үшін жабдықтың, инфрақұрылымның және ресурстардың болуы;
4) инновациялық жобаның бәсекеге қабілеттілігі;
5) инновациялық жобаның экономикалық мақсатқа лайықтығы.
17. Өтiнiмдi кешендi бағалау жүргiзу барысында комиссия өтiнiш берушiлерден түсiнiктеме беретiн ақпарат сұратуға,
бағалауды сапалы жүргiзудi қамтамасыз ету мақсатында қажет болған кезде тиiстi бiлiктiлiктегi басқа мамандарды тартуға
құқылы. Өтiнiмдердi кешендi бағалау және iрiктеу 10 (он) жұмыс күнi iшiнде жүргiзiледi.
18. Өтінімдерді қарау қорытындысы бойынша Комиссия инновациялық жобаны жергілікті бюджет қаражаты есебінен
қаржыландыру немесе оны қаржыландырудан бас тарту туралы ұсынымдар шығарады. Комиссия ұсынымдары комиссия
отырысының хаттамасымен рәсімделеді.
19. Комиссия отырыстары оның құрамының жалпы санының екiден үш бөлiгi қатысқанда заңды деп есептеледi.
Комиссияның шешiмi ашық дауыс берумен қабылданады және егер оған Комиссия мүшелерiнiң жалпы санының көпшiлiгi дауыс берсе, қабылданды деп есептеледi. Дауыстар тең түскен жағдайда Комиссия төрағасының дауысы шешушi болып табылады.
Егер Комиссия мүшелерiнiң бiрi қабылданған шешiммен келiспесе және хаттамаға қол қоймаса, ол өзiнiң келiспеу
себептерiн жазбаша түрде баяндайды, ол Комиссия отырысының хаттамасына қоса берiледi.
20. Комиссияның ұсынымы негізінде бюджеттік бағдарламаның әкімшісі оның отырысының хаттамасына қол қойылған
күнінен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде бюджеттік бағдарлама шеңберінде инновациялық жобаны жергілікті бюджет қаражаты
есебінен қаржыландыру немесе оны қаржыландырудан бас тарту туралы шешім қабылдайды.
21. Инновациялық жобаны қаржыландыру туралы шешім қабылданған сәттен бастап бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
7 (жеті) жұмыс күні ішінде конкурс қорытындысы бойынша жеңімпаз деп анықталған өтінім берушімен инновациялық жобаны
енгізу және тарату бойынша шарт жасайды.
22. Инновациялық жобаны қаржыландыруға берілген бюджет қаражаты бекітілген шығындар сметасында қарастырылмаған
мақсаттарға пайдаланылған жағдайда жергілікті бюджетке толық қайтаруға жатады.
Қызылорда облысының агроөнеркәсiптік кешен саласындағы
инновациялық жобаларды iрiктеуді ұйымдастыру қағидасына
1-қосымша
Нысан
Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi өтiнiм

Қызылорда облысының агроөнеркәсiптік кешен саласындағы
инновациялық жобаларды iрiктеуді ұйымдастыру ағидасына
2-қосымша
Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iс-шаралар жоспары

Күтiлетiн нәтижелер
Қызмет түрлерi

1-тоқсан

2-тоқсан

3-тоқсан

4-тоқсан

1
2
3
Қызылорда облысының агроөнеркәсiптік кешен саласындағы
инновациялық жобаларды iрiктеуді ұйымдастыру қағидасына
3-қосымша
Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iс-шаралар жоспарына түсiндiрме жазба
1. Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iс-шаралардың атаулары.
2. Iс-шараларды iске асыру орны: елдi мекен.
3. Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iс-шаралардың мақсаты және мiндеттерi.
4. Өтiнiш берушiнің қысқаша сипаттамасы:
өтiнiш берушiнiң толық атауы;
өтiнiш берушiнің негізгі қызметiнiң сипаттамасы;
басты мамандар, олардың орындайтын қызметтерінің түрлерi (түйiндемесi және бiлiктiлiгiн растайтын құжаттары қоса
берiле отырып).
5. Өндiрiстiң осы буынындағы проблемаларды, осы проблемаға бағытталған iс-шараларды көрсете отырып, инновациялық
жобаны енгiзу жөнiндегi iс-шараларды негiздеу. Iс-шараларды iске асырудың маңыздылығы мен қажеттiлiгiн, олардың өңiр
агроөнеркәсiп кешенiнiң технологиялық даму деңгейiне және еңбек өнiмдiлiгiне ықпалын сипаттау.
6. Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iс-шараларды iске асыру аясында көрсетiлетiн негiзгi тауарлар, жұмыс,
қызметтер тiзбесi, олардың сипаттамасы, өндiрiсте қолдану үшiн, жобаны орындау барысында сынақтан өткiзiп, көрсету үшiн
ұсынылатын нақты шешiмдер және технологиялар, нақты шаруашылық, аудан және облыс экономикасы үшiн практикалық мәнiн
бағалау. Мазмұнын, ұзақтығын, күтiлетiн нәтижелерiн, ресурстардың қажеттiлiгiн, оның iшiнде инновациялық жобаны енгiзу
жөнiндегi iс-шаралар жоспарын iске асыруға қатысушы агроөнеркәсiп кешенi субъектiсiнiң базасында ғылыми әзiрленiмдердi
(технологияларды) енгiзу және тарату бойынша ғылыми-зерттеу әдiснамасын көрсету қажет.
7. Нәтижелiлiк: инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iс-шараларды iске асыру нәтижелерiнiң сан мен сапа көрсеткiштерi.
Көрсеткiштерде агроөнеркәсiптiк кешен субъектiлерi мен облыс экономикасының еңбек өнiмдiлiгiн және өндiрiс тиiмдiлiгiн
жақсартуға ықпалын бағалай отырып, жоспарланған нәтижелер туралы ақпарат қамтылуы тиiс.
Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iс-шаралар жоспарын iске асырудың экономикалық тиімділігін бұрын қолданылған
технологиялармен салыстырып көрсету, облыстың аграрлық өнеркәсiп кешенiн дамыту, аграрлық нарықтағы ахуал тұрғысынан
iс-шараның мақсаттылығын негiздеу қажет.
8. Экологиялық бағалауда ұсынылып отырған технологиялардың қоршаған ортаға және облыстың табиғат ресурстарына
ықпалын бағалау болуы тиiс (оң ықпал, ықпалсыз немесе керi ықпал). Керi ықпал болған жағдайда, мұндай ықпалдың зардабын
азайту үшiн қандай әрекеттер қолданылатынын көрсету қажет.
9. Тәуекелдер: инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi іс-шараларды табыспен аяқтау үшiн негiзгi тәуекелдер және сол
тәуекелдерден өту бойынша шаралар.
10. Жобаның тiршiлiкке қабiлеттiлiгi: инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iс-шараларға қатысушы агроөнеркәсiп
кешенi субъектiлерiнің өндiрiсiн қаржыландыру аяқталғаннан кейiнгi тұрақтылығын қамтамасыз ету үшiн қабылданатын шараларды сипаттау қажет.
Қызылорда облысының агроөнеркәсiптік кешен саласындағы
инновациялық жобаларды iрiктеуді ұйымдастыру қағидасына
4-қосымша

Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iс-шаралардың шығыс сметасы
мың теңге

оның iшiнде айлар бойынша
№

Шығыс- Өлшем
тардың
Бағасы Құны
баптары* бiрлігі

1.

Еңбекақы

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

1.1.
1.2.

1.

Тiркеу нөмiрi және күнi
(бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң қызметкерлерi толтырады)

2.

Инновациялық жобаның атауы

3.

Өңiрдiң агроөнеркәсiптiк кешенiнде инновациялық тәжiрибенi енгiзу және тарату
саласы (кiшi саласы)

2.1.

4.

Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iс-шаралардың қысқаша сипаттамасы
(жобаның негiзгi мақсаттарын және мәнiн, жоба нәтижелерiнiң нақты
қолданылуын, осыған ұқсас жобаларды iске асыруға қатысу тәжiрибесiн көрсету)

2.2.

5.

Жобаның ұзақтығы (айлармен есептегенде)

6.

Жобаның басталу және аяқталу күнi

7.

Сұратылған қаражат сомасы (теңге)

8.

Өтiнiш берушiнiң Т.А.Ә. немесе (атауы), мекенжайы, телефоны/факсы,
электрондық поштасының мекенжайы)

9.

Инновациялық жобаны енгiзу жөнiндегi iс-шараларды iске асыруға қатысатын
агроөнеркәсiп кешенi субъектiлерiнiң атауы, мекенжайы, телефоны/факсы,
электрондық поштасының мекенжайы

2.

Iссапар
шығыстары

3.

Тiкелей
шығыс-тар

3.1.
3.2.
4.

Үстеме
шығыс-тар
Жиыны:

25267
506
Электронды оқылым 23000.

