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Бейсенбіде облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаев Жаңақорған ауданы-
на жұмыс сапарымен барып, активке 
ауданның жаңа әкімі Ғалым Әміреевті 
таныстырды. Жиында аймақ басшы-
сы 2013 жылдан бастап облыс әкімінің 
орынбасары қызметінде болған Ғалым 
Махмұтбайұлының бұған дейінгі 
атқарған жұмысына жоғары баға беріп, 
жаңа қызметіне сәттілік тіледі.
Айта кетейік, 1970 жылы Қызылорда 

қаласында дүниеге келген Ғ.Әміреев Мәскеу 
экономика-статистикалық институтын 

«қаржы және несие», Қорқыт ата атындағы 
ҚМУ-ды «заңгер» мамандығы бойынша 
бітірген. Еңбек жолын 1991 жылы «Фарид 
ЛТД» АҚ-ның брокері ретінде бастады. 2001-
2011 жылдары Қазақстан Республикасының 
Экономика және сауда, Индустрия және са-
уда, Индустрия және жаңа технология-
лар министрліктерінде басшылық лауазым-
дарда қызмет атқарды. 2012-2013 жылдары 
«Самұрық-Қазына» АҚ-ның инновациялық 
саясат департаментінің директоры болып 
жұмыс жасады. Ал 2013 жылдың ақпан айы-
нан бүгінге дейін Қызылорда облысы әкімінің 

орынбасары қызметін атқарып келді.
Жиында ауданда атқарылған жұмыстарға 

тоқталған аймақ басшысы  ауданның бұрынғы 
әкімі Руслан Рүстемовке алғысын білдірді. 
Сондай-ақ, оның бұдан былай Қызылорда 
облысы әкімінің орынбасары қызметін 
атқаратынын жеткізіп, жаңа қызметінде де та-
бысты жұмыс жасайтынына сенім артты.  

Жиында Р.Рүстемов алдағы уақытта 
артылған сенімді ақтауға үлкен жауапкершілік 
танытатынын білдірді. 

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ.

Кеңеске Премьер-Министр К.Мәсімов, Пре-
зидент Әкімшілігінің басшысы Ә.Жақсыбеков, 
Премьер-Министрдің орынбасары – Ауыл шаруа-
шы лығы министрі А.Мырзахметов, Прези дент-
тің көмекшісі – Қауіпсіздік кеңесінің хатшы-
сы Н.Ермекбаев, Ұлттық экономика министрі 
Қ.Бишімбаев қатысты.

Іс-шара барысында Жер реформасы жөніндегі 
комиссияның жұмыс қорытындылары талқыланып, 
жер заңнамасының өзгерістеріне мораторийді 5 
жылға ұзарту туралы шешім қабылданды.

– Жер кодексінің бірқатар нормаларына мора-
торий енгізілген кезден бастап комиссия маңызды 
жұмыс жүргізді, елдің барлық өңірінде кеңес өткізіп, 
азаматтардың пікірін тыңдады. Жұмыс барысын-
да олар жақсы ұсыныстар айтты, атап айтқанда, 
жалға беретін телімдердің шекті көлемін, жерді 
пайдалану тәсілдері мен оны тиімсіз пайдаланған 
жағдайда қабылданатын шараларды анықтау тура-
лы ұсыныстар енгізілді. Осылайша, бәрі жерді 49 
жылға дейін жалға беру институтын сақтау қажет 
деген ортақ шешімге келді. Сонымен бірге, әлемдік 
тәжірибені тағы да зерттеп, қосымша уақыт қажет 
екені туралы тұрғындарға біліктілікпен түсіндіру 
керек. Сондықтан Комиссияның мораторийді тағы 
5 жылға ұзарту туралы ұсынысын қабылдаймын, – 
деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Сондай-ақ, Қазақстан Президенті Үкіметтің 
Жер заңнамасына өзгерістер енгізу туралы шешім 
қабылдаған кезде агроөнеркәсіп саласына қаражат 
тарту мақсатын басшылыққа алғанын атап өтті.

– Ауылдық жерлерде халықтың шамамен 40%-
ы тұрып жатыр, 20%-ы ауылда еңбек етеді. Ауыл 
шаруашылығын өркендету көптеген салалардың да-
муына септігін тигізеді. Ауыл шаруашылығымен 
айналысатындардың барлығы бұл салаға қолдау 
көрсету үшін мемлекеттің қандай күш-жігер 

жұмсағанын жақсы біледі. Жыл сайын аграрлық 
секторға айтарлықтай қаражат жұмсалады, бірақ ол 
өзін ақтай бермейді. Нарықтық экономикада олай 
болмайды. Мұның себебі ауыл шаруашылығындағы 

еңбек өнімділігінің төмендігінде жатыр, ал оны арт-
тыру үшін қосымша қаражат салу керек. Бүкіл әлем 
аграрлық секторға инвестиция тарту ісімен айналы-
суда. Біздің мемлекетіміз де ауыл шаруашылығын 

дамыту үшін көбірек капитал тартуды қалады. Егер 
бұл жұмыс түсіндіруден басталып, тек содан соң 
ғана заңдар қабылданса, онда ахуал басқа болар еді, 
– деді Мемлекет басшысы.

Бұдан бөлек, кеңесте республиканың 
әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі 
мәселелері, мемлекеттік бағдарламалардың орын-
далу барысы және алдағы кезеңге арналған жоспар-
лар қарастырылды.

– Елдің экономикалық дамуы әлемде болып 
жатқан үдерістер салдарынан зор қысым көріп отыр. 
Қазіргі қаржылық-экономикалық дағдарыс, сандық 
экономиканың жаңа парадигмасына көшу бізден 
мүлде жаңа қадамдар талап етеді. Біз соны таба 
білуіміз керек, бұл үшін елде ресурстар жеткілікті, 
– деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Өз баяндамасында А.Мырзахметов Мемлекет 
басшысының тапсырмасымен құрылған  комиссия 
Астанада, сондай-ақ бірқатар өңірде жұртшылықтың 
қатысуымен көшпелі отырыс өткізгенін айтты.

– Азаматтардың арыз-шағымдары үшін арнау-
лы сайт ашылып, call-орталықтар құрылды, бүгінде 
оларға 13 мыңнан астам телефон қоңырауы түскен. 
Түсіндіру жұмыстары барысында жұртшылықты 
барынша кеңірек қамту үшін әкімдіктер жанындағы 
қоғамдық кеңестер іске тартылды, халықтың 67 мың 
өкілімен кездесу өтті, – деді Премьер-Министрдің 
орынбасары – Ауыл шаруашылығы министрі.

А.Мырзахметов комиссияның негізгі 
ұсыныстары, соның ішінде ауыл шаруашылығы 
жерін жалға беру институтын сақтап, одан әрі дамы-
ту, жалға берілетін жер телімдерінің шекті көлемін 
белгілеу қажеттігі жөнінде де айтты. Сондай-ақ, 
халықтың жайылымдар мен шабындық жерлерге 
қатысты мүддесі мен талаптарын ескеру керектігі, 
жеке тұрғын үй салу үшін жер берудің нақты 
ережелері мен тетіктерін анықтау қажеттігі аталып 
өтті.

Мемлекет басшысы кеңес қорытындысы бойын-
ша бірқатар тапсырма берді.

Бейсенбіде облыс әкімі Қырымбек Көшербаев облыс 
активінің жиынын өткізіп, кадрлық өзгерістер туралы хабар-
лады. 
Аймақ басшысы алдымен облыс әкімінің өкімімен және Қазақстан 

Республикасы Президенті Әкімшілігінің келісімімен облыс әкімінің 
ішкі саясат және әлеуметтік мәселелер жөніндегі орынбасары лауазы-
мына тағайындалған Рүстемов Руслан Рүстемұлын таныстырды. Ол 
2015 жылдың ақпан айынан бастап бүгінгі күнге дейін Жаңақорған 
ауданының әкімі қызметінде болды.

– Руслан Рүстемұлы аймақтың қоғамдық-саяси және әлеуметтік 
ахуалымен жақсы таныс. Басшылық қызметтегі бастамашылдығы мен 
ұйымдастырушылық қабілеті мол. Сондықтан күрделі саланы әрі қарай 
дамытуға бар күш-жігерін жұмсап, абыроймен атқарады деп сенім 
білдіремін, – деді облыс әкімі. 

Бұған дейін облыс әкімінің орынбасарлығын атқарып келген Рау-
ан Кенжеханұлы басқа жұмысқа ауысуына байланысты қызметінен бо-
сатылды. 

Сонымен қатар, аймақ басшысы актив жиынында басқа қызметке 
ауысуына байланысты Әміреев Ғалым Махмұтбайұлы облыс әкімінің 
орынбасары лауазымынан босатылғанын айтты. Оның қызметтегі 
нәтижелі жұмысын жоғары бағалап, «Құрмет» грамотасымен марапат-
тады. 

Ал облыс әкімінің өкімімен және Қазақстан Республикасы 
Президенті Әкімшілігінің келісімімен өндіріс, инвестициялық сая-
сат, кәсіпкерлік және туризм салаларына жетекшілік жасайтын облыс 
әкімінің орынбасары болып Ким Евгений Германович тағайындалды. 
Білікті маман бұған дейін облыс әкімінің кеңесшісі болған. 

Бейсенбі күні сырбойылықтар Рио Олимпиадасының қола жүлдегері, 
зілтемірші Александр Зайчиковті Қызылорда әуежайынан қошеметпен 

қарсы алды. Еліміздің абыройын асқақтатқан батыр ұлдың дидарын 
көруге келгендердің қарасы қалың болды. «Саша – чемпион!», «Саша, 

жарайсың!» деп ұрандатқан жанкүйерлер оған гүл шоқтарын тарту 
етіп, жылы лебіздерін жеткізді. 

Бұл А.Зайчиковке жерлестері көрсеткен ыстық ықыластың жалғасы 
еді. Мұның алдында 18 тамызға қараған күні елге оралған толағайды 
Алматы әуежайынан өңірімізден арнайы барған облыстық мәслихат 
хатшысы Наурызбай Байқадамов бастаған делегация күтіп алған бо-
латын. 

Енді міне, туған жеріне асыға жеткен Сырдың сары баласының 
жеңісін қызылордалықтар сән-салтанатымен тойлауға кірісті. 

Әуежайдан соң айдай әлемге қазақ жігіттерінің өрлігін 
әйгілеген толағайды облыс әкімі Қырымбек Көшербаев қабылдап, 
жеңісімен құттықтады. 

– Олимпиадада сен тек зілтемірді көтеріп қана қойған жоқсың, 
бүкіл қазақстандықтардың рухын асқақтаттың. Александрдың 
келесі медалі алтын болатынына сенемін. Біз Александрдың 
алдағы жарыстарға, әсіресе Токиода өтетін Олимпиадаға 
дайындығы үшін барлық жағдайды жасауға дайынбыз. Сонымен 
қатар, батыр ұлды тәрбиелеп, өсірген анасына зор алғыс айтамыз, 
– деді аймақ басшысы.

Сонымен қатар, облыс әкімі алдағы уақытта зілтеміршілерді 
дайындау үшін Қызылордада халықаралық талаптарға сай ауыр 
атлетика орталығы салынатындығын жеткізді.

Ал Александр Зайчиков өзіне қолдау көрсеткен отандастары-
на ризашылық білдірді. 

– Мен барлық қазақстандықтарға, әсіресе жерлестеріме үлкен 
алғысымды айтамын. Риода жүріп, олардың қолдауын сезіндім. 

Қызылордалықтар таңғы сағат 4-те жиналып, менің өнерімді 
тамашалағандарын білемін. Сіздердің қолдауларыңыз маған күш 

берді, – дейді зілтемірші.
Ұлының жеңісіне Рио-де-Жанейрода куә болған анасы Маргарита 

Зайчикова болса, «Сашаның жеңісі – Қазақстанның, Сыр елінің жеңісі» 
екенін айтты. 

А.Зайчиковтің нағыз бабын келтіріп, бағын асырған бапкері Арман Аб-

драев шәкіртінің жетістікке жетуіне септігін тигізген азаматтарға және қолдау көрсеткен бар-
ша қазақстандықтарға, жерлестеріне алғысын айтты. 

Мұнан соң аймақ басшысы Александрға жол талғамайтын «Toyota Land Cruiser» 
автокөлігінің кілтін тарту етіп, бапкеріне 5 млн теңгенің сертификатын табыстады. 

Облыс әкімімен кездесуден кейін Александр орталық алаңда өзінің жанкүйерлерімен 
кездесті.

***
Ауыр атлетикадан Рио олимпиадасының қола жүлдегері, жерлесіміз Александр Зайчиковтің 

құрметіне автошеру ұйымдастырылып, «Қорқыт ата» әуежайынан орталық алаңға дейін Сыр 
спортшысының құрметіне керуен жүріп өтті. Кешкілік орталық алаңда облыс өнерпаздарының 
қатысуымен мерекелік концерт ұйымдастырылды. Сыр саңлағы өз кезегінде ерекше ілтипат 
көрсетіп жатқан жанкүйерлеріне шын жүректен ризашылығын жеткізді.

– Мен баршаңыздың қолдауларыңыз бен демеулеріңізге алғыс айтамын. Сіздердің 
сенімдеріңіз мені жігерлендіріп келеді. Бұл тек менің ғана емес, сіздердің де жеңістеріңіз деп 
білемін,- деді Александр Зайчиков.

Дәурен ОМАРОВ.
Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ.

МОРАТОРИЙ МЕРЗІМІ БЕС ЖЫЛҒА ҰЗАРТЫЛДЫ

елбасының төрағалығымен 
елдің әлеуметтік-

экономикалық даму 
қорытындылары және 

Жер реформасы жөніндегі 
комиссияның қызметі туралы 

кеңес өтті.

ОБЛЫС ӘКІМІНІҢ ЖАҢА 
ОРЫНБАСАРЛАРЫ ТАҒАЙЫНДАЛДЫ

ЖАҢАҚОРҒАН АУДАНЫНДА 
ЖАҢА ӘКІМ

ТОЛАҒАЙ ТУҒАН 
ЖЕРГЕ ОРАЛДЫ
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«Даму» кәсіпкерлікті дамыту» қоры» АҚ-ның облыстық филиалы өз жұмысын 
бастағалы бері аймағымыздағы кәсіпкерлерге түрлі мүмкіндік ұсынып келеді. Жал-
пы, аталған Қор еліміз бойынша 2010 жылы басталған «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасының бірегей операторы, сонымен бірге қаржы агенті болып табылады. 
Ал «Бизнестің жол картасы-2020» мемлекеттік бағдарламасы бұл еліміздегі жеке 
кәсіпкерлікті дамытудың кешенді бағдарламасы. Оның мақсаты – кәсіпорындарға, 
әсіресе шағын және орта кәсіпорындарға көмек көрсету, бизнесті дамыту және 
бәсекеге қабілетті өнімдерді шығаруға жәрдем беру. Сондықтан да бұл бағдарламаға 
қатысқандардың ұтары мол болмақ.  

Енді жағымды жаңалыққа келейік. «Даму» қорының облыс бойынша фили-
алы шағын және орта  бизнес нысандарын қаржыландыру  бағдарламасы аясында 
жуырда жеке кәсіпкер Майра Жұбаназарованың жобасын жүзеге асыруға 1,5 млн 
теңге көлемінде несие бөлді. Жеке кәсіпкер несиені айналым қаражатын толықтыру 
мақсатымен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 8,5 пайызбен рәсімдеді. Еске сала кетейік, 
біршама уақыт бұрын облыс әкімдігі мен «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» өзара 

ынтымақтастық келісімге қол қойған болатын. Осы шарт аясында шағын және 
орта бизнес өкілдерін қаржыландыруға 1,5 млрд теңге бөлініп, қаражат «Қазақстан 
Халық Банкі» АҚ, «Банк Центр Кредит» АҚ және  «Казкоммерцбанк» секілді екінші 
деңгейлі банктерге орналастырылды. Өңірлік бағдарлама шеңберінде кәсіпкерлер 
айналым қаражатын толықтыруға және инвестициялық мақсатқа  180 млн теңгеге 
дейін пайыздық үстемесі төмен жеңілдетілген  несиеге қол жеткізе алады. Айта 
кетейік, несие қаражаты 5 жылға дейінгі мерзімге беріледі. Егер кәсіпкердің бан-
ктен несие алуға кепіл мүлкі жетпесе, «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау 
мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы аясында ішінара кепілдендіру құралын 
пайдалануға мүмкіндігі бар. Кепілдеме жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлерге – 50 пай-
ыз, бастауыш кәсіпкерлерге  85 пайызға дейін беріледі. Бүгінгі таңда  облыста екінші 
деңгейлі банктер тарапынан қаржыландыруға жалпы құны 285 млн теңгені құрайтын 
8 жоба мақұлданса,  тағы 17 жоба қарастырылу үстінде.  

Дәуіржан ЕЛУБАЕВ.

ТАҒАЙЫНДАУЛАР
Облыс әкімінің өкімімен және Қазақстан Республикасы 

Президенті Әкімшілігінің келісімімен облыс әкімінің ішкі са-
ясат және әлеуметтік мәселелер жөніндегі орынбасары лауа-
зымына Рүстемов Руслан тағайындалды.

Р. Рүстемов 1968 жылы Қызылорда облысы Қармақшы ауда-
нында туған. 

Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық 
университетін «филолог, қазақ тілі мен әдебиетінің оқытушысы», 
«Болашақ» университетін «мемлекеттік және жергілікті басқару» 
мамандықтары бойынша бітірген.

Еңбек жолын 1994 жылы Қызылорда педагогикалық 
институтының қазақ әдебиеті кафедрасының стажер-оқытушысы 
болып бастаған. 

1997-2002 жылдары Қызылорда қаласы әкімінің аппаратын-
да маман, консультант, Қызылорда қаласы әкімінің баспасөз 

хатшысы, Қызылорда қалалық мәдениет бөлімінің меңгерушісі, Қызылорда қаласы әкімі 
аппаратының ішкі саясат және әлеуметтік сала бөлімінің меңгерушісі қызметтерін атқарған. 

2002-2008 жылдары Қызылорда облыстық мәдениет басқармасы бастығының орынбаса-
ры, Қызылорда облысы әкімі аппаратының әлеуметтік-саяси бөлімінің меңгерушісі, 2008-
2010 жылдары Шиелі ауданы әкімі аппаратының жетекшісі, Шиелі ауданы әкімінің орынба-
сары, 2010-2015 жылдары Қызылорда облысының тілдерді дамыту басқармасы, екі мәрте ішкі 
саясат басқармасын басқарған, Қызылорда қаласы әкімінің орынбасары лауазымында қызмет 
еткен. 

2015 жылдың ақпан айынан бастап Жаңақорған ауданының әкімі қызметін атқарды. 

***

Облыс әкімінің өкімімен және Қазақстан Республикасы 
Президенті Әкімшілігінің келісімімен облыс әкімінің өндіріс, 
инвестициялық саясат, кәсіпкерлік және туризм салалары-
на жетекшілік жасайтын орынбасары лауазымына Ким Ев-
гений Германович тағайындалды.

 Е.Ким 1975 жылы Қызылорда облысының Тасбөгет 
кентінде туған. 

Мәскеу мемлекеттік құрылыс университеті мен Қоғамдық 
ғимараттар институтының аспирантурасын бітірген, экономика 
ғылымдарының кандидаты.

Еңбек жолын 1999 жылы Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университеті экономика және менеджмент 

кафедрасының аға оқытушысы болып бастаған. 2001-2004 жылдары Батыс Қазақстан облы-
сы әкімі аппараты сыртқы экономикалық байланыстар бөлімінің бас маманы, ұйымдастыру-
бақылау бөлімінің бас инспекторы. 

2004-2006 жылдары «Жетісу» акционерлік қоғамы президентінің кеңесшісі, қаржы-
аналитикалық департаментінің директоры, вице-президенті. 

2006-2010 жылдары Маңғыстау облысы әкімінің экономика жөніндегі кеңесшісі, 2010-
2012 жылдары «Ларими Инвест Груп» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директо-
ры. 

2012-2013 жылдары Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі орынбасарының 
кеңесшісі. 

2013 жылдың наурыз айынан бастап Қызылорда облысы әкімінің кеңесшісі қызметін 
атқарып келді.

***

Облыс әкімінің өкімімен, Қазақстан Рес публикасы 
Президентінің Әкімшілігі және Жаңақорған аудандық 
мәслихатының келісімімен Әміреев Ғалым Махмұтбайұлы 
Жаңақорған ауданының әкімі лауазымына тағайындалды.

Ғ. Әміреев 1970 жылы Қызылорда қаласында туған. Мәскеу 
экономика-статистикалық институтын «қаржы және несие», 
сондай-ақ, Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетін «заңгер» мамандықтары бойынша бітірген.

Еңбек жолын 1991 жылы «Фарид ЛТД» АҚ-ның 
брокері ретінде бастаған. 2001-2011 жылдары Қазақстан 
Республикасының Экономика және сауда, Индустрия және 
сауда, сондай-ақ, Индустрия және жаңа технологиялар 
министрліктерінде басшылық лауазымдарда қызмет атқарған. 

2012-2013 жылдары  «Самұрық-Қазына» АҚ-ның 
инновациялық саясат департаментінің директоры болған. 

2013 жылдың ақпан айынан бастап Қызылорда облысы әкімінің орынбасары қызметін 
атқарды.

***
Осыған дейін облыс әкімінің орынбасары лауазымын атқарып келген Рауан Кенжеханұлы 

басқа қызметке ауысуына байланысты Қызылорда облысы әкімінің орынбасары қызметінен 
босатылды.

Азаматтық қоғамның қоғамдағы маңызды 
мәселелерге үн қосуы, пікір білдіруі – демократияның 
басты қағидасы. Облыстық қоғамдық кеңес құрыл-
ғалы бері азаматтық қоғамның мүдделерін біл-
діруіне, жергілікті деңгейлерде шешімдерді тал-
қылау мен қабылдау кезінде жұртшылықтың пікірін 
ескеруге ден қойып келеді. Жергілікті атқарушы ор-
гандар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының 
азаматтық қоғаммен өзара түсіністігі көптеген 
мәселелердің шешім табуына түрткі болады. 

Облыстық қоғамдық кеңес 2016 жылы 10 ақпанда 
облыстық мәслихаттың шешімімен құрылды. 
Құрамында 33 мүшесі бар, төрағасы Самұрат Иман-
досов. Бүгінгі күнге дейін облыстық қоғамдық 
кеңестің 7 отырысы өткізіліп, 34 нормативтік-
құқықтық актіге сараптамалық қорытынды берілді. 
Бұндай сараптамалық қорытындылар аудандық, 
қалалық қоғамдық кеңестер тараптарынан да 
тұрақты іске асырылуда.

Қоғамдық кеңес қоғамдық негізде автономдық, 
дербестік, жариялылық қағидаларын негізге алып 
жұмыс жасауда. Біздің аймақта Қызылорда қаласы 
мен  барлық аудандарда Қоғамдық кеңестер 
құрылған. Қазіргі уақытта экономика, қаржы және 
жұмыспен қамту, құрылыс, энергетика және тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығы, әлеуметтік-мәдени 

даму, ауылшаруашылық және табиғат пайдалану, 
кәсіпкерлік, инвестиция және инновациялық даму 
мәселелері жөніндегі салалық комиссиялар жұмыс 
істейді.

Облыстық қоғамдық кеңестің алғашқы оты-
рыстарында облыстық қоғамдық кеңес төрағасы, 
хатшысы және төралқа құрамы сайланды, облыс 
әкімінің жылдық есебі тыңдалды, облыстық бюджет-
ке енгізілген өзгерістер мен толықтырулар қаралды. 
Қоғамдық кеңестің салалық комиссияларының 
құрамын бекіту туралы, қоғамдық кеңестің төралқа 
құрамына өзгерістер енгізу туралы ұйымдастыру 
мәселелері қаралды.

Жер реформасына қатысты мәселелер 
туындағанда облыстық қоғамдық кеңестің 
ұйымдастыруымен – 3, аудандық қоғамдық 
кеңестердің ұйымдастыруымен 14 отырыс өтті. Атап 
айтқанда, 19 мамырда облыс әкімінің қатысуымен 
өткен кеңейтілген отырысқа кеңес мүшелерімен 
бірге түрлі әлеуметтік топ өкілдері, үкіметтік емес 
ұйымдар, блогерлер қатысты. 

Облыстық қоғамдық кеңестің төрағасы, Жер ре-
формасы жөніндегі республикалық комиссияның 
мүшесі С.Имандосов жұртшылықтың Жер рефор-
масына қатысты ой-пікірлерін ашық білдіруін, олар-
мен тікелей байланыста болуды көздеп, 26 мамырда 

және 3 маусымда  кездесу өткізді. Нәтижесінде Жер 
реформасына қатысты облыс тұрғындарынан 35, ау-
дандардан 78 ұсыныс түсті. Ұсыныстардың барлығы 
республикалық штабқа жолданды. 

Қазіргі уақытта Сырдария, Шиелі аудандық 
қоғамдық кеңестерінің жұмысы үлгі тұтарлық 
деңгейде. Қоғамдық кеңестің отырыстарын-
да көркейту, көгалдандыру, тазалық мәселелері 
қаралып, ауласын таза ұстамайтын тұрғындар 
көпшілік талқысына түскен. Ауылдағы салынып 
жатқан емхана құрылысы, жөнделіп жатқан көшелер 
кеңес мүшелерінің қатаң бақылауына алынған. 
Жұмыс барысында кеткен кемшіліктер дер кезінде 
айтылып, оларды қалпына келтіруге жұмыстар 
жасалған. Жоғары оқу орындарында ақылы негізде 
оқитын аз қамтамасыз етілген отбасынан шыққан 
студенттерге қолдау көрсету мақсатында аудан 
әкімінің білім грантына ұсыныстар жолданған. 
Сонымен қатар, әскери медициналық тексеру-
ден өтуден қашып жүрген жастардың мәселелері 
қаралып, тиісті жұмыстар жүргізілуде. 

Қоғамдық кеңестер бекітілген жоспарға сәйкес 
ай сайын барлық өзекті мәселелер бойынша кезде-
сулер, «дөңгелек үстелдер» мен кеңейтілген отыры-
стар ұйымдастыруда.

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА.

ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕС ҚАҒИДАСЫ: 
ДЕРБЕСТІК, ЖАРИЯЛЫЛЫҚ

Кездесуде «Нұр Отан» партиясы 
облыстық филиалы төрағасының орын-
басары Әділбек Ерсұлтанов жас спорт-
шыны  барша нұротандықтар атынан 
жеңісімен  құттықтап, шынайы алғысын 
білдірсе, Александр өз кезегінде бұл 
жеңіс – күн сайынғы жаттығуда төгілген 
тердің, жаттықтырушылардың та-
банды еңбегінің өтеуі, сонымен бірге 
жанкүйерлердің қызу қолдауының 
нәтижесі екенін айтып, алдағы уақытта 
да жеңіс тұғырынан көрінуге, ел абы-
ройын асқақтатуға уәде берді.

Төрт жылдықтың байрақты 
бәсекесінде аймақ ауыр атлетикасының 
айбынын асырып, зілтеміршілеріміздің 
мықтылығын әлемге паш еткен 
жерлесімізге айтылар тілектер тола-
стамады. Партия ардагері Сайлаубай 

Әбішов ардагерлер атынан  батасын 
беріп,   біздің спортшыларымыздың 
әлемдік ареналарда жоғары табыстарға 
қол жеткізуі, бірінші  Елбасының, 
екіншіден облыс басшылығының 
спортқа деген қолдауының жарқын 
дәлелі екенін атап өтті. 

Шара соңында жиылғандар олимпи-
ада жеңімпазымен естелік суретке түсті. 

***
Бұдан соң олимпиада жүлдегерімен 

жүздесу Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университетінде жалғасты.

– Барша қызылордалықтар ауыр 
атлетіміз Александрдың өнерін түннің 
бір уағы болса да, көгілдір экран арқылы 
көріп, қолдау білдірді, – деді кездесуді 
сөз сөйлеп ашқан университет про-
ректоры Абайбек Жүнісов. – Қазақ 

ауыр атлетикасының тағдыры күрделі 
сәтте еліңнің намысын жерге жықпай, 
күллі қазақ жұртының үкілеген үмітін 
ақтап, жеңістің жалауын желбіреттің. 
Біз сенің осынау жеңісіңе екі есе 
мақтанамыз. Өйткені, сен – Сыр білімі 
қарашаңырағының түлегісің.

Мақтау сөз Рио олимпиадасы жүлде-
гері бапкерінің атына да айтылды. Кез-
десу соңында университет проректоры 
Александр Зайчиковке естелік сыйлық 
тапсырды.

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

ҚОЛА ЖҮЛДЕГЕРГЕ ҚҰРМЕТ
Кеше қызылордалық нұротандықтар Рио олимпиадасының  қола 

жүлдегері, ауыр атлет Александр Зайчиковке құрмет көрсетті. Партия фи-
лиалында өткен кездесуге облыстық және қалалық мәслихат депутаттары, 
партия ардагерлері, жасотандықтар және БАҚ өкілдері қатысты.

Бейсенбі күні облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың төрағалығымен 
өткен мәжілісте аймақтағы елді мекендерді газдандыру жұмыстарының 
барысы талқыланды. Басқосуға арнайы «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ бас 
директорының бірінші орынбасары Ғалым Айдосов қатысты. 

Айта кетейік, облыс әкімдігі мен «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ арасын-
да жасалған меморандум негізінде 23 млрд теңге қаржы бөлініп, төрт аудан 
орталығына – Арал қаласы, Әйтеке би, Шиелі және Жаңақорған кенттеріне, 
сондай-ақ Байқоңыр қаласына көгілдір отын жеткізілген болатын. Енді осы 
компанияның 11,7 млрд теңге болатын инвестициялық бағдарламасы арқылы 
облыстың қалған үш аудан орталығын (Жосалы, Тереңөзек, Жалағаш) және 
Қызылорда қаласындағы газдандырылмай қалған тұрғын үйлерге табиғи отын-
мен қамтамасыз ету жоспарланып отыр. 

Мәжілісте облыстық энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
басқармасы басшысы Ержан Әбдіқалықовтың айтуынша, газ берілген елді 
мекендердегі құбырлардың құрылысы толығымен аяқталған, қазіргі таңда со-
ларды қабылдау жүргізілуде. Десек те, кемшіліктер жоқ емес. Мәселен, ау-
дан орталықтарында газға төлемақы төлейтін терминалдар мен пункттерді ашу 
мәселесі өзекті болып отыр. 

– «ҚазТрансГаз Аймақ» компаниясының бөлімшелері аудан орталықтарында 
жұмыс істеуде. Дегенмен, жеке тұрғын үй секторы, әлеуметтік, өндірістік, 
шағын және орта бизнес нысандарына техникалық шарт алу, жобаны қарау 
және газ желісіне қосылуына рұқсат беру облыс орталығынан алынатындығы 
тұрғындардың наразылығын тудыруда. Мысалға, бір үйдің газ жүйесіне 
қосылуы үшін шамамен 80 күн уақыт кетеді, – деді басқарма басшысы. 

Осының салдарынан тұрғындардың көгілдір отынды үйіне кіргізу 
көрсеткіші төмен. Төрт елді мекен бойынша 25 070 үй болса, олардың ішінде 
газға қосылғаны – 3 307. 

Басқарма басшысының сөзін Шиелі ауданының әкімі Қайратбек Сәрсенбаев 

та растап отыр. Қазіргі таңда кентте 600-ден астам тұрғын үйіне газ кіргізген. 
Аудан әкімі құжаттардың рәсімделуі жеңілдегенін қалайды. Себебі, Шиелі 
кентінде табиғи отынға сұраныс жоғары. Бұдан бөлек, ол газдандыру барысын-
да бұзылған жолдар мен жаяу жүргінші жолдарды қалпына келтіру жұмыстары 
толығымен орындалмағанын айтты. 

Ал «ҚазТрансГаз Аймақ» өндірістік филиалының директоры Серікхан 
Байзақов жиында көтерілген мәселелерге тыңғылықты жауап берді. Оның ай-
туынша, Жаңақорған және Шиелі кенттерінде бұзылған жолдар тамыз аяғына 
дейін қалпына келтіріледі, Әйтеке би кенті мен Арал қаласында бұл жұмыстар 
қыркүйектің соңына дейін аяқталуы тиіс. Бұған қатысты мердігер мекемелер-
ге жауапкершілік жүктелді. Сондай-ақ, газ жүйесіне қосылуға берілетін рұқсат 
құжаттарды қысқа мерзімде әзірлеудің жолдары қарастырылып жатқанын 
жеткізді. 

Бұдан бөлек, мәжілісте Байқоңыр қаласын газдандыру барысы және ондағы 
облыс әкімдігіне қарасты 6 мектеп пен бір аурухананың жылу жүйесін газға 
қосу, облыс орталығында салынып жатқан шыны зауытына газ берудің қыр-
сыры талқыланды.

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ бас директорының бірінші орынбасары Ғалым 
Айдосовтың айтуынша, компанияның алдында 2030 жылға дейін еліміздің 
бірқатар аймақтарын газдандыру міндеті тұр. Осыған орай, компания 
республиканың 8 өңіріне көгілдір отын жеткізу үшін шамамен 70 млрд теңге 
жұмсаған. Оның басым бөлігі, яғни 20 млрд теңгеден астамы осы Сыр өңіріне 
бөлінді. Негізінде бұл қаражатты 2030 жылға дейін игеру жоспарланған. Алай-
да, Қызылорда облысының басшылығы қаржыны мерзімінен бұрын игеру-
ге өтініш еткен еді. Нәтижесінде ондаған жыл орындалатын бағдарламаны бір 
жылда орындауға тура келді. Енді қалған үш аудан орталығы мен Қызылорда 
қаласының табиғи отынмен қамтылмаған үйлері газдандырылады. 

Дәурен ОМАРОВ.

Мәжіліс

ГАЗҒА ҚОСЫЛУҒА КЕДЕРГІ КөБЕЙМЕСІН

«Бизнестің жол картасы-2020»

КӘСІПКЕРЛЕРГЕ ЖАҢА МҮМКІНДІК ТУДЫ

Кәсіпкер Бақтияр Жұмабеков тәуелсіз-
діктің алғашқы жылдарынан бері жеке 
кәсіпкерлікпен айналысады. Кәсібінің 
әліп песін шағын азық-түлік дүкенінен 
бас таған ол кешеннің алғашқы бөлігі 
“Достық” авто станция орталығының ірге-
тасын былтыр қалапты. Аудандағы бірегей 
жоба болғандықтан мемлекет тарапы-
нан қызығушылықтар туындап, көмек 
ұсынылғанда кәсіпкер «Қызылорда» Өңірлік 
инвестициялар орталығы” ЖШС-нан 10 млн 
теңге көлемінде жеңілдетілген несие алды. 
Бұл қаражатқа автостанция құрылысын 
толық бітірген ол өз қаражатымен аталған 
нысанның жанынан “Достық” сауда 
орталығын салады. Нәтижесінде тұтастай 
“Достық” кешені бой көтерді. Жаңа нысанды 
аралап, жолаушыларға жасалған жағдаймен 
танысқан аймақ басшысы кәсіпкердің 
еңбегіне оң бағасын берді.

– Бұл – жақсы орталық екен. Жұртшылық 
базардан қажетін алады да, автобусқа мініп, 
тиісті мекен-жайға барады. Мұндай жоба-
ларды қолдау керек. Дағдарысқа қарамай, 

Сыр еліндегі қарқынды құрылыстың өзі 
аймағымыздың экономикалық тұрғыда дамып 
жатқанын айғақтайды. Жеке кәсіпкерлеріміз 
қарапайым халық үшін жайлы жағдайлар жа-
сап жатса, бұл – үлкен қуаныш, – деді облыс 
әкімі Қ.Көшербаев. 

Бұл автостанцияның еншісінде жола-
ушылар тасымалдайтын 10-нан астам ав-
тобус бар. Оның 2-і “Жосалы-Қызылорда” 
бағытына қатынаса, қалғаны ауданға қарасты 
елді мекендерге қатынайтын кіші және орта 
сыйымдылықтағы автобустар.

– Алдағы уақытта кентішілік бағыттарды 
да қолға аламыз. Әзірге ауылдар мен облыс 
орталығына автобустарымыз қатынап тұр. 
Болашақта ісіміз өркен жайып, кең ауқымда 
жұмыс істейтін боламыз. Сауда орталығымыз 
да халықтың көптеп келетін жеріне айналады 
деген сенім бар, – дейді Б.Жұмабеков.

 Базар аумағына бір мезетте 100 адам 
емін-еркін кіріп-шыға алады. 70 сауда ор-
нына арналған базардың сыртқы ауласы-
на тағы 50 орынды сауда қатары орналаса-
ды деп жоспарланған. Осы ретте аудан әкімі 

С.Мақашов кәсіпкермен 
төмен бағада өнімдер сатуға 
байланысты меморандум 
жасалатынын жеткізді. Ал 
қармақшылық ақса қалдар 
батасын беріп, кәсіпкерге 
ыстық ықыласын білдірді.

Дәулет ҚЫРДАН.
Қармақшы ауданы. 

ЖОСАЛЫДА ЖАҢА 
КЕШЕН БОЙ КөТЕРДІ

Кеше облыс әкімі Қырымбек Көшербаев жұмыс сапарымен 
Қармақшы ауданына барды. Аймақ басшысы Жосалы кентіндегі 
«Достық» кешенінде болды.
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әлеумет

Жаңа оқу Жылы қарсаңында

Туған жер – тұнған шежіре. Батыр-баһадүрлердің тұлпарлары 
дүбірлеп өткен, тарихы кешеден бүгінге жеткен қазыналы аймақ жұрты 
бабалар рухына тағзым жасауды ұмытқан емес. Бейіті Жаңақұрылыс 
елді мекенінің жанында жатқан Шектінің адуынды батырларының бірі 
Шалқошқар Әлібекұлына ас берілуі – мұның бір айғағы.
Күннің көзі көкжиектен көтерілген сәттен биік дөң басында орналасқан 

мазардың етегі де қарақұрым халыққа  тола бастады. Ауаның қапырықтығына 
қарамай, шоғырланған жұрттың жүзіне қарап бабаға деген ерекше ілтипатты 
аңғаруға болатындай. Бас-аяғы 300 ағайын алдымен атақты Пұсырман бидің ба-
сына барып, кейін Шалқошқар бабамызға арнап құран оқып, дұға тілеп қайтты.

Баһадүрдің 246 жылдығына арнайы ұйымдастырылған салтанатты жи-
ында баба туралы көптеген ғылыми-зерттеулер жазып жүрген Қорқыт ата 
университетінің ғылыми қызметкері Бақытжан Ахметбек тарихи тұлға туралы 
сүбелі әңгіме өрбітті. Өз сөзінде  ғалым «Сыр бойындағы 500 батырдың тізіміне 
енетін Шалқошқар Әлібекұлының аты аталмай қалып жүргені жасырын емес. 
Күні кешегі Қоқан мен Хиуаға қарсы соғысып, жаудың бетін қайтарып, отырған 
бабамызды насихаттау – баршамыздың қасиетті парызымыз. Кент орталығынан 
бір көшені бабаның құрметіне берілсе және Жанақұрылыстағы мектептен батыр 
атындағы кабинет ашылса келешек буынға өнеге болар еді» деген өз ұсынысын 
да жеткізді. 

Келесі кезекте баба туралы жазылған кітаптың мазмұнын белгілі ел ағасы 
Талайлы Бөріқұлақов таныстырып өтті. Айтулы күнге орайластырылып 
шығарылған кітапта баба жайлы барлық мағұлматтар мен әрқилы деректер 
құрастырылғанын тілге тиек етті.

Төсекте жаны, төскейде малы қосылған Арал мен Қазалы ежелден еншілес 
ағайынды ел  екендігі белгілі. Осы орайда делегацияны бастап келген Арал 
аудандық мәслихатының хатшысы Дәуренбек Мәдинов салихалы әңгіме айтып, 
батыр бабаның екі ауданға, жалпы қазаққа ортақ екеніне де тоқталды.

«Жақсыдан шарапат» деген осынау астың ресми жиынының қортындысы 
ретінде Талайлы Әмитжанұлы өңірімізде «Мектепке жол» акциясының өткізіліп 
жатқанын хабарлап,  Жанақұрылыс ауылындағы мектептің директорына 
әлеуметтік қолдауды қажет ететін отбасы балаларына қаражат табыстады.  

Жиын соңы қазақтың ұлттық спорт түрлері қазақша күрес, арқан тарту, 
гір көтеру секілді шын мықтыны анықтайтын жарыстарға ұласқан болатын. 
«Күш атасын танымас» дегендей жігіттің ептілігі мен білегінің мықтылығын 
анықтайтын күресте ауданымызға белгі палуан, қазақша күрестен спорт 
шеберлігіне үміткер, қарақұмдық Азамат Тұрымбетов бірінші орынды иеленді. 
Ал Бекарыстан би аулының палуаны Руслан Әлиев екінші, Сексеуіл кентінен 
Әділ Ільясов үшінші орындарды өзара бөлісті. Гір тасын көтеру бойынша 24 
келіні елу рет көтеріп, қарсаластарын қапы қалдырған Марат Тілеужанов бірінші 

орыннан көрінсе, Дәулет Тілеубергенов екінші, Дастан Тиыштықбай үшінші 
орындарды қанжығаларына байлады. Барлық жеңімпаздар мен жүлдегерге ар-
найы сыйлықтар табыс етілді. Жиын соңында  ақсақалдарға шапан жабылып, 
сый-сыяпат үлестірілді.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Қазалы ауданы.

– Зәуре Зейноллақызы, келе жатқан жаңа оқу 
жылыңыз сіздің ұжымға табыс әкелсін дегім келеді. 
Білім сапасын көтеру – бүгінгі күннің басты міндеті 
екенін жақсы білесіз. ХХІ ғасырда білім мен ғылымды 
жаңа инновациялық  технология бағытында  дамы-
ту  маңызды мәселелердің бірі. Соңғы жылдары мек-
тептер жүйесіне жаңа технологиялық  үрдістер 
арқылы жұмыс жасау талаптары  қойылды. Жал-
пы жаңа заман ұстазы қандай болу керек?

– ХХІ ғасыр ғылым мен техника дамыған зама-
нында  білім беру ісі мемлекет басшысының бас ты 
назарында тұрғаны белгілі. Осыған сәйкес, бүгінгі 
мектептің басты міндеті – жан-жақты тұлғаны қа-
лып тастыру, халықаралық стандарттарға сәйкес 
білім беру болып табылады. Жаңа заман ұстазы 
жаңартылған білім мазмұнына сай өз-өзін үнемі 
жетілдіріп отыруы қажет. Мектебіміз өткен оқу 
жылында республиканың 30 пилоттық мектебінің 
қатарында жұмыс жасады. Бірінші сынып мұғалімдері  
жаңартылған білім мазмұны бағдарламасы аясында  
жас жеткіншектерге білім берді. Облыс бойынша ең 
алғашқы болып бұл пилоттық бағдарлама бойынша 
жұмыс жасаудың өз қиындықтары мен қызықтары  
кездесіп отырды. Алайда, қиындықтар болғанымен, 
оқу жылын жақсы нәтижелермен аяқтадық. 

– Бүгінде елмізде білім берудің мазмұны өзгеріп, 
әсіресе биыл мектепке алғаш қадам басатын 
бүлдіршіндер жаңа жүйе бойынша оқитын болды. 

Тың бағдарлама аясында бірінші сыныптан бастап 
ағылшын, орыс тілдері қатар жүреді. Сіздіңше 
баланың қарым-қабілеті өзге тілдерді үйреніп, тез 
меңгеріп кетуге қаншалықты бейім келеді?

– Жоғарыда айтып өткенімдей, білім берудің 
жаңартылған жүйесі бойынша оқыту бұл оқу жы-
лында бізідің білім ұясы үшін жаңалық емес екені 
белгілі. Себебі,   өткен оқу жылында жаңартылған 
білім мазмұны  бойынша республикадағы 30  пилот-
тық бағдарламамен жұмыс жасағандар қатарында 
облыста екі пилоттық  мектеп жұмыс жасады. 
Бірі қаладағы өзіміздің «Мұрагер» мектебі болса, 
екіншісі – Жалағаш ауданындағы №31 орта мек-
теп.  Әрине, жаны ізденуге құмар,  жаңалықпен 
жұмыс жасайтын ұстаздар қауымына бұл жұмыс 
шығармашылықпен білім жетілдірумен айналысуға  
жаңа мүмкіндіктер тудырды.  Жыл бойына 
ұстаздар семинарлар, білім жетілдіру курстары-
нан, тренингтер өткізді. Назарбаев «Зияткерлік» 
мектебінің ұстаздары  мен педагогтардың, шеберлік 
орталығының  мамандары жаңартылған білім 
мазмұнымен білім беруде ұстаздарымызбен бірігіп 
қоян-қолтық жұмыс жасаудың нәтижесінде Білім 
және ғылым министрлігінен  келген өкілдерінің  
жоғары бағалауына ие болды. 

– Қоғамда педагогтардың беделін одан әрі арт-
тыруда қандай шаралар қолға алынуы тиіс деп ой-
лайсыз? 

– Әрине, ұстаз әрбір қоғамда қадірлі мамандық 
иесі екені белгілі. Қазіргі кезеңде мектепте білікті 
мұғалімдер көптеп кездеседі. Педагог, ата-ана, 
оқушы деген үштік одақ мықты болуы үшін мектепте 
де, отбасында да балаға дұрыс тәрбие берілуі керек.  
Отбасында мұғалім туралы көзқарас дұрыс болған 
жағдайда ата-ана жақсы жетістікке жетеді. Педагог-
тар болашақ ұрпақты тәрбиелеуші, жаңа заманды 
қалыптастырушы сондықтан қазіргі қоғамда мемле-
кет тарапынан ұстаздар қауымына жақсы жағдайлар 
жасалуда деп атап өткім келеді. 

– Биылғы жаңа оқу жылына әзірліктеріңіз 
қалай? Бірінші сыныпқа қанша бала келеді деп 
күтілуде? 

– Жаңа оқу жылына толығымен дайынбыз. Мек-
тептің жөндеу жұмыстарына қалалық білім бөлімінен 
қажетті заттардың барлығы бөлінді. Сырлау жөндеу 
жұмыстары өз деңгейінде жүргізілді.  Жаңа оқу жы-
лында мектеп балаларды қабылдауға әзір. Биылғы 
оқу жылында 400-ден астам бала бірінші сыныпқа 
қабылданып отыр. Мемлекетімізде  халықтың өсу 
деңгейі жоғары екені қуантады. Жылдан жылға 
бірінші сыныптарға қабылданатын балалар саны  
көбеюде.

– Әңгімеңізге рахмет!

Сұхбаттасқан
Айсәуле САҒАТБЕКҚЫЗЫ.

жаһандық бәсекеге 
қабілеттілік көрсеткіштері 
жақсарады
Елбасының «100 нақты қадам» – жаһандық 

және ішкі сын-қатерлерге жауап және сонымен 
бір мезгілде, жаңа тарихи жағдайларда ұлттың 
дамыған мемлекеттерінің отыздығына енуі 
алдымызға қойған негізгі мақсат. 

Дүниежүзілік экономикалық форумның 
әлем мемлекеттерінің бәсекеге қабілеттілік 
рейтингісінде жоғары сатыға көтерілу жолында 
елімізде түрлі бағыттарда жұмыстар жасалып, 
жоспарлар мен бағдарламалар қабылданды. 
Форумның басты мақсаты – экономикалық 
даму және әлеуметтік мәселелерді шешуде 
әлемдік қауымдастыққа жәрдемдесу арқылы 
әлемнің жаһандық деңгейін жақсарту болып та-
былады.

Қазақстан Республикасының Әділет орган-
дары Дүниежүзілік экономикалық форумның 
Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің 
көрсеткіштерін жақсартудың негізгі 4 индека-
торы бойынша жұмыстар жасауда. 

«Әкімшілік реттеуді дауласу кезіндегі 
заңнаманың тиімділігі», «Меншік құқығы», 
«Даулы мәселелерді шешудегі заңнаманың 
тиімділігі», «Зияткерлік меншікті қорғау» ин-
дикаторлары көрсеткішін жақсарту бойынша 
іс-шараларды Қызылорда облысының Әділет 
департаменті жоспарлы түрде ұйымдастырып 
келеді. 

 «Меншік құқығы» индикаторы бой-
ынша жеке және заңды тұлғалардың жеке 
меншік құқықтарының қорғалуы ерекше на-
зарда. Азаматтардың жылжымайтын мүлікке 
құқықтарының мемлекеттік тіркелуі, жеке 
меншік құқығын білдіреді. Бұл ретте, мүлікті 
жария ету науқанына сәйкес, әкімдіктер 
жанындағы мүлікті жария ету жөніндегі 
комиссиялардың оң шешімін алған жылжымай-
тын мүліктерді дереу мемлекеттік тіркеуден 
өткізілуі қатаң бақылауда тұр. 

«Зияткерлік меншікті қорғау» индикаторы 
бойынша жеке сектор өкілдерінің құқықтарын 
қорғап, контрафактілік өнімдердің жолын кесу 
бағытындағы шаралар жүргізіліп келеді.

Елбасы өзінің былтырғы «Қазақстан жаңа 
жаһандық нақты ахуалда: өсу, реформалар, 
даму» атты Жолдауында, Давос экономикалық 
форумының Жаһандық бәсекеге қабілеттілік 
индексі көрсеткіші бойынша Қазақстан әлемде 
42-орынға ие болғанын, ал бизнес үшін барынша 
қолайлы жағдайлар жасайтын елдердің әлемдік 
рейтингінде 41-позицияны иеленгендігін атап 
өткен болатын.

Сонымен қатар, былтыр Қазақстан 
Дүниежүзілік сауда ұйымының заңды түрдегі 
толыққанды мүшесі болды. Енді Қазақстан 
– осы ұйымда әлемнің 160-тан аса елімен тең 
бәсекелес. Бұл оқиға тәуелсіз Қазақстанның 
тарихындағы маңызды кезең болып табыла-
ды. Ол Қазақстанның әлемде толықтай сауда-
экономикалық әріптес ретінде мойындалу-
ын нақтылайды. Еліміздің Дүниежүзілік сауда 
ұйымының мүшесі болуы жеке сектордың да-
муына серпін беріп, жаңа мүмкіндіктерге жол 
ашпақ.

 Былтыр және биыл елімізде бірқатар 
заңнамалық актілер қабылданып, күшіне енді. 
Солардың ішіндегі ең бастысы – Кәсіпкерлік 
кодексі деп білемін. 

Елбасының тікелей тапсырмасына сәйкес, 
кәсіпкерлер үшін біріктірілген заңды әзірлеу 
сөз болғанда, кәсіпкерлік қызметті реттеу-
мен байланысты барлық нормаларды біріктіру 
қажеттігі айтылған болатын. Елбасы және 
Үкімет кәсіпкерлікті дамыту мәселесінің да-
муын тұрақты түрде бақылауда ұстайды. Яғни, 
бұл біздің еліміз үшін өзекті мәселе. Елбасы 
кәсіпкерліктің ұлттық экономиканың қозғалыс 
күші екенін бірнеше рет айтқан болатын. 
Үкімет те кәсіпкерлікті дамыту мен қолдауға 
бағытталған ауқымды шараларды қабылдауда. 
Бұл Кәсіпкерлік кодексі кәсіпкерліктің да-
муы үшін құқықтық жағдайларды туғызуға 
бағытталған негізгі Кодекс болмақ.

Кәсіпкерлікті қолдау мен қорғау, жеңілдік-
тер қарастыру, туындаған мәселелерді құқықтық 
тұрғыда шешу және оңтайландыру мақсатында 

осы Кәсіпкерлік кодексі қабылданып отыр. Ко-
декс тікелей Президенттің тапсырмасымен 
әзірленді. Олай дейтінім, 2014 жылдың ақпан 
айында Елбасының «Қазақстан Республикасын-
да кәсіпкерлік қызмет үшін жағдайды жақсарту 
жөніндегі түбегейлі шаралар туралы» Жарлығы 
шыққан болатын. Жарлыққа сәйкес, Қазақстан 
Республикасының Кәсіпкерлік кодексі жоба-
сында кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік рет-
теу туралы заңнамалық актілердің нормаларын 
топтастыру туралы тапсырма берілді.

Жалпы кодекстің мақсаты Қазақстандағы 
кәсіпкерлік субъектілері мен мемлекеттің 
өзара іс-қимылы, оның ішінде мемлекеттік рет-
теу және кәсіпкерлікті қолдау саласындағы 
заңнаманы жетілдіру, кәсіпкерлік қатынастарды 
құқықтық реттеудегі олқылықтар мен қайшы-
лықтарды жою, сондай-ақ еліміздегі кәсіпкерлік 
еркіндігін қамтамасыз ететін құқықтық, 
экономикалық және әлеуметтік шарттар мен 
кепілдіктерді жүйелеу болып табылады.

Жаңа Кәсіпкерлік кодексі әсіресе аяғынан 
енді тұра бастаған бизнес иелері үшін зор 
қолдау болмақ. Кәсіпкерлердің бұл кодекстен 
күтер үміті көп. 

Кәсіпкерлік кодексінде нормалар 
мақсатты бағыттылығына байланысты жүйеге 
келтірілген. Кодекс жеке құқық пен норма-
лар бәсекелестігінің дуализмін туындатпайды 
және кәсіпкерлік субъектілері мен мемлекеттің 
өзара қарым-қатынасын, кәсіпкерлікке 
қолдау көрсетуді реттеу бойынша заңнаманы 
жетілдіру және дамытуға, кәсіпкерлік қарым-
қатынасты реттеу бойынша құқықтық қарама-
қайшылықты, яғни кәсіпкерлікті қолдауға 
байланысты туындайтын қоғамдық қарым-
қатынастарды реттеуге бағытталған.

Және де экономикалық бәсекелестік, 
рұқсаттар мен ескертулер, техникалық рет-
теу, бағаны мемлекеттік реттеу, міндетті 
сақтандыру, мемлекеттік бақылау және 
қадағалау сияқты кәсіпкерлікті мемлекеттік 
реттеу формалары мен қаражаттары жүйеге 
келтірілген.

Кәсіпкерлік субъектілері мен мемлекеттің 
өзара іс-қимылы Қазақстан Республикасын-
да кәсіпкерлікті дамыту және қоғам үшін 
қолайлы жағдайлар жасау, кәсіпкерлік ба-
стаманы ынталандыру мақсатын көздеп, 19 
қағидат айқындалған. Солардың негізінде 
кәсіпкерлік субъектілері мен мемлекет өзара 
әрекет ете алады. Соның ішінде кодекстің дер-
бес бөлімі кәсіпкерлік пен мемлекеттің өзара 
іс-қимылы мәселелеріне арналып отыр. Атап 
айтқанда, кәсіпкерлік субъектілерінің нор-
ма жасауға қатысуы, кәсіпкерлік саласындағы 
мемлекеттік тапсырыс, мемлекеттік-жеке 
меншік серіктестік, кәсіпкерліктің әлеуметтік 
жауапкершілігі мен кәсіпкерлікті мемлекеттік 
реттеу, жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау 
шаралары қамтылған.

Сонымен қатар, жұмыскерлердің жылдық 
орташа санына және жылдық орташа кіріске 
қарай кәсіпкерлік субъектілерінің мынадай 
санаттары айқындалған: шағын кәсіпкерлік 
субъектілері, оның  ішінде микрокәсіпкерлік 
субъектілері; орта кәсіпкерлік субъектілері; ірі 
кәсіпкерлік субъектілері.

Сондай-ақ, дара кәсіпкерлер мен 
коммерциялық заңды тұлғалар, Ұлттық 
кәсіпкерлер палатасы тәрізді бірлестіктердің 
жұмыс жасау жағдайлары туралы да жалпыла-
ма нормалар қамтылған.

Осылайша, кәсіпкерлер бірқатар маңызды 
мәселелерді қамтитын бірыңғай құжатқа қол 
жеткізді. Оның ішінде мемлекеттік қолдау, 
кәсіпкерлік саласын мемлекеттік реттеу мен 
бизнестің құқығын қорғау жайттары бар. 
Оған қоса, кәсіпкерлерді толғандырып жүрген 
түйткілдердің барлығы назардан тыс қалған 
жоқ. Сондықтан бұл бизнестің дамуы үшін 
үлкен серпіліс болады деп есептеймін.

Ирина БӘКІШЕВА,
Қызылорда облысы Әділет департаменті 

басшысының орынбасары,
ҚР Заңгерлер одағының мүшесі.

ПИлОттық баҒдарлаМаныҢ қИындыҒы Мен 
қыЗықшылықтары да бОлды

Қазіргі заманауи талапқа сәйкес, өзіндік көзқарасы бар, жан-жақты дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру мұғалімдер 
үшін маңызды мәселе болып отыр. Жас ұрпаққа білім беруде, оларды болашақ еліміздің тірегі етіп тәрбиелеу әр ұстаздың, 
әр мектептің жауапкершілікпен атқаратын міндеті екені анық. Осы міндеттерді орындау мақсатында білім беру сала-
сыда өзгерістерді талап етіп отыр. Елбасымыз Н. Назарбаев «Мен білім беру жүйесіндегі іс жағдайын түбегейлі 
өзгертуді стратегиялық міндет деп санаймын. Білім беру реформасы – Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігін 
қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды құралдардың бірі. Бізге экономикалық және қоғамдық 
жаңару қажеттіліктеріне сай келетін осы заманғы білім беру жүйесі қажет», - деп атап көрсеткен еді. Жаңа 
оқу жылының қарсаңында біз білім сапасын арттыру, қоғамда ұстаз беделін одан әрі көтеруде қандай шара-
лар қолға алынуы қажет деген мәселелер төңірегінде қаламыздағы «Мұрагер» мектебінің директоры Зәуре 
Баймағанбетовамен әңгіме өрбіткен едік.

Зәуре БаЙМаҒаМБЕТоВа:

БАТЫР БАБА ҰЛЫҚТАЛДЫ

Ғасыр жобасы атанып отырған “Батыс 
Еуропа – Батыс Қытай” транзиттік дәлізінің 
еліміздің экономикасына берері көп екені 
белгілі. Бұл жобаның маңыздылығы сол 
– оның басым бөлігі Қазақстан жерімен 
өтеді. Транзиттік қуаты жоғары әрі сая-
си жағынан тұрақты Қазақстанмен осы 
жоба арқылы ынтымақтасуға Аспан асты 
елі мүдделі болып отыр десек, бес ғасыр 
өткеннен кейін қайта жанданып отырған 
“Ұлы Жібек жолы” бойында ішкі және 
сыртқы сауданың дамитыны айтпаса да 
ақиқат. Сондай Қазақстанның теңізге 
шығу мүмкіндігі туындап, көлік кешенінің 

қарқыны еселеп артары анық.
Осы транзиттік дәліз біздің облыстың 

аумағынан да өтетін болғандықтан 
республикалық, тіпті халықаралық маңызы 
бар бұл жолдың сапалылығы жергілікті 
жердің мамандарына сын екені айтпай-
ақ түсінікті. Осы ретте “Қазақавтожол” 
РМК Қызылорда облыстық 
филиалының директоры Базар-
хан Әбіласановтың кәсіби білікті 
басшы екендігі оның жұмысынан 
аңғарылып тұрады.

– Жол мұраты – жету бол-
ғандықтан сапалы жұмыс ат-
қаруға тырысамыз. Біз үшін ба-
сты мақсат – жүргіншілерді 
са палы жолмен қамтамасыз 
ету, – дейді Базархан Қасым-
ханұлы. Өз ісіне қашанда 
жауапкершілікпен қарайтын бас-
шы қарамағындағылардан да сол 
талапты қалайтыны рас.

“Қазақавтожол” РМК 
Қызылорда облыстық филиалы 
республикалық маңызы бар 1107 
шақырым жолға қызмет етеді. 
Өндірістік қуаты қомақты фи-

лиал 4 жол пайдалану бөлімшесі мен 7 
жол пайдалану тірегінен тұрады. Барлық 
бөлімшелер қажетті техникалармен, 
құрал-саймандармен толықтай қамтамасыз 
етілген.

ҚР Инвестициялар және даму ми нистр-
лігінің Автомобиль жолдары комитеті мен 

“Қазақавтожол” шаруа шылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кәсіпорны арасында жасалған келісім-
шартқа байланыс ты автомобиль жолдарын 
және олардағы жасанды құрылыстарды 
ағымдағы жөндеу, құрылыстардың көліктік 
пайдалану жай-күйін қадағалау, күтіп 

ұстау және көгалдандыру, 
жолдардың өткізу қабі-
лет тілігін арттыру, жұ-
мыл дыру дайындығы, ав-
томобиль жолдарындағы 
төтенше жағдайдың алдын 
алу, жолдарда сервистік 
қызмет көрсетуді дамы-
ту жұмыстарымен ай-
налысатын Қызылорда 
облыстық филиалы жыл 
сайын “Кешенді мақсатты 
бағдарлама” жоспары бой-
ынша жұмыстарды уақы-
тылы орындап, респуб-
ли када алдыңғы қатарда 
келеді.

Сандарға жүгінсек, жыл 
басынан бері 19800 шаршы 
метр жолдың шұңқырлары 

жабылып, 62000 шаршы метр жол та-
бандары (колейность) жойылса, 526 жол 
белгісі ауыстырылып, 1152 қума метр 
жол қоршаулары, 510 сигналды баған, 350 
қума метр қанатты қоршау және 14 жол 
көрсеткіштері орнатылған.

Базархан Қасымханұлының айту-
ынша, республикалық маңызы бар жол-
дар, әсіресе, қаһарлы қыс айларында үш 
жағдайда жабылатын көрінеді. Бірінші – 
қатты боран соғып, елу метрге дейінгі жер 
көрінбесе, екінші – аяз қырық градустан 
асып кетсе. Ал үшінші жағдайда жолды 
қалың қар басса. Мұндай кездерде апатты 
жағдай орын алмас үшін “Қазақавтожолы” 
мекемесі мен жол полициясы және 
төтенше жағдайлар департментінің 
өкілдері бірлесе отырып, жолды жабу ту-
ралы шешім шығаратын көрінеді. Мекеме-
де қар тазалау және мұздақтарға қарсы ма-
териал себу жұмыстары белгіленген кесте 
бойынша уақытылы жүргізіліп отырады.

Бұдан басқа филиал өз мүмкіншіліктерін 
таразылай отырып, жергілікті маңызы 
бар автомобиль жолдарының ағымдағы 
жөндеу және күтім жасау жұмыстарын 
орындауға тендерге қатысып тұрады. 

Соның дәлеліндей, қазіргі таңда осын-
дай тендер қорытындысы бойынша Арал 
және Сырдария аудандарындағы жолдарға 
жөндеу жұмыстарын жүргізуде.

Жазатайым жолда қалғандардың 
дерегін білу үшін мекемеде 27-64-85 және 
8777-878-91-92 байланыс телефондары 
жұмыс істеп, күні-түні кезекші отырады. 
Кез келген азамат алыс сапарға шығарында 
осы телефондар арқылы жол жағдайын 
білуіне болады. Өздерінің қауіпсіздігі үшін 
ұялы телефондары мен көлігінің нөмірін 
қалдырып кетсе де артықтық етпейді. 
Өйткені, филиалға қарасты аймақта ұялы 
байланыспен хабарласуға мүмкіндік бар.

– Жалпы қызметкерлеріміз қай уақытта 
болсын, жолаушыларға көмектесуге дай-
ын, – дейді филиал директоры Базархан 
Әбіласанов.

– Қазіргі таңда “Қызылорда-Жезқазған” 
бағытындағы қаладан 84 шақырым жердегі 
“Қалмас”, 154 шақырымдағы “Қыздың 
шұбары” учаскесінде жолаушыларға ар-
найы орындар дайындалған. Бір сөзбен 
айтқанда, бізде жолаушылар қауіпсіздігіне 
байланысты барлық шаралар жасалған.

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

ЖОЛ МҰРАТЫ – ЖЕТУ
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тәуелсіздік толғауы – 2005 жыл

Жыл Жаңалықтары

Бетті дайындаған Жолдасбек Ақсақалов.

Президент

2005 жылдың 27 сәуірінде Қазақстан Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев екі күндік жұмыс сапарымен Сыр өңірінде болды. 
Елбасын Байқоңыр қаласы әуежайында облыс әкімі И.Адырбеков күтіп 
алды.

Қазақстан Президенті бұл сапарын Арал өңірінен бастады. Ал-
дымен Елбасы Арал қаласындағы Кувейт қорының есебінен қайта 
жарақтандырылған су құбырын пайдалануға беру рәсіміне қатысып, қала 
ардагерлерімен, тұрғындармен болған кездесуде қалаішілік су тарату 
желісін өз қолымен ашты. Осында мердігерлік ұйымдардың басшылары, 

республика су ресурстары комитетінің төрағасы А.Рябцев ел Президентіне 
аталған жобаның жай-жапсарын таныстырды. Президент су сапасына 
жоғары баға берді. Арал өңірінің әлеуметтік ахуалын сауықтырудың бір 
парасы осы ауыз су сапасына тікелей байланысты. Қысқа уақытта «Арал-
Сарбұлақ» тораптық су құбырының 12 шақырымы жөндеуден өткізілді. 
Қалаішілік су тарату желілері 70 шақырымды құрайды. Бүгінгі таңда 
қаланың ішкі тарату желілерін қайта жарақтандыру сәтті жүзеге асыры-
луда. Шарт жасалғаннан бері 1,2 млрд теңгенің қаржысы игерілді. Ішкі су 
тарату жүйелерін қайта жарақтандыру барысында сапалы ауыз су көзіне 
2700 тұрғын үйді, көптеген әкімшілік ғимараттарын іске қосу қажеттігі ту-
ындап отыр.

Аралда Президентті қошеметпен қарсы алуға жиналған қауым ал-
дында Елбасы: “Аралға көмек көрсетсем деген арманыма жеткеніме 
қуаныштымын. Осыдан 10 жыл бұрын мұндай жобаны қиял түрінде көз 
алдымызға елестетуге болатын еді. Жалпы Арал өңірінің экологиялық, 
әлеуметтік ауқымды шараларына мемлекет тарапынан 100 млн АҚШ долла-
ры көзделсе, оның 14 млн доллары ғана сапалы ауыз су жеткізу мақсатына 
бөлінді. Әрбір ауру-сырқаудың 30 пайызы осы судың сапасыздығынан бо-
лып отыр. “Таза су” барлығыңызға шипа болсын!” деді аса бір толқыныс 
сезімімен. 

Осы жерде Елбасы Әбдіқадыр Закиров отбасының тұрмыс-тіршілігімен 
танысты. Таза еңбекпен өз несібесін айырып отырған отбасына ел 
Президенті ізгі тілектерін арнады.

“Тағзым” алаңына ондаған мың аралдықтар жиналды. Н.Назарбаев 
оларды елдегі атқарылып жатқан игі істерден хабардар етті. Көпшілік ал-
дында еңбек ардагері Ш.Дәрмағамбетов Президентке аса бір тебіреніспен 
ел ризашылығын жеткізді.

– Осыдан 12 жыл бұрын Нұрсұлтан Әбішұлының бастамасымен Ре-
сей және Орта Азия мемлекеттері басшылары Қызылордада бас қосқаны 
есімізде. Кейін Президентіміз өзі бас болып Аралдың проблемасын 
бүкіләдемдік деңгейге көтерді. Теңіз қайтып келеді дегенге кім сенген? 
Ғаламдық даму көрсеткендей, тоқыраудың орны табиғи жолмен мыңдаған 
жылдан кейін  қайта қалпына келгенінің мысалын өз басым білемін. Ал 
адам қолымен аңқасы кепкен өңірдің қайта түлеуін естіп-көргендеріңіз 
бар ма? Оның нәтижесі, міне, бүгін айқын көрініс беруде. Сол үшін сізге 
аралдықтар атынан мың да бір рахмет!

Президент Аралдағы Жеңістің 60 жылдығы құрметіне ашылған 
“Тағзым” алаңында кешегі алапат соғыста қайтыс болғандардың құрметіне 
гүл шоқтарын қойып, тағзым етті. Елбасы Көкарал бөгетінде құрылыс ны-
сандарымен танысты. Қармақшы ауданындағы «Қорқыт ата» кесенесінде 
баба рухына құрмет көрсетті. Қосжар елді мекенінде болып, «Қамыстыбас» 
балық питомнигінің балық өсіру тәсілдерімен, уылдырық шайқау цехының 
жұмысымен, “Арал теңізі” қоғамдық бірлестігі өнімдерімен танысты. 
“Сырдария өзенінің арнасын реттеу және Арал теңізінің солтүстік бөлігін 
сақтау” жобасы бойынша атқарылып жатқан жұмыстармен танысты.

Мемлекет басшысы осы сапар барысында облыстық “Сыр бойы”, 
“Кызылординские вести” газеттері және “Қазақстан” ұлттық телеарнасы 
журналистерінің сауалдарына жауап берді.

Ел Президенті облыстағы тұрғын үй құрылысының барысымен таныс-
ты. Облыс орталығындағы Студенттер сарайында аймақ кәсіпкерлерімен 
кездесті.

Президенттік сайлау өткен – 2005 жылы елімізде 
мемлекеттік, саяси-қоғамдық және экономикалық 
шаралар да аз атқарылған жоқ. Бұл іс-шаралардың 
алғашқысы Елбасының Қазақстан халқына арнаған 
Жолдауынан басталды. Мемлекет басшысы 
Н.Назарбаев 18 ақпанда Парламент Палаталарының 
бірлескен отырысында елдің ішкі және сыртқы 
саясатының негізгі бағыттары туралы “Қазақстан 
экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару 
жолында” атты ел халқына жыл сайынғы Жолдауын 
арнады. Жаңа, кең ауқымды әлеуметтік бастамаларға 
толы бұл Жолдау қазақстандық қоғамда үлкен серпін 
туғызды, жетекші әлемдік саясаткерлер, саясаттану-
шылар, шетелдік бұқаралық ақпарат құралдары үн 
қосып, өз пікірлерін білдірді.

Маусым айында Елбасының төрағалығымен Пре-
зидент Әкімшілігі, Үкімет, Парламент депутаттары, 
облыстардың, Астана, Алматы қалалары әкімдерінің 
қатысуымен өткен кеңесте осы Жолдауда айтылған 
тапсырмалар мен қағидаларды іске асырудың алдын 
ала қорытындылары талқыланып, алда атқарылар 
міндеттер нақтыланды. Халық арасында “әлеуметтік 
сипаттағы” Жолдау деген атқа ие болған бұл Жолдау-
да Қазақстанды демократияландырудың жаңа кезеңіне 
бағытталған саяси реформалардың жалпыұлттық 
бағдарламасы да ұсынылды. Онда қолданылып 
жүрген Конституцияның әлеуетін одан әрі пайдалану, 
атқарушы билік реформасы, биліктің заң шығарушы 
тармағының саяси беделін күшейту, сот жүйесі мен 
азаматтарды құқықтық қорғауды жетілдіру, сай-
лау, азаматтық қоғам институттарын дамыту, сыбай-
лас жемқорлық пен қылмысқа қарсы күрес туралы 
мәселелер бойынша тапсырмалар берілді.

22 қарашада Астанада Қазақстан халқы Ассам-
блеясының ХІ сессиясы өтті. Сессия еліміздегі 
бейбітшілік пен келісімнің, тұрақтылық пен достықтың 
қуатты іргетасына айналған қоғамдық институттың он 
жылдығына арналды. Сессияда сөз сөйлеген Елбасы 
Н.Назарбаев осы институттың тек біздің мемлекеттік 
ұлттық саясаттың тарихында ғана емес, әлемдік 
тәжірибеде “ұлттық мәселені” шешуде жаңа беттер 
ашқанын және азаматтық бейбітшілік пен келісімнің, 
этносаралық және конфессияаралық үнқатысудың 
мемлекеттік саясатын біз басты бағытқа жету – өркенді 
көп ұлтты Қазақстанды құру мақсатында нығайтатын 
боламыз”, деп атап көрсетті.

12 қыркүйек күні Астанада өткен ІІ Азаматтық фо-
рум да 2005 жылғы ел өміріндегі маңызды оқиғалардың 
қатарынан орын алды. Форумға еліміздің әр өңірінен 
келген 150-ге жуық делегат екі форум аралығындағы 
атқарған жұмыстарының қорытындысын шығарды, 
мемлекеттік органдар мен үкіметтік емес ұйымдардың 
өзара іс-қимылын жандандыруға бағытталған алдағы 
кезеңдегі міндеттерін айқындады. Форум жұмысына 
Үкімет пен Президент Әкімшілігінің жауапты 
қызметкерлері, Парламент депутаттары, Қазақстанда 
тіркелген шетел елшілерінің, халықаралық және 
шетелдік үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері 
қатысты.

2005 жылғы 28-29 қыркүйекте Астанада өткен 
Дүниежүзі қазақтарының ІІІ Құрылтайы 2005 жылдың 
ғана емес, тәуелсіздік жылдарындағы ел тарихындағы 
айтулы оқиғалардың қатарынан орын алды. Әлемнің 
32 елінен 300-ден астам делегат қатысқан Құрылтайда 
қазақ диаспорасы ынтымақтастығының өзекті 
мәселелері, сондай-ақ, олардың өзара мәдени қарым-
қатынасын кеңейтудің жолдары мен келешегінің 
өзекті мәселелері талқыланды. Құрылтайдың алғашқы 
күні қандастарымыз Астананың көрікті жерлерін: 
Отан-Ана монументін, Есілдің сол жағалауындағы Жа-
стар саябағын, 2005 жылдың көктемінде пайдалануға 
берілген “Нұр-Астана” мешітін, Қазақстан Республи-
касы тұңғыш Президентінің мұражайын, “Атамекен” 
этноауылын, Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
университетін аралап көрді.

Қазақтар бүгінде дүниежүзінің қырықтан астам 

елінде, басым көпшілігі Қазақстанмен шекаралас мем-
лекеттерде тұрып жатыр. Соңғы кездегі деректер бой-
ынша, Өзбекстанда 1,5 миллион, Қытайда 1,7 мил-
лион, Ресейде 1 миллионға жуық, Түркіменстанда 
100 мың, Моңғолияда 80 мың, Қырғызстанда 45 мың 
қазақ бар. Өзге елдердің арасынан Түркия, Иран және 
Ауғанстанда қазақтар біршама көп және олар жинақы 
орналасқан. Еуропа елдерінің біразында да қазақтар 
тұрады. Ал, мұхиттың арғы жағындағы елдерде 
аздаған қандастарымыз бар.

Қазақстан Республикасы шетелдердегі 
қандастарымызды Отанға оралтудың кешенді 
бағдарламасын жасап, жүзеге асырып келеді. 
Тәуелсіздік жылдарында, яғни 1991 жылдан 2005 
жылдың шілдесіне дейін елімізге барлығы 110 мың 
591 отбасы қоныс аударды. Сөйтіп, еліміздегі қазақтар 
саны 600 мың адамға көбейді. Алғашқы жылдары 
көші-қон квотасы 500 ғана отбасына берілсе, қазіргі 
кезде көші-қон квотасының жыл сайынғы мөлшері 15 
мың отбасыға жетіп, олардың қажеті үшін мемлекеттік 
бюджеттен қаржы бөлінуде. Дегенмен, шет елдер-
де тұратын дүние жүзі қазақтары үшін шешілмеген 
мәселелер де баршылық. Оның, ең бастысы, Қазақстан 
мен қазақтар көптеп тұратын мемлекеттер арасындағы 
кейбір мәселелердің шешілмеуінен туындауда.

Құрылтайға қатысушылардың ұсыныс-пікірлері 
ортаға салынғаннан кейін оған қатысушылардың 
ұсынуымен Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы 
төралқасының төрағасы болып Қазақстан 
Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарба-
ев сайланды. Құрылтай соңында оған қатысушылар 
Қазақстан халқына және шетелдегі қандастарына ар-
нап үндеу қабылдады.

БаЙҚоҢыР – ҚазаҚстаН-РесеЙ 
достығыНыҢ алтыН діҢГеГі

2 маусым күні Байқоңыр қаласына Қазақстан Президенті Н.Назарбаев 
және Ресей Президенті В.Путин келді. Осында ғарыш айлағының мерейтой 
салтанаты болып өтті. Байқоңыр ғарыш айлағының 50 жылдық мерекелік 
салатанатты шараларына екі елдің бірқатар ресми өкілдері қатысты.

1994 жылы Байқоңыр ғарыш кешені Қазақстан үкіметі тарапы-
нан Ресейге 20 жылға жалға берілген еді. 2004 жылы Астана қаласында 
ҚР Президенті Н.Назарбаев пен Ресей Президенті В.Путин «Байқоңыр» 
кешенін бірлесе игеру жөнінде келісімге қол қойды. Дәл осы күні аталған 
ғарыш кешенін Ресейге жалға беру мерзімі 2050 жылға дейін ұзартылды.

кӨкаРал БӨГеті –
ғасыР ҚҰРылысы

2005 жылғы 5 тамызда Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің 
орынбасары Ахметжан Есімов Сыр еліне келіп, Көкарал бөгетін 
пайдалануға беру рәсіміне қатысты.

Салтанатты шараға жиналғандар Көкарал ғасыр құрылысының 
аяқталуы бұл Елбасының тікелей басшылығымен жүзеге асырылған 
ғаламдық құрылыс екенін атап көрсетті. Көкарал Ақлақ бөгетімен бірлесе 
отырып, кенезесі кеуіп қалған жалпы көлемі 60 мың шаршы шақырымға 
жуық көлдердің, Кіші Аралдың толуын қамтамасыз етеді. Ол облыстың 
экономикалық, экологиялық және әлеуметтік жағдайының жақсаруына 
септігін тигізеді. 

ҚызылоРдаНы ГаздаНдыРу 
Басталды

Баспасөз клубында Қызылорда газ шаруашылығы басқармасының 
директоры Н.Шаухаманов, “Қызылордатрансгаз” ЖШС директорының 

о р ы н б а с а р ы 
М.Сәриев жур-
н а л и с т е р -
мен баспасөз 
м ә с л и х а т ы н 
өткізіп, олар-
ды қала 
тұрғындарын 
газдандыру ба-
рысымен таны-
стырды. 

2 0 0 5 
жылдың наурыз 
айына қарай 
Қ ы з ы л о р д а 
қ а л а с ы н д а ғ ы 
“ А қ м е ш і т ” , 

“Мерей” шағын аудандарында 48 көпқабатты үй іліспе газ игілігін көріп 
отыр. Наурыз мерекесіне дейін тағы 4 үй газ игілігіне қосылады. Соны-
мен бірге қала ішінде газды тасымалдап жеткізетін және пайдаланған газ 
үшін төлемақы жинауды қамтамасыз ететін серіктестіктер құрылып, өткен 
жылдың тамыз айынан абоненттерді инвентаризациялау жүргізілуде.

Қазір қаладағы газ пайдаланушылар есептегіш құралдармен, смарт кар-
тамен қамтамасыз етілген. Қалада қызмет көрсететін 7 учаске құрылады. 
Бүгінге дейін тұтынушыларға 29 мың текше метрден астам газ берілді. 
Үстіміздегі жылы қаладағы 400-ден астам көпқабатты үйді газданды-
ру межеленді. 23 мың абонентті газбен қамтамасыз ету 2006 жылдың 
еншісінде.

МәскеудеГі ШеРуГе Қатысты
Жерлесіміз қоғам және мемлекет қайраткері, ардагер Ыдырыс Қалиев 

Мәскеу қаласында 9 мамыр күні Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 60 
жылдық мерекесіне орай өткізілген әскери шеруге қатысты. Мәскеуде 
Елбасының қатысуымен Б.Момышұлы және И.В.Панфиловке қойылған 
ескерткіш ашылды. 

БҮкіләлеМдік БаНк ӨкілдеРі 
аРал ӨҢіРіНде

Әлемдік банк өкілдері Вильям Саттон мен Саймон Диффейд Арал 
өңірінде болып, аймақтың әлеуметтік даму жобаларымен танысты. Олар ау-
дан әкімінің қабылдауында болып, балықшылардың әлеуметтік жағдайын 
көтеру ниеттерін білдірді. Олар Ауыл шаруашылығы министрлігінің тап-
сырыстарына сәйкес Зайсан, Атырау, Балқаш өңірлерінде жұмыс істеп, 
бірқатар жобаларды жүзеге асырған болатын.

Аралға алғаш келген олар Әлемдік банк өкілдерінің жобалары бой-
ынша балық шаруашылығын дамытуға мүмкіндіктері мол екенін айтты. 
Банк жапон гранты арқылы балықшыларға қайтарымсыз көмек көрсете 
алады. Қаржы бар, алу үшін тиімді жобалар ұсынылуы қажет. Әлемдік 
банк өкілдері аудандағы бірнеше елді мекендерде болып, балықшылармен 
пікірлесті.

жеРлесіМіз әлеМ ЧеМПИоНы

Қызылордалық Илья Ильин Оңтүстік Кореяның Пусан қаласында өткен 
ауыр атлетикадан жастар арасындағы Әлем біріншілігінде Әлем чемпионы 
атанды.

Ол небәрі 17 жаста. Қаламыздағы №198 орта мектепті биыл 
тәмамдағалы отыр. Илья өткен жылы Тайландта өткен Азия біріншілігінде 
Қазақстан құрамасының қоржынына 3 бірдей алтын медаль салып, Азия 
рекордын үш мәрте жаңартқан еді. Жас спортшының мүмкіндігін маман-
дар жоғары бағалайды.

Пусандағы жарыста тағы бір жерлесіміз, 94 кг салмақ дәрежесінде 
сынға түскен Роман Русяновский қола медальға ие болды.

ҚазаҚстаН жедел 
жаҢаРу жолыНда

елбасының сыр еліне саПары

оРалғаН теҢіздіҢ оРтаҚ 
ҚуаНыШы

Қазіргі таңда Арал өңірінде сегіз балық зауыты жұмыс істейді. Олардың жылдық қуаттылығы 11 мың тонна-
дан асады. Облыстың балық шаруашылығы саласында жеткен жетістіктері осы кәсіпорындармен тікелей байла-
нысты десек, қателеспейміз. Өйткені, қазіргі күні шет елдерге экспортқа жөнелтіліп жатқан балық өнімдері осы 
зауыттарда өңделеді. Бұл ретте Кіші Аралды сауықтыру кепілі болған САРАТС жобасы – «Сырдария өзенінің 
арнасын реттеу және Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтау» жобасының маңызы ерекше. Бүгінгі таңда бұл 
Ұлттық және өңірлік бағдарламалар аясында жүзеге асырылып жатқан еліміздегі ірі жобалардың бірінен са-
налады. Жалпы, Аралдың солтүстік бөлігіндегі Кіші Аралды сақтап қалу идеясы Мемлекет басшысының 
тікелей бастамасымен қолға алынған осы жобаның арқасында шындыққа айналды. Теңіз тағдыры Орта Азия 
мемлекеттеріне етене жақын болса да, бірде-бір ел мұндай ауқымды істі қолға алмаған еді.

Енді өткен күнге сәл шегініс жасасақ, өткен ғасырдың 60-70 жылдары көк теңізден су маржанының 30 түрі 
ауланса, тәуелсіздіктің алғашқы жылдары теңізде тек камбала мен балтық майшабағы ғана қалған еді. Кіші Арал 
теңізін сақтап қалу мақсатында 2003 жылдан бастап «Көкарал» су тоспасы салына бастады. Үш жылдан соң ел 
аузында «Көкарал бөгеті» деп аталып кеткен тоспаның құрылысы аяқталып, құрғап қалған теңіз табанына су 
келіп, Кіші Арал тола бастады. Теңіз айдыны бұрын Арал қаласына 75 шақырымға алыстап кеткен болса, осы 
арақашықтық бүгінде 17 шақырымға қысқарды. Су көлемі 15 шаршы шақырымнан 27 шаршы шақырымға өсті.   

 Бұған қоса, өңірдегі көлдер жүйесі де сулана бастады. Солтүстік Арал суының тұздануы төмендеді. Ал Кіші 
Арал суы тұздылығының азаюы оның байырғы кәсіптік маңызы бар балықтарының өсіп-өнуіне қолайлы жағдай 
туғызды. Су айдынында бұрын жоғалып кеткен балықтың түрлері қайта көрініс тапты. Бұл  аймақтың флора-
сы мен фаунасы қайта жандануына әкелді. Балықшы қауымның үкілеген үміті ақталды. Нақты кезеңде мұнда 
су маржанының 23 түрі ауланып, Арал мен Қазалы ауданындағы халықаралық стандарттарға сай келетін за-
манауи балық өңдеу зауыттарына жіберілуде. Осы жерде балық аулау көлемінің 400 тоннадан 8000 тоннаға 
дейін артқанын да айта кеткен жөн. Ежелден іргелес жатқан қос аудандағы балық өңдейтін кәсіпорындар өткен 

жолы 4 млн тоннадан астам өнім экспортта-
ды. Аталған өңдеу зауыттары өз өнімдерін 
жақын және Еуропаның бірнеше елдеріне 
жөнелтілуде. Елбасы бастамасымен қолға 
алынған жобаның сәтімен жүзеге асуы Арал 
өңірі тұрғындарының әлеуметтік жағдайы мен 
экологиялық ахуалының жақсаруына ықпал 
етті. 

Мұның бәрі теңіз жағасындағы қалың 
қауымның, әсіресе байырғы балықшы 
қауымның бүгінгі ұрпағының көкірегінде үміт 
отын жақты. Қамқорлық құшағындағы аймақ 
бүгінде сол өміршең жобаны жалғастырып жа-
тыр. 

Дәуіржан ЕЛУБАЕВ.

нәтиЖе

аРал Балығы –
еуРоПа НаРығыНда
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Кешегі өткен, елге елеулі еңбегі сіңген 
азаматтар туралы ұрпақтар жадында 

ілтипатты естеліктер қалған. Бұл – 
өткеннен бүгінге тарихтар сабақтастығын 

жалғастырған жақсы үрдіс. Кейінгіге 
жақсының аты қалмақ, ол жаңа уақыт 

ұрпағына өнеге болмақ. Осындай құрметке 
лайық тұлғаның бірі – өткен уақыттың 

күрмеулі тарихында Арал өңірі дамуына 
біркісідей еңбек сіңірген аға ұрпақ өкілі 

Әбдіраман Байтаханов еді.

 Байтаханов Әбдіраман 1906 жылы Қазалы уезінің 
«Шілікті» ауылында (қазіргі Арал ауданы, Бөген ауылы 
аймағы) шаруа отбасында дүниеге келген. Ол ауыл 
мектебінен сауат ашып, бірақ, ондағы оқуын аяқтай алмай, 
тіршілік мұқтаждығында ата кәсібімен ертерек айналысып 
кетеді. Бөгенде орта білім беретін мектеп 1919 жылы 
ашылған. Ә.Байтаханов сол мектептің алғашқы шәкірттерінің 
бірі болған деседі. Көз көрген замандастарының айтуынша, 
оқуға алғырлығы бірден байқалады және оның білім-ілімге 
құштарлығы өмір бойы өзіне серік болумен өтті. 

Жастығына қарамай, еңбекке ерте араласқан ол бозбала 
кезінде сонау өлке тарихында орын алған елеулі оқиға – 
Бөген балықшылары аштыққа ұшыраған Поволжье халқына 
14 вагон балық жөнелтетін аға ұрпақтың ерлік ісіне белсене 
қатысқан. Өткен ғасырдың бас кезінде орыс және татар 
саудагерлері теңіз жағалай балық қабылдау пункттерін 
ашып, балықшы кәсібі жандана түскен еді. Кеңес өкіметі 
орнағаннан кейін екі жылдан соң Бөген совдепі құрылып, 
балық шаруашылықтары мемлекет меншігіне алына бастады. 
Әйгілі 14 вагон балықты қысқа мерзімде жинау себебі де, осы 
ауылдардағы балық қабылдау трестеріндегі дайын өнімдер 
тасылып, қалғаны теңіз бен көлдерден ауланған болатын.

– Ес жиып қалған балалар әкелерімізге көмектесіп, балық 
ауладық, енді біріміз көлікке балық артып, Қамбаштағы 
теміржол пакгаузына кіре тарттық, – деп еске алатын ол кісі. 
– Сол кезде ауыл іргесіндегі Тұщы мен Домалақ көлдерінен 
көп балық шығып, соны теміржолға бірнеше күндер бойы 
тасығанымыз есімде. Лениннің хатын Григорий Дубовик, 
Уәйіс Қосымов секілді уәкілдер ауылдарды аралап жүріп 
таныстырды. Ресейдегі халық ашығып жатыр дегесін, ел 
жұмыла тірлік етіп, соңғы тортасына шейін сол жаққа 
жіберуге пейілді болды...

Еңбекке бейім, көзі ашық, көкірегі ояу ширақ жігіт 
басшылық назарына ерте ілігіп, 1929 жылы Арал балық аулау 
Серіктестігінің инспекторлығына жұмысқа шақырылады. 
Осында 1931 жылы коммунистік партия қатарына 
қабылданады. Арал аудандық партия комитетінің оқу 
курстарын бітіргеннен кейін, теңіздің батыс шетіндегі Авань 
балық зауытының партия ұйымы хатшылығына жіберіледі. 

Тапсырылған партия жұмыстарында өзін жақсы 
жақтарымен көрсете білген талапты жігітті 1932-1934 
жылдары Алматы, Ақтөбе облыстық партия комитеттерінің 
оқу курстарына жіберіп, оны үздік бітіріп, Аралға партиялық 
қызметтерге қайта оралады. 1934-1937 жылдары аудандық 
партия комитетінің пленум мүшесі болады, партиялық 
ячейкаларды басқарады. 1934-1936 жылдары Арал аудандық 
партия комитетінде нұсқаушы қызметін атқарады.

Еліміз қалыптасуының ауыр кезеңінде, 1936-1938 
жылдары партия басшылығы Ә.Байтақановты Арал 
аудандық «Екпінді балықшы» (қазіргі «Толқын») газетінің 
редакторлығына тағайындайды. Бейнет қазанында қайнап 
өскен қарымды азамат жас газеттің қалыптасуына, бұқара 
үніне айналуына айтарлықтай еңбек сіңірген алғашқы 
жетекшілерінің бірі болды. Сексен бес жылдық тарихы бар 
басылымның көш басында Ә.Байтақанов аудандағы алғашқы 

кәсіби қалам иесі болып еді.
Белсенді қызметімен көрінген журналисті облыстық 

«Ленин жолы» («Сыр бойы») газетінің партия бөлімі 
меңгерушілігіне шақырып, кейін, сол газеттің жауапты 
хатшысы қызметін атқарады. Облыстық партия комитеті аса 
жауапты қызметтердің бірі – облыстық партия комитетінің 
өндіріс және ауылшаруашылығы бөлімінің нұсқаушысы 
қызметіне жоғарылатып, кейін оны Сырдария аудандық 
партия комитетінің екінші хатшылығына ұсынады. Бірақ, 
өзінің денсаулық және отбасылық жағдайына байланысты 
бірнеше рет өтініш жазып, туған жеріне қайта оралуға тура 
келеді.

Ел басына ауыртпалық түскен соғыс жылдарында ол 
«броньмен» тылда қалдырылады. 
1940-1942 жылдары «Аралсульфат» 
тресінің арнаулы бөлімін басқа-
рып, партия ұйымының хатшысы 
қызметін атқарады. 1943-1945 
жылдары Авань, Құланды, Шөміш-
көл, Бөген, Қаратүп колхозда рын 
басқарды. 1953 жылы Арал мем-
лекеттік балық тресіне қарасты 
Бөген балық аулау базасына басшы-
лық жасайды. Кейін, «Дария» пунк-
тінде балық қабылдаушы міндетін 
атқарды. Зейнетке шығар алдында 
жай ғана балықшы жұмысында 

болып, 1966 жылы дербес зейнеткер дәрежесінде демалысқа 
шықты.

Құрметті демалысқа шыққаннан кейін де ол кісі ауыл мен 
ауданның қоғамдық-саяси өміріне белсене араласты. Әсіресе, 
Арал проблемасын алғаш көтерушіліердің бірі болған ол 
теңіздің тағдырына алаңдап, елдің бірлігі мен тірлігінің 
шын жанашыры бола білді. «Жетпісінші жылдардың басы 
болатын, – деп жазады бұл туралы інілері – республика білім 
беру ісінің үздігі, ардагер-ұстаз Қапи Сәңкібаев пен «Аралға 
араша» қоғамының мүшесі Хамза Суханбердин. – Бөген 
маңында өлген балықтар қарасы көбейе бастады. Теңіздің 
ашық айдынынан ығып келген оларды біреулер «қалима 
болған» десе, енді бірі тосыннан келген індетке жорыды. 
Осыны тексеруге тиісті орындар қозғала қоймағасын, ауыл 
ардагері Ә.Байтаханов бірден СОКП Орталық комитетіне 
мән-жайды баяндап, жеделхат жөнелтеді... Ол кезде 
Мәскеуге телеграмма салмақ түгіл, ол жаққа тіке қарауға 
көбісінің жүрегі дауаламайтын...»

1977 жылы Қазан революциясының 60 жылдығы 
мерекесіне орай облтелерадио кешенінің бастығы 
Ж.Бекхожаев бастаған облыс делегациясы құрамында 
Алматы қаласына барып, республикалық мерекелік іс-шараға 
қатысты. Сексенінші жылдар аяғында «Правда» газетінің 
тілшісі Юрий Кривиницкий Арал мәселесін зерттеуге Бөгенге 
келеді. Құмда қалған кемелерге қарағыштап келе жатса, 
қолында бүктеулі газеті бар бір шалды көреді. Түкпірдегі 
ауылдың ақсақалы орысшаны жақсы білетін боп шығады. 
Сортап теңіздің жағасында кездескен екеу ұзақ әңгімелеседі. 
Сол қаламгер кейін Әбекеңнің жан-дүниесін керемет ашып, 
Аралмен өзектес өмірін өрнектеп, «Последний из Могикан» 
атты шығарма жазды.

Арал теңізінің тарихи куәгері ретінде ол туралы кезінде 
Одақтық «Правда», «Известия» газеттерінің тілшілері 
қалам тербеді. Ә.Байтаханов шынында да теңіз тарихының 
жәдігердей жылнамашысы болатын. Ол кісімен қызметтес 
болған адамдар оның аса таза, адал азамат болғанын, ал 
жұмыста қатаң талап қоя білетінін айтып отыратын. Дүниеге 
қызықпайтын, рухани дүниесі бай зерделі ардагер еліне 
сыйлы болды. Ол өткен дүбірлі ғасырдың басында өмірге 
келіп, оны жүріп өтіп, елінің тәуелсіздік алғанын көріп 
кеткен бақытты жан. Әбекең анамыз Құттықыз екеуі үш ұл 
тәрбиелеп өсіріп, олар бүгінде үлкен әулетке айналды.

Байтаханов Әбдіраман 1992 жылы 86 жасында 
Қызылорда қаласында дүниеден өтті. Ұрпақтары мен 
ағайындары, бүкіл бөгендіктер атасының ұлағатты да 
өнегелі өмірін бүгін де құрметтеп жалғастырып келеді. 
Ардагер азаматтың халқы мен еліне, туған жеріне сіңірген 
зор еңбегін ескере келе, ұрпақтар дәстүрі сабақтастығы 
үдесінде Әбдіраман Байтаханов атына Арал қаласынан бір 
көше берілсе, нұр үстіне нұр болар еді.

Бұл – Арал тарихында өзіндік орны бар Бөген 
балықшыларына да көрсетілген үлкен құрмет болмақ.

Дәуiржан ЕЛУБАЕВ.

Кеңес уақытында биыл 
100 жыл толып отырған қазақ 
даласындағы ірі ұлт-азаттық 

қозғалыстың зерттелуі 
төңірегінде шырғалаңды 

мәселелер көп болды. 
1953-1954 жылдарға дейін 

кеңестік тарихнамада ол 
«отаршылдыққа қарсы» 

қозғалыс деп бағаланса, СОКП-
ның ХХ съезінен кейін (1956) 

«1917 жылғы Ұлы октябрьге 
ұласқан –  «ұлт-азаттық 

қозғалыс» атанды. Әрбір 
СОКП съезі өткен сайын Бас 

хатшылар есепті баяндамалар 
дайындаушылардан 

«теориялық жаңалық» ашуды 
немесе «серпіліс» күтуді 

дәстүрге айналдырғандықтан 
болуы керек, 1916 

жылғы Ресейдің шеткері 
аймақтарындағы халықтар 

қозғалыстарына қатысты 
осындай «жаңалықтар» 

енгізілді.

Алпысыншы-сексенінші  жылдардағы «жа-
ңа лық» – 1916 жылғы көтеріліс «показа те лем  
краха Колониальной политики самодер жа вия», 
«одним из важных элементов револю ци он -
ного кризиса, охватившего Россию» – кризиса 

«антиимпериалистической, антифео дальной, 
ан  тивоенной освободительной  направ лен нос-
ти» болды. Бұл тезистер Қазақстан Компар тия 
Орталық комитетінің құжаттарында (баян-
дамаларында) одан әрі дамытылды: «Вос ста-
ние 1916 года имело революционно-ос вобо-
дительный характер. Оно нанесло ощути мый 
удар по колониальной системе рос сий ского  
империализма, смыкалось с общим рево лю-
ционным движением в стране, сыграло большую 
роль в повышении классового самосоз нания 
трудящихся».

Өткен ғасырдың жетпісінші жылдары 
республика басшысы Д.А.Қонаев деңгейінде 
1916 жылдың 55-жылдығын атап өтуге 
әрекет жасалынды. Алайда, Д.А.Қонаев пен 
идеология жөніндегі Орталық комитет хатшысы  
С.Н.Имашевтің қабылдауына шақырылған рес-
публиканың белгілі  тарихшылары С.Б.Бейсем-
баев, П.М.Пахмурный, Г.Ф.Дахшлейгер; Қа-
зақстан Компартиясы Орталық комитеті үгіт-
насихат бөлімінің меңгерушісі  А.П.Плотников, 
мәдениеті бөлімінің меңгерушісі М.И.Есеналиев 
және Қазақстанның белгілі зиялыларымен 
болған кеңес өз нәтижесін бермеді. Басты мә-
селе: кеңестік тарих ғылымында қалыптасқан 
«тарихи тұжырымдамалар» мен «1916 жылғы» 
оқиғаларға қатысты архивтік құжаттар мен  
деректер арасындағы қарама-қайшылықтар еді. 
Ресми идеологиялық  талаптар  бойынша  «1916 
жылғы Қазақстан мен Орта Азиядағы ұлт-
азаттық  қозғалыс» - дүниежүзіндегі отарлық 
езгідегі Латын Америкасы, Азия-Африка ха-
лықтары мен елдерінің отаршылдыққа қарсы 
күресінің құрамдас бөлімі  ретінде  алынуға, 
олардың арасында  байланыс орнатылуға тиіс 
болды. Архив материалдары негізінде ондай 
байланыс орната алмайтынын, кейбір көтеріліс 
басшыларына қатысты  кереғар деректерді 
сезетін белгілі тарихшылар өз уәждерін білдіріп  
жатқанымен,  жалпы мерекелік іс-шараларды 
атап өтуге қарсылық  білдірген  жоқ. Алайда 
1916 жылғы оқиғалардан  тарихшылардан 
кем хабардар  емес Д.Қонаев  одан  әрі  мә-
селені қозғамай іс-шараларды кейінге  қалдыр-
ды.  Дегенмен,  бұл  кездесулердің  пайдасы да  
тимей  қойған  жоқ. Тарихшылар Әбдіғаппар 
Жамбосынов, Амангелді Иманов, Оспан 
Шолақов және т.б.  туралы жаңа деректермен 
танысты. 1973 жылы 17 қаңтарда Қазақстан 
Компартиясы Орталық комитеті «Амангелді 
Имановтың 100 жылдығын мерекелеу туралы» 
қаулы қабылдады. Соған сәйкес, осы жылы 
«Қазақстан» баспасынан  «Амангелді Иманов» 
жинағы жарыққа  шығарылды.

Көп жылдар Д.А.Қонаевтың көмекшісі болған 
белгілі жазушы-тарихшы В.В.Владимировтың  
куәләндіруінше 80-жылдардың басында КСРО-
ның 60 жылдығы тойланып жатқан (1982) 
мезетте де Д.А.Қонаев 1916 жылғы оқи ға лар ға 
қайта оралған. Автордың пікірінше, осы мерей-
тойды  пайдаланып Д.А.Қонаев – қазақтың тұң-
ғыш инженері М.Тынышпаевты толығымен 
ақтауға тырысады. Осы орайда «ұзақ жылдар 
республиканы басқарған Д.А.Қонаев бұрын 
неге мұндай талпыныс жасамаған?» деген  
сұрақ туады. Біздің  ойымызша, оның себебі 
М.Тынышпаевтың 1916 жылдың тамызында 
патша Николай ІІ-нің «Түркістанды  құтқаруға» 
шұғыл  жіберген А.Н.Куропаткиннің көмекшісі 
болғанымен түсіндірілсе керек. Кеңестік та-
рихнамалық таным бойынша А.Куропаткин  – 
Орта Азия  халықтарының жендеті, қанышері. 
Мәселенің байыбына бармаған тарихшылар үшін 
де – бұл аксиома.  Сондай-ақ, Тынышпаев келесі 
бір отаршыл Г.А.Колпаковский тура лы жылы 
лебіз  білдіргені үшін де кінәлі еді. Мәселеге 
қатысты ҚР ОМА, 44-қоры, 1-тізбе,17655-істің 
парақтарын әлі күнге дейін  жазушы-тарихшы 
В.В.Вла димировтан басқалар дың ашпағаны  
өкі нішті.

М. Тынышпаев қадірлеген А.Н. Куропаткин 
– көптілді, оның ішінде түркі тілдерін де 
жетік  меңгерген  өз  заманының  аса  көрнекті  
мемлекет  қайраткері, оқымысты  әскери маман, 
шынайы түркістандық талантты басқарушы 
еді. Жауларының өзі оның жанынан  түңілгені  
сондай, «қазан төңкерісінен» кейін В.И.Ленин 
– оның  өмірінің  сақталуын  өз  бақылауында  
ұстады.  «Көсем» қайтыс болғаннан кейін  1925 
жылдың  16 қаңтарында  78 жастағы  Куро-
паткин тапсырыспен өлтірілді. Алғашқы  кеңес-

тік марксшіл тарихшысы М.Н.Покровский  
оның өлімі  туралы «убит бандитами  на  своей  
родине (Псковта Д.С.), где  скромно подвизался 
после 1917 года в  качестве сельского учителя» 
– деуі шындыққа жанаспайды. Алаш зиялылары 
тарапынан да Куропаткинге қатысты қатқыл 
айыптауларды аз кездестірдік. Тәуелсіз  Қазақ-
стан тарихшылары  тарапынан да Куропаткиннің  
жолы  болмады. 

Сонымен 1916 жылғы Түркістан мен  Да-
лалық өлкелерінің Торғай және Жетісу облыс-
тарында күшті  қарқынмен  басталған  ұлт-
азат тық қозғалыстың  себептері  мен барысы, 
жеңілуі  тұрпайы социологиялық қисындармен 
түсіндірілді. Жергілікті  халықтар бір  жағынан 
өздерінің  бай-феодалдарының, екінші  жағынан 
отаршыл әкімшілік орындары тарапынан екі-
жақ ты  қанауға  ұшырады.

Қоныс аударған басқа әлеуметтік топтар-
дың жаңа жерлердегі жағдайы бұдан да 
сорақы болды. Көпшілігі үкіметтен алған жер-
лерін жергілікті халықтарға жалға берумен 
айналысты. Тіпті егінге берілетін суларға дейін 
жергілікті батрактардан ақша алды, яғни жер-
сумен алып-сатарлық жасады. Сол құжатта 
«иные переселенцы на новых местах «жили 
помещиками» деп атап көрсетеді. Жағдайдың 
асқынғаны сондай, патша билік орындары 
Түркістан өлкесінде спирт өнімдерін сатуға 
тыйым салуға мәжбүр болды. Бұған жауап 
ретінде келімсектер арасында опиум мен анаша 
шегу белең алды. Қапал, Жаркент, Верный, 
Қырғыздың Ыстықкөл аймағы дәмханаларында 
опиум ашықтан-ашық сатылатын болды. 
А.Н.Ку ро паткиннің өзі переселендер мен қа-
зақ-қырғыз халықтары арасындағы қа рым-қа-
ты наста жергілікті тұрғындарға іштартуға 

мәжбүр болды: «Сюда пришли всякие отбросы 
из Европейской России... Киргизы никому 
не отказывали в гостепримстве. Новоселы 
этого никогда не делали. Чигин – незаконный 
сбор между киргизам для подкупа начальства 
постоянно увеличивался» 

1916 жылдың 10-желтоқсанында Куропат-
кин күнделігінде «киргизы последние 30 лет и, в 
особенности, последние 12 лет теснились во всех 
направлениях, будто бы их все точно безмолвно 
согласились стереть с лица земли... Приходится 
принимать строгие меры, чтобы сохранить 
безоружных киргиз» - деп жазса, осы уақыттың 
куәгері саяхатшы Пржевальскийдің серігі 
Я.И.Корольков та қазақтар туралы жағымды 
пікір білдіреді «На киргизов вообще (казах и 
каракиргизи) я привык смотреть как на народ 
добродушный, незлобивый, гостепримный, с 
большим уважением относящиеся к начальству... 
Всюду меня принимали хорошо».

1914 жылы басталған соғыстың алғашқы 
айларын өлке тұрғындары қалыпты қабылда-
ды. Мысалы, Ферғанадағы отарлық билік құ-
рылымдары Орталыққа: «учащаяся мусульман-
ская молодежь области спокойно относится к 
текущим событиям и стоит на стороне России»  
деп хабарласа, Ташкенттегі патша Охранкасы: 
«Туземное население относится к европейской 
войне индифферентно, и только можеть быть 
опасения по отношению к муллам, могущим 
агитировать в нежелательном для нас смысле» 
деп хабарлады. 

Қазақтың Торғай өлкесі тұрғындарына да 
алғашында осы көңіл-күй тән болды. Бұл – 
соғыс Түркістан мен дала өлкесі тұрғындарын 
айналып өтті, ешқандай ауыртпалықтар 
әкелмеді деген сөз емес. Соғыс ауыртпалықтары 
сөзсіз болды. Алайда ол – «қазақ төңкерісінен» 
кейінгі ауыртпалықтарға қарағанда төзуге бо-
латын қиыншылықтар еді. Осы орайда  Аман-
гелдінің де позициясы бізге қызықты көрінеді: 
«Түркістан деген шаһарда тұратын Жәңгір 
ұлы Шәді ақын Россияның тарихын қазақшаға 
аударып, біз ол тарихты қайран қала оқып 
жүрміз. «Орыс» деген сөз менің жүрегімді бала  
жастан жылытады. Осы сөзді қайталап айтқан 
сайын, оның негізінде жатқан терең мағынаны 
ұққандай боламын» деп жағымды пікір білдірді. 

 Кеңестік тарихнамада бұлардың барлығы 
царизмнің ұрда-жық қолшоқпарлары, халықтың 
қанын сүліктей сорған жоғарғы отаршыл 
шенеуніктер еді. Шындығында, бұл анықтамаға 
Жетісу облысының губернаторы Фольбаум, 
Түркістан өлкесінің прокураторы (прокурор 
емес) Ерофеев сияқтылар сәйкес келетін. Нақ 
Фольбаум тұсында Верный қаласының сквер, 
парк және бульварларында «қырғыздарға, тө-
менгі шенділер мен иттерге кіруге болмайды» 
деген қорлықты ескертпе тақтайшалар ілінді. 
Ерофеев Ташкенттің орыстар тұратын бөлігінде 
өзбектердің ұлттық киіммен жүруіне тыйым 
салынды.

Өзі басқарған облыстарда мұндай сорақы-
лыққа жол бермеген оқымысты әкімгерлер 
де болды. Самарқан облысының билеушісі 
Н.С.Лыкошин, Ферғана облысының билеушісі 
А.И.Гиппиус солардың қатарынан еді. Гиппиус 
көптеген шығыс тілдерімен қатар, Құранды 

жетік білді. Түркістан генерал-губернаторы мін-
детін уақытша атқаруға шамамен 1916 жылдың 
маусым айының ортасында кіріскен Ерофеев 
пен оның төңірегіндегілердің арманы – тылдағы 
Түркістанда қалып, мүмкіндігінше герман 
майданына шақырту алмау болды. Сондықтан 
ол өлкедегі жағдайды патша мен әскери министр 
Д.В.Шуваевқа үнемі ауыр да шиеленісті етіп 
көрсетуге тырысты. Екінші жағынан Ерофеев 
және оның маңайындағылар соғысты сылтау 
етіп, халыққа жаңа алым-салықтар салу немесе 
қызметтік бопсалау жолымен баюға мүмкіндік 
алды. Ерофеев патша төңірегіндегілерді Түр-
кістан мен Дала өлкелері герман және Түрік 
тыңшылары мен агентурасына толы деп 
сендіріп бағуға тырысты. Ал Орталықтағыларға 
Түркістаннан тағы бір майдан ашылып кетуі 
мүмкіндігі елестеді. Осындай «тіміскілік» 
шаралармен қалыптасқан жағдайды – патша 
чиновниктері өз пайдасына шебер пайдалана 
білді.

Патша Николай ІІ 1916 жылы шілденің 
соңында өзінің сенімді адамдарының бірі ег-
де тартқан Куропаткинді Германияға қарсы 
шешуші Солтүстік майданнан алып, Ерофеев-
тің орнына Түркістан генерал-губернаторы 
етіп тағайындауға мәжбүр болды. Айтуынша, 
неміс командованиесі бұған қатты қуанған 
көрінеді. 1916 жылдың 8-тамызында Куропат-
кин Ташкентке жаңа қызмет орнына келді. Ку-
ропаткин Ерофеевке қарағанда қызмет етудің заң 
аясындағы әдіс-тәсілдерін таңдап алды. Өзіне 
көмекші етіп М.Тынышпаевты алғандығы да 
патша құпия қызметі назарынан тыс қалған жоқ. 
Өлкеге келген бойда Ерофеев өлім жазасына 
кескен 340 адамның 320-ның үкімін 10 және 4 
жыл аралығында каторгалық жұмыстармен, ал 

20 жыл катарголық жұмысқа жіберілгендер 12 
айлық жұмыстармен алмастырылды. Куропат-
кинге іш тартпаған Т.Рысқұлов та оның рахым-
шылығын атап өткен-ді. 

Демек, 1993 жылы шыққан «Қазақстан 
тарихының» алтыншы тарауы  №4 «1916 
жылғы Қазақстандағы ұлт-азаттық  көтеріліс» 
тақырыпшасындағы: «только по судебным 
при говорам, утвержденным генерал-губерна-
то ром  Куропаткиным в Туркестанском крае 
на 1 февраля 1917 года  было приговорено к 
смертной казни – 347, каторжным работам – 168, 
тюремному заключению – 129 человек, не считая 
расстрелянных без суда и следствия, погибших 
от рук карателей и отрядов, сформированных 
из жителей  переселенческих  сел» тұжырымы  
шындыққа сәйкес келмейді.

1917 жылдың  24-ақпанында Әбдіғаппар 
Жамбосынов  әскері  жеңіліске  ұшырады. Қа-
лып тасқан жағдайда Әбдіғаппар кеңес өткі зіп, 
әскерін таратуды  жөн  көрді.  Торғай көте-
рілісшілерінің алдында екі жоспар жаса лынды. 
Ә.Жанкелдин Ресейде басталған революция ның 
артын күтуді ұсынса, екінші жоспар бойынша 
жазалаушы отрядтар шабуылға шыққан жағ-
дайда – Қытай, Ауғанстан және Иранға үдере  
көшу болды. Көп күттірмей Ә.Жанкелдиннің 
айтқаны келіп Ақпан революциясы нәтижесінде 
патша тақтан тайдырылып, саяси ахуал уақытша 
жұмсарды. 1918 жылы 18-наурызда Қаратоғай  
шатқалында өткен болыстар кеңесінде Торғай 
уезін басқарған Уақытша  комитет құрылып, 
басшылығына Әбдіғаппар сайланды. Алайда, 
кешегі көтерілісшілер ішінде алауыздық ту-
ып Ә.Жамбосынов, сардары А.Иманов 1919 
жы лы жұмбақ жағдайларда қайтыс болды. 
1953 жылға дейін іштен тынып  өмір сүрген 
Ә.Жанкелдин өзімен бірге барлық құпияны 
ала кетті. Айта кететін жайт А.Н.Куропаткин 
Түркістан емес, Торғай облысын басқарғанда 
Амангелді, Әбдіғаппар және Ә.Жанкелдинмен 
де тіл табысып, істі насырға шаптырмас еді 
деуге толық негіз бар.   

Түйіндей  келгенде, 1916-1917 жылдардағы 
Түр кістан мен Дала өлкесіндегі дағдарыс пат-
шалық Ресейдің дәстүрлі самодержавиялық  
бас қару жүйесінің табиғатынан туындады. 
Өл ке талантты да мәдениетті билеушілер  тұ-
сында ақылға сыйымды, сәл де болса жергі-
лік ті халықтардың мүдделері ойластырыл-
ған жағдайда қалыпты дамыды. Алайда, ХІХ 
ғасырдың аяғы - ХХ ғасырдың басында өлке-
лерді патшалық жүйенің ең жағымсыз да сұрқай  
топтары басқарған тұста өлкедегі әлеуметтік-
саяси жағдай барынша ауырлады. Қарақан басы 
мен бас пайдасын көздеген «ерофеевшілдер» мен 
«фольбаумдар» жағдайды қолдан ушықтырды. 
Өлкені Куропаткин басқаруға келгенде «өрке-
ниетті жолмен» жағдай залалдандырылса, 
мұндай үрдіс болмаған Дала өлкесінде жағдай 
ушығып, ол Түркістан өлкесіне де әсер етті. 
Жергілікті зиялылардың Ресей «демократтары» 
Керенский мен Ленинге артқан үміттері де 
уақыт көрсеткендей ақталмады.

Дастан СӘТБАЙ, 
 тарих ғылымдарының докторы, Қорқыт 

Ата атындағы ҚМУ доценті.

ТАРИХ

1916 ЖЫЛҒЫ ҰЛТ-АЗАТТЫҚ ҚОЗҒАЛЫС: 
тарихы, тағылымы және тарихшылар

ЗЕРДЕ

ТАРИХИ ХАТПЕН 
ТОҒЫСҚАН ТАҒДЫР

ТАным

Су – тіршілік көзі. 
Өйткені онсыз өмір жоқ. 

Күн сайын тұрмысты сусыз 
елестету мүмкін емес. 

Күнделікті ауылшаруашылық 
жұмыстарында көп мөлшерлі 

су қажет. Бау-бақша 
дақылдары да сусыз өспейді. 

Айналып келгенде, өзегіңді 
жалғайтын, таңдайыңды 

жібітіп, шөліңді басып, тұла 
бойыңа қан жүгіртетін судың 

сол үшін де алатын орны 
маңызды. 

«Өмірдің денесі – жер, қаны – су, 
жаны – еңбек” деген халық даналығы 
тектен-тек айтылмаса керек. Ал, «Су 
жүрген жер молшылық, абат емей 
немене?!» демекші, су ырыстың көзі, 
берекенің өзі болғандықтан, қай 
уақытта да жерге еңкейіп, жемісін 
тергісі келетін шаруа адамдары 
алдымен судың тілін жетік білетін 
мұраптарға қарайтыны анық. Әсіресе, 
тыныс-тіршілігі тікелей суармалы 
егіншілікке байланысты Сыр елі 
өзінің тағдырын «су патшасы» –
мұраптарға сеніп тапсырған. Су 
шаруашылығының жай-күйін терең 
түйсінген мұндай мұраптар Сыр 
бойында көп болған. Қазақстанға 
еңбек сіңірген гидротехник Мәделхан 
Нәлібаевтың айтуынша, алмағайып 
заманның кесірінен олар жайлы 
деректердің көбісі бүгінгі күнге 
жетпеді. Өкінішті-ақ! Тек қолда бар 
дәйектерге қанағат тұтамыз. 

Айталық, 19 ғасырдың 60 жылдары 
ескі Шиелі өзегін қаздырып, сол 
аймақты жасыл желекке айналдырған, 
Ақарық су арнасын қаздырып, Ай-
дарлы елді мекенін құтты қоныс 
қылған Нұртаза Қосымбет ахун ұлы-
ның халыққа жасаған риясыз қызметін 
ұрпақ ұмытпайды. Ал ерен еңбегін 
елеген Ресей патшасы Николай ІІ 
оған «Мираб» медалін беріп, иығына 
шапан жапқан. Міне, Сыр мұрабы 
Нұртазаның ізін лайықты жалғаған, 
елдің несібесін молайтуға бар күш-
жігерін жұмсаған ата кәсіп иелері 
өңірімізде жетерлік. Солардың ішінде 
Ысқақ Жолдыбайұлының орны бө лек. 
Ол қазақтың ғана емес, тұтас түр кі 
жұртының біртуар қайраткері Мұстафа 
Шоқай мен Сыр елінің сүйікті ақыны 
Нартай Бекежановпен бір жылда 

өмірге келген екен. 
Екі қолын ысқылап, кетпен мен 

күрекке қараған Жолдыбайдың Ысқағы 
қиын-қыстау кезеңде – кеңес дәуірінде 
су мұрабы бола жүріп, Жаңақорған 
жұртының қамқоршысына айналды. 
Солақай саясаттың салқынынан 
ұжымдастыру науқаны жүріп, мал-
мүлікті кәмпескелеп жатқанда, бо-
ла шақты бағдарлай білген Ыс қақ 
Жолдыбайұлы елге енді егін шаруа-
шы лығымен айналысу қажеттігін 
баса айтты. Әйтпесе, қалың бұқара 
нәпақа таппай, дүрлігеді. Осылайша, 
су мұрабы жерлестерін жерді игеруге 
шақырып қана қоймай, өзінің іскер-
лігін танытқан. Яғни, егін егетін жер-
лерді және оның суландыру жолдарын 
айқындап берген. 

Арық қазбасаң, су келмейтіні 
белгілі. 1927-1933 жылдары Өзгент 
көлінен бастау алатын «Кеңесарық», 
«Қарашаарық», «Жаңаарықтар» 
арық тарын қаздырады. «Арық бар 
жер де су бар, су бар жерде ну бар» 
демек ші, бау-бақша еге алмай, бір 
қасық суға зарығып отырғандар 
сол жылдары көл-көсір суға қарық 
болды. Жеріне ағыл-тегіл су өзінен-
өзі келмегенін білген жұрт Ысқақты 
аузынан тастамайтын болған деседі 
көнекөздер. Бұл кезде Ысқақтың өзі 
жастау болатын. Шаршап-шалдығуды 
білмейтін ол «бала мұрап» атанып 
кетті. Осылайша, Ысқақ жастайынан 
көптің тілегін орындау үшін тер төгіп, 
еңбекпен ерте есейген.

Мінекей, Ысқақ Жолдыбайұлы – 
қазақ халқының басына келген зобалаң 
жылдарда жергілікті тұрғындарды 
ұйымдастырып, аштықтан ауыл-
аймақты аман алып қалудың қамын 
жасаған іскер азамат. Оның қажырлы 
қарекетін ерлікке балауға болады.

Бұдан бөлек, аудандағы Тайпақкөл 

каналын қазуды ұйымдастырып, өзі 
басы-қасында жүрген. «Көп тепкен 
жерден көл шығады» дегендей, көп-
шілікті жұмылдырған Ысқақ «Бо рық-
ты», «Жашы», «Бозкөл», «Алакөл», 
«Қайқы», «Нарсоққан» және «Қан-
дыарал» көлдер жүйесін бірік тіріп, 
су қоймасын жасайды. Мұны ірі 
суландыру жүйеге айналдырып, Тө-
менарық аймағын егістік сумен қам-
тамасыз етуге үлес қосады. Ал халық 
болса, алтыннан да бағалы арпа-
бидайын егіп, бау-бақшаның же місін 
жеп, рахатын көрді. Ысқақ Жол-
дыбайұлы ауданда суармалы егіншілік 
мәдениетін дамытумен қатар, қазған 
арықтары арқылы өсімдік әлеміне 
жан бітіріп, жайылымды суландыруға 
септігін тигізгені анық. «Су бар жерде 
ырыс бар: ауласаң балық жейсің, ақ 
бидай егіп, нанын жейсің» деген осы.

Ал Ұлы Отан соғысы жылдары 
Сунақата каналының құрылысына 
белсене араласты. Жаңақорған аудан-
дық су шаруашылығы мекемесінде 
ұзақ жылдар жемісті қызмет атқарып, 
ауданның су шаруашылығының өр-
кендеуіне өлшеусіз үлес қосқан. Қан-
шама шәкірттер тәрбиелеп, «ауданның 
ата мұрабы» атанып, халықтың 
құрметіне бөленген. 

Жалпы, су мұрабы болу оңай 
шаруа емес. Суландыру жүйесін сызу, 
егістік суды есептеу, өлшеу, бөліп беру 
қашанда машақаты мол жұмыс. Бұған 
қоса, егістік жердің мелиоративтік 
жағдайын нашарлатпау да, суды 
өзеннен жетектеп атызға жеткізу де 
өте күрделі іс. Осының бәрін елмен 
етене еңбек еткенінің арқасында 
Ысқақ Жолдыбайұлы өзінің ақыл-
парасатымен, тәжірибесімен үйлес-
тіріп, атқара білді. Тіпті, кеңестік 
кезеңде оның қаздырған кейбір 
каналдары қанша уақыт өтсе де, 
халқына қалтқысыз еңбек етті.

«Әке көрген оқ жонар» деген, 
Ысқақтың ұлы Ойшы – Сыр өңірінің 
су шаруашылығы саласында аянбай 
қызмет еткен маман. Саналы ғұмы-
рын Жалағаш ауданының шаруа шы-
лықтарын егістік сумен қамта масыз 
етуге арнаған ол ҚР еңбек сіңірген 
ауыл шаруашылығы қызметкері, Жа-
лағаш ауданының құрметті азаматы 
атанған. Қазақстанға еңбек сіңірген 
гидротехник Мәделхан Нәлібаев өзі-
нің естелігінде замандасы жайлы: 
«Ойшы Ысқақұлы – жылы жүзді, 
кең пейілді, жомарт жүректі, сырбаз, 
еңбекқор жан. Тағдырдың салған ісіне 
үнжырғасы түспейтін қайсар азамат. 
Маған сонысымен ұнайтын», – деп 
еске алды. 

Қорыта айтсақ, халыққа қызметі-
мен жаққан, еңбегімен елін асыраған 
адамның есімі әрдайым құрметпен 
айтылуы тиіс. Сондықтан, су мұрабы 
Ысқақ Жолдыбайұлының өнегелі өмі-
рі кейінгі ұрпаққа үлгі болары анық. 

Дәурен ОМАРОВ.

СЫР МҰРАБЫ 
ЫСҚАҚ АТА
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Қызылорда облысы әкімдігінің Қаулысы
2016 жылғы 15 тамыз                                     №552

«Қызылорда облысының денсаулық сақтау 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесін 

бекіту туралы                                                                                                                      
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару ту-

ралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына және «Мемлекеттік 
мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы Заңына сәйкес 
Қызылорда облысының әкімдігі Қаулы ЕтЕді:

1. Қоса берілген «Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы»мемлекеттік 
мекемесінің Ережесі бекітілсін.

2. «Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесі осы 
қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

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

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

Қызылорда облысының әкімі    Қ. көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 
2016 жылғы «15» тамыз  № 552 қаулысымен бекітілген                                                                                                                                                                   

«Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы»
 мемлекеттік мекемесінің Ережесі

1. Жалпы ережелер

1. «Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан 
әрі - Басқарма) ведомстволық бағыныстағы аумақта медицина және денсаулық сақтау саласы 
қызметін мемлекеттік реттеу функцияларын орындауға уәкілеттілік алған, облыстық бюджет-
тен қаржыландырылатын атқарушы органы болып табылады.

2. Басқарманың құрылтайшысы Қызылорда облысының әкімдігі болып табыла-
ды. Басқармаға қатысты коммуналдық меншік құқығының субъектісі болып «Қызылорда 
облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі табылады.

3. Басқарма өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, 
Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік 
құқықтық актілерге, сондай-ақ, осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

4. Басқарма мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға бо-
лып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі 
бланкілері, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шот-
тары болады.

5. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
6. Басқарма егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан 

азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
7. Басқарма өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен Басқарма 

басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа 
да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

8. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес 
бекітіледі.

9. Заңды тұлғаның тұрған жері: индекс 120008, Қазақстан Республикасы, Қызылорда об-
лысы, Қызылорда қаласы, Абай даңғылы, 27 үй.

10. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қызылорда облысының денсаулық сақтау 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі.

11. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
12. Басқарманың қызметін каржыландыру облыстық бюджеттен жүзеге асырылады.
13. Басқармаға кәсіпкерлік субъектілерімен Басқарманың функциялары болып табылатын 

міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
Егер Басқармаға заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы 

берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2. Басқарманың миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері

14. Басқарманың миссиясы: Қызылорда облысының медицина және денсаулық сақтау са-
ласында мемлекеттік саясатты жергілікті деңгейде іске асыру және облыс аумағында денсаулық 
сақтау саласында қадағалауды жүзеге асыру болып табылады.

15. Негізгі міндеттері:
1) азаматтардың қауіпсіз, тиімді және сапалы медициналық көмек алу құқықтарының 

теңдігін қамтамасыз ету;
2) халықтың денсаулығын қорғау;
3) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін, медициналық көмектің 

қолжетімділігін қамтамасыз ету;
4) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де 

міндеттерді атқарады.
16. Функциялары:
1) тиісті әкімшілік-аумақтық бірлікте денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясат-

ты іске асырады;
2) Қазақстан Республикасының азаматтары мен оралмандардың тегін медициналық 

көмектің кепілдік берілген көлемін алу құқығын іске асыруын қамтамасыз етеді;
3) уақытша бейімдеу және детоксикациялау орталықтарындағы адамдарды күтіп-бағуға 

бақылауды жүзеге асырады;
4) қан мен оның компоненттерінің ерікті өтеусіз донорлығын дамыту жөніндегі 

шаралардың іске асырылуын қамтамасыз етеді;
5) денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдарын құру туралы облыс 

әкімдігінің қаулы жобасын әзірлейді;
6) мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының кадрмен қамтамасыз етілуін бақылауды 

ұйымдастырады;
7) денсаулық сақтау ұйымдарының желісін салу және дамыту, оларды қаржылық және 

материалдық-техникалық қамтамасыз ету бойынша, оның ішінде дәріханалардың мемлекеттік 
желісін дамыту және дәріханалық қоймалар құру бойынша шаралар қолданады;

8) денсаулық сақтаудың мемлекеттік және мемлекеттік емес секторларының қызметін 

«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдаумен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша сыйақы 
мөлшерлемесінің бір бөлігіне субсидия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1 - қосымша

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

1 Рәсімнің
(іс-қимылдың) нөмірі

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

ЖАО-ның/көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсе 

қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
орындаушысы

Кеңес Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

кеңсе қызметкері

ЖАО-ның 
кеңсе 

қызметкері

3 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) 

атауы және олардың 
сипаттамасы

ЖАО-ның кеңсе 
қызметкері құжаттарды 
тіркейді және олардың 
көрсетілетін қызметті 
берушіге жеткізілуін 

қамтамасыз етеді, 
көрсетілетін қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері құжаттарды 

тіркейді

құжаттарды
қарайды

құжаттарды
қарайды

құжаттарды 
қарайды

кеңес отырысының 
хаттамасы 
негізінде 

үзінді көшірме 
дайындайды

үзінді көшірмеге
қол қояды

үзінді көшірмені 
тіркейді

үзінді 
көшірмені 
тіркейді

4 Келесі рәсімді (іс-
қимылды) орындауды 

бастау үшін негіз 
болатын мемлекеттік 

қызметті көрсету 
бойынша рәсім

(іс-қимыл) нәтижесі

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің

басшысына ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

орындаушысына 
жолдайды

құжаттарды
кеңестің 
қарауына 
ұсынады

кеңес 
отырысының 
хаттамасын 
көрсетілетін 

қызметті 
берушіге 

жолдайды

үзінді көшірмені 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің

басшысына 
ұсынады

үзінді көшірмені 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкеріне 
жолдайды

үзінді көшірмені 
көрсетілетін қызметті 

алушыға не оның 
өкіліне береді немесе 

ЖАО-ға жолдайды

үзінді 
көшірмені 

көрсетілетін 
қызметті 

алушыға не 
оның өкіліне 

береді
5 Орындалу мерзімі құжаттардыжеткізу - 1 

жұмыс күні ішінде/ 
құжаттарды тіркеу - 20 

минуттан аспайды

1 жұмыс күні 
ішінде

14 жұмыс күні 
ішінде

3 жұмыс күні 
ішінде

2 жұмыс күні 
ішінде

20 минуттан 
аспайды

үзінді көшірмені 
беру - 20 минуттан 
аспайды/жолдау - 1 
жұмыс күні ішінде

20 минуттан 
аспайды

«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде  кредиттер бойынша сыйақы 
мөлшерлемесінің бір бөлігіне субсидия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2 - қосымша

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

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 30 маусымдағы № 513 Қаулысы
нормативтік ҚұҚыҚтыҚ актілЕрді мЕмлЕкЕттік тіркЕу тізіліміндЕ 10.08.2016 жылы № 5575 тіркЕлгЕн

«Кәсіпкерлік саласындағы мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту 
туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 

жылғы 30 шілдедегі № 98 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. «Кәсіпкерлік саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
регламенттерін бекіту туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы  
30 шілдедегі № 98 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5106 нөмірімен тіркелген, «Сыр бойы» 
және «Кызылординские вести» газеттерінде 2015 жылғы 22 тамызда 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

аталған қаулының 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған:
1) «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

бірыңғай бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша сыйақы 
мөлшерлемесінің бір бөлігіне субсидия беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет регламенті;

2) «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлік субъектілерінің 
кредиттері бойынша кепілдіктер беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламенті;

3) «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде мемлекеттік гранттар беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;

4) «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде өндірістік (индустриялық) 

инфрақұрылымды дамыту бойынша қолдау көрсету» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметрегламенті бекітілсін».»;

көрсетілген қаулымен бекітілген «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесіне 
субсидия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы 
қаулының 1-қосымша сына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулымен бекітілген «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша кепілдіктер беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы қаулының 
2-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулымен бекітілген «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы шеңберінде мемлекеттік гранттар беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламенті осы қаулының 3-қосымшасына сәйкес 
жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулымен бекітілген «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы шеңберінде өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды 
дамыту бойынша қолдау көрсету» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламенті осы қаулының 4-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда 
жазылсын.

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

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

Қызылорда облысының әкімі               Қ.көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 30 маусымдағы № 513 қаулысына 1-қосымша 
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 30 шілдедегі № 98 қаулысымен бекітілген

«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша сыйақы 
мөлшерлемесінің бір бөлігінесубсидия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: 
«Қызылорда облысының кәсіпкерлік және 
туризм басқармасы» мемлекеттік мекемесі 
(бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші). 

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет нәтижелерін беру көрсе-
тілетін қызметті берушінің, аудандар мен 
об лыстық маңызы бар қаланың жергілікті 
атқарушы органдарының (бұдан әрі - ЖАО) 
кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нысаны - қағаз түрінде. 

3. Мемлекеттiк көрсетiлетiн қызмет 
нәтижесi - Өңірлік үйлестіру кеңесі отыры-
сының хаттамасынан үзінді көшірме (бұдан 
әрі - үзінді көшірме). 

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәти-
жесін 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 сенім-
хат бойынша оның өкілінің) (бұдан әрі – 
оның өкілі) көрсетілетін қызметті беру шіге 
немесе ЖАО-ға «Кәсіпкерлік саласын дағы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет тер стан-
дарттарын бекітутуралы» Қазақ стан Рес-
пуб ликасы Ұлттық экономика минист рінің 
2015 жылғы 24 сәуірдегі №352 бұй рығымен 
(нормативтік құқықтық актілерді мемле кеттік 
тіркеу Тізілімінде №11181 болып тіркелген) 
бекітілген «Бизнестің жол картасы-2020» 
бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша 
сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігінесубсидия 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стан-
дартының (бұдан әрі – стандарт) қосымшасына 
сәйкес нысан бойынша қатысуға арналған 
өтініш - сауалнама ұсынуы.

6. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің 

құрамына кіретін әрбір рәсімнің (іс-қимылдың)
мазмұны, орындаудың ұзақтығы:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның 
өкілі көрсетілетін қызметті берушіге немесе 
ЖАО-ға стандарттың 9-тармағына сәйкес 
құжаттарды ұсынады;

2)ЖАО-ның кеңсе қызметкері құжаттарды 
тіркейді және олардың көрсетілетін қызметті 
берушіге жеткізілуін қамтамасыз етеді (бір 
жұмыс күні ішінде), көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе қызметкері құжаттарды 
тіркейді және көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады, көрсетілетін қызметті 
берушінің/ЖАО-ның кеңсесінде құжаттарды 
қабылдаған адамның тегі мен аты-жөнін 
көрсете отырып тіркеу (мөртаңба, кіріс нөмірі 
және күні) құжаттардың қабылданғанын 
растау болып табылады (жиырма минуттан 
аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің бас-
шысы құжаттарды қарайды және көрсетілетін 
қызметті берушінің орындаушысына жолдай-
ды (бір жұмыс күні ішінде);

4) көрсетілетін қызметті берушінің орын-
даушысы құжаттарды қарайды және Өңір-
лік үйлестіру кеңесінің (бұдан әрі – кеңес) 
қарауына ұсынады (он төрт жұмыс күні 
ішінде); 

5) кеңес құжаттардықарайды және кеңес 
отырысының хаттамасын көрсетілетін қызмет-
ті берушіге жолдайды (үш жұмыс күні ішінде);

6) көрсетілетін қызметті берушінің 
орын даушысы кеңес отырысының хаттамасы 
негі зінде үзінді көшірме дайындайды және 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады (екі жұмыс күні ішінде);

7) көрсетілетін қызметті берушінің 
басшы сы үзінді көшірмеге қол қояды және 
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызмет-
керіне жолдайды (жиырма минуттан аспайды);

8) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкері үзінді көшірмені тіркейді және 
көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне 
береді (жиырма минуттан аспайды) немесе 
ЖАО-ға жолдайды (бір жұмыс күні ішінде);

9) ЖАО-ның кеңсе қызметкері үзінді 
көшірмені тіркейді және көрсетілетін қызметті 

алушыға не оның өкіліне береді (жиырма 
минуттан аспайды).

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

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

мен кеңестің өзара іс-қимыл тәртібінің 
сипаттамасы

7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
про цесіне қатысатын көрсетілетін қызметті 
беру шінің құрылымдық бөлімшелері (қызмет-
керлері) мен кеңестің тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің немесе 
ЖАО-ның кеңсе қызметкері;

2) көрсетілетін қызметті берушінің бас-
шысы;

3) көрсетілетін қызметті берушінің орын-
даушысы;

4) кеңес.
8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы 

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

9. Мемлекеттік қызмет көрсету проце-
сінде көрсетілетін қызметті беруші нің 
құ рылымдық бөлімшелерінің (қызметкер-
ле рінің) рәсімдері (іс-қимылдары), өзара іс-
қимылдары реттілігінің толық сипаттамасы 
осы регламенттің 3-қосымшасына сәйкес 
мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процес-
терінің анықтамалығында көрсетілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-
процестерінің анықтамалығы «Қызылорда 
об лысының кәсіпкерлік және туризм басқар-
масы» мемлекеттік мекемесінің, Қызылорда 
облысы әкімдігінің, Қызылорда қаласы және 
аудан әкімдіктерінің ресми интернет-ресурс-
тарында орналастырылады.

«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы  шеңберінде кредиттер бойынша сыйақы 
мөлшерлемесінің бір бөлігіне субсидия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлік 
субъектілерінің кредиттері бойынша кепілдіктерберу» 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

180 млн. теңгеден астам кредиттерді беру кезінде

1 Рәсімнің
(іс-қимылдың) 

нөмірі

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 

атауы

ЖАО-ның/ қаржы 
агенттігінің/көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсе 

қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
орындаушысы

Кеңес Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
кеңсе 

қызметкері

ЖАО-ның 
немесе 
қаржы 

агенттігінің 
кеңсе 

қызметкері
3 Рәсімнің

(іс-қимылдың) 
атауы және 

олардың 
сипаттамасы

ЖАО-ның немесе қаржы 
агенттігінің кеңсе 

қызметкері құжаттарды 
тіркейді және олардың 
көрсетілетін қызметті 
берушіге жеткізілуін 

қамтамасыз етеді, 
көрсетілетін қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері құжаттарды

тіркейді

құжаттарды
қарайды

құжаттарды
қарайды

құжаттарды 
қарайды

кеңес 
отырысының 

хаттамасы 
негізінде 

үзінді көшірме 
дайындайды

үзінді 
көшірмеге
қол қояды

үзінді 
көшірмені 
тіркейді

үзінді 
көшірмені 
тіркейді

4 Келесі рәсімді
(іс-қимылды) 
орындауды 
бастау үшін 

негіз болатын 
мемлекеттік 

қызметті 
көрсету 

бойынша рәсім
(іс-қимыл) 
нәтижесі

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің

басшысына ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

орындаушы
сына жолдайды

құжаттарды
кеңестің 
қарауына 
ұсынады

кеңес 
отырысының 
хаттамасын 
көрсетілетін 

қызметті 
берушіге 

жолдайды

үзінді 
көшірмені 

көрсетілетін 
қызметті 

берушінің
басшысына 

ұсынады

үзінді 
көшірмені 

көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
кеңсе 

қызметкеріне 
жолдайды

үзінді 
көшірмені 

көрсетілетін 
қызметті 

алушыға не 
оның өкіліне 
береді немесе 

ЖАО-ға/
қаржы 

агенттігіне 
жолдайды

үзінді 
көшірмені 

көрсетілетін 
қызметті 

алушыға не 
оның өкіліне  

береді

5 Орындалу 
мерзімі

құжаттарды жеткізу -  
1 жұмыс күні ішінде;
құжаттарды тіркеу –
1 сағаттан аспайды

1 жұмыс күні 
ішінде

6 жұмыс күні 
ішінде

3 жұмыс күні 
ішінде

2 жұмыс күні 
ішінде

20 минуттан 
аспайды

үзінді 
көшірмені 

беру -
20 минуттан 

аспайды;
жолдау -

1 жұмыс күні 
ішінде

20 минуттан 
аспайды

«Бизнестің жол картасы -2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлік субъектілерінің 
кредиттері бойынша кепілдіктер беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2 - қосымша

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

180 млн. теңгеден астам кредиттерді беру кезінде:

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 30 маусымдағы № 513 қаулысына 2-қосымша 
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 30 шілдедегі № 98 қаулысымен бекітілген

«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлік субъектілерінің 
кредиттері бойынша кепілдіктер беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: 
«Қызылорда облысының кәсіпкерлік және 
туризм басқармасы» мемлекеттік мекемесі 
(бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші).

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет нәтижелерін беру: 

1) көрсетілетін қызметті берушінің, 
аудандар мен облыстық маңызы бар қаланың 
жергілікті атқарушы органдарының (бұдан әрі 
– ЖАО)кеңсесі; 

2) «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» 
акционерлік қоғамының кеңсесі (бұдан әрі – 
қаржы агенттігі);

3)180 миллион (бұдан әрі – млн.) теңгеден 
артық емес кредиттер бойынша www.egov.kz 
«электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан әрі 
– портал) арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нысаны – электрондық (ішінара автоматтан-
дырылған) және (немесе) қағаз түрінде. 

3. Мемлекеттiк көрсетiлетiн қызмет 
нәтижесi - 180 млн. теңгеден астам кредиттер 
бойынша Өңірлік үйлестіру кеңесі отырысы 
хаттамасынан үзінді көшірме/180 млн. 
теңгеге дейінгі кредиттер бойынша - қаржы 
агенттігінің алдын ала кепілдік хаты немесе 
уәкілетті органның қабылданғаншешімі 
көрсетілген хабарламасы. 

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

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтиже-
сіне қағаз тасығышта жүгінген жағдайда, 
мемле кеттік қызмет көрсету нәтижесі элект-
рондық нысанда ресімделеді, шығарылады, 
көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті 
тұл ға сының мөрімен және қолымен куәлан-
дырылады. 

Портал арқылы жүгінген кезде мем ле-
кеттік қызметті көрсету нәтижесі көр се  тілетін 
қызметті алушының «жеке каби нетіне» 
уәкілетті органның электрондық цифрлы 
қол таңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куә-
ландырылған электрондық құжат нысанын-
да жіберіледі.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету 
процесіндекөрсетілетін қызметті 

берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 
(қызметкерлерінің) іс-қимыл тәртібінің 

сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша 
рәсімді (іс-қимылды) бастауға негіздеме: 
көрсетілетін қызметті алушының (не се-
німхат бойынша оның өкілінің) (бұдан әрі 
– оның өкілі) көрсетілетін қызметті берушіге 
немесе ЖАО-ға немесе қаржы агенттігіне 
«Кәсіпкерлік саласындағы мемлекеттік көр-
сетілетін қызметтер стандарттарын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
эко номика министрінің 2015 жылғы 24 

сәуір дегі №352 бұйрығымен(нормативтік 
құ қық тық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізі лімінде №11181 болып тіркелген) бекі-
тілген «Бизнестің жол картасы 2020» 
бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлік 
субъектілерінің кредиттері бойынша кепіл-
діктер беру» мемлекеттік көрсетілетін қыз-
мет стандартының (бұдан әрі – стандарт) 
2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 
қатысуға арналған өтініш ұсынуы немесе 
қаржы агенттігіне портал арқылы электронды 
құжат нысанындағы өтініш жолдауы.

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

180 млн. теңгеге дейінгі кредиттерді 
беру кезінде көрсетілетін қызметті алушы не 
оның өкілі қаржы агенттігіне жүгінеді және 
стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттарды 
ұсынады немесе құжаттарды портал арқылы 
жолдайды.

180 млн. теңгеден астам кредиттерді беру 
кезінде:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның 
өкілі көрсетілетін қызметті берушіге немесе 
ЖАО-ға немесе қаржы агенттігіне стандарттың 
9-тармағына сәйкес құжаттарды ұсынады;

2) ЖАО-ның немесе қаржы агенттігінің 
кеңсе қызметкері құжаттарды тіркейді және 
олардың көрсетілетін қызметті беру шіге 
жеткізілуін қамтамасыз етеді (бір жұ мыс 
күні ішінде), көрсетілетін қызметті беру шінің 
кеңсе қызметкері құжаттарды тіркейді және 
көрсетілетін қызметті берушінің басшы сына 
ұсынады, құжаттарды қабылдаған адам ның 
тегі мен аты-жөні көрсетіле отырып, көрсе-
тілетін қызметті берушінің/ЖАО-ның/қаржы 
агенттігінің кеңсесінде тіркеу (мөртаңба, кіріс 
нөмірі мен күні) құжаттардың қабылдануын 
растау болып табылады (бір сағаттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің 
басшы сы құжаттарды қарайды және көрсеті-
летін қызметті берушінің орындаушысына 
жолдайды (бір жұмыс күні ішінде);

4) көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысы құжаттарды қарайды және 
Өңірлік үйлестіру кеңесінің (бұдан әрі 
– кеңес) қарауына ұсынады. Ұсынылған 
құжаттарға қатысты ескертулер және/немесе 
қосымша ақпарат беру қажет болғанжағдайда, 
анықталған ескертулер және/немесе ақпаратты 
беру туралы сұратуды көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы оларды жою үшін 
көрсетілетін қызметті алушыға жолдайды 
(алты жұмыс күні ішінде);

5) кеңес құжаттарды қарайды және 
кеңес отырысының хаттамасын көрсетілетін 
қызметті берушіге жолдайды (үш жұмыс күні 
ішінде);

6) көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысы кеңес отырысы хаттамасының 
негізінде үзінді көшірме дайындайды және 
көрсетілетін  қызметті берушінің басшысына 

ұсынады (екі жұмыс күні ішінде);
7) көрсетілетін қызметті берушінің 

бас шысы үзінді көшірмеге қол қояды және 
көр сетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдайды (жиырма минуттан 
аспайды);

8) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкері үзінді көшірмені тіркейді және 
көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне 
береді(жиырма минуттан аспайды) немесе 
ЖАО-ға немесе қаржы агенттігіне жолдайды 
(бір жұмыс күні ішінде);

9) ЖАО-ның немесе қаржы агенттігінің 
кеңсе қызметкері үзінді көшірмені тіркейді 
және көрсетілетін қызметті алушыға не оның 
өкіліне береді(жиырма минуттан аспайды).

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

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
процесіндекөрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) 

мен кеңестің өзара іс-қимыл тәртібінің 
сипаттамасы

7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
процесіне қатысатын көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшелері (қызмет-
керлері) мен кеңестің тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің немесе 
ЖАО-ның немесе қаржы агенттігінің кеңсе 
қызметкері;

2) көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысы;

3) көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысы;

4) кеңес.
8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы 

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

9. Мемлекеттік қызмет көрсету проце-
сінде көрсетілетін қызметті беруші нің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерле-
рінің) рәсімдері (іс-қимылдары), өзара іс-
қимылдары реттілігінің толық сипаттамасы 
осы регламенттің 3-қосымшасына сәйкес 
мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-
процестерінің анықтамалығында көрсетілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-
процестерінің анықтамалығы «Қызылорда 
облысының кәсіпкерлік және туризм бас-
қармасы» мемлекеттік мекемесінің, Қызыл-
орда облысы әкімдігінің, Қызылорда қаласы 
және аудан әкімдіктерінің ресми интернет-
ресурстарында орналастырылады.

«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жекекәсіпкерлік субъектілерінің 
кредиттері бойынша кепілдіктер беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3 - қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

180 млн. теңгеден астам кредиттерді беру кезінде:

«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде мемлекеттік гранттар беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1- қосымша

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

1 Рәсімнің
(іс-қимылдың) нөмірі

1 2 3 4 5 6

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

ЖАО-ның/көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсе қызметкері

Көрсетілетін
қызметті

берушінің
басшысы

Көрсетілетін
қызметті

берушінің 
орындаушысы

Комиссия Көрсетілетін
қызметті

берушінің 
орындаушысы

Кеңес

3 Рәсімнің
(іс-қимылдың) атауы және 

олардың сипаттамасы

ЖАО-ның кеңсе қызметкері құжаттарды 
қабылдайды және олардың көрсетілетін 

қызметті берушіге жеткізілуін қамтамасыз 
етеді, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 

қызметкері құжаттарды тіркейді

құжаттарды
қарайды

құжаттарды
қарайды

құжаттарды 
қарайды

комиссия 
отырысының 

хаттамасы
негізінде

құжаттарды
кеңестің
қарауына
ұсынады

құжаттарды 
қарайды

4 Келесі рәсімді
(іс-қимылды) орындауды 

бастау үшін негіз
болатын мемлекеттік 

қызметті көрсету
бойынша рәсім

(іс-қимыл) нәтижесі

құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін

қызметті
берушінің 

орындаушысына
жолдайды

комиссияның
қарауына
ұсынады

комиссия 
отырысының 
хаттамасын 
көрсетілетін

қызметті
берушіге

жолдайды

кеңес 
отырысының 
хаттамасын 
көрсетілетін 

қызметті 
берушіге 

жолдайды
5 Орындалу мерзімі құжаттарды жеткізу- 1 жұмыс күні ішінде/

құжаттарды тіркеу - 20 минуттан аспайды
1 жұмыс күні 

ішінде
17 жұмыс күні

ішінде
3 жұмыс күні 

ішінде
4 жұмыс

күні ішінде
3 жұмыс күні 

ішінде
кестенің жалғасы

1 Рәсімнің
(іс-қимылдың) нөмірі

7 8 9 10 11

2 Құрылымдық бөлімшелердің 
атауы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері

ЖАО-ның кеңсе 
қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 
беруші

3 Рәсімнің
(іс-қимылдың) атауы және 

олардың сипаттамасы

кеңес отырысының 
хаттамасы негізінде үзінді 

көшірмені дайындайды

үзінді көшірмеге 
қол қояды

үзінді көшірмені 
тіркейді

үзінді көшірмені тіркейді кеңес оң шешім 
шығарған 
жағдайда 

грантты ұсыну 
жөніндегі 
шарттың 
жасалуын 

қамтамасыз 
етеді

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

болатын мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша рәсім

(іс-қимыл) нәтижесі

үзінді көшірмені 
көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады

үзінді көшірмені 
көрсетілетін қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдайды

үзінді көшірмені 
көрсетілетін қызметті 

алушыға не оның 
өкіліне береді немесе 

ЖАО-ға жолдайды

үзінді көшірмені 
көрсетілетін қызметті 

алушыға не оның өкіліне 
береді

5 Орындалу мерзімі 5 жұмыс күні ішінде 20 минуттан аспайды 20 минуттан аспайды/
1 жұмыс күні ішінде

20 минуттан аспайды 8 жұмыс күні 
ішінде

«Бизнестің жол картасы- 2020»  бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде мемлекеттік гранттар беру» 
мемлекеттік көрсетілетінқызмет регламентіне 2-қосымша

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

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 30 маусымдағы № 513 қаулысына 3-қосымша 
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 30 шілдедегі № 98 қаулысымен бекітілген

«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғайбағдарламасы шеңберінде
мемлекеттік гранттар беру»мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: 
«Қызылорда облысының кәсіпкерлік және 
туризм басқармасы» мемлекеттік мекемесі 
(бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші). 

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет нәтижелерін беру 
көрсетілетін қызметті берушінің, аудандар 
мен облыстық маңызы бар қаланың жергілікті 
атқарушы органдарының (бұдан әрі - ЖАО) 
кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нысаны - қағаз түрінде. 

3. Мемлекеттiк көрсетiлетiн қызмет 
нәтижесi – грантты беру туралы шарт.

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

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

сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша 
рәсімді (іс-қимылды) бастауға негіздеме: 
көрсетілетін қызметті алушының (не 
сенімхат бойынша оның өкілінің) (бұдан әрі 
– оның өкілі) көрсетілетін қызметтіберушіге 
немесе ЖАО-ға «Кәсіпкерлік саласындағы 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стан-
дарт тарын бекіту туралы» Қазақстан Респуб-
ликасы Ұлттық экономика министрінің 
2015 жылғы 24 сәуірдегі №352 бұйрығымен 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу Тізілімінде №11181 болып тіркелген)
бекітілген «Бизнестің жол картасы 2020» 
бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай 
бағ дарламасы шеңберінде мемлекеттік грант-
тар беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының (бұдан әрі – стандарт) қосым-
шасына сәйкес нысан бойынша гранттар беру 
бойынша конкурстық іріктеуге қатысуға өтінім 
ұсынуы.

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

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның 
өкілі бұқаралық ақпарат құралдарындағы 
конкурс өткізілетіні туралы жарнамаларда 
көрсетілген мерзімдерде көрсетілетін қызметті 
берушіге немесе ЖАО-ға стандарттың  
9-тар мағына сәйкес құжаттарды ұсынады;

2) ЖАО-ның кеңсе қызметкері құжат-

тарды қабылдайды және олардың көрсетілетін 
қызметті берушіге жеткізілуін қамтамасыз 
етеді (бір жұмыс күні ішінде), көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді және көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсынады, 
көрсетілетін қызметті берушінің/ЖАО-
ның кеңсесінде құжаттарды қабылдаған 
адамның тегі мен аты-жөнін көрсете отырып 
тіркеу (мөртаңба, кіріс нөмірі және күні) 
құжаттардың қабылданғанын растау болып 
табылады (жиырма минуттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің бас-
шысы құжаттарды қарайды және көрсетілетін 
қызметті берушінің орындаушысына жолдай-
ды (бір жұмыс күні ішінде);

4) көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысы құжаттарды қарайды және 
конкурстық комиссияның (бұдан әрі – комис-
сия) қарауына ұсынады (он жеті жұмыс күні 
ішінде);

5) комиссия құжаттарды қарайды және ко-
миссия отырысының хаттамасын көрсетілетін 
қызметті берушіге жолдайды (үш жұмыс күні 
ішінде);

6) көрсетілетін қызметті берушінің орын-
даушысы комиссия отырысының хаттама-
сы негізінде құжаттарды Өңірлік үйлестіру 
кеңесінің (бұдан әрі - кеңес) қарауына ұсынады 
(төрт жұмыс күні ішінде);

7) кеңес құжаттарды қарайды және 
кеңес отырысының хаттамасын көрсетілетін 
қызметті берушіге жолдайды (үш жұмыс  күні 
ішінде);

8) көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысы кеңес отырысының хаттамасы 
негізінде үзінді көшірмені дайындайды және 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады (бес жұмыс күні ішінде);

9) көрсетілетін қызметті берушінің 
бас шысы үзінді көшірмеге қол қояды және 
көр сетілетін қызметті берушінің кеңсе қыз-
меткеріне жолдайды (жиырма минуттан 
аспайды);

10) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкері үзінді көшірмені тіркейді және 
көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне 
береді (жиырма минуттан аспайды) немесе 
ЖАО-ға жолдайды (бір жұмыс күні ішінде);

11) ЖАО-ның кеңсе қызметкері үзінді 
көшірмені тіркейді және көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның өкіліне береді (жиырма 
минуттан аспайды);

12) кеңес оң шешім шығарған жағдайда, 
көрсетілетін қызметті беруші «Даму» 

кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік 
қоғамының Қызылорда филиалымен (бұдан әрі 
- «Даму» КДҚ» АҚ ҚФ), көрсетілетін қызметті 
беруші және көрсетілетін қызметті алушы 
арасында грантты ұсыну жөнінде үш жақты 
шарттың (бұдан әрі - грантты ұсыну жөніндегі 
шарт) жасалуын қамтамасыз етеді (сегіз жұмыс 
күні ішінде).

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

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 

бөлімшелері (қызметкерлері) мен кеңестің 
өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

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

1) көрсетілетін қызметті берушінің немесе 
ЖАО-ның кеңсе қызметкері;

2) көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысы;

3) көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысы;

4) комиссия;
5) кеңес.
8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы 

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

9. Мемлекеттік қызмет көрсету проце-
сінде көрсетілетін қызметті беруші нің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкер-
лерінің) рәсімдері (іс-қимылдары), өзара іс-
қимылдары реттілігінің толық сипаттамасы 
осы регламенттің 3-қосымшасына сәйкес 
мем лекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процес-
терінің анықтамалығында көрсетілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-
процестерінің анықтамалығы «Қызылорда 
облы сының кәсіпкерлік және туризм басқар-
масы» мемлекеттік мекемесінің, Қызылорда 
облысы әкімдігінің, Қызылорда қаласы және 
аудан әкімдіктерінің ресми интернет-ресурс-
тарында орналастырылады.

«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде мемлекеттік гранттар беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

«Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде өндірістік (индустриялық) 
инфрақұрылымды дамыту бойынша қолдау көрсету» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1- қосымша

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

1 Рәсімнің
(іс-қимылдың) 

нөмірі

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 

атауы

ЖАО-ның/
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің

кеңсе қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
орындаушысы

Кеңес Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

ЖАО-ның 
кеңсе 

қызметкері

3 Рәсімнің
(іс-қимылдың) 

атауы және 
олардың 

сипаттамасы

ЖАО-ның кеңсе 
қызметкері 
құжаттарды 

тіркейді және 
олардың 

көрсетілетін 
қызметті берушіге 

жеткізілуін 
қамтамасыз етеді, 

көрсетілетін 
қызметті берушінің 

кеңсе қызметкері 
құжаттарды 

тіркейді

құжаттарды
қарайды

құжаттарды
қарайды

құжаттарды 
қарайды

кеңес 
отырысының 

хаттамасы  
негізінде 

үзінді көшірме 
дайындайды

үзінді 
көшірмеге
қол қояды

үзінді көшірмені 
тіркейді

үзінді 
көшірмені 
тіркейді

4 Келесі рәсімді
(іс-қимылды) 
орындауды 
бастау үшін 

негіз
болатын 

мемлекеттік 
қызметті 
көрсету

бойынша рәсім
(іс-қимыл) 
нәтижесі

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің

басшысына 
ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

орындаушысына 
жолдайды

құжаттарды
кеңестің 
қарауына 
ұсынады

кеңес
отырысының
хаттамасын 
көрсетілетін 

қызметті 
берушіге 

жолдайды

үзінді 
көшірмені 

көрсетілетін 
қызметті 

берушінің
басшысына 

ұсынады

үзінді 
көшірмені 

көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
кеңсе 

қызметкеріне 
жолдайды

үзінді көшірмені 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға не оның 

өкіліне  береді 
немесе ЖАО-ға 

жолдайды

үзінді 
көшірмені 

көрсетілетін 
қызметті 

алушыға не 
оның өкіліне  

береді

5 Орындалу 
мерзімі

құжаттарды 
жеткізу - 1 жұмыс 

күні ішінде/ 
құжаттарды тіркеу 

- 20 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні 
ішінде

7 жұмыс  күні 
ішінде

3 жұмыс күні 
ішінде

2 жұмыс күні 
ішінде

20 минуттан 
аспайды

үзінді көшірмені 
беру –

20 минуттан 
аспайды/ 
жолдау –

1 жұмыс күні 
ішінде

20 минуттан 
аспайды

«Бизнестің жол картасы- 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде өндірістік (индустриялық) 
инфрақұрылымды дамыту бойынша қолдау көрсету»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2- қосымша

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

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 30 маусымдағы № 513 қаулысына 4-қосымша 
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 30 шілдедегі № 98 қаулысымен бекітілген

«Бизнестің жол картасы2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде өндірістік (индустриялық) 
инфрақұрылымды дамыту бойынша қолдау көрсету» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті беруішінің 
атауы: «Қызылорда облысының кәсіпкерлік 
және туризм басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті 
беруші). 

Өтініштерді қабылдау және мемлекет-
тік көрсетілетін қызмет нәтижелерін беру 
көрсетілетін қызметті берушінің, аудандар мен 
облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқа-
рушы органдарының (бұдан әрі - ЖАО) кеңсесі 
арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нысаны - қағаз түрінде. 

3. Мемлекеттiк көрсетiлетiн қызмет 
нәтижесi - Өңірлік үйлестіру кеңесі отырысы 
хаттамасынанүзінді көшірме (бұдан әрі - үзінді 
көшірме). 

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

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

тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша 
рәсімді (іс-қимылды) бастауға негіздеме: 
көрсетілетін қызметті алушының (не сенімхат 
бойынша оның өкілінің) (бұдан әрі – оның 
өкілі) көрсетілетін қызметті берушіге немесе 
ЖАО-ға еркін нысанда қатысуғаөтінімұсынуы.

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

1) көрсетілетін қызметті алушы не 
оның өкілі көрсетілетін қызметті берушіге 
немесе ЖАО-ға «Кәсіпкерлік саласындағы 
мемлекеттік көрсетілетінқызметтер стандарт-
тарын бекітутуралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 
24 сәуірдегі № 352 бұйрығымен (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде №11181 болып тіркелген) бекі-
тілген «Бизнестің жол картасы2020» бизнесті 
қолдау мен дамытудың бірыңғайбағдарламасы 

шеңберінде өндірістік (индустриялық) ин фра-
құрылымды дамыту бойынша қолдау көр-
сету» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стан-
дартының (бұдан әрі –  стандарт) 9-тармағына 
сәйкесқұжаттарды  ұсынады;

2)ЖАО-ның кеңсе қызметкері құжаттарды 
тіркейді және олардың көрсетілетін қызметті 
берушіге жеткізілуін қамтамасыз етеді (бір 
жұмыс күні ішінде), көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе қызметкері құжаттарды 
тіркейді және көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысынаұсынады, көрсетілетін қызметті 
беруші/ЖАО-ның кеңсесінде құжаттарды 
қабылдаған адамның тегі мен аты-жөнін 
көрсете отырып тіркеу (мөртаңба, кіріс нөмірі 
және күні) құжаттардың қабылданғанын рас-
тау болып табылады (жиырма минуттан ас-
пай ды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысы құжаттарды қарайды және көрсе-
тілетін қызметті берушінің орындаушысына 
жолдайды(бір жұмыс күні ішінде);

4) көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысы құжаттарды қарайды және 
Өңірлік үйлестіру кеңесінің (бұдан әрі – кеңес)
қарауына ұсынады (жеті жұмыс күні ішінде);

5) кеңес құжаттарды қарайды және кеңес 
отырысының хаттамасын көрсетілетін қыз-
метті берушіге жолдайды (үш жұмыс күні 
ішінде);

6) көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысы кеңес отырысының хаттамасы 
негізінде үзінді көшірме дайындайды және 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына  
ұсынады (екі жұмыс күні ішінде);

7) көрсетілетін қызметті берушінің бас-
шысы үзінді көшірмеге қол қояды және көрсе-
тілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкеріне 
жолдайды (жиырма минуттан аспайды);

8) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкері үзінді көшірмені тіркейді және 
көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне 
береді(жиырма минуттан аспайды) немесе 
ЖАО-ға жолдайды (бір жұмыс күні ішінде);

9) ЖАО-ның кеңсе қызметкері үзінді 
көшірмені тіркейді және көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның өкіліне береді(жиырма 

минуттан аспайды).
Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды 

бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қыз-
метті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) нәти-
жесінің (рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және 
оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу 
тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы осы 
регламенттің 1-қосымшасында келтірілген.

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет  
процесіндекөрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) 

мен кеңестің өзара іс-қимыл тәртібінің 
сипаттамасы

7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
процесіне қатысатын көрсетілетін қызметті 
беру шінің құрылымдық бөлімшелері (қызмет-
керлері) мен кеңестің тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің немесе 
ЖАО-ның кеңсе қызметкері;

2) көрсетілетін қызметті берушінің бас-
шысы;

3) көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысы;

4) кеңес.
8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы 

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

9. Мемлекеттік қызмет көрсету проце-
сінде көрсетілетін қызметті берушінің 
құры лымдық бөлімшелерінің (қызметкер-
лері нің) рәсімдері (іс-қимылдары), өзара іс-
қимылдары реттілігінің толық сипаттамасы 
осы регламенттің 3-қосымшасына сәйкес 
мем лекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процес-
терінің анықтамалығында көрсетілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-
процестерінің анықтамалығы «Қызылорда 
облы сының кәсіпкерлік және туризм басқар-
масы» мемлекеттік мекемесінің, Қызылорда 
облысы әкімдігінің, Қызылорда қаласы 
және аудан әкімдіктерінің ресми интернет-
ресурстарында орналастырылады.

Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғайбағдарламасы шеңберінде өндірістік (индустриялық) 
инфрақұрылымды дамыту бойынша қолдау көрсету» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3- қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

үйлестіреді;
9) төтенше жағдайлар, төтенше жағдай режимін енгізу кезінде тегін медициналық көмек 

көрсетуді, дәрілік заттармен және медициналық мақсаттағы бұйымдармен қамтамасыз етеді;
10) денсаулық сақтау саласындағы өңіраралық және халықаралық ынтымақтастықты 

жүзеге асырады;
11) Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес 

медициналық және фармацевтикалық қызметті, сондай-ақ, денсаулық сақтау саласындағы 
есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымына байланысты қызмет түрлерін 
лицензиялауды жүзеге асырады;

12) денсаулық сақтау саласындағы кадрларды даярлауды, олардың біліктілігін арттыруды 
және  оларды қайта даярлауды қамтамасыз етеді;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24) денсаулық сақтау саласындағы мамандарды кәсіптік құзыреттілігіне аттестаттауды 
өткізеді;

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

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

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

28) денсаулық сақтау бюджеттік бағдарламаларының әкімшілері функцияларын жүзеге 
асырады;

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

30) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсету шеңберінде дәрілік зат-
тарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялаушы) пре-
параттарды:

амбулаториялық деңгейде – уәкілетті орган бекітетін тізбеге сәйкес;
стационарлық деңгейде – дәрілік формулярлар шегінде Қазақстан Республикасының 

Үкіметі айқындайтынтәртіппен сатып алуды және сақтауды жүзеге асырады;
31) медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, медициналық емес 

жабдықтарды, санитариялық көлікті, сондай-ақ мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарына 
күрделі жөндеу жүргізуге арналған қызметтер көрсетуді сатып алуды ұйымдастырады;

32) мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарын кадрмен қамтамасыз етуді ұйымдастырады;
33) мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарын жарақтандыруды қамтамасыз етеді;
34) денсаулық сақтау саласындағы өңірлік электрондық ақпараттық ресурстар мен 

ақпараттық жүйелердің, ақпараттық-коммуникациялық желілердің құрылуы мен жұмыс істеуін 
қамтамасыз етеді;

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

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

37) денсаулық сақтау саласындағы кадрларды даярлау, олардың біліктілігін 
арттырудыжәне оларды қайта даярлау жөніндегі қызметті ұйымдастырады және үйлестіреді;

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

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

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

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

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

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

44) құқық бұзушылық жасауға итермелейтін себептер мен жағдайларды жою жөнінде ша-
ралар қолданады;

45) азаматтардың құқықтық тәрбиесін ұйымдастыруды қамтамасыз етеді;
46) өз құзыреті шегінде жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру саласындағы шаралар-

ды іске асырады.
47) жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік денсаулық сақтау 

ұйымдарының қызметіндегі тұрақтылықты және тегін медициналық көмектің кепілдік берілген 
көлеміне арналған бюджет қаражатының пайдаланылуын қамтамасыз етеді;

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

49) саламатты өмір салтын ынталандыру жөніндегі іс-шаралар кешенін ұйымдастырады;
50) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, тұрмыстық және жол-көліктік жарақаттанудың 

профилактикасы жөніндегі шараларды қабылдайды;
51) денсаулық сақтау ресурстарын тиімді жоспарлау мен пайдалануды қамтамасыз етеді;
52) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру жөніндегі шараларды 

қабылдайды;
53) халықтың денсаулық сақтау мәселелері жөніндегі ақпаратқа қолжетімділігін 

қамтамасыз етеді;
54) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жоғары 

мамандандырылған медициналық көмек алу үшін тұрақты тұратын елді мекеннен тысқары 
жерлерге шығатын азаматтардың жекелеген санаттарына облыстардың жергілікті өкілді органы 
айқындайтын тізбе бойынша ел ішінде жол жүру ақысын төлейді;

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

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

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

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

59) Қызылорда облысының қаржы басқармасы және Қызылорда облысының экономи-
ка және бюджеттік жоспарлау басқармаларымен келісе отырып, коммуналдық мемлекеттік 
кәсіпорынның еңбекақы төлеу қорының мөлшерін, коммуналдық мемлекеттік кәсіпорын 
басшысының, оның орынбасарларының, бас (аға) бухгалтерінің лауазымдық айлықақыларының 
мөлшері, оларға сыйлықақы беру және өзге де сыйақы жүйесі жергілікті атқарушы органымен 
белгіленеді;

60) денсаулық сақтау ұйымдарының йодталған ас тұзымен және йод қосындыларымен 
байытылған басқа да тамақ өнімдерімен қамтамасыз етуді ұйымдастырады;

61) азаматтардың міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық 
көмекке құқықтарының іске асырылуын қамтамасыз етеді;

62) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмектің жо-
спарлануын қамтамасыз етеді;

63) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмек 
шеңберінде жоғары технологиялы медициналық көрсетілетін қызметтерді алу үшін тұрақты 
тұратын елді мекеннен тыс жерлерге шығатын азаматтардың жекелеген санаттарына ел ішінде 
жол жүру ақысын облыстардың жергілікті өкілді органдары айқындайтын тізбе бойынша 
төлейді;

64) жергілікті мемлекеттік басқару мүддесіне Қазақстан Республикасының заңнамасымен 
жергілікті атқарушы органдарға жүктелетін өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

17. Құқықтары мен міндеттері:
1) Басқарма өзiне жүктелген мiндеттердi және өзiнiң функцияларын жүзеге асыру үшін 

заңнамада бекiтiлген тәртiппен:
мемлекеттiк органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды тұлғаларынан қажеттi 

ақпараттар мен материалдарды сұрауға және алуға;
өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша кеңестер, семинарлар, конференциялар өткізуге;
қолданыстағызаңнамада қарастырылған өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы;
2) Басқарма:
жеке және заңды тұлғалардың Басқармаға жолдаған өтініштерін қарауға, олардың орын-

далуын бақылауға, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және 
тәртіппен олар бойынша жауаптар беруге;

жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдауды ұйымдастыруға;
заңды және негiзделген шешiмдер қабылдауға;
қабылданған шешiмдердiң орындалуын бақылауды қамтамасыз етуге;
қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де міндеттерді жүзеге асыруғаміндетті.

3. Басқарманың қызметін ұйымдастыру

18. Басқармаға басшылықты Басқармаға жүктелген міндеттердің орындалуына және оның 
функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын бірінші басшы жүзеге асырады.

19. Басқарманың бірінші басшысын облыс әкімі қызметке тағайындайды және қызметтен 
босатады.

20. Басқарманың бірінші басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын орынбасарлары болады.

21. Басқарманың біріншібасшысыныңөкілеттігі:
1) өз өкілеттілігін жүзеге асыру кезінде облыс әкімі мен жетекшілік ететін облыс әкімінің 

орынбасарына есеп береді;
2) өз құзіреті шегінде барлық мемлекеттік органдарда және өзге де ұйымдарда Басқарманы 

бiлдiредi;
3) еңбек қатынастары мәселелерi өз құзыретіне жататын Басқарма қызметкерлерiн 

заңнамаға сәйкес қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;
4) стратегиялық және бағдарламалық құжаттардың әзірленуін қамтамасыз етеді;
5) еңбек қатынастары мәселелері оның құзыретіне жататын Басқарма қызметкерлерiне 

заңнамада белгіленген тәртіппен тәртіптік жаза қолданады және көтермелеу шараларын 
қабылдайды;

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

жауапты болады;
11) Басқарманың жұмысын ұйымдастырады, үйлестіреді және бақылайды;
12) облыс әкімдігі мен әкімінің актiлерi мен тапсырмаларын орындайды;
13) Басқарманың құрылымдық бөлiмшелерi туралы ережелердi бекiтедi;
14) құзыретi шегiнде нормативтiк құқықтық актiлердiң жобаларын әзiрлеудi 

ұйымдастырады; 
15) қызметтік этика нормаларының сақталуын қамтамасыз етеді; 
16) гендерлік теңдік саясатын жүзеге асырады; 
17) жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдау кестесін бекітеді; 
18) Қазақстан Республикасы заңнамасымен көзделген басқа да өкілеттіктерді жүзеге асы-

рады.
Басқарманың бірінші басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін қолданыстағы 

заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.
22. Басқарманың бірінші басшысы өз орынбасарларының өкілеттіктерін қолданыстағы 

заңнамаға сәйкес белгілейді.
23. Басқарманың жұмыс режимі:
1) Басқарма дүйсенбі мен жұма аралығында аптасына 5 (бес) күн жұмыс істейді;
2) Басқарманың жұмыс уақыты жергілікті уақыт бойынша сағат 09.00-ден сағат 19.00-ге 

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

заңнамасымен белгіленген мереке күндері жұмыс істемейді.
24. Басқарма мен облыс әкімдігі арасындағы, Басқарма әкімшілігі мен оның еңбек ұжымы 

арасындағы өзара қарым-қатынастар қолданыстағы Қазақстан Республикасының заңнамасымен 
реттеледі.

4. Басқарманың мүлкі

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

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

26. Басқармаға бекітілген мүлік облыстық коммуналдық мүлікке жатады.
27. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Басқарма өзіне бекітілген мүлікті және 

қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз 
бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5. Басқарманы қайта ұйымдастыру және тарату

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

Басқарма таратылған жағдайда оның мүлкiн пайдалану Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
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Адам өмірінің маңызды 
кезеңі құрметті еңбек 

демалысы – зейнеткерлік 
деседі. Бұл белеске әркім 
әртүрлі дәрежеде жетеді. 
Біз әңгімелегелі отырған 

азамат осы дәрежеге 
аптықпай, асықпай, еліне, 
халқына қажырлы қызмет 

етіп жетті.                                                                       

Мәншәріпов Батырбек екеу
міздің таныстығымызға қырық 
жылдай уақыт болыпты. 1976 
жылы «Жаңаталап» кеңшарында 
кеңес армиясы қатарынан келген
нен кейін, бастауыш комсомол 
ұйымының хатшысы қызметіне 
кірістім. Батырбек «Жалағаш» 
аудандық кәсіптіктехникалық 
учи лищеде бастауыш комсомол 
ұйымының хатшысы еді. Міне, 
сол уақыттан бері ол аудан 
көлемінде түрлі басшылық 
қызметтерді ат қарып жүрді. Атап 
айтар бол сақ, Аққыр кеңшарының 
ди ректоры, Жалағаш аудандық 
ауыл шаруашылық басқармасы 
бастығының орынбасары, аудан 
әкімінің орынбасары, Сырдария 
аудандық аумақтық басқарма 
басшысы, Сырдария ауданы мәс
лихатының хатшысы секілді қыз
меттерді абыроймен атқарды.

Батырбек «Аққыр» кеңшары
ның директоры қызметінде, 
мен кеңшардың бас есепші 
қыз  метінде жеті жылдай бірге 
жұмыс жасадық. Азаматтың на
ғыз бейнесін, бірге қызмет жа
сап, жанұясымен аралас бол ған
да, өмірдің қиыншылық кезең
дерінде бірге қиналып, бірге 
қуан ғанда толық ажырата алады 
деп есептеймін. Бұл кісі іскер 
басшы, өзінің денсаулығына қа
рамастан, қоғамның атқарылар 
жұмыстарын бірінші кезекке 
қойып, күнітүні тынбай еңбек 
ететінін көрсете білді. Сонымен 
қатар, кеңшар тұрғындарының 
қуа нышы мен реніші қатар 
жүретін сәттерде жанашыр бо
лып, басықасынан табылды. Тізе 
берсек, оның бойынан азаматқа 

тән асыл қасиеттер табыла 
беретіндігіне еш күмәнім жоқ. 

Батекеңнің кеңшар басшы
сы болған уақыты нарық 
заманы ның басталу кезеңімен 
тұспатұс келген еді. Себебі 
не нәрсенің басталу кезеңінде 
түрлі қиыншылықтар болатыны 
табиғи заңдылық. Сондай бір 
қиыншылық уақыттарда аудан 
орталығынан кештеу қайтып 

келе жатқанда жүргізушісі Мей
рамбек жолда кездескен жа
байы шошқаның қабанын маши
насымен қағып кетіпті. Бел
омыртқасы кеткенін бастығына 
айтса, «е, онда жолымыз болатын 
болды, бұл дегенің бір вагон 
малға жем ғой», деп күлімсірепті. 
Сөйтсек, түнде келіп бір топ жі
гіттермен, жаңағы жабайы қа
банды ауылға алдырады. Ерте
ңіне Байқоңырдағы таныс әскери 
генералға мереке қарсаңына тарту 
етіп, ақысына кеңшарға бір вагон 
жем алдыруының өзі, қазақтың 
«ұртынан алып, мұртына жалға
ған» деген мақалын еске түсіреді. 

1993 жылы қыс мезгілінен 
ерте түсті. Қазан айының аяқ 
кезеңінде қалың қар жауып 
қалды. Сол жылы жеті отар қой 
Қызылқұмды қыстамаққа бел 
буған болатын. Жауған қар жуық 
арада еритін түрі көрінбеді. 
Қызылдағы малдардың жағдайы 
күн сайын нашарлап бара жатқаны 
рация арқылы хабарланып жатты. 
Батырбек аудан басшыларына 
шығып, К700 тракторларын қос 
тіркемемен Сарыкөл участогінен 
толғанынша жемшөп тиетіп, ау
дандық ауылшаруашылық бас
қар масы бастығы, ішкі істер 
бө лімінің өкілі, басқа да меке
ме лер өкілдері Қызылқұмға ба
рып таратып қайтады. Қай тар да 
Сыр бойына мал тиеуді ұйым
дастырып, келген бетте трак
торларды қайтадан шөп тиеуге 
жі берді. Бұл малшылардың бей
нетін бағамдай білетін басшының 
көрегендігінің бір көрінісі еді. 

Мал шаруашылығы – бейнеті 
қиын шаруашылық. Жыл бойы 

үзіліссіз шаруа атқарып жүр
ге німізге қарамастан, мәде ни
көп шілік жұмыстар да Батыр
бектің назарынан тыс қалған 
емес. Мереке күндері концерттер 
өткіземіз. Сондай уақыттарда 
кеңшар басшысы – Батырбектің 
қоңыр дауысымен шырқалған 
әндерді тыңдай бергің келетін 
еді. Ол сондай қарапайым жан. 

Адам өз жанұясын жауапкер
шілікпен басқара алған жағдай
да ғана ел басқару ісінде, қоғам 
жауапкершілігін сезіне біледі. 
Ба текең қарапайым шаруа жан
ұя сынан шыққан, көпбала лы 
от  басында тәрбиелен ген. Ал
ма ты дан жоғары білім алып, 
өмір лік жары Сафураны сол 
жақ тан жолықтырып, жан
ұя құрады. Ер азаматтың алған 
жары дұрыс болса, еңбегі де 
алға жүреді ғой. Сафура ның 
жақсы қасиеттерінің бірі еш
кімді бөлежармай көретін дігі, 
қара пай ым дылығы, қонақжайлы
лығы. Асыл қасиеттерді бойына 
жинақтай білген Сафура бүгінде 
ұлқыз өсіріп отырған «Батыр 
ана». Балалары Айжан – заңгер, 
Гүлнар – бас есепші, Гүлмира – 
журналист, Элмира мен Айбарша 
– мемлекеттік қызметкерлер, 
Жазира – ЖООда ұстаз, ал 
кенжесі Тоғжан – студент. 

Еліне, жеріне елеулі қызмет 
еткен ардагердің өткен жолы 
осындай өнегелі. Ақсулық ат пал 
азаматын ауылдастары да мақ
таныш тұтады.

Өтеген ӘБДІҚАЙЫРОВ.

АҚСУДЫҢ 
АЗАМАТЫ

Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасы 
мен «Самұрық» инновациялық идеяларды дамы
ту орталығы» қоғамдық қоры  Қызылорда облы
сында мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асы
руды жетілдіру мақсатында әлеуметтік идеялар 
және жобалар байқауын ұйымдастырады.

Байқаудың тақырыбы: «Жаңа идеялармен 
жарқын болашаққа».

Байқаудың мақсаты: Жастар мен жастар 
қоғам дық ұйымдарының қоғамдағы өзекті әлеу
меттік маңызды жобаларды шешу мәселесіне 
қолдау көрсету.

Байқауға келесі бағыттар бойынша тың 
жобалар мен идеялар ұсынуға болады:

 жастар шығармашылығын дамыту;
 ұйымдастырылмаған жастармен жұмыс 

жасау;
 жастар арасында кәсіпкерлікті дамыту;
 жастар арасында салауатты өмір салтын 

насихаттау;
 жастарды жұмыспен қамту және т.б.

Байқауға 1429 жас аралығындағы  облыстың 
жастары, жастар қоғамдық ұйымдары қатыса 
алады.

Әлеуметтік идеялар мен жобалар байқауын 
өткізу мерзімі:

І-кезең. (2016 жылғы 18 тамыздан бастап 
6 қыркүйекке дейін) – байқауға қатысушы 
үміткерлердің өтінімдерін қабылдау (өтінім 
формасы жеке тұлғалар үшін №1 қосымша, заңды 
тұлғалар үшін №2 қосымша). 

ІІ-кезең. (79 қыркүйек) –  жобаларды бағалау, 
әлеуметтік идеялар мен жобалар жәрмеңкесіне 
қатысушыларды іріктеу, жеңімпаздарды анықтау. 

ІІІ-кезең. (2016 жылғы 14 қыркүйек) – Әлеу
меттік идеялар мен жобалар көрмесінде жобаларды 
қорғау (стендік тұсаукесер ұйымдастыру және 
жобаның бейне тұсаукесері) және жеңімпаздарды 
марапаттау. 

Байқауға ұсынылған жобалар мен идеяларды 
ұйымдастырушылар құрған қазылар алқасы 
бағалайды және үздік деп танылған жобалар мен 

идеяларды марапаттауға ұсынады. 
Байқауда үздік деп танылған 3 жоба авторлары 

ұйымдастырушылар тарапынан сыйлықтар мен 
дипломдармен марапатталып, сонымен қатар 
облысымызда 2017 жылы мемлекеттік жастар 
саясатын жүзеге асыру бойынша ұйымдас тыры
латын әлеуметтік жобалардың тізіліміне енгізу 
қарастырылатын болады. 

Байқауға қатысу үшін өтінім Word форма-
тында электрондық және баспа түрінде (пошта 
бойынша немесе курьер арқылы) беріледі және 
«Әлеуметітк идеялар мен жобалар байқауы» 
деген белгімен «Самұрық» инновациялық 
идеяларды дамыту орталығы» қоғамдық қорының 
мына мекенжайына 120014, Қызылорда қаласы, 
Төле би көшесі №47/2 жіберіледі. 

Электрондық пошта: samruk87@rambler.ru
Байланыс телефондары: 
8 (7242) 26-23-35, 8-747-898-43-47. 

«Жаңа идеялармен Жарқын болашаққа» атты 
әлеуметтік идеялар мен Жобалар байқауының  ереЖесі 

облыс тҰрҒындарының 
наЗарына!

Қызылорда облысының кәсіпкерлік және туризм басқар-
масы қазіргі уақытта ЭКСПО-2017 билеттерінің tickets.
expo2017astana.com ресми сайтында онлайн-сатылымы жүріп 
жатқанын хабарлайды.

Ағымдағы жылдың 10 маусымынан бастап сатып алушыларға 
әртүрлі бағадағы билеттердің бірнеше түрі қолжетімді болды 
– жұмыс және демалыс күні мерзімі нақтыланбаған немесе 
нақтыланған билет.

Билеттің әр түрі бағасымен ғана емес, Көрмеге кіру 
шарттарымен де ерекшеленеді. Жұмыс немесе демалыс күнге 
нақтыланған мерзімі бар билетпен Көрмеге билетте көрсетілген 
күні ғана кіруге болды. Ал мерзімі нақтыланбаған билет Көрмеге 
кез келген күні баруға мүмкіндік береді (билетте «демалыс» 
немесе «жұмыс» күніне арналғаны көрсетіледі).

Мерзімі нақтыланбаған билет сатып алған жағдайда, Сізге 
электронды поштамен сатып алуды растайтын құжат жолданады 
– «Сатып алуды растау». Аталған «Сатып алуды растау» құжатын 
міндетті түрде нақтыланған мерзімі бар билетке айырбастау 
қажет. Ол әрекетті Көрмеге баруға жоспарланған күннен бір 
күн бұрын  билет сату сайтында ашылған жеке кабинет арқылы 
немесе ЭКСПО2017 көрмесіне билет сататын ресми кассаларда 
істеуге болады. Аталған қызмет 2017 жылдың 1 ақпанынан бастап 
қолжетімді болады.

Сонымен бірге, Көрмеге Ұлы Отан соғысына қатысқандар 
мен мүгедектер, мүмкіндігі шектеулі тұлғалар, жетім балалар 
және 6 жасқа дейінгі балалар еркін кіретін болады. Сондайақ, 
зейнеткерлер, көп балалы аналар, студенттер мен оқушылар үшін 
арнайы жеңілдікті билеттер қарастырылған.

2016 жылы бойы және 2017 жылдың 9 маусымына дейін 
билеттерді алдын ала сату іске қосылды. Ал 10 желтоқсаннан 
бастап билеттердің оффлайн сатылымы басталады.

Билет түрлері жайында барлық мәліметті tickets.
expo2017astana.com сайтынан білуге болады.

ЖОБА

«Қызылорда облысының жердің 
пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 

Ережесін бекіту туралы

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

1. Қоса берілген «Қызылорда облысының жердің пайда
ланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінің Ережесі бекітілсін.

2. «Қызылорда облысының жердің пайдаланылуы мен 
қорғалуын бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесі осы 
қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

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

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

Қызылорда облысының 
                әкімі                                                Қ. Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің
2016 жылғы « ___ »_________ № ____
қаулысымен бекітілген

«Қызылорда облысының жердiң пайдаланылуы мен 
қорғалуын бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 

Ережесі

1. Жалпы ережелер

1. «Қызылорда облысының жердiң пайдаланылуы мен 
қорғалуын бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан 
әрі  Басқарма) Қызылорда облысында жердiң пайдаланылуы 
мен қорғалуына мемлекеттік бақылау функцияларын жүзеге 
асыруға Қызылорда облысының әкімдігі уәкілеттік берген 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып та
былады. 

2. Басқарманың құрылтайшысы Қызылорда облысының 
әкімдігі болып табылады. Басқармаға қатысты коммуналдық 
меншік құқығының субъектісі болып «Қызылорда облысының 
қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі табылады.

3. Басқарма өз қызметiн Қазақстан Республикасының Кон
ституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының 
Президентi мен Үкiметiнiң актiлерiне, өзге де нормативтiк 
құқықтық актiлерге, сондайақ, осы Ережеге сәйкес жүзеге 
асырады.

4. Басқарма мемлекеттiк мекеме ұйымдыққұқықтық 
нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттiк тiлде 
өз атауы бар мөрi мен мөртаңбалары, белгiленген үлгiдегi 
бланкiлерi, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
қазынашылық органдарында шоттары болады.

5. Басқарма азаматтыққұқықтық қатынастарға өз аты
нан түседi.

6. Басқарма егер заңнамаға сәйкес осыған уәкiлеттiк 
берiлген болса, мемлекеттiң атынан азаматтыққұқықтық 
қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

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

8. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимитi 
қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекiтiледi.

9. Заңды тұлғаның тұрған жері: индексі 120008, Қазақстан 
Республикасы, Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Чай
ковский көшесі, № 13.

10. Мемлекеттік органның толық атауы  «Қызылорда 
облысының жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі.

11. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып та
былады. 

12. Басқарманың қызметін қаржыландыру облыстық 
бюджеттен жүзеге асырылады.

13. Басқармаға кәсiпкерлiк субъектiлерiмен Басқарманың 
функциялары болып табылатын мiндеттердi орындау 
тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

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

2. Басқарманың миссиясы, негізгі міндеттері,
функциялары, құқықтары мен міндеттері

14. Басқарманың миссиясы: жердiң пайдаланылуы мен 
қорғалуына мемлекеттік бақылау саласындағы мемлекеттік са
ясатты іске асыру.

15. Негізгі міндеттері: мемлекеттiк органдардың, жеке, 
заңды тұлғалардың және лауазымды адамдардың Қазақстан 
Республикасы жер заңнамасының сақталуын; Қазақстан Ре
спубликасы заңнамасының бұзылуын анықтауды және жою
ды; азаматтар мен заңды тұлғалардың бұзылған құқықтарын 
қалпына келтiрудi; жер учаскелерiн пайдалану ережелерiнiң 
сақталуын қамтамасыз ету.

16. Функциялары:
1) мемлекеттiк органдардың, кәсiпорындардың, 

мекемелердiң, ұйымдар мен азаматтардың Қазақстан 
Республикасының жер заңнамасын, жер учаскелерiн ныса
налы мақсатына сәйкес пайдаланудың белгiленген режимiн 
сақтауына;

жер учаскелерiн өз бетiнше иеленiп алуға жол бермеуге;
жер учаскелерiнiң меншiк иелерi мен жер 

пайдаланушылардың құқықтарының сақталуына;
жер учаскелерiнiң меншiк иелерi мен жер 

пайдаланушылардың топырақтың құнарлылығын қалпына 
келтiру және сақтау жөнiндегi                                  ұйымдастыру
шаруашылық, агротехникалық, орман мелиорациялық және 
эрозияға қарсы гидротехникалық iсшаралар кешенiн уақтылы 
және дұрыс жүргiзуіне;

жер учаскелерiнiң меншiк иелерi мен жер 
пайдаланушылардың өздерiнде жердiң баржоғы, олардың 
жайкүйi мен пайдаланылуы туралы мәлiметтердi мемлекеттiк 
органдарға уақтылы беруіне;

жердiң жайкүйiне әсер ететiн тұрғын жай және өндiрiстiк 
объектiлердiң жобалануына, орналастырылуы мен салынуына;

жердi жақсарту жөнiндегi, топырақ эрозиясының, 
тұздану, батпақтану, су басу, шөлейттену, құрғақтану, 
тығыздалу, қоқыстану, ластану және жердiң тозуын туғызатын 
басқа да процестердiң салдарын болғызбау мен жою жөнiндегi  
iсшаралардың уақтылы және сапалы орындалуына;

азаматтардың өздерiне жер учаскелерiн беру тура
лы өтініштерін (өтiнiшхаттарын) қараудың белгiленген 
мерзiмдерiнiң сақталуына;

межелiк белгiлердiң сақталуына;
жергiлiктi атқарушы органдар уақытша жер пайдалануға 

берген жердiң
уақтылы қайтарылуына;
бүлiнген жердiң қалпына келтірілуіне;
жердiң бүлiнуiне байланысты жұмыстар жүргiзiлген 

кезде топырақтың құнарлы қабатының сыдырып алынуына, 
сақталуына және пайдаланылуына;

жердi пайдалану мен қорғау жөнiндегi жерге орналасты
ру жобаларының және басқа да жобалардың жүзеге асырылу

ына мемлекеттік бақылауды ұйымдастырады және жүргізеді; 
2) жер заңнамасының анықталған бұзушылықтарын жою 

жөніндегі орындалуға міндетті нұсқамаларды беруді;
3) жер заңнамасы саласындағы әкімшілік құқық 

бұзушылық туралы істерді қарауды;
4) «Қазақстан Республикасының Жер кодексі» Қазақстан 

Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Кодексінің 148
бабы 1тармағының 4) тармақшасында көрсетілген мәселелер 
бойынша сотқа талап қоюды дайындауды және беруді;

5) пайдаланылмай жатқан не Қазақстан Республикасының 
заңнамасын бұза отырып пайдаланылып жатқан жерді анықтау 
және мемлекеттік меншікке қайтаруды;

6) егер құрылыс, пайдалы қазбалар кен орындарын 
қазу, объектілерді пайдалану, геологиялықбарлау және басқа 
жұмыстар жер заңнамасын, жерді пайдаланудың белгіленген 
режимін бұза отырып жүзеге асырылып жатса, сондайақ, бұл 
жұмыстар сараптамадан өтпеген немесе теріс қорытынды алған 
жобалар бойынша жүргізіліп жатса, оларды тоқтата тұруды;

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

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

функцияларын жүзеге асыру үшін заңнамада бекітілген 
тәртіппен:

мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауа
зымды тұлғаларынан қажетті ақпараттар мен материалдарды 
сұрауға және алуға;

өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша кеңестер, семи
нарлар, конференциялар өткізуге;

қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де 
құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.

2)  Басқарма:
заңды және негізделген шешімдер қабылдауға;
қабылданған шешімдердің орындалуын бақылауды 

қамтамасыз етуге;
жеке және заңды тұлғалардың Басқармаға жолдаған 

өтініштерін қарайды, олардың орындалуын бақылайды, 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
жағдайларда және тәртіппен олар бойынша жауаптар беруге;

жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін 
қабылдауды ұйымдастыруға;

қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де 
міндеттерді іске асыруға міндетті.

3. Басқарманың қызметін ұйымдастыру

18. Басқармаға басшылықты Басқармаға жүктелген 
міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге 
асыруға дербес жауапты болатын бірінші басшы жүзеге асы
рады.

19. Басқарманың бірінші басшысын облыс әкімі қызметке 
тағайындайды және қызметтен босатады.

20. Басқарманың бірінші басшысының Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес қызметке 
тағайындалатын және қызметтен босатылатын орынбасары бо
лады.

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

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

де ұйымдарда Басқарманы бiлдiредi;
3) Қызылорда облысының жердi пайдалану мен қорғау 

жөнiндегi бас мемлекеттiк инспекторы болып табылады;
4) еңбек қатынастары мәселелері өз құзыретіне жата

тын Басқарма қызметкерлерін заңнамаға сәйкес қызметке 
тағайындайды және қызметтен босатады;

5) стратегиялық және бағдарламалық құжаттардың 
әзірленуін қамтамасыз етеді;

6) еңбек қатынастары мәселелері өз құзыретіне жататын 

Басқарма қызметкерлеріне заңнамада белгіленген тәртіппен 
тәртіптік жаза қолданады және көтермелеу шараларын 
қабылдайды;

7) бұйрықтарға қол қояды;
8) Басқарма атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
9) шарттар жасасады;
10) сенімхаттар береді;
11) сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл жөніндегі 

жұмысты ұйымдастыруға дербес жауапты болады;
12) Басқарманың жұмысын ұйымдастырады, үйлестіреді 

және бақылайды;
13) облыс әкімдігі мен әкімінің актiлерi мен тапсырмала

рын орындайды;
14) Басқарманың құрылымдық бөлiмшелерi туралы 

ережелердi бекiтедi;;
15) құзыретi шегiнде нормативтiк құқықтық актiлердiң 

жобаларын әзiрлеудi ұйымдастырады;
16) қызметтік этика нормаларының сақталуын 

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

жеке қабылдау кестесін бекітеді;
19) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген 

басқа да өкілеттіктерді жүзеге асырады.
Басқарманың бірінші басшысы болмаған кезеңде оның 

өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыра
тын тұлға орындайды.

22. Бірінші басшы өз орынбасарының өкілеттігін  
қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгілейді.

23. Басқарманың жұмыс режимі:
1) Басқарма дүйсенбі және жұма аралығында аптасына 5 

(бес) күн жұмыс істейді;
2) Басқарманың жұмыс уақыты жергілікті уақыт бойын

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

3) Басқарма сенбі және жексенбі күндері, сондайақ, 
Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мере
ке күндері жұмыс істемейді.

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

4. Басқарманың мүлкі

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

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

26. Басқармаға бекітілген мүлік облыстық коммуналдық 
мүлікке жатады.

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

5. Басқарманы қайта ұйымдастыру 
және тарату

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

Басқарма таратылған жағдайда оның мүлкiн пайдалану 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асы
рылады.

Хабарландыру
Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасы облыс тұрғындары үшін 

АҚПАРАТТЫҚ ҚЫЗМЕТ ҰСЫНАДЫ. Кәсіпкерлерді ақпараттық қамту 
қызметі әрекет етуші және кәсіпті жаңадан  бастаған кәсіпкерлерге, сонымен қатар 
кәсіпкерлік бастамасы бар тұрғындарға облыстың барлық аудандарында орналасқан 
Кәсіпкерлерді қолдау орталықтарында көрсетіледі.

Келесідей қызмет түрлерін ұсынылады:
1) Орта және шағын кәсіпкерлікті, кәсібін жаңадан бастағысы келетін 

тұрғындарды мемлекеттік қолдау жайлы ақпараттандыру
2) Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерін қолдаудың «Бір терезе» 

ұстанымы негізінде мемлекеттік қаржылай емес көмек түрі
3) Орта және шағын кәсіпкерлік, жаңадан басталатын кәсіпкерлік 

субъектісіне мемлекеттік қаржылай емес көмекті функциональды түрде жүзеге 
асыру

4)  Қаржылай емес көмекті алу үшін шағын және орта кәсіпкерлерден және 
кәсіпкерлікті жаңадан бастағысы келетін тұрғындардың арызын жинау.

5)   Кәсіпкерлікпен айналысу үшін, оны ашу және жүргізуге кеңес беруқызметі
6)   Қаржылық институттарымен жұмыс жасау талаптары түсіндіріледі.
ҚЫЗМЕТТЕР АҚЫСЫЗ ТҮРДЕ КӨРСЕТІЛЕДІ.  
Жоғарыда көрсетілген қызмет түрлерін Қызылорда қаласы, Әйтеке би, 28 мекен

жайында орналасқан Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасынан алуға болады.
Облыс аудандарындағы  Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасының 

филиалындағы Кәсіпкерлікті қолдау орталықтарында №1 және №4 қызмет түрлері, 
ал қалған қызмет түрлері кәсіпкерлер өтініші бойынша құралған  кестеге сәйкес 
көрсетіледі.

Кәсіпкерлікті қолдау орталықтардың мекен-жайы:
Арал ауданы – Арал қ., Бақтыбай батыр к-сі, 46 үй, тел.:8/72433/79199
Қазалы ауданы – 
1.  Әйтеке би кенті – Әйтеке би к-сі,  9 «а» үй, тел.:8/72438/79243
2.  Қазалы қ., Жалаңтөс баһадүр к-сі, 23 үй, тел.:8/72438/79243
Қармақшы ауданы – Жосалы кенті, Рысқұлов к-сі, 8 үй, тел.:8/72437/79120
Жалағаш ауданы –  Жалағаш кенті, Сәрке батыр к-сі, 7 үй, 8/72431/79199
Сырдария ауданы – Сырдария кенті, Қонаев к-сі, 12 үй, 8/72436/79179
Шиелі ауданы –  Шиелі кенті, Рысқұлов к-сі, 5 үй, тел.:8/72432/79255
Жаңақорған ауданы –  Жаңақорған кенті, А.Иманов к-сі, 134 «а» үй, 

тел.:8/72435/79120.
Анықтама үшін телефон: 40-08-74, 40-02-02. Сall-Center - 597960.

***
Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасы «Кәсіпкерлер үшін сервистік 

қолдау»  компонентінің басталғандығын хабарлайды.
Ұсынылатын қызмет түрлері:
1. Бухгалтерлік және салықтық есепті жүргізуге, сондай-ақ статистикалық 

есептілікті жасауға байланысты қызметтер
2. Кедендік рәсімдер бойынша қызметтер
3. Менеджмент жүйелерін енгізу бойынша консультация беру және бүкіл 

процесті толық сүйемелдеу
4. Заң қызметтерін көрсету
5. Маркетинг мәселелері бойынша қызметтер
6. Ақпараттық технологияларға қызмет көрсету саласындағы 

консультациялар
7. Мемлекеттік сатып алулармен, ұлттық компаниялардың және жер 

қойнауын пайдаланушылардың сатып алуларымен байланысты көрсетілетін 
қызметтер

8. Менеджмент сұрақтары бойынша қызмет көрсету
ҚЫЗМЕТТЕР АҚЫСЫЗ ТҮРДЕ КӨРСЕТІЛЕДІ.  
Жоғарыда көрсетілген қызмет түрлерін Қызылорда қаласы, Әйтеке би, 28 мекен

жайында орналасқан Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасынан алуға болады.
Облыс аудандарындағы  Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасының 

филиалындағы Кәсіпкерлікті қолдау орталықтарында №1 және №4 қызмет түрлері, 
ал қалған қызмет түрлері кәсіпкерлер өтініші бойынша құралған  кестеге сәйкес 
көрсетіледі.

Кәсіпкерлікті қолдау орталықтардың мекен-жайы:
Арал ауданы – Арал қ., Бақтыбай батыр к-сі, 46 үй, тел.:8/72433/79199
Қазалы ауданы – 
1.  Әйтеке би кенті – Әйтеке би к-сі,  9 «а» үй, тел.:8/72438/79243
2.  Қазалы қ., Жалаңтөс баһадүр к-сі, 23 үй, тел.:8/72438/79243
Қармақшы ауданы – Жосалы кенті, Рысқұлов к-сі, 8 үй, тел.:8/72437/79120
Жалағаш ауданы –  Жалағаш кенті, Сәрке батыр к-сі, 7 үй, 8/72431/79199
Сырдария ауданы – Сырдария кенті, Қонаев к-сі, 12 үй, 8/72436/79179
Шиелі ауданы –  Шиелі кенті, Рысқұлов к-сі, 5 үй, тел.:8/72432/79255
Жаңақорған ауданы –  Жаңақорған кенті, А.Иманов к-сі, 134 «а» үй, 

тел.:8/72435/79120.
Анықтама үшін телефон: 40-08-74, 40-02-02. Сall-Center - 597960.

«денсаулық керуені»  ЖолҒа шықты
Қазақстан Республикасы Конституция күніне орай, 2225 тамыз 

аралығында жылжымалы медициналық кешеннің көмегімен Арал, 
Жаңақорған, Сырдария аудандары елді мекендерінің тұрғындары 
медициналық тексеруден өтеді.  

«Денсаулық керуені» акциясы қараша айына дейін жалғасып, 7 
ауданның елді мекен тұрғындарының денсаулығын медициналық 
мамандандырылған тексеруден өткізетін болады.

арЗан баҒа қайда бар?
Облыстық ауыл шаруашылығы 

басқармасының ақпараттық- 
маркетингтік жүйесі арқылы күнделікті 

негізгі азық-түлік өнімдерінің 
бағаларына мониторинг жүргізілуде. 

Мониторингтің нәтижесінде бүгінгі күні 
ең арзан өнімдерді облыс аудандары 

мен Қызылорда қаласының төмендегі 
сауда үйлері мен базарларынан алуға 

болатындығын хабарлаймыз.

Қызылорда қаласы бойынша «Дәмді» әлеуметтік 
дүкендерінде күріш –180, жұмыртқа – 19, нан – 55, 
қант – 250, тұз – 45, арпа жармасы – 140, тары – 140, 
сары май – 450,  өсімдік майы – 365, 1 сұрыпты ұн 85 
теңгеден  сатылуда. 

«Мирас» сауда үйінің ауласында орналасқан 
қоймада картоп – 85, пияз – 75, сәбіз – 85, қырыққабат 
– 100, қызылша  80 теңгеден сатылуда. 

Арал ауданы. Арал қаласының жеке кәсіпкері 
С.Саяновтың «Саян ата», «Қуантқан» дүкендерінде 
картоп – 90100, пияз – 7580, сәбіз –120130,  
қырыққабат – 130150, «Алтай» базарының жанындағы 
жеке кәсіпкер Р.Көшербаеваның дүкенінде  картоп 
– 80, пияз – 80,  сәбіз – 120,  қырыққабат  100120 
теңгеден  сатылуда.

Қазалы ауданы. «Әлеуметтік сауда дүкені» қант – 
260,  сиыр еті –1100, қой еті – 1200, күріш – 165, пияз 
– 80, картоп – 110, жұмыртқа – 19,  қарақұмық жармасы 
– 350 теңгеден сатылып жатыр. «Фея перизат» сауда 
үйінде қырыққабат – 100, пияз – 70, картоп – 90, сәбіз – 
80, қызылша 100 теңгеден сатылуда. 

Қармақшы  ауданы. «Сұлтан» сауда орталығы, 

«Орда» көтерме сауда орталығы және «Жандос» 
дүкендерінде картоп – 80, сәбіз  – 100, жуа – 7080, 
жұмыртқа – 20, 1 мұрыпты ұн – 8490, нан – 55, тауық 
еті – 480540,  өсімдік майы 310390 теңгеден сатылуда. 
«Таңсықбай», «Бибінұр» базарларында картоп – 90, 
жуа – 7580, сәбіз – 100110, қырыққабат 7080 теңгеден 
сатылуда.

Жалағаш ауданы. «Бәйтерек», «Жібек» 
базарларында өсімдік майы – 360,  картоп – 80,   сәбіз 
– 90, пияз – 80,   жұмыртқа – 20, «Ақниет», «Айдана» 
және «Қаракөз» дүкендерінде І сұрыпты бидай ұны –  
7595, нан – 50, жұмыртқа – 20, өсімдік майы   360, пияз 
– 70, сәбіз – 90, картоп – 95,  тауық еті – 500, күріш 160 
теңге.  

Сырдария ауданы. «Өркен» және  «Серікбол» 
дүкендерінде  нан бағасы – 50, өсімдік майы – 340380, 
қант – 210220, картоп – 8090, сәбіз  – 90110, пияз – 
75, қырыққабат – 90, тауық еті – 480530, жұмыртқа 
– 1718, «Бақытжан», «Нұр» дүкендерінде  жұмыртқа  
– 19, өсімдік майы – 380, қант  240 теңгеден сатылуда. 
«Коммуналдық» базарында нан – 45, өсімдік майы – 
380,  қант – 250, жұмыртқа – 20, тауық еті 520 теңге. 

Шиелі ауданы. «Ә.Шорабаев» базарында картоп 
– 100, пияз – 80, сәбіз – 80, қырыққабат – 100, өсімдік 
майы – 350, қант – 270, жұмыртқа –  20, тауық еті – 
550, ет – 1100, тұз 40 теңгеден. Сонымен қатар, І сортты 
бидай ұны 8298  теңгеден сатылып жатыр.

Жаңақорған ауданы. «Мағжан», «Заңғар», 
«Сырдария», «Кәусар», «Нұрәділ» және «Нұрасыл» 
дүкендерінде 1 сұрыпты ұн – 8494, нан –  5070, 
өсімдік майы – 310390, картоп – 90100, пияз – 7080, 
сәбіз – 80100, тауық еті – 480540, жұмыртқа 1516 
теңге болса,  «Нұр» базарында  ет –  11001200, жуа – 
80, сәбіз – 90, қырыққабат – 110, картоп   100 теңгеден 
сатылуда. 

қыЗылорда облысындаҒы мүлікті 
Жария ету барысы туралы

Қызылорда облысында мүлікті жария ету жұмыстары жалғасуда.
2016 жылдың 15 тамыздағы жағдайы бойынша Қызылорда 

облысында мүлікті жария етуге барлығы 1569 өтініш бойынша 
1868 жылжымайтын мүліктерді жария етуге берілген. Оның ішінде 
тұрғын емес үйжайлар бойынша – 1053 өтініш,  соның ішінде 
коммерциялық объектілер бойынша – 871 өтініш, тұрғын үй 
бойынша – 815 өтініш. Келіп түскен өтініштер бойынша мүліктердің 
жалпы бағасы 13,7 млрд теңгені құрады. 

1328 өтініш  бойынша  жалпы құны 12,6 млрд теңге болатын 
1577 нысан жария етілген.

 
Қызылорда облысының қаржы басқармасы.

ЖарамсыЗ деп есептелсін
Аширов Ерлан Сеиткамаловичтің атына Қызылорда қаласы, Қ.Бекниязов 

көшесі, 23 үй мекенжайы бойынша 17.03.2014 жылы берілген №0228234 
жер учаскесіне жекеменшік құқығын беретін актісі, техникалық паспорты 
(кадастрлық номері: 10-156-021-1348) жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп есептелсін.

***
Садуакасов Маулен Куандыковичтің 1984 жылы Арал ауданындағы 

№248 мектепті бітіргені жөнінде берілген КГ №371268 аттестаты жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін. 

***
Мақұлбеков Жалғас Сыздықұлының  Қызылорда облысы,  Жаңақорған 

ауданындағы  №51 орта  мектебінің  9 сыныбын бітіргені  жөнінде  20.06.1992  
жылы  берілген  А  №021083 куәлігі  жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің ректо-
раты мен ұжымы гуманитарлық-педагогикалық факультетінің физика және 
математика кафедрасының академиялық профессоры, физика-математика 
ғылымдарының кандидаты Арыстанбек Қонысқа анасы 

Бибіханның
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

***
Жосалы кентіндегі №27 орта мектебінің 1983 жылғы түлектері сынып-

тастары
 Құдабаев Қайрат Әлиақбарұлының

қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-туыстарына 
қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.
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«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» 
АҚ-ның офисінде жас геологтардың IV 
Қазақстандық далалық Олипиадасында 
облысымыздың намысын қорғаған жас 
геологтармен компания басшылығының 
кездесуі болып өтті.

Жас геологтардың жарыстары Ақ-
мо ла облысының Қатаркөл поселке-
сіндегі Щучье-Бурабай курорт ты ай-
ма  ғының аумағында орналас қан ба ла -
лардың «Звездный» сауықтыру ор та-
лы ғында болып өтті. Олимпиа даның 
ұйымдастырушылары – ҚР Инвес-
тициялар және даму министр лігі, ҚР 
Минералдық ресурстар министр лігінің 
Геология және жер қойнауын пайдалану 
комитеті, «Қазгеология» Ұлттық гео-
ло гиялық барлау компаниясы қолдау 
білдірген «Жас геолог» Корпоративтік 
қоры.

Жарыстарға Қазақстаннан, Ресей-
ден және Қырғызстаннан келген 21 
команданың орта мектептер мен 
колледждерде оқитын шәкірт тер 
қатысты. Біздің еліміздің атынан Алма-
ты, Атырау, Ақтөбе, Маңғыс тау, Өске-
мен, Петропавл және Қызылор дадан 
келген ұжымдар қатысты. 

Облысымыздың намысын «Адамас» 
командасының жас геологтары қорғады. 
Жас қызылордалықтардың далалық 
олимпиадаға қатысуы «ПетроҚазақстан 
Құмкөл Ресорсиз» АҚ-ның қаржылай 
қолдауының арқасында мүмкін бол ды. 
Компания киім-кешекке, көлік қыз-
метіне, қолданбалы геологиялық мате-
риалдарды сатып алуға жұмсалған шы-
ғындарды және басқаларды өз мойнына 
алды.  

– Геолог мамандығы – сан алуан 
пайдалы қазбаларға және түсті метал-
дардың бай кеніштеріне ие Қазақстан 
үшін басым бағыттардың бірі, – деп атап 
өтті «ПҚҚР» АҚ басқарма төрағасы 
Цинь Хунвэй. Аталған олимпиада 
болашақта геолог мамандығын таңдауға 
және жер қойнауын барлаушылардың 
алғашқы ізашарлары болуларыңызға 
көмектеседі. Бұл – Қызылорда коман-
да сының осындай жарыстарға қатысуы-
ның алғашқы тәжірибесі. Келешекте 
нәтижелер бұдан да тәуір болады деп 
үміттенемін. Сол сияқты өз табы сы ар-
қылы команда бүкіл облыс абы ройын 
өзгелерге паш етті, өйткені ол Олим-
пиадада компанияның атынан емес, 
күллі аймақтың атынан сынға түсті. 

– Команда құрамына дарынды бала-

ларға арналған №9 қазақ-түрік лицей-
интернатының, Қ.Мұхамеджанов атын-
дағы №1 мектеп-гимназияның  жә не №2 
«Мұрагер» мектебінің 8 жоғары сынып 
оқушылары кірді, – деп әңгі мелейді 
делегация басшыларының бірі, «ПҚҚР» 
АҚ-ның геофизигі Еркін Үм бетқұлов. 
– Олар сәуір айында өткізілген тес-
тілеуден кейін іріктеліп алынды. Со-
дан кейін олимпиадаға дайындық бас-
талды – оларды теорияға оқытып-үй-
ретті, кеніштерде практикадан өткізді. 
Командаға алмас мағынасын білдіретін 
«Адамас» атауын берген. 

«Адамас» басшыларының бірі, 
«ПҚҚР» АҚ-ның геологы Бөгенбай 
Ержанов жеткіншектерге көрсеткен 
қол дауы үшін «ПҚҚР» АҚ-ның бас-
қарма төрағасы Цинь Хунвэйге алғыс 
айтып, оған  ҚР Минералдық ресурс тар 
министрлігі Геология және жер қой-
науын пайдалану комитетінің төрағасы  
Базарбай  Нұрабаевтың алғыс хатын 
табыс етті.  

– «ПетроКазақстан» компаниясы, 
сонымен қатар, қызылордалық жастар-
дың кәсіби бағдарын қалыптастыру, 
мектеп оқушыларының геология ғы-
лымдарын оқып-үйренуге қызығушы-
лығын арттыру бойынша жұмыс атқа-
рып келеді, – дейді Бөгенбай Ержа нов. 
– Жас геологтардың далалық олим-
пиа дасы шәкірттерге өз білімдерін іс 
жүзінде жүзеге асыруға, өздерінің бар-
лық теориялық мүмкіндіктерін палеон-
тология, петрография, минералогия, 
гид рогеология, пайдалы қазбалардың 
геоло гиясы салалары бойынша жинақта-
ған теориялық білімдерін пайдалануға 
тамаша мүмкіндік берді.   

Жарыстардың қорытындылары 
бой ынша жалпыкомандалық есепте 
бірін ші орынды Өскеменнен келген 
– «Рудный Алтай», екінші орынды – 
«Ақпан» (Ақтөбе), үшінші орынды 
«Атырау» командалары жеңіп алды. 
Ал қызылордалық «Адамас» өзінің 
алғашқы маусымында бесінші орынға 
көтерілді! Мамандардың ешбірі де Сыр 
жерінің жас геологтарының мұндай 
табысты өнер көрсетуін күткен жоқ 
еді. Біздің команданың тізіміне Диас 
Исламбаев, Санжар Қайымов, Жәнібек 
Айғұлиев, Әли Тілек, Азамат Мұқтар, 
Арман Пірманов, Әзімхан Шаншархан 
және Нұрымжан Сапар кірді.

Айдос ӘБСАТ.

Жас геологтар олимпиадасы

 «ПҚҚР» АҚ: БОЛАШАҚ 
ГЕОЛОГТАР ДАЯРЛАЙМЫЗ

«Мектепке жол» акциясы 
аясында тұрмысы төмен 

отбасы ларда тәрбиеленетін 
10 балаға көмек ретінде 

оқушы сөмкесі мен спорттық 
киімдер ұсынылды. Халық
аралық «Қазақ тілі» қоғамы 

Қызылорда облыстық 
филиалы ұйымдастырған 

шарада филиал төрағасы, 
республикалық «Тіл 

сақшысы» газетінің бас 
редакторы Сәдуақас Аңсат 

сөз алып, балаларға қажетті 
құралдарды табыс етті.

– Өткен жылы  тұрмысы төмен 
отбасыдан шыққан балаларға қол 
ұшын берген едік. Биыл сол дәстүрді 
жалғастырып отырмыз. Алдағы 
уақытта да осындай шаралардың 
ортасынан табылатын боламыз. 
Себебі бала – біздің болашағымыз. 
Олардың білімді, жан-жақты болып 
өсуіне қоғам болып атсалысуымыз 
керек, – деді ол. 

Шара соңында көпбалалы ана 
Гүлбаршын Кенжебек ұйымдас-
тырушылардың жомарттық таны-
тып, оқушылардың керек-жарағын 
түгендеуге атсалысқанына ризашы-
лық білдірді. 

– «Мектепке жол» акциясының 
арқасында балаларымызды елеп, аз 
да болса көмек көрсетуде. Баланың 
қуанғаны – баршамыздың қуаны-
шымыз. Ұйымдастыру шыларға ал-
ғы сымыз шексіз, – деді ол. 

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ.

БАЛАҒА ҚУАНЫШ 
СЫЙЛАҒАН 

Шиелі аудандық әкімшілігінің 
мәжіліс залында «Мектепке жол!» 

республикалық акциясы болып өтті. 
Акция – мемлекет басшысының 
тапсырмасымен оқушылардың 

мектепке толық баруын қамтамасыз 
ету, аз қамтамасыз етілген және 

көпбалалы отбасынан шыққан 
оқушыларға, жетім балаларға, 

атааналарының қамқорлығынсыз 
қалған балаларға қолдау көрсету 

және әлеуметтік себептер 
бойынша мектепке балалардың 

келмеуінің алдын алу мақсатында 
ұйымдастырылды. 

Үстіміздегі жылы жалпы 16 264 бала білім 
алатын болса, 2047 бала мектеп табалдырығын 
аттамақ. Аталған акцияға аудандық бюджеттен 
11 млн теңге бөлу жоспарланса, одан өзге 
бюджеттен тыс көздерден аудан бойынша 
тізімге енгізілген 1890 балаға акция аясында 
қайырымдылық көмектер көрсетіледі. 

Сондай-ақ, жергілікті бюджет есебінен 
«Көкжиек–Горизонт» баспасынан 1-сыныпқа 
келетін балаларға арналған Елбасы Н.Назар-
баев тың «Менің Отаным – Қазақстан» атты 
2047 дана сыйлық кітабы 1 қыркүйек – 
«Білім күні» мектеп табалдырығын аттаған 
оқушыларға салтанатты түрде табыс етіледі. 

Шиелі аудандық әкімгершілік залында 
аудан әкімі Қайратбек Сәрсенбаев, жиналған 
бір топ мектеп оқушыларына бүлдіршіндерге 
деген зор сеніммен «Мектепке жол!» 
республикалық акциясы аясында мектеп 
жабдықтарын, сыйлықтарын өз қолымен 
табыстап, балақайларға шат-шадыман күлкі, 
қуаныш сыйлады.    

Бал-бұл жанған бүлдіршіндердің келбеті – 
бәрінен қымбат!

Н.НАЗЫМХАНҰЛЫ. 
Шиелі ауданы.ТІ
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Олимпиада 
күнделігі

Бразилия жеріндегі байрақты 
бәсекеде саңлақ спортшыларымыз топ 

жарып,  ел қоржынындағы медальдар 
санын еселеді. 69 кг салмақ дәрежесінде 

сынға түскен спортшымыз Данияр 
Елеусінов финалда өзбек спортшысы 

Шахрам Гиясовты айқын басымдықпен 
жеңіп, РИО төрінде көк байрағымызды 

биіктен желбіретті.

Айта кетейік, аталған салмақта 2004 жылы 
Афина олимпиадасында Бақтияр Артаев, 2008 
жылы Бейжіңде Бақыт Сәрсекбаев және 2012 
жылы Лондонда Серік Сәпиев Олимпиада 
жүлдегері атанса, биыл тағы Рио-де-Жанейро 
Олимпиадасында төртінші спортшымыз Данияр 
Елеусінов топ жарып отыр. Ел сенімін ақтаған 
былғары қолғап шебері бұл жеңісін барша қазақ 
жұртына арнайтынын жеткізді.

Данияр Елеусіновтың алтын медалімен қатар 
ел қоржыны тағы 2 күміс, екі қоламен толықты. 
Бокстан 81 келі салмақ дәрежесінде күш сынасқан 
Әділбек Ниязымбетов РИО Олимпиадасының 
күміс жүлдегері атанды. Финалда отандасымыз 
кубалық боксшы Хулио Сесар Ла Круспен қолғап 
түйістірді. Тартысты бәсекеде саңлақ спортшымыз 
3:0 есебімен қарсыласына жол берді. 

Бірінші раундтан бастап Әділбек белсенділік 
танытып, ширақ шабуылдарымен алға ұмтыла 
түсті. Дегенмен, бірінші раундта төрешілер 
кубалыққа басымдықты берді. Ал екінші раундта 
Әділбек Ниязымбетовтің бірнеше соққысы дәл 
тигенмен, төрешілер ұпайды Хулио Сесар Ла 
Крустың еншісіне жазды. Шешуші раундта 
да барын салып жұдырықтасқан отандасымыз 
қарсыласына оңайлықпен есе жіберген жоқ. 
Осылайша күміс жүлдені еншілеген былғары 
қолғап шебері қазақ елінің қоржынына 13-медальді 
салды. 

Боксшыларымыз медальдар санын еселеп 
жат қанда Гүзел Манюрова да әйелдер күресінен 
Олимпиада ойындарының күміс жүлдегері атанды. 
75 кг салмақ дәрежесінде сынға түскен саңлақ 
спортшы қарсыластарын айқын басымдықпен 

жеңіп, финалға шықты. Ал шешуші сайыста кана-
далық қарсыласына 0:6 есебімен жол берген 38 
жастағы отандасымыз ел қоржынына 5-ші  күмісті 
сыйға тартты. 

Балуан қыздарымыз үшін Рио Олимпиадасы 
сәтті аяқталды деуге болады. Жұлдыз Ешімова 

қола медальға күресіп, 5-орынға тұрақтаса, 
Эльмира Сыздықова мен Екатерина Ларионовалар 
қола медаль иеленді.

Кенжетай БАЛҒАБАЙҰЛЫ.

СПОРТШЫЛАРЫМЫЗ 
МЕДАЛЬДАР САНЫН ЕСЕЛЕДІ

«Сыр бойы», «Кызылординские вести», «Ақмешіт апталығы», «Ақмешіт 
жастары» және ауданның барлық басылымдарына хабарландыру 

орналастырғыңыз келсе: 70-00-49, 70-00-52   телефон да ры 
арқылы байланысуға болады. E-maіl: smjarnama@mail.ru


