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Ант қАбылдАу

ТАЗАЛЫҚҚА АРДАГЕРЛЕР ДЕ 
АТСАЛЫСТЫ

Сенбі күні облыс әкімінің орынбасары Қуанышбек Ысқақов Тал-
суат елді мекеніңдегі №2 Қызылорда арнаулы әлеуметтік қызметтер 
көрсету орталығында өткен сенбілікке қатысты. Тазалық күніңдегі 
шараға 300 адам тартылып, 2 мыңға жуық көшет отырғызылды. 
Игілікті шараға қатысқандар қатарында елді мекен ардагерлері де болды. 

Олар облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасы қызметкерлерімен бірге көркейту-көгалдандыру жұмыстарын 
жүргізіп, орталық ауласын тазартуға атсалысты.

Айта кетейік, өткен жылы облыс әкімінің тікелей қолдауымен аталған 
орталық салтанатты түрде ашылып, ел игілігіне пайдалануға берілді. Ғимарат 
заман талабына сай жабдықталған. 

Бүгінгі күні орталықта психоневрологиялық науқасы бар 400-ден астам аза-
мат арнаулы әлеуметтік қызметтермен қамтылып отыр. 

Нұрсұлтан ҚАЗБЕКОВ.

Мерзімді әскери қызметшілер Отанға, 
халқына және Елбасына адал болуға серт берді. 
Жас қызметкерлерге сөз арнаған басқарма 
бастығы Пазылбек Нәлібаев, әскери ант қабылдау 
рәсімі – өмірдегі ерекше әрі қайталанбайтын 
сәт екендігін, бойларында нағыз жігіттікке 
тән қасиеттердің қалып тасатындығын айтып, 
сап түзеген қызметкерлерді ел қорғаған батыр 
бабалардың ерліктерінен үлгі алуға шақырды. 

Рәсімде об лыс тық Ма ман дан дырылған күзет 
қызметі бас қармасының ардагерлер кеңесінің 
төр ағасы Төребек Рыс құлов, жастарды Ант 
қабыл дауларымен  құт тықтады. 

«Ант қабылдау – ежелгі замандар-
дан сақталған дәстүр, оның қазіргі заманғы 
мағынасы, мақсат-мүддесі, халық пен әскердің 
тарихи және ұлттық дәстүрлерінің сипатын 
көрсетеді», – деді ол. 

Салтанатты іс-шара соңы мерекелік 
концерттік бағдарламамен жалғасын тапты. 
Осылайша облыстық Мамандандырылған күзет 
қызметі басқармасының қатары жаңа толқынмен 
толықты.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

ОТАНЫМА АДАЛ ҚЫЗМЕТ ЕТЕМІН

Қызмет алдындағы 
ант қабылдау – 

әрбір жеке құрамға 
қабылданған кіші буын 

әскери қызметкерлердің 
өмірінде айрықша орын 
алатын, мемлекетке, өз 

халқына адал болуға серт 
беретін айтулы

сәттердің бірі. 
Сенбі күні облыс 

орталығындағы Рәміздер 
алаңын да облыстық Маман
дандырылған күзет қызметі 
басқармасына қабылданған 

30 жас қызметкерден Ант 
қабылдау

салтанаты өткізілді. 

ӘЛЕМ МОЙЫНДАҒАН 
ӘЛЕУМЕТТІК ЖҮЙЕ

МедицинАлық сАқтАндыру

Нұрсұлтан Назарбаев бұған дейін бекітілген даму 
бағдарламаларын іске асырудың маңыздылығын, 
олардың орындалуына сапалы бақылау жасау қажет 
екенін атап өтті.

– Бірінші тоқсанның қорытындысы бойын-
ша еліміздің экономикасы 3 пайызға өсті. Бұл – 
бағдарламаларымыздың жүзеге асырылу нәтижесі. 
Осы бағыттағы жұмыстарды жалғастыру қажет 
және жыл соңына дейін көрсеткіштерді артты-
рып, оларды тиімді деңгейде сақтап қалу керек. 
Бұған қажетті алғышарттар бар, – деді Қазақстан 
Президенті.

Сондай-ақ, Елбасы алдағы іс-шаралар жайы-
на тоқталып, оларды ойдағыдай өткізу үшін жан-
жақты дайындық пен бақылау жүргізу қажет екенін 
айтты.

– Таяуда Қазақстанға Түркіменстан 
басшылығының сапармен келуі жоспарлануда. Ал-
дымызда Астанада өтетін Шанхай ынтымақтастық 
ұйымының саммиті, «ЭКСПО-2017» халықаралық 
көрмесі бар. Сонымен қатар, еліміздің одан әрі 
дамуының басты мақсаттары туралы да ұмытпау ке-
рек, – деді Мемлекет басшысы.

Бұдан бөлек, Нұрсұлтан Назарбаев «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақалада қойылған міндеттерді іске асырудың 
маңыздылығын атап өтті.

Қазақстан Президенті алдағы жұмыстар аясын-
да Үкіметке жүктелген жауапкершіліктің жоғары 
екеніне тоқталып, бұл үдеріске жұртшылықты, 
соның ішінде зиялы қауым, жастар, үкіметтік емес 
сектор өкілдерін тарту қажет екенін айтты.

– «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

мақала көп жылдан бері ойда жүрген болатын. 
Қазіргі уақытта мақалада қойылған міндеттерді 
нақты іске асыру жөніндегі жоспар әзірленуде. 
Қаражат қажет ететін жобалар да бар. Алайда, 
олардың көбі республикалық бюджеттен қосымша 
қаржы бөлуді қажет етпейді, – деді Елбасы.

Мемлекет басшысы көптеген қазақстан-
дықтардың айтылған бастамаларды қызу қолдап 
отырғанына назар аударды.

– Күн сайын маған еліміздің әр өңіріндегі 
жұртшылық өкілдерінен мақаладағы ұсынылған 
шешімдерге қолдау білдірген көптеген жедел-
хаттар келіп жатыр. Олардың қатарында түрлі 
шығармашылық ұжымдар, зиялы қауым өкілдері 
және жастар да бар, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Қазақстан Президенті рухани жаңғырудың 
белгіленген бағыттары бойынша жүргізілетін 
жұмыстар жоғары сапалы деңгейде орындалуға тиіс 
екенін атап өтті.

Б.Сағынтаев Елбасыға бірінші тоқсанның 
қорытындысы бойынша қысқамерзімді эконо-
микалық көрсеткіштердің өсіп келе жатқаны ту-
ралы баяндады. Премьер-министрдің мәліметіне 
сәйкес, өнеркәсіптің тау-кен саласындағы және 
қайта өңдеу секторларындағы көрсеткіштер жоғары 
деңгейге жетті.

Сондай-ақ, Б.Сағынтаев Мемлекет басшысына 
Үкімет әкімдіктермен, ірі холдингтермен және ком-
паниялармен бірлесіп қолға алған технологиялық 
жаңғыру жөніндегі жол қартасының әзірлену бары-
сы туралы мәлімдеді.

Кездесу соңында Нұрсұлтан Назарбаев бірқатар 
нақты тапсырма берді.

Елбасы Қазақстан Республикасының 
Премьерминистрі Бақытжан Сағынтаевты 
қабылдады.

Кездесу барысында Мемлекет басшысына 
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық 
бәсекеге қабілеттілік» атты Жолдауды іске 
асыру бағытында  Үкіметтің атқарып жатқан 
жұмысы туралы есеп берілді, сондайақ, 2017 
жылғы бірінші тоқсанның қорытындысы 
бойынша мемлекеттік және салалық 
бағдарламалардың орындалуы жөнінде мәлі
мет ұсынылды.

Кәсіпкерлік қарқын алған кез келген мемлекеттің экономи-
касы жақсара түсетіні сөзсіз. Оны өндіріс саласы дамыған ел-
дерден байқап та жүрміз. Біздің еліміз де кәсіпкерліктің дамуы-
на мүдделі. Сондықтан, мемлекетіміз жыл сайын аталған сала-
ны дамыту мақсатында түрлі бағдарламалар ұсынуда. Жалпы 
кәсіпкерлерді қолдау мен олардың құқығын қорғау мақсатында 
Сыр елінде де ауқымды жұмыстар атқарылуда. Нәтижесінде, 
жергілікті кәсіпкерлер қатары артып келеді. Мемлекеттік 
бағдарламалардың игілігін көріп, өз ісін жүргізіп отырған 
кәсіпкерлердің бірі – Айкенже Мұханова.

Осыдан үш жыл бұрын «Даму» кәсіпкерлікті дамыту 
қоры» АҚ-ның облыстық филиалы мамандарынан мемлекеттік 
бағдарламалардың тиімділігі жайында кеңес алған Айкен-
же Мұханова кәсіп ашуға бел буады. «Бизнестің жол картасы 
– 2020» бағдарламасы аясында несие рәсімдеп, жолдасы екеуі 
«Сердце Томирис» балабақшасын ашты. Кәсіпкер отбасындағы 

үш баланы бірдей балабақшаға орналастыру кезінде 
өз идеясын жүзеге асыруды жоспарлайды. Бизне-

сте  тәжірибесі жоқ болса да, 
кәсіп ашсам деген ынта-
сы бар жеке кәсіпкер  тез 
арада жұмысын ойдағыдай 
жүргізіп кетті. 

18 млн теңге не-
сие рәсімдеген Айкен-
же тиісті қаражатқа балабақшаға қажетті 
құрал-жабдықтар сатып алды. Бүгінде 14 пайыздық үстеменің 
7 пайызын кәсіпкер өзі өтесе, қалған 7 пайызын субсидиялау 
арқылы мемлекет төлеп отыр. Бүгінде 30 маманды жұмыспен 
қамтып отырған балабақшада 3 пен 6 жас аралығында 100 бала 
тәрбиеленуде. Жалпы мұнда балаларға да, тәрбиешілерге де 
барлық жағдай жасалған. Тіпті тасымалдау жағынан қиналатын 
ата-аналар сәбиі үшін де арнайы көліктер жұмыс жасайды. «Ба-
лапан» бағдарламасымен кәсібін дөңгелентіп отырған Айкенже 
Мұханова бүгінде кәсіппен айналысамын деушілерге мемлекет 
барлық жағдай жасап отырғанын айтты.

– Жалпы мен кәсібімді жаңадан бастағанымда әрі қарай 
алып кете аламын ба деген сенімсіздеу ой болды. Бірақ тиімді 
бағдарламалардың арқасында жұмысымның жемісін көріп отыр-
мын. Қазір кәсіп ашамын деушілерге барлық жағдай жасалған. 
Тіпті шағын кәсіпкерлікпен айналысамын деушілерге берілетін 
несие көлемін 16 млн теңгеге дейін ұлғайтты. Сонымен қатар, 
қайтарымсыз несие де жыл сайын берілуде. Кәсіпкерлерді 
қолдауға келгенде, әсіресе біздің аймақта ауқымды істердің 
атқарылып жатқанына көзім жетті, – дейді А.Мұханова.

Айкенже балабақша қызметімен шектелмей, басқа да кәсіп 
көзін іздеді. Оған «Даму» қорының мамандары «Damu Start-
up» бағдарламасы арқылы несие рәсімдеуге кеңес береді. 
Сөйтіп қордың 70 пайыз кепілдендіруі арқасында  наубайха-
на құрылысына 20 млн теңге несие рәсімдеді. Нәтижесінде, 
кондитерлік өнімдер әзірлейтін арнайы құрал-жабдықтар сатып 
алды. 5 жылға 14 пайызбен алынған несиенің 7 пайызын өтеуді 
мемлекет мойнына алған.   

– Бастапқыда өндіріс нысанының ашылғанына бір ай тол-
маса да, жұмысымыз қарқынды жүріп жатты. Үш жылдан бері 
тұтынушыға тәулік бойы қызмет көрсетіп келеміз. Әрине, бірінші 
кезекте сапалы әрі дәмді өнім шығару – басты мақсат. Наубайха-
на кішігірім болса да, кәсіпорында 
кондитерлік өнімнің бірнеше 
түрін әзірлейтін нағыз білікті 
мамандар жұмыс жасайды. 
Қазір өндіріс орны 10 адам-
ды жұмыспен қамтып отыр. 

Алдағы уақытта наубайхана ішінен кондитерлік өнімдердің 
басқа да түрлерін шығарып, жұмыс өнімділігін арттыруды қолға 
аламыз. Бұл жаңа жұмыс орындарын ашуға өз септігін тигізеді. 
Кезінде балабақшаны іске қосқанда кәсіпкерлік тәжірибе аз еді. 
Бірақ бізде табысқа жетуіміз тиіс деген табандылық болды. Жұмыс 
беруші ретінде отбасың мен қарамағыңдағы қызметкерлеріңнің 
алдында үлкен жауапкершілікті арқалайсың. Бұл – бизнестегі ба-
сты қағида, – дейді Айкенже Мұханова.

Жеке кәсіпкердің идеясы мол. Оны «Даму» қоры ерекше атап 
өтті. Табысты кәсіпкердің айтуынша, кәсіпкерлік әлеуетті артты-
ру мен бизнесті дамытудың жаңа модельдерін үйрететін оқыту 
семинар-тренингтеріне қатысуы өз пайдасын тигізген. «Іскерлік 
байланыстар» жобасына қатысу арқылы  бизнесмендердің 
тәжірибелерімен алмасты. Сонымен қатар, «Аға сеньорлар» 
компоненті аясында Айкенже Мұханова Канададан  сарапшы 
шақыртып, балабақша персоналын оқыту арқылы біліктіліктерін 
арттырды.

 
Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ.

КӘСІБІН СҮЙГЕН

йкЕНжЕа
Шарада облыс әкімінің орынбаса-

ры Р.Рүстемов жиылғандарды мерекемен 
құттықтап, неміс этномәдени бірлестігінің 
белсенді мүшелерін алғыс хаттармен мара-
паттады. 

Мерекеге келгендердің құрметіне пасха-
ны тойлаудың салты мен дәстүрі көрсетіліп, 
ән мен биге ұласты. 

Германияда байырғы кезден Ostern 
мерекесі көктем нұрын шашқанда тойлана-
тын болған. Негізінде күн мен түннің теңелуі 
мен алғашқы көктем айының толған кезінде 

аталып өтіледі. Пасха – бұл көктем мезгілі 
басталуын білдіретін, соған сай жаңа бастау 
символындай боялған жұмыртқа, мол өнімді 
білдіретін пасха қояны, әртүрлі пісірілген 
нан және тәттілер дайындайды. Немістер 
көктемнің шуағын шашып келген нұрлы ме-
реке – ол жарық, махаббат, үміт және жаңару 
әкеледі деп сенеді. 

Неміс отбасылары есігін ашық қойып, 
үйге келген қонақтарды жылы қарсы алады. 

Ш.АЛТЫНБЕКҚЫЗЫ.

СЕНІМ МЕН СЫйЛАСТЫҚӨткен сенбіде 
облыстық 

«Wiedergeburt» 
неміс этномәдени 

бірлестігі 
«Frohe Ostern» 
мерекесін атап 
өтті. Ол Пасха 

мерекесіне орай-
ластырылды. 

РУхАНи ЖАңҒЫРУДЫ ЖҮзЕГЕ 
АСЫРУ ЖОСпАРЫ ӘзІРЛЕНУДЕ

А.Тоқмағанбетов атындағы мәдениет 
үйінде міндетті әлеуметтік- медици на лық 
сақтандыру (МӘМС) жүйесін ақ парат-
тандыруға байланысты құрылған рес-
публикалық штаб спикері, А.Сызғанов 
атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орта-
лығының директоры Болатбек Баймаханов 
тұрғындармен кездесті.

Елімізде жүзеге асырылғалы отырған 
міндетті әлеуметтік-медициналық сақтан-
дыру жүйесін тұрғындарға түсіндіру, 
жалпыға ортақ жүйе жайында жан-жақты 
ақпарат беру мақсатындағы кездесуді облыс 
әкімінің орынбасары Руслан Рүстемов ашып, 
жүргізіп отырды.

Жиында Медициналық қызметке ақы 
төлеу комитетінің облыс бойынша департа-
мент басшысы Бақыт Исмағамбетов жаңа 
жүйе жайында хабарлама жасады. 

– Елбасының Жолдауында 5 басты 
бағыттың айқындалғанын жақсы біле сіздер. 
Ондағы мақсат – дүниежүзіндегі алдыңғы 
қатарлы елдердің отыз дығына ену. Ал бұл 
мақсатқа жетудің бір тетігі ретінде Жолдауда 
мін детті әлеуметтік медициналық сақтандыру 
жүйесін енгізу арқылы адами капи тал дың са-
пасын арттыру көзделген. «100 нақты қадам» 
Ұлт жоспарының 80 қадамында аталған 
жүйені енгізу туралы айтылып, 2015 жылы 
қарашада «міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру туралы» Заң қабылданды. Со-
дан бері тұрғындар, ел азаматтары арасында 
жалпыға ортақ жүйенің маңыз дылығы мен 
міндеттері кеңінен түсіндіріліп, ақпараттық 
жұмыстар бел сенді жүргізілді. Сондай 
ауқымды жұмыстардың нәтижесінде 2016 
жылы Заң ға толықтырулар мен өзгерістер 
енгізіліп, жүйені жүзеге асыру мерзімі ал ты 
айға кешіктірілді, – деген Б.Исмағамбетов 
жарна мөлшерлемелеріне тоқталды.

Мәселен, халықтың әлеуметтік тұрғы-

дан осал санаттары үшін мемлекеттің 
МӘМС жарналары 2018 жылы – 3,75 пай-
ыз, 2019 жылы – 4 пайыз және 2022 жыл-
дан бас тап мемлекеттің жарналарын есеп-
теу объек тісінің 4 пайызынан кем емес, 
бірақ 5 пайызынан артық емес, бұл ретте 
ҚР аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер 
мен азаматтығы жоқ адамдар көрсетілген 
санатқа кірген жағдайда, мемлекет олар үшін 
төлейді. Жұмыс берушілердің сақтандыру 
қорына аударымдарының мөлшерлемелері 
2017 жылы 1 пайызға дейін, 2018-2019 жыл-
дары 1,5 пайызға дейін, 2020 жылдан бас-
тап 2 пайызға дейін және 2022 жылдан бас-
тап 3 пайызға дейін. Балалар, жұмыссыз 
ре тінде тіркелген адамдар, жұмыс істемейтін 
жүкті әйелдер, іс жүзінде үш жасқа толғанға 
дейінгі баланы тәрбиелеп отырған жұмыс 
істемейтіндер, зейнеткерлер, мүгедектер, 
«Алтын алқа», «Күміс алқа» иелері, жалпы  
тұрғындардың 14 санатына жарнаны мемле-
кет төлейді.  

2018 жылдың 1 қаңтарынан елімізде 
міндетті әлеуметтік медициналық сақтан-
дыру жүйесі енгізіледі. Үстіміздегі жылдың 
1 шілдесінен бастап әрбір азамат сақтандыру 
қорына жарна төлеуге міндетті. Егер жар-
на төленбеген жағдайда тұрғынға мемле-
кет  жедел жәрдем және санитарлық авиа-
ция, әлеуметтік маңызы бар аурулар кезінде, 
профилактикалық егулер және 2020 жылға 
дейін амбулаториялық-емханалық көмек, 
амбулаториялық дәрімен қамтамасыз ету 
секілді тегін медициналық көмектің түр-
леріне ғана кепілдік береді.

Кездесу барысында жаңа жүйеге бай-
ланысты тұрғындар тарапынан қойылған 
сұрақтарға республикалық ақпараттық штаб 
спикері Болатбек Баймаханов бастаған сала 
мамандары жан-жақты жауап берді. 

Айнұр БАТТАЛОВА.

Құрметті оқырмандар!
2017 жылдың екінші жартыжылдығына  «Сыр медиа» ЖШС-на қарасты ба-

сылымдарға («Сыр бойы», «Кызылординские вести», «Ақмешіт жастары», 
«Ақмешіт апталығы», «Толқын», «Қазалы», «Қармақшы таңы», «Жалағаш жаршы-
сы», «Тіршілік тынысы», «Өскен өңір», «Жаңақорған тынысы») жазылу науқаны 
басталғанын хабарлаймыз. 

Анықтама телефондары: 8 (7242) 400393, 400581, 701408.
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рухани жаңғыру
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     жолдау

Елбасы Н.Назарбаевтың «Бола
шаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты мақаласы Қазақстанның үшінші 
жаңғыруына серпін беретін жаңа 
идеяларға толы. Әсіресе, қоғамдық 
және гуманитарлық ғылымдар 
саласының өкілдері үшін жүктелетін 
міндеттерге берілген басымдық сала 
ғалымдарын серпілтіп тастағаны 
анық.

Мемлекет басшысы ХХІ ғасыр
дағы ұлттық сананы жаңғыртудың 
бірнеше бағытын ұсынды. Бәсекеге 
қабілеттілік, прагматизм, ұлттық 
бірегейлікті сақтау, білімнің салтанат 
құруы, Қазақстанның эволюциялық 
дамуы, сананың ашықтығына 
шақырған ойлар рухани жаңғырудың 
негізіне айналмақ.

Соңғы 20 жыл көлемінде әлемдік 
қауымдастықта пайда болған ұлттық 
бәсекелестік түсінігі қарымды тал
дау мен саяси құралға айналды. 
Сондықтан экономикалық даму мен 
бәсекелестіктің заманауи жаһандану 
шарттарындағы ұлттық бәсекелестік 
құбылысы маңызды теориялық 
және тәжірибелік мәнге ие. Ұлттық 
бәсекелестіктің болмысы, көрсеткіші 
мен өлшемдері туралы мәселелердің 
теориялық шешімдері негізінде 
көптеген ел маңызды сұрақтарға жа
уап табуға тырысады, экономикалық 
өсім бағыттары мен мемлекеттік рет
теу мүмкіндіктерін айқындайды. 
Бұл бағытта «Цифрлы Қазақстан», 
«Үш тілде білім беру», «Мәдени 
және конфессияаралық келісім» 
бағ дарламаларының маңыздылығы 
жоғары.

Прагматизмдегі ең басты ұғым 
ретінде танымның мәні мен тетіктерін 
түсіну саналады. Грек тілінен «іс», 
«әрекет» деп аударылатын прагма
тизм ахуалға байланысты қимылдар 
құралдарымен санасып, тәжірибелік 
тәсілдерге сүйенеді. Ақиқат ұғымын 
түсіндіруде прагматизм өкілдері 
аксиологияға екпін бере отырып, 
құндылықтарды сипаттайды. Табыс 
әкелетін, әрекеттерге қызмет ететін 
нәтижелер ақиқат ретінде бағаланып, 

бақберекеге әкеледі. Мақалада Ел
басы өткен ғасырдың ортасында 
орын алған немқұрайлылықтарға мән 
беріп, реализм мен прагматизм таяу 
онжылдықтың ұраны болатынын ай
тады.

Адамзаттың қазіргі дамуын бақы
лау барысында халықтар, мемлекет
тер, мәдениеттердің жақындасуы 
көрініс тауып отыр. Ертеректе әлемнің 
жекелеген елдері мен халықтары бір
бірінен оқшауланған еді. Бүгінде 
олар өзара терең байланыстарға 
түсті, барлығы бірбірімен тығыз 
қатынаста. Әлемдік қауымдастықта 
мемлекеттер мен халықтардың са
яси, мәдени, экономикалық және 
басқа да қатынастарын реттейтін 
халықаралық және аймақтық ұйым
дар бар. Осы заманауи шарттар
да ұлттық бірегейлікті сақтау үшін 
қазақстандықтардың ешқашан бұл
жы майтын екі ережесі дәйектелді: 
«Біріншісі – ұлттық код, ұлттық 
мәдениет сақталмаса, ешқандай жаң
ғыру болмайды. Екіншісі – алға басу 
үшін ұлттың дамуына кедергі бола
тын өткеннің кертартпа тұстарынан 
бас тарту керек».

Мемлекетіміздің тұрақты эконо
микалық және әлеуметтік  дамуын 
қамтамасыз етудің негізгі жүгі 
білім беру жүйесіне тиесілі. Бүгінгі 

күнде ХХІ ғасырдың көшбасшы 
мемлекеті болу білім берудің тиімді 
жүйесін қалыптастырумен байла
нысты. Бүгінде білім – әлемдегі 
барлық мемлекеттердің негізгі 
басымдықтарының бірі. Сондықтан 
қазіргі бәсекелестік шарттарында 
қоғамдық және гуманитарлық білім 
берудің маңыздылығы жоғары. Ұлт 
көшбасшысы жастарға тек білім 
табысқа жетудің кілті екендігін 
түсіндірді: «Табысты болудың ең 
іргелі, басты факторы білім екенін 
әркім терең түсінуі керек. Жастары
мыз басымдық беретін межелердің 
қатарында білім әрдайым бірінші 
орында тұруы шарт. Себебі, құн
дылықтар жүйесінде білімді бәрінен 
биік қоятын ұлт қана табысқа 
жетеді». Сондықтан заманауи жоғары 
дамыған технологиялық қоғамның 
ілгері дамуы үшін білімді және адал 
азаматтар, қоғамдық өмірдің жаңа 
қағидаларын қалыптастыратын 
тұл  ғалар қажет. Қоғамдағы өмірді 
қалыптастыру жолында қоғамдық
гуманитарлық білімдердің маңыз
дылығы мына қағидалармен бай
ланысты: біріншіден, білімді қоғам 
қарапайым ақпараттық қана емес, 
маңызды құндылықтар қорын 
құратын тұлғалық әлеуеттің қоғамдық 
және адами даму ілімдеріне сүйенетін 
қоғам. Екіншіден, экологиялық 
және әлеуметтік дағдарыстар шарт
тарындағы адамның кәсіби қызметі 
болжамдарына сәйкес келетін қоғам
ның қауіпсіздігі мен даму басым
дықтарын қамтамасыз ететін қоғам.

Әлемдік қауымдастық Қазақстан 
Президентінің эволюциялық даму
дың жақтаушы лидер екендігін 
мойындады. Елбасы өзінің саяси 
көшбасшылық рөлінде – тарихилық 
пен логикалықтың, дәстүршілдік 
пен жаңашылдықтың, батысшылдық 
пен шығысшылдықтың, тіпті мұ
сыл мандық пен әлемдік діндер 
үйлесімділігін шебер пайдалана 
білді. Мұндай конвенционалистік са
ясат біржақтылыққа ұрынбауға, әлем 
дамуындағы жаңа, озық, тиімді, пай

далы модельдерді өз тәжірибемізге 
алуға мүмкіндік берді. 1991 жыл
дардан бастау алған мұндай әдіс 
кешікпейақ нәтижесін көрсетті. 
Бүгінде бұл ұстанымды басшылыққа 
алу өз тиімділігін дәйектеп берді. 
Сондықтан эволюциялық даму 
қағидасы әрбір қазақстандықтың 
жеке басының дербес бағдарына ай
налатынына Елбасы сенімді.

Мақалада сананың  ашықты ғын 
білдіретін зерденің үш ерек ше
лігі айқындалды. Бұл ерекше
лік терді дәйектеу үшін тұлғалық 
құндылықтардың мынадай өлшем
деріне мән беру қажет сияқты: 
жақ сы мен жаман жөнінде күн
делікті толғану; өмірдің мәнін 
түсіну; қалыптасып қалған жеке 
құндылықтарға күмән келтіру мүм
кіндігі; сананың жаңа сынақтарға 
ашықтығы; өзге адамдардың көзқа
растары мен ұстанымдарын түсінуге 
ұмтылу; өз көзқарастарын ашық айту 
және талқылауларға дайын болу; 
мінезқұлықтың жүйелігі және сөз 
бен істің сәйкестілігі; құндылық 
мәселелеріне байыпты көзқарас; 
түбегейлі мәселелерге табандылық 
пен төзімділік таныту; жауапкершілік 
пен белсенділік.

Ал мақалада ұсынылған ұлттық 
сананы жаңғыртудың бағыттары 
жүйелі және өз мерзімінде жүзеге 
асыру рухани жаңғырудың іргетасы 
саналады. Сондықтан еліміз үшін 
маңызды көзқарастар Отанымыздың 
жаңа ұлы жетістіктері мен табыстарын 
жалғастырудағы тиімді өркендеудің 
тура әрі берік бағыттаушысы болмақ. 
Отандастарымыз қазіргі кезеңдегі 
ауыртпалықтарға қарамастан, ел 
Президенті қойған бағыттарды орын
дай алатынына сенеміз. Нәтижесінде 
өркендеген, гүлденген, дамыған 
және қауіпсіз елімізді келер ұрпаққа 
қалдырамыз.

Мұрат НАСИМОВ, 
«Болашақ» университетінің 

тәрбие жұмысы және 
халықаралық байланыстар 

жөніндегі проректоры.

қоғамдық санаға серпіліс
Елбасының халыққа арнаған Жолдауында білім 

беру жүйесіне қашанда баса көңіл бөлінетіні бел
гілі. Соған орай аталған салада соны серпін, тың 
жаңалықтар жүзеге асып жатқаны баршаға аян. Соның 
бірі  аудан орталығындағы Қаныш Сәтбаев атындағы 
№216 мектепте көрініс тапты. Бұл мектептің іргетасы 
өткен ғасырдың 60жылдарының орта шенінде типтік 
жобамен іргетасы қаланған болатын. Бұл күнгі мек
теп жанындағы қосымша құрылыстың іргетасын қалау 
рәсіміне «Нұр Отан» партиясы облыстық филиалы 
төрағасының бірінші орынбасары И.Құттықожаев, ау
дан әкімі Н.Шамұратов, өзге де ел ағалары қатысып, 
құрылыс жұмысына сәттілік тіледі. Құрылыс аяқтал
ғанда заманауи үлгідегі спорт зал, асхана, ше
берхана шәкірттер игілігіне берілмекші. Шарада 
республикалық дәрежедегі дербес зейнеткер Гүлжаһан 
Шалболова  жас ұрпаққа батасын берді.

Мұнан әрі Р.Бағланова атындағы аудандық 
мәдениет үйінде «Қазалы ауданы энциклопедиясы» мен 
«Тәуелсіздік түлеткен – қасиетті Қазалы» кітаптарының 
тұсаукесер рәсімі өтті. Аудан әкімі Н.Шамұратовтың 
бастамасымен жарық көріп отырған «Қазалы ауда
ны энциклопедиясы» кітабында  киелі Сыр өңірінің 

жағалауын мекен етіп отырған  өңір халқының өткені 
мен бүгіні бейнеленген. Сипаттамалық шолу түрінде 
баяндалған бөлімдерде ауданның бағзы заманнан 
бүгінге дейінгі тарихы, сондайақ, әкімшілікаумақтық 
құрылымы, су қоры, қазба байлықтары, мәдени даму 
жолдары, жеріне қорған болып, ұрпақ мақтанышына 
айналған тарихи тұлғалар, қоғам, мемлекет, мәдениет 
қайраткерлері, еңбек және соғыс ардагерлері, өндіріс 
басшылары, жергілікті ұғымдар жөніндегі тарихи
танымдық мақалалар топтастырылған.   

«Тәуелсіздік түлеткен – қасиетті Қазалы» атты 
ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған екінші 
кітапта ширек ғасырда атқарылған ауқымды істер 
мен ауданның әлеуметтікэкономикалық тұрғыдан 
өркендеуіне үлесін қосқан азаматтардың  толғамды 
ойлары, Қазалы ауданының Құрметті азаматтары ту
ралы деректер, сондайақ, Тәуелсіздікті өз жырына 
арқау еткен жас ақындардың өлеңдері берілген. Кешегі 
мен бүгінгі күннің айғағындай болған фотобаяндар 
енгізілген. Тұсаукесер рәсімі концерттік бағдарламаға 
ұласты.

Жұмабек ТАБыНБАеВ.
 Қазалы ауданы.

ӨлКе ТарИХыныҢ ӨЗеГі
Елбасымыздың «Егемен Қазақстан» газетіне «Болашаққа бағдар – рухани 

жаңғыру» атты мақаласы облыстық архив қызметкерлеріне үлкен серпіліс берді. 
Президент атап өткендей, 2013 жылы «Халық – тарих толқынында» бағдарламасы 
аясында әлемнің белді архивтерінен төл тарихымызға қатысты құжаттарды жүйелі 
түрде жинап, зерттедік. 

Осы ретте, облыс архивтері де Орынбор, Тәжікстан, Париждің мемлекеттік 
архивтеріндегі аса құнды тарихи құжаттармен толығып, өңірдің өткен тарихын 
айқындай түсті. Сонымен қатар, облыс әкімінің қолдауымен Байқоңыр қалалық 
архиві ашылып, ҚазақстанРесей Үкіметаралық  комиссиясының 4отырысының 
нәтижесімен мыңға жуық архивтік құжат елге қайтарылды.

Аймақ тарихын келер ұрпаққа аманат етіп қалдырып, мәңгі сақтау мақсатында 
тікелей облыс басшысының қолдауымен сыйымдылығы 600 мың құжатқа 
арналған «Архивтер үйі» жаңа ғимаратының құрылысы жүргізіліп жатыр. Аталған 
нысан биыл пайдалануға беріліп, облыс орталығында орналасқан мемлекеттік 
архивтердің қарашаңырағына айналмақшы. 

Елбасының биылғы Жолдауына арқау болған «Цифрлық Қазақстан» 
мемлекеттік бағдарламасының қалыптасуы «Электронды архив» ақпараттық 
жүйесінің әрі қарай жаңғыруына өз септігін тигізетін болады. Мәселен, қазіргі 
таңда 10 миллионға жуық архив құжаттарының парағы цифрлық жүйеге енгізілсе, 
алдағы уақытта біз электронды нысандағы құжаттарды қабылдау бағытында 
жұмыс жасайтын боламыз. Сонымен бірге, мақалада «100 жаңа есім» жобасына 
басымдық беріліп, ақылымен, дарынымен, шын мәніндегі еңбектегі қабілетімен 
заманауи Қазақстанды жасап жатқан тұлғаларды қоғамға танытуды, дәріптеуді 
міндеттесе, біз де өз тарапымызда өлкенің өсіпөркендеуіне елеулі үлес қосқан 
азаматтардың жеке тектік құжаттарын мемлекеттік архивтерге қабылдауға жұмыс 
жасайтын боламыз.     

 Мира ҚАЗБеКОВА,
облыстық мәдениет, 

архивтер және құжаттама басқармасы 
басшысының орынбасары.

ЖаҢа Белес
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың Жолдауы – 

еліміздің жаңа тарихи белесін бастаған өте маңызды құжат. Онда 
Елбасы Қазақстан дамуының жаңғыру бағыттарын белгілеп берді.

Осы кезеңде, әсіресе, ұлттық экономиканы көтеруге ерекше 
көңіл бөлінді. Бұл ең алдымен халықтың әлеуметтік жағдайын 
күшейтуге ықпал етеді.

Президент Жолдауында Жаңғыртудың үшінші кезеңіне мін
дет тері айқындалған болатын. Ширек ғасырдың тәжірибесіне 
сүйен ген Елбасы ел дамуына тың қарқын беретін жаңа бағдарды 
ұсынды. Мұндағы батыл жаңашылдық  бес негізгі басымдықтың 
әрқайсысына тән. Бірінші басымдық – экономиканың жеделде
тілген технологиялық жаңғыртылуы – болашағы зор, мүлде жаңа 
салаларды дүниеге әкелмек. Егер де біз Тәуелсіздік алғаннан 
бері экономикамызды құру үшін жаңа институттар, жаңа 
бағдарламалар әзірлеген болсақ, енді біз жаһандық экономиканың 
қауіпқатер леріне жауап беру үшін жаңа экономикалық модельді 
ойлап табуымыз қажет. Және де осы модель жаңғыртудың үшінші 
кезеңіне саймасай келеді және көптеген салаларды қамтитын бо
лады.

Қазір еліміз әлеуметтік тұрмыстық деңгейдегі барлық жұмыс
тарды еңсерді. Тәуелсіздік жылдарында қабылданған рефор
малар уақытымен орындалып, нәтижесін беріп отыр. Енді за
мана көшімен бірге дамып, ықпалды мемлекетке айналу басты 
міндетімізге айналуда. Ол үшін қажетті инфрақұрылым, жетілген 
заң нама және кәсіби мамандарымыз да жетерлік. Тек жүйелі жұ
мыс пен жоспарлы әрекет қажет.

Ақзия ШеРАЛИеВА, 
облыстық қазынашылық басқармасының қызметкері.

Әлем экономикасындағы құ
был  малы өзгерістерге  қарамас тан, 
алдағы жылдары Қазақстан мұнайы 
еліміздің экспорт әлеуетін арттыра
тын шикізат өнімі болып қала береді. 
Соңғы кездері мұнай бағасының 
біршама көте рілуі ел бюджетінің 
қалып тасуына да оң ықпал жасады.

Елімізде өткен жылы мұнай 
өндіру көлемі 78 млн тоннаны 
құрады. Бұл жоспарлы көлемнің 
2,5 млн тоннаға артығымен орын
далғанын айғақтайды. Мұнай дың 
негізгі көлемі Атырау, Маңғыстау 
және Батыс Қазақстан облыста
рында өндірілді. Сарапшылардың 
пікірінше, өндірістік көрсеткіш
тердің жақсаруына салық және 
әкімшілік жүктемелерді азайту үшін 
қабылданған шаралар ықпал жасады. 
Атап айтқанда, мұнай экспортының 
кедендік салығы әлемдегі мұнай 
бағасына қарай есептелетін болды. 
20142016 жыл дары 11 компания 
пайдалы қазбаларды өндіру салығы 
бойынша жеңілдіктер алды. Осыған 
орай әр кәсіпорнының проблемасы 
жеке қарастырылып шешілетін бол
ды.

Нәтижесінде аталған компания
лар бойынша мұнай 2,5 млн тоннаға 
артық өндірілді. Бұған қосымша 
3 жылдық жөндеу жұ мыс тарынан 
кейін «Қашаған» кен орны жаңадан 
іске қосылды. Қосымша 1 млн тонна 
мұнай ар тық өндірілді. Өткен жылы 
«Теңіз» кен орнының Келешек 
кеңейту жобасын қаржыландыру 
бойын  ша инвестициялық шешім 
қа был  данды. 2023 жылдан бастап 
«Теңізде» мұнай өндіру жылына 27
ден 39  млн тоннаға дейін артады.

«Қашағанды» игерудің бірінші 
кезеңінің екінші бөлігін  алдын ала 
жобалау басталды. Бұл алдағы жыл
дары инвестициялар  тартуға және 
мұнай өндіру көлемін тәу лігіне 370
тен 450 мың баррельге дейін арт
тыруға мүмкіндік береді. Қазір бол
жамдар бойынша мұнайдың әлемдік 
бағасы барреліне 5055 долларға 
дейін қалыптасатын болады. 

Биылғы жылы Қазақстанда 81 
млн тонна мұнай өндіру жоспарла

нуда. Оның ішінде «Қашағанда» 8 
млн тонна, Теңізде  27,5 млн тон
на және «Қарашығанақта» 11,9 млн 
тонна өндіріледі. 2016 жылы мұнай 
экспорт көлемі 62,2 млн тоннаға 
ұлғайды. Сонымен бірге Каспий 
Құбыр Консорциумы 40 млн тон
на рекордтық мұнай көлемін тасы
малдады. 2017 жылы Каспий Құбыр 
Консорциумын кеңейту жобасының 
аяқталуы күтілуде. Ол жылына 
мұнай өткізу қуатын 53 млн тоннаға 
дейін ұлғайтуға мүмкіндік береді.

«Қазақстан – Қытай» мұнай 
құ быры құрылысының екінші ке
зегі бойынша жұмыстар жал ғасуда. 
Оның өткізу қуаты жылына 20 млн 
тоннаға дейін өседі. Осы жылы 
«Кенқияқ» бас мұнай станциясының 
қайта жаңарту жұмыстарын аяқтау 
жоспарлануда.

Осы жылы мұнай экпортының 
болжамы 65 млн тоннаны құрайтын 
болады.

Қазақстанда 2016 жылы газ 
өндіру 46,4 млрд текше метрді құрап, 
ол жоспарлы  межеден 5,5 пайызға 
артық орындалды. Газ өндірісін 
негізінен Батыс Қазақстан және 
Атырау облыстары қамтамасыз етті. 
Үстіміздегі 2017 жылы елімізде 48,1 

млрд текшеметр газ өндіріледі деп 
күтілуде. Болашақта газ өндірудің 
мүмкіндіктері кемел. Ағымдағы 
жылы тауарлы газ өндіру 29 млрд 
текше метрге сығымдалған газ 
өндіру 2,7 млн тоннаға ұлғаяды.

3 жылда елімізде сығымдалған 
газ тұтыну көлемі 65 пайызға, ав
томобильдер қажеттілігі үшін газ 
тұтыну жылына 100 мың тонна
дан 350400 мың тоннаға өсіп отыр. 
Соңғы 10 жыл ішінде Қазақ станның 
8 млн тұрғыны газ тұтынуға 
қол жеткізді. Өткен жылы Ба
тыс Қазақстан, Қостанай, Жам
был, Маңғыстау, Ақтөбе және 
Қызылорда облыстарының 65 елді 
мекені газдандырылды. Ал осы 
жылы аталған облыстарда 11 елді 
мекен газдандырылатын болады. 
Жалпы, 2030 жылға қарай елімізді 
газдандыру деңгейі 56 пайызға 
жетеді деп күтілуде.

Қосымша тасымалдау жүйе лерін 
пайдалануға беру арқылы Қытайға 
газ жөнелту көлемі артады. Соны
мен бірге Ресей газын Қазақстан 
арқылы Қытайға тасымалдау көлемі 
ұлғаятын болады.

Ж.ӘЛМАХАН.

Өткен аптада облыстық ішкі саясат басқарма
сының ұйымдастыруымен Жалағаш ауданыңда 
баспасөз туры өтті. Онда журналистер өңірдегі шағын 
және орта кәсіпкерліктің бүгінгі даму қарқынымен 
танысып, ізкер азаматтармен тілдесті.
Алдымен, БАҚ өкілдері Мәдениет ауылындағы «Тю

решова» шаруа қожалығында болды. Төрт түліктің бабын 
білген мұндағы тұрғындар мал басын көбейтіп ғана қоймай 
ет, сүт өнімдерін де нарыққа молынан шығара бастапты. 
Оған мүмкіндік берген мемлекеттік бағдарламаларға шаруа 
басындағы ағайындар дән риза. 

Атакәсіпті қайда дамытуға ниет білдірген шаруашылық 
иесі Қалдыгүл Тюрешова 2005 жылы қолда бар малымен 
шаруашылық құрып, ет бағытында жұмыс жасай баста
ды. Мал асылданбай, өнім молаймайтынын білген кәсіпкер 
2011 жылы «Агронесие корпорациясы» АҚ облыстық 
 филиалы арқылы 7,9 млн теңге несие алады. Қаржыны 2 бас 
асылтұқымды бұқа мен 48 бас аналық сиыр алуға жұмсайды. 
Бүгінгі күнде мұндағы төлін қоспағанда аналық сиырдың 
саны 132 басқа жеткен. 

– Мемлекет тарапынан кәсіпкерлердің санын арттырып, 
мал шаруашылығын дамытуға ерекше көңіл бөлініп келеді. 
Бұл шаруашылықтың жобасын жүзеге асырған «Агроне
сие корпорациясы» АҚ арқылы көптеген азаматтар мал ба
сын көбейтуге мүмкіндік алды. Соның игілігін көргендердің 
қатарында осы шаруашылық та бар. Қазіргі таңда ет және 
сүт өнімдерін өндіру бағытында жұмыс жасаудамыз. 
Бүгінгі таңда мал ұстайтын қораларды жаңартып, 
жемшөп егу қамына кірісіп кеттік, – деген шаруа 
басындағы Болат Құсбеков ондағы сауыншылар 
күніне 150180 литр сүт алатындығын айтты. 
Бұл сүт өнімдері тұтынушыларға сауда орын
дары арқылы жеткізіледі. 

Ірі қара сиырларды күтіпбаптаудың өзі 
тынымсыз тірлік пен мол жауапкершілікті 
қажет етеді. Айта кетейік, бұл жеке қожалығы 
мал азығына қажетті жемшөпті өзі өндіреді. 
Қазіргі таңда онда 8 адам тұрақты жұмыспен 
қамтылған. Алдағы жоспарлары жүзеге асса, ет 
өнімінің көлемі өсіп, жұмысшы азаматтардың 
қатары көбеймек.

Мұнан соң журналистер аудан орта лы
ғындағы «Қанатбаева» ШҚ жұмысымен таныс
ты. Кәсіпкер Күлпәш Қанатбаева  ұзақ жылдан 
бері төрт түлік өнімдерін нарыққа шығарып, ау
дан халқының қажеттілігін өтеуде. Бүгінгі таңда ол 
«Сыбаға» бағдарламасы аясында кенттің батыс жағында 
орналасқан «Серпін» өндірістік аймағынан мал базары 

мен мал сою бекетін ашып, ел игілігіне 
ұсынды.

Айта кетейік, кент ішінен ашылған 
мал базар әр жексенбі күні халыққа 
қызмет көрсетеді. Ең тиімдісі сол, төрт 
түлікті саудаға шығарған тұлғаларға 
базар иесінен салық талап етілмейді. 
Кәсіпкер Қ.Қанатбаеваның айтуын
ша, алдағы уақытта бұл жерге асхана, 
басқа да қызмет көрсету орындарын салу жоспарда бар. 

Бұл шаруа қожалығы «Сыбаға» бағдарламасы, «Агро
несие корпорациясы» арқылы қол жеткізген 8,5 млн теңге 
қаржыға 2 бас асылтұқымды бұқа, 47 бас аналық сиыр алған. 
Кәсіпті оңтайлы ұйымдастыру нәтижесінде өткен жылы мал 
санын бірнеше есеге ұлғайтты. Қазіргі таңда малды асылдан
дыру, бордақылау бағытында жұмыс жасауда. Нәтижесінде, 
аудандағы балабақшалар мен мектептерді және жазғы ты
нығу лагеріндегі асхананы етпен қамтамасыз етіп отыр. 

Баспасөз туры барысында өзінөзі жұмыспен қамту ая
сында 2009 жылы отбасылық кәсіпті бастаған Узбаевтардың 
«НҰРПЛАСТ» цехының жұмысымен де таныстық. Кәсіпті 
бастауда алғашында біршама қиындықтар болғанымен, 

бүгінгі таңда заманауи үлгідегі есіктерезені тұтынушы тал
ғамына сай дайындау жұмыстарын оңтайлы жүргізіп келеді. 

Қазіргі таңда мұнда отбасы мүшелерінен бөлек 5 адам 
тұрақты жұмыспен қамтылған. Кәсіпкер Нұржан Узбаев 
мемлекеттік бағдарлама бойынша 2 млн теңге несие алып, 
ол қаржыға цехтағы құралжабдықтар жаңартылғанын ай
тады. Тұрғындардың қажеттілігін орындап, адал еңбектің 
қайырымы мол екенін ұғына білген цех иесі алдағы уақытта 
басқа да кәсіп көздерін ашуды жоспарлауда.

Ал кент іргесінде орналасқан «Несібе» техникалық қыз
мет көрсету орталығы толығымен жеке қаражат есебі нен 
салынған. Заманауи техникалық құралдарымен жабдық
талған нысанда 3 көлік жуу, 2 техникалық көмек көрсету, 1 
желімдеу, 1 автобөлшектер дүкені және 1 азықтүлік дүкені  
жұмыс жасайды. Кейін «Бизнестің жол картасы – 2020» 
бағдарламасының бірінші бағыты аясында несие алып, ол 
қаржыға құрылғыларды жаңартқан.

 Ең бастысы, ауыл тұрғындары үшін жаңа жұмыс 
орны да табылды. Яғни, орталық директоры Аман

жол Қауымбаев ауылдың 8 азаматын жұмыспен 
қамтып отыр. «Ауылын көріп, азаматын таны»  де

ген емес пе?! Бұл ғимарат бір жағынан ауылға 
сән берсе, екінші жағынан аудан бюджетіне 
салық түсіріп, әлеуметтікэкономикалық 
 дамуына үлес қосты, жұмыссыз жастар үшін 
жаңа жұмыс орындары ашылды. Бүгінде 
кәсіппен айналысамын деушілер үшін барлық 
мүмкіндіктер қарастырылған. 

Аймақ экономикасының негізгі тірегі бо
лып саналатын ауыл шаруашылығы саласы 
Сыр өңірінде көш ілгері дамуда. Жала ғаш ау

данында да игілікті шаралар легі қар қын алып, 
мемлекет ұсынған гранттар мен жеңіл детілген не

сиелер аясында кәсіпкерлікке бет бұрған тұр ғындар 
қатары жыл санап артып келеді. Баспасөз турында 

болған журналистердің пікірі осыған саяды.

Нұрсұлтан ҚАЗБеКОВ.
Жалағаш ауданы.

ҚОСЫМША ҚҰРЫЛЫС БАСТАЛДЫ

МҰНАЙ-ГАЗ НАрығыНың 
КЕЛЕШЕГІ КЕМЕЛ

КОНКуРС ӨТеді
Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалану

ды реттеу басқармасы бос тұрған шаруашылық жүргізу құқығындағы 
«Табиғат» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының директоры лауазы
мына орналасуға конкурс жариялайды.

Кәсіпорынның мекенжайы: Қызылорда қаласы, Абай даңғылы №60 
А үй, анықтама үшін телефондары: 8 (7242) 400779, факс 8 (7242) 231901 
tabigat.12@mail.ru.

Кәсіпорынның негізгі қызметінің қысқаша сипаттамасы: Қы зыл
орда облысында мемлекет меншігіндегі су шаруашылығы жүйе лерін және 
құрылыстарды күтіп ұстау, пайдалану, сондайақ олардың қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету, табиғат пайдаланудың және орман өсірудің шектеулі 
режимі бар орман саябақтары, жасыл және қорғаныш аймақтарын құру 
болып табылады.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: Білімі – жоғары 
кәсіптік, (гидротехник, экономист, заңгер немесе техникалық) маман
дығы бойынша жоғары білім. Мамандығы бойынша экономика сала
сы кәсіпорнының бейініне сәйкес басшы лауазымдарда кемінде 5 жыл 
жұмыс өтілінің болуы. 

Компьютерлік бағдарламалармен жұмыс істей білу (Word, Excel, 
Outlook).

Кәсіби қызметті тиімді атқаруға қажетті құзыреттер: Қазақстан 
Республикасының Конституциясын,  Су кодексін, Еңбек кодексін, «Сыбай
лас жемқорлыққа қарсы ісқимыл туралы» Заңын, «Мемлекеттік мүлік ту
ралы» Заңын және осы кәсіпорынның қызмет саласындағы қатынастарды 
реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін 
білуі. Сондайақ, бекітілген кәсіпорын басшысының біліктілік талаптары 
мен лауазымдық нұсқаулығының негізінде конкурсқа қатысушылардың 
кәсіби білімі.

Конкурсқа қатысуға ниет бiлдiрген тұлға Комиссияға мынадай 
құжаттарды ұсынады:

1) конкурсқа қатысу туралы өтiнiш;
2) мемлекеттiк және орыс тiлдерiнде түйiндеме;
3) еркiн нысанда жазылған өмiрбаян;
4) бiлiмi туралы құжаттардың көшiрмелерi;
5) еңбек кiтапшасының (ол болған кезде) немесе еңбек шартының 

көшiрмесi не соңғы жұмыс орнынан жұмысқа қабылданғаны және еңбек 
шартының тоқтатылғаны туралы бұйрықтардың көшiрмелерi;

6) «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық 
құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ден
саулық сақтау министрі міндетін атқарушысының 2010 жылғы 23 
қарашадағы №907 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша денсаулық 
жағдайы туралы анықтама.

Конкурсқа қатысушы өзiнiң бiлiмiне, жұмыс өтіліне, кәсiби даяр
лық деңгейiне қатысты қосымша ақпаратты (бiлiктiлiгiн арттыру, 
ғылыми дәрежелер мен атақтар беру, ғылыми жарияланымдар тура
лы құжаттардың көшірмелері, сондайақ, бұрынғы жұмыс орнының 
басшылығынан ұсынымдар және т.с) бере алады.

Конкурс Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
2015 жылғы 2 ақпандағы №70 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттiк 
кәсiпорынның басшысын тағайындау және аттестаттау, сондайақ оның 
кандидатурасын келiсу» Қағидалары негізінде өткізіледі.

Конкурсқа қатысу туралы өтініштерді беру және құжаттарды 
қабылдау осы хабарландыру жарияланған күннен бастап күнтізбелік 15 
күн ішінде Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғат пайда
лануды реттеу басқармасында жүргізіледі.

Мекен жайы: 120008, Қызылорда қаласы, Сұлтан бейбарыс көшесі 
№1  («Облыстық мекемелер үйі») 2 қабат, 232 бөлме.

Анықтама телефондары: 8(7242) 605361.

Қызылорда облысының табиғи ресурстар 
және табиғат пайдалануды реттеу 

басқармасының конкурстық комиссиясы.

Баспасөз туры

ЖЕрГІЛІКТІ ӨНІМГЕ 
СҰрАНыС ЖОғАры

ХАБАРЛАНдыРу
Қызылорда облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолда

ры басқармасы мемлекеттік қызметтерді сапалы көрсету мақсатында, 
стандарттар мен регламенттер туралы қажетті ақпараттарды қызмет 
алушыларға жеткізу, мемлекеттік қызметтерді мерзімінде көрсету және 
түсіндіру жұмыстарын жүргізу бойынша мәжіліс өткізетенін хабарлай
ды.

Осыған орай, 2017 жылғы 19 сәуір сағат 11:00 де Облыс әкімдігі 
ғимаратында (Қызылорда қ. Бейбарыс Сұлтан көш. 1 құрылыс 447 
каб) осы мәселе бойынша мәжіліске қатысуларыңызды сұраймыз.

ЖеКе ЖӘНе ЗАңды 
ТұЛғАЛАРдың НАЗАРыНА!

Қызылорда облысының білім басқармасы және басқармаға қарасты 
мекемелермен көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің есептері бой
ынша 2017 жылдың 21 сәуірінде Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс 
көшесі №1 (облыстық мәслихат жағынан) орналасқан облыс әкімдігінің 
ғимаратының 3ші қабатының мәжіліс залында жария талқылаулар 
өткізеді.

Барлық мүдделі жеке және заңды тұлғалар аталған жария талқылауға 
қатыса алатынын назарларыңызға жеткіземіз.
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құжат
Жоба

«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 қызмет регламенті бекітілсін».»;
көрсетілген қаулымен бекітілген «Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесіне 

субсидия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы қаулының 
1-қосымшасына 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 Е.Г. Кимге жүктелсін.
3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

қызылорда облысы әкімінің 
        міндетін атқарушы                 қ. ысқақов

 
 

Қызылорда облысы әкімдігінің
2016 жылғы 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 бөлігіне субсидия 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 - Өңірлік үйлестіру кеңесі отырысының хаттамасынан үзінді 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 бойын-
ша оның өкілінің) (бұдан әрі – оның өкілі) көрсетілетін қызметті берушіге немесе ЖАО-ға «Кәсіпкерлік саласындағы мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 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 бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігіне субсидия беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының (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 басшысы-
на 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 басшысы құжаттарды қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына жолдайды (бір 
жұмыс күні ішінде);

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттарды қарайды және Өңірлік үйлестіру кеңесінің (бұдан әрі – кеңес) қарауына 
ұсынады (он төрт 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 отырысының хаттамасы негізінде үзінді көшірме дайындайды және көрсетілетін 

қызметті берушінің басшысына ұсынады (екі жұмыс күні ішінде);
7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы үзінді көшірмеге қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкеріне жол-

дайды (жиырма минуттан аспайды);
8) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері үзінді көшірмені тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне береді 

немесе ЖАО-ға жолдайды (жиырма минуттан аспайды);
9) ЖАО-ның кеңсе қызметкері үзінді көшірмені тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне береді (жиырма минут-

тан аспайды).
Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) нәтижесінің 

(рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы осы регламенттің 
1-қосымшасында келтірілген.

3. мемлекеттік көрсетілетін қызмет процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық
бөлімшелері (қызметкерлері) мен кеңестің өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет 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) 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 процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 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 басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің, Қызылорда облысы әкімдігінің, Қызылорда қаласы және аудан әкімдіктерінің ресми интернет-ресурстарында орнала-
стырылады..

 
 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен 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

«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

 

«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

Шартты белгілемелер:

- мемлекеттік қызмет көрсетудің басталуы немесе аяқталуы;

- көрсетілетін қызметті алушы рәсімінің (іс-қимылының) және (немесе) көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің  
              (қызметкерлерінің), өзге ұйымдардың немесе комиссиялардың атауы;

- таңдау нұсқасы;

- келесі рәсімге (іс-қимылға) өту.
 

 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 субъектілеріне 
кредиттер 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) 180 миллион теңгеге дейінгі (бұдан әрі – млн. теңге) кредиттер бойынша «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамының 

кеңсесі (бұдан әрі – қаржы агенттігі, көрсетілетін қызметті беруші) www.egov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан әрі – веб-портал);
2) 180 млн. теңгеден астам кредиттер бойынша – көрсетілетін қызметті берушінің, аудандар мен облыстық маңызы бар қалалардың 

жергілікті атқарушы органдарының кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны – электрондық (жартылай автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде. 
3. Мемлекеттiк көрсетiлетiн қызмет нәтижесi:
1) 180 млн. теңгеге дейінгі кредиттер бойынша - қаржы агенттігінің алдын ала кепілдік хаты не қаржы агенттігі уәкілетті органының теріс 

шешімінің себептері көрсетіле отырып, бас тарту туралы хабарламасы;
2) 180 млн. теңгеден астам кредиттер бойынша - Өңірлік үйлестіру кеңесі отырысы хаттамасынан үзінді көшірме не мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартының 9-1-тармағында көзделген жағдайларда және негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту 
туралы дәлелді жауап түрінде беріледі.

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну нысаны - электрондық және қағаз түрінде. 
Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесіне қағаз тасығышта жүгінген жағдайда, мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі электрондық нысан-

да ресімделеді, басып шығарылады, көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының мөрімен және қолымен расталады. 
Веб-портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» уәкілетті 

органның электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

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 бойын-
ша оның өкілінің) (бұдан әрі – оның өкілі) көрсетілетін қызметті берушіге немесе ЖАО-ға немесе қаржы агенттігіне «Кәсіпкерлік саласындағы 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 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 бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері бойын-
ша кепілдіктер беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі – стандарт) 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша қатысуға 
арналған өтініш ұсынуы немесе қаржы агенттігіне веб-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 веб-портал арқылы жолдайды.
180 млн. теңгеден астам кредиттерді беру кезінде:
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, құжаттарды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні көрсетіле отырып, көрсетілетін қызметті берушінің/ЖАО-ның кеңсесінде тіркеу 
(мөртаңба, кіріс нөмірі мен күні) құжаттардың қабылдануын растау болып табылады (бір сағаттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына жолдайды (бір 
сағаттан аспайды);

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 болған жағдайда, анықталған ескертулер және/
немесе ақпаратты беру туралы сұратуды көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы оларды жою үшін көрсетілетін қызметті алушыға жол-
дайды (бес 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 (бір жұмыс күні ішінде);
7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы үзінді көшірмеге қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкеріне жол-

дайды (жиырма минуттан аспайды);
8) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері үзінді көшірмені тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне береді 

немесе ЖАО-ға жолдайды (отыз минуттан аспайды);
9) ЖАО-ның кеңсе қызметкері үзінді көшірмені тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне береді (жиырма минут-

тан аспайды).
Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) нәтижесінің 

(рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы осы регламенттің 
1-қосымшасында келтірілген.

3. мемлекеттік көрсетілетін қызмет процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері
(қызметкерлері) мен кеңестің өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет 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) 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 процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 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 басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің, Қызылорда облысы әкімдігінің, Қызылорда қаласы және аудан әкімдіктерінің ресми интернет-ресурстарында орнала-
стырылады.

«Бизнестің жол картасы 2020»
бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай

бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлік 
субъектілерінің кредиттері бойынша кепілдіктер 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

180 млн. теңгеден астам кредиттерді беру кезінде:
 

«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:

 
 

«Бизнестің жол картасы 2020»
бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай

бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлік 
субъектілерінің кредиттері бойынша кепілдіктер беру»

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
3 - қосымша

мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

180 млн. теңгеден астам кредиттерді беру кезінде: 

Шартты белгілемелер:

- мемлекеттік қызмет көрсетудің басталуы немесе аяқталуы;

- көрсетілетін қызметті алушы рәсімінің (іс-қимылының) және (немесе) көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің  
              (қызметкерлерінің), өзге ұйымдардың немесе комиссиялардың атауы;

- таңдау нұсқасы;

- келесі рәсімге (іс-қимылға) өту.
 
 

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 бірыңғай бағдарламасы 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 не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 

9-1-тармағында көзделген жағдайларда және негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.
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 бойын-
ша оның өкілінің) (бұдан әрі – оның өкілі) көрсетілетін қызметті берушіге немесе ЖАО-ға «Кәсіпкерлік саласындағы мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 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 бағдарламасы шеңберінде мемлекеттік гранттар беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан 
әрі – стандарт) қосымшасына 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-тармағына сәйкес құжаттарды ұсынады;
2) ЖАО-ның кеңсе қызметкері құжаттарды қабылдайды және олардың көрсетілетін қызметті берушіге жеткізілуін қамтамасыз етеді (бір 

жұмыс күні ішінде), көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті берушінің басшысы-
на 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 басшысы құжаттарды қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына жолдайды (бір 
жұмыс күні ішінде);

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

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

6) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы комиссия отырысының хаттамасы негізінде құжаттарды Өңірлік үйлестіру кеңесінің 
(бұдан әрі - кеңес) қарауына ұсынады (жеті 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 басшысы үзінді көшірмеге қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкеріне жол-

дайды (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 минут-

тан 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 (он жұмыс күні ішінде).

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

3. мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері
(қызметкерлері) мен 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 процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 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 басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің, Қызылорда облысы әкімдігінің, Қызылорда қаласы және аудан әкімдіктерінің ресми интернет-ресурстарында орнала-
стырылады.

 
«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

кестенің жалғасы

«Бизнестің жол картасы 2020»  бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы шеңберінде мемлекеттік гранттар беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
2-қосымша

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

«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

кестенің жалғасы

Шартты белгілемелер:

- мемлекеттік қызмет көрсетудің басталуы немесе аяқталуы;

- көрсетілетін қызметті алушы рәсімінің (іс-қимылының) және (немесе) көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің  
              (қызметкерлерінің), өзге ұйымдардың немесе комиссиялардың атауы;

- таңдау нұсқасы;

- келесі рәсімге (іс-қимылға) өту.

 Қызылорда облысы әкімдігінің
2016 жылғы 30 маусымдағы № 513 қаулысына

4-қосымша 

Қызылорда облысы әкімдігінің
2015 жылғы 30 шілдедегі № 98 қаулысымен

бекітілген

«бизнестің жол картасы 2020» 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 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 - Өңірлік үйлестіру кеңесі отырысы хаттамасынан үзінді көшірме (бұдан әрі - үзінді көшірме) 

не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-1-тармағында көзделген жағдайларда және негіздер бойынша мелмекеттік қызметтік 
көрсету нәтижесін көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап. 

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 қатысуға өтінім 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 «Кәсіпкерлік саласындағы мемлекеттік 

көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 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 бағдарламасы шеңберінде өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту бойынша қолдау 
көрсету» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі –  стандарт) 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 басшысы-
на ұсынады, көрсетілетін қызметті беруші/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 басшысы құжаттарды қарайды және көрсетілетін 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 қызметті 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 басшысы үзінді көшірмеге қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкеріне жол-

дайды (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 минут-

тан аспайды).
Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) нәтижесінің 

(рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы осы регламенттің 
1-қосымшасында келтірілген.

3. мемлекеттік көрсетілетін қызмет  процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық
бөлімшелері (қызметкерлері) мен кеңестің өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет 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) 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 процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 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 басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің, Қызылорда облысы әкімдігінің, Қызылорда қаласы және аудан әкімдіктерінің ресми интернет-ресурстарында орнала-
стырылады.

 
«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

 «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

 

Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау 
мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде

 өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту бойынша 
қолдау көрсету» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне

3- қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

Шартты белгілемелер:

- мемлекеттік қызмет көрсетудің басталуы немесе аяқталуы;

- көрсетілетін қызметті алушы рәсімінің (іс-қимылының) және (немесе) көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің  
              (қызметкерлерінің), өзге ұйымдардың немесе комиссиялардың атауы;

- таңдау нұсқасы;

- келесі рәсімге (іс-қимылға) өту

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 
орындау-

шысы

Кеңес Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
орындау-

шысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің бас-
шысы

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 

хаттама-
сы негізінде 

үзінді 
көшірме дай-

ындайды

үзінді 
көшірмеге
қол қояды

үзінді 
көшірмені 
тіркейді

үзінді 
көшірмені 
тіркейді

4 Келесі рәсімді
(іс-қимылды) 
орындауды 
бастау үшін 

негіз болатын 
мемлекеттік 

қызметті 
көрсету бойын-

ша рәсім
(іс-қимыл) 
нәтижесі

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің

басшысына 
ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

орындаушы-
сына жол-

дайды

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 неме-
се ЖАО-ға 
жолдайды

үзінді 
көшірмені 

көрсетілетін 
қызметті 

алушыға не 
оның өкіліне 

береді

5 Орындалу 
мерзімі

құжаттарды 
жеткізу - 1 
жұмыс күні 

ішінде/ 
құжаттарды 

тіркеу - 20 ми-
нуттан 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

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Көрсетілетін қызметті 
алушы не оның өкілі:

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушіге немесе 

ЖАО-ға ұсыну

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы: 

құжаттарды қарау және 
көрсетілетін қызметті 

берушінің орындаушысына 
жолдау

(1 жұмыс күні ішінде)

ЖАО-ның немесе 
көрсетілетін қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері:

құжаттарды тіркеу және
олардың көрсетілетін 

қызметті берушіге 
жеткізілуін қамтамасыз ету 

(1 жұмыс күні ішінде), 
құжаттарды тіркеу және 

көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсыну
(20 минуттан аспайды)

Көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы:

кеңес отырысының 
хаттамасы негізінде үзінді 
көшірме дайындау және 

көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсыну
(2 жұмыс күні ішінде)

Кеңес:
құжаттарды қарау және 

кеңес отырысының 
хаттамасын көрсетілетін 

қызметті берушіге жолдау
(3 жұмыс күні ішінде)

Көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы:

құжаттарды қарау және 
кеңестің қарауына ұсыну
(14 жұмыс күні ішінде)

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы:

үзінді көшірмеге қол қою және 
көрсетілетін қызметті 

берушінің кеңсе қызметкеріне 
жолдау

(20 минуттан аспайды)
 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе қызметкері:
үзінді көшірмені тіркеу және 

көрсетілетін қызметті алушыға 
не оның өкіліне беру

(20 минуттан аспайды) немесе 
ЖАО-ға жолдау 

(1 жұмыс күні ішінде) 

ЖАО-ның кеңсе қызметкері: 
үзінді көшірмені тіркеу және 

көрсетілетін қызметті алушыға 
не оның өкіліне беру 

(20 минуттан аспайды) 

 

Көрсетілетін 
қызметті
алушы не 
оның өкілі

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

 
құжаттарды
көрсетілетін 

қызметті 
берушіге 

немесе ЖАО-
ға ұсынады

ЖАО-ның кеңсе 
қызметкері 

құжаттарды тіркейді 
және олардың 

көрсетілетін қызметті 
берушіге жеткізілуін 

қамтамасыз етеді, 
көрсетілетін қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері 

құжаттарды тіркейді 
және көрсетілетін 

қызметті берушінің 
басшысына ұсынады

құжаттарды
қарайды және 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

орындаушысы-
на жолдайды

кеңес 
отырысының 

хаттамасы 
негізінде үзінді 

көшірме 
дайындайды 

және 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің

басшысына 
ұсынады

құжаттарды
қарайды және 

кеңестің 
қарауына 
ұсынады

құжаттарды
қарайды

және кеңес 
отырысының 
хаттамасын 
көрсетілетін 

қызметті 
берушіге 

жолдайды

үзінді
көшірмеге
қол қояды 

және 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

кеңсе 
қызметкеріне 

жолдайды

үзінді көшірмені 
тіркейді және 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға не оның 

өкіліне береді 
немесе ЖАО-ға

жолдайды

үзінді
көшірмені 

тіркейді және 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға не 

оның өкіліне 
береді

1 жұмыс күні 
ішінде/20 минуттан 

аспайды

1 жұмыс 
күні ішінде

14 жұмыс 
күні ішінде

3 жұмыс 
күні ішінде

2 жұмыс 
күні ішінде

20 минуттан 
аспайды

20 минуттан 
аспайды

20 минуттан 
аспайды/1 жұмыс 

күні ішінде

ИӘ

1 Рәсімнің
(іс-қимылдың) 

нөмірі

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Құрылымдық 
бөлімше-

лердің атауы

ЖАО-ның/
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

кеңсе 
қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетіле тін 
қызметті 

берушінің 
орындау-

шысы

Кеңес Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
орындау-

шысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің бас-
шысы

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 

хаттама-
сы негізінде 

үзінді 
көшірме дай-

ындайды

үзінді 
көшірмеге
қол қояды

үзінді 
көшірмені 
тіркейді

үзінді 
көшірмені 
тіркейді

4 Келесі рәсімді
(іс-қимылды) 
орындауды 
бастау үшін 

негіз болатын 
мемлекеттік 

қызметті 
көрсету бой-
ынша рәсім
(іс-қимыл) 
нәтижесі

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің

басшысына 
ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

орындаушы
сына жол-

дайды

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 жол-

дайды

үзінді 
көшірмені 

көрсетілетін 
қызметті 

алушыға не 
оның өкіліне  

береді

5 Орындалу 
мерзімі

құжаттарды 
жеткізу -  

1 жұмыс күні 
ішінде;

құжаттарды 
тіркеу –

1 сағаттан 
аспайды

1 сағаттан 
аспайды

5 жұмыс 
күні ішінде

3 жұмыс күні 
ішінде

1 жұмыс күні 
ішінде

20 минуттан 
аспайды

үзінді 
көшірмені 

беру немесе 
жолдау 

30 минуттан 
аспайды

20 минуттан 
аспайды

 

 

 

 

  

 

Көрсетілетін қызметті алушы 
не оның өкілі:

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушіге немесе 

ЖАО-ға ұсыну

ЖАО-ның немесе көрсетілетін
қызметті берушінің кеңсе 

қызметкері:
құжаттарды тіркеу және 

олардың көрсетілетін қызметті 
берушіге жеткізілуін 

қамтамасыз ету
(1 жұмыс күні ішінде), 

құжаттарды тіркеу және 
көрсетілетін қызметті 

берушінің басшысына ұсыну 
(1 сағаттан аспайды)

Көрсетілетін қызметті
берушінің орындаушысы:

құжаттарды қарау және 
кеңестің қарауына ұсыну

(5 жұмыс күні ішінде) 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы: 

құжаттарды қарау және 
көрсетілетін қызметті 

берушінің орындаушысына 
жолдау

(1 сағаттан аспайды)

Кеңес:
құжаттарды қарау және 

кеңес отырысының 
хаттамасын көрсетілетін 

қызметті берушіге жолдау
(3 жұмыс күні ішінде)

Көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы:

кеңес отырысының 
хаттамасы негізінде үзінді 
көшірме дайындау және 

көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсыну
(1 жұмыс күні ішінде)

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы: 

үзінді көшірмеге қол қою 
және көрсетілетін 

қызметті берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдау

(20 минуттан аспайды)

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері:
үзінді көшірмені тіркеу 

және көрсетілетін 
қызметті алушыға не 

оның өкіліне беру
немесе ЖАО-ға жолдау
(30 минуттан аспайды)

ЖАО-ның кеңсе 
қызметкері:

үзінді көшірмені тіркеу 
және көрсетілетін 

қызметті алушыға не 
оның өкіліне беру

(20 минуттан аспайды)

 

5 жұмыс күні 
ішінде

 құжаттарды
қарайды және 

кеңестің
қарауына 
ұсынады

үзінді
көшірмеге

қол қояды және 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкеріне 
жолдайды

үзінді көшірмені 
тіркейді және 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға не 

оның өкіліне 
береді немесе 

ЖАО-ға 
жолдайды

30 минуттан 
аспайды

20 минуттан 
аспайды

үзінді 
көшірмені 

тіркейді және
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға не 

оның өкіліне 
береді

20 минуттан 
аспайды

КеңесКөрсетілетін
қызметті 

берушінің 
орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
кеңсе 

қызметкері

Көрсетілетін
қызметті 

берушінің 
орындаушысы

ЖАО-ның 
кеңсе 

қызметкері

ЖАО-ның /
көрсетілетін

қызметті берушінің
кеңсе қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

ИӘ

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

қамтамасыз етеді, 
көрсетілетін қызметті 

берушінің кеңсе
қызметкері құжаттарды

тіркейді және 
көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады

1 жұмыс күні 
ішінде/1 сағаттан 

аспайды

құжаттарды
қарайды және 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

орындаушысына
жолдайды

1 сағаттан 
аспайды

Көрсетілетін 
қызметті
алушы не 
оның өкілі

 құжаттарды
қарайды және 

кеңес 
отырысының 
хаттамасын
көрсетілетін 

қызметті 
берушіге 

жолдайды

3 жұмыс
күні ішінде

кеңес 
отырысының 

хаттамасының 
негізінде үзінді 

көшірме 
дайындайды 

және 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің

басшысына 
ұсынады

1 жұмыс күні 
ішінде

құжаттарды
көрсетілетін 

қызметті 
берушіге
немесе 

ЖАО-ға
немесе 
қаржы 

агенттігіне
ұсынады

жолдайды

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 орын-
даушысы

Комиссия Көрсетілетін
қызметті

берушінің 
орындау-

шысы

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 басшы-

сына ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін

қызметті
берушінің орын-

даушысына
жолдайды

комиссияның
қарауына
ұсынады

комиссия 
отырысының 
хаттамасын 
көрсетілетін

қызметті
берушіге

жолдайды

кеңес 
отырысының 
хаттамасын 
көрсетілетін 

қызметті 
берушіге жол-

дайды

5 Орындалу мерзімі құжаттарды жеткізу -  
1 жұмыс күні ішінде/

құжаттарды тіркеу - 20 ми-
нуттан аспайды

1 жұмыс күні 
ішінде

17 жұмыс күні
ішінде

3 жұмыс күні 
ішінде

7 жұмыс
күні ішінде

3 жұмыс күні 
ішінде

1 Рәсімнің
(іс-қимылдың) нөмірі

7 8 9 10 11

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің орында-

ушысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің бас-
шысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

кеңсе қызметкері

ЖАО-ның кеңсе 
қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті беруші

3 Рәсімнің
(іс-қимылдың) 

атауы және олардың 
сипаттамасы

кеңес отырысының хат-
тамасы негізінде үзінді 
көшірмені дайындайды

үзінді көшірмеге 
қол қояды

үзінді көшірмені 
тіркейді

үзінді көшірмені 
тіркейді

кеңес оң шешім 
шығарған 

жағдайда грант-
ты ұсыну жөніндегі 
шарттың жасалуын 
қамтамасыз етеді4 Келесі рәсімді

(іс-қимылды) орында-
уды 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

10 жұмыс күні 
ішінде

 

 

 

 

  

 

Көрсетілетін қызметті 
алушы не оның өкілі:

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушіге немесе 

ЖАО-ға ұсыну

ЖАО-ның/көрсетілетін
қызметті берушінің кеңсе 

қызметкері:
құжаттарды қабылдау 

және олардың 
көрсетілетін қызметті 
берушіге жеткізілуін

қамтамасыз ету (1 жұмыс 
күні ішінде), құжаттарды 
тіркеу және көрсетілетін 

қызметті берушінің
басшысына ұсыну

(20 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы:

құжаттарды қарау және 
комиссияның қарауына 

ұсыну
(17 жұмыс күні ішінде)

Көрсетілетін қызметті
берушінің басшысы: 

құжаттарды қарау және 
көрсетілетін қызметті 

берушінің 
орындаушысына жолдау

(1 жұмыс күні ішінде)

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы: 

үзінді көшірмеге қол қою 
және көрсетілетін 

қызметті берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдау

(20 минуттан аспайды)

Көрсетілетін қызметті
берушінің кеңсе 

қызметкері:
үзінді көшірмені тіркеу 

және көрсетілетін 
қызметті алушыға не 

оның өкіліне беру 
(20 минуттан аспайды) 
немесе ЖАО-ға жолдау 
(1 жұмыс күні ішінде)Кеңес:

құжаттарды қарау және 
кеңес отырысының 

хаттамасын көрсетілетін 
қызметті берушіге жолдау

(3 жұмыс күні ішінде)

Комиссия:
құжаттарды қарау және 
комиссия отырысының 

хаттамасын көрсетілетін 
қызметті берушіге жолдау

(3 жұмыс күні ішінде)

Көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы:

комиссия отырысының 
хаттамасы негізінде 

құжаттарды
кеңестің қарауына ұсыну

(7 жұмыс күні ішінде)

Көрсетілетін қызметті 
беруші:

кеңес оң шешім 
шығарған жағдайда, 

грантты ұсыну жөніндегі 
шарттың жасалуын 

қамтамасыз ету
(10 жұмыс күні ішінде)

Көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы:

кеңес отырысының 
хаттамасы негізінде үзінді 
көшірме дайындау және 

көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсыну
(5 жұмыс күні ішінде)

ЖАО-ның кеңсе 
қызметкері:

үзінді көшірмені тіркеу 
және көрсетілетін 

қызметті алушыға не 
оның өкіліне беру 

(20 минуттан аспайды)

 

ЖАО-ның/
көрсетілетін қызметті

берушінің кеңсе 
қызметкері 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы

Комиссия Көрсетілетін қызметті 
берушінің 

орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысы 

Көрсетілетін қызметті
алушы не оның өкілі

ИӘ

 

ЖАО-ның кеңсе 
қызметкері 
құжаттарды

қабылдайды және 
олардың көрсетілетін 

қызметті берушіге 
жеткізілуін

қамтамасыз етеді, 
көрсетілетін қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері 

құжаттарды тіркейді 
және көрсетілетін 

қызметті берушінің
басшысына ұсынады

құжаттарды
қарайды және 

көрсетілетін қызметті 
берушінің 

орындаушысына 
жолдайды

құжаттарды
қарайды және 

комиссия 
отырысының 
хаттамасын 
көрсетілетін 

қызметті берушіге
жолдайды

комиссия 
отырысының 

хаттамасы негізінде 
құжаттарды кеңестің 
қарауына ұсынады

құжаттарды
қарайды және 
комиссияның 

қарауына ұсынады

құжаттарды
көрсетілетін қызметті 

берушіге немесе 
ЖАО-ға ұсынады

1 жұмыс күні ішінде/
20 минуттан аспайды 

1 жұмыс
күні ішінде

3 жұмыс
күні ішінде 

17 жұмыс
күні ішінде 7 жұмыс

күні ішінде 

 

үзінді көшірмені 
тіркейді және 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға не оның 

өкіліне береді 
немесе ЖАО-ға

жолдайды 

20 минуттан 
аспайды/1 жұмыс 

күні ішінде
 

үзінді көшірмеге 
қол қояды және 

көрсетілетін 
қызметті берушінің 
кеңсе қызметкеріне

жолдайды 

үзінді көшірмені 
тіркейді және 
көрсетілетін 

қызметті алушыға 
не оның өкіліне 

береді 

20 минуттан 
аспайды

құжаттарды
қарайды және 

кеңес 
отырысының 
хаттамасын 
көрсетілетін 

қызметті 
берушіге 

жолдайды

3 жұмыс
күні ішінде 

 

кеңес 
отырысының 

хаттамасы
негізінде үзінді 

көшірме  
дайындайды 

және 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады

5 жұмыс
күні ішінде 

 

20 минуттан 
аспайды

 

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 
кеңсе қызметкері 

ЖАО-ның кеңсе 
қызметкері 

Кеңес Көрсетілетін 
қызметті

берушінің 
орындаушысы

 

Көрсетілетін 
қызметті беруші 

кеңес оң шешім 
шығарған 
жағдайда, 

грантты ұсыну 
жөніндегі 
шарттың 
жасалуын 

қамтамасыз етеді 

10 жұмыс 
күні ішінде

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 
орындау-

шысы

Кеңес Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
орындау-

шысы

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 

хаттама-
сы  негізінде 

үзінді 
көшірме дай-

ындайды

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 жол-

дайды

құжаттарды
кеңестің 
қарауына 
ұсынады

кеңес
отырысы-

ның
хаттамасын 
көрсетіле-

тін 
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 неме-
се ЖАО-ға 
жолдайды

үзінді 
көшірмені 

көрсетілетін 
қызметті 
алушыға 
не оның 
өкіліне  
береді

5 Орындалу 
мерзімі

құжаттарды жеткізу 
- 1 жұмыс күні 

ішінде/ құжаттарды 
тіркеу - 20 минут-

тан 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

 

 

 

 

  

 

Көрсетілетін қызметті 
алушы не оның өкілі:

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушіге/

ЖАО-ға ұсыну

ЖАО-ның/көрсетілетін
қызметті берушінің кеңсе 

қызметкері:
құжаттарды тіркеу және

олардың көрсетілетін 
қызметті берушіге 

жеткізілуін қамтамасыз 
ету (1 жұмыс күні ішінде),
құжаттарды тіркеу және 

көрсетілетін қызметті
берушінің басшысына 

ұсыну
(20 минуттан аспайды)

Көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы:

құжаттарды қарау және 
кеңестің қарауына ұсыну

(7 жұмыс күні ішінде)

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы: 

құжаттарды қарау және 
көрсетілетін қызметті 

берушінің 
орындаушысына жолдау

(1 жұмыс күні ішінде)

Кеңес:
құжаттарды қарау және кеңес 

отырысының хаттамасын 
көрсетілетін қызметті 

берушіге жолдау 
(3 жұмыс күні ішінде)

Көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы:

кеңес отырысының 
хаттамасы негізінде үзінді 
көшірме  дайындау және 

көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсыну

(2 жұмыс күні ішінде)

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы: 

үзінді көшірмеге қол қою 
және көрсетілетін қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдау

(20 минуттан аспайды)

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері:
үзінді көшірмені тіркеу 

және көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның өкіліне 

беру
(20 минуттан аспайды) 
немесе ЖАО-ға жолдау 
(1 жұмыс күні ішінде)

ЖАО-ның кеңсе 
қызметкері:

үзінді көшірмені тіркеу 
және көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның өкіліне 

беру
(20 минуттан аспайды)

 

 ЖАО-ның кеңсе 
қызметкері 

құжаттарды тіркейді 
және олардың 

көрсетілетін қызметті 
берушіге жеткізілуін 

қамтамасыз етеді, 
көрсетілетін қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері 

құжаттарды тіркейді
және көрсетілетін 

қызметті берушінің 
басшысына ұсынады

1 жұмыс күні ішінде/
20 минуттан аспайды

 құжаттарды
қарайды және 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

орындаушысы-
на жолдайды

1 жұмыс 
күні ішінде

құжаттарды
қарайды және 

кеңестің қарауына 
ұсынады

7 жұмыс
күні ішінде

құжаттарды
қарайды және 

кеңес 
отырысының 
хаттамасын 
көрсетілетін 

қызметті 
берушіге 

жолдайды

3 жұмыс
күні ішінде

кеңес 
отырысының 

хаттамасы 
негізінде үзінді 

көшірме 
дайындайды 

және 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің

басшысына 
ұсынады

2 жұмыс күні
ішінде

үзінді
көшірмеге
қол қояды 

және 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

кеңсе 
қызметкеріне

жолдайды

20 минуттан 
аспайды

үзінді
көшірмені 

тіркейді  және 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға не 

оның өкіліне 
береді немесе 

ЖАО-ға
жолдайды

20 минуттан 
аспайды/ 

1 жұмыс күні 
ішінде

үзінді
көшірмені 
тіркейді  

және 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға не 

оның өкіліне 
береді

20 минуттан 
аспайды

Көрсетілетін 
қызметті

алушы не оның 
өкілі

ЖАО-ның
/көрсетілетін

қызметті берушінің
кеңсе қызметкері

КеңесКөрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті

берушінің 
орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
кеңсе 

қызметкері

ЖАО-ның
кеңсе 

қызметкері

құжаттарды
көрсетілетін 

қызметті 
берушіге/
ЖАО-ға
ұсынады

ИӘ

Қызылорда облысының әкімдігі, облыстық мәслихат, «Нұр 
Отан» партиясының облыстық филиалы, облыстық Ассамблея 
және облыстық Қоғамдық кеңесі Қызылорда облысының әкімі 
Қырымбек Елеуұлы Көшербаевқа қайын атасы, Қорқыт Ата 
атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің профессоры, 
еңбек ардагері  

мұстафа матайұлы матаевтың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айта-
ды.

***
Қызылорда облысының білім басқармасы философия 

ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Республикасының 
Әлеуметтік ғылымдар академиясының академигі, Халықаралық 
ғылыми-педагогикалық білім беру академиясының академигі, 
Қазақстан білім беру ісінің құрметті қызметкері, профессор 

мұстафа матайұлы матаевтың
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-
туыстарына қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады. 

***
«Қазгермұнай» БК» ЖШС әкімшілігі және кәсіподақ ұйымы 

Сыр елінің  белгілі ғалымы, ағарту  саласының көрнекті өкілі, 
Қорқыт Ата атындағы  Қызылорда мемлекеттік  университетінің 
профессоры  

матаев мұстафа матайұлының
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-
туыстарына қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады. 

***
«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Қызылорда  облысы бой-

ынша  педагогикалық  қызметкерлердің біліктілігін артты-
ру институтының ұжымы Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университетінің профессоры, Әлеуметтік ғылымдар 
академиясының академигі                      

мұстафа матайұлының
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-
туыстарына қайғыларына ортақтасып, көңіл  айтады.

***
ҚР АШМ СРК «Қазсушар» шаруашылық жүргізу құқығындағы 

республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Қызылорда филиа-
лы және барлық өндірістік учаске ұжымдары су шаруашылығы 
саласының ардагері

нарманұлы әшірбектің
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-
туыстарына қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

Қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемаҚы 
мөлшерлемелерін бекіту туралы  

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы «Қазақстан Республикасының Салық және бюджет-
ке төленетін басқа да міндетті төлемдер  туралы» кодексінің (Салық Кодексі) 495-бабына сәйкес Қызылорда облыстық 
мәслихаты шешім қабылдады:  

1. Қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемақы мөлшерлемелері қосымшаға сәйкес бекітілсін. 
2. Қызылорда облыстық мәслихатының кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын:  
1) «Қоршаған  ортаға эмиссия үшін төлемақысының ставкаларын бекіту туралы» Қызылорда облыстық 

мәслихатының 2008 жылғы 26 желтоқсандағы  № 121 шешімі (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 4217 нөмірімен тіркелген, облыстық «Сыр бойы» газетінің 2009 жылғы 13 қаңтардағы № 8 және «Кызылордин-
ские вести» газетінің 2009 жылғы 20 қаңтардағы № 9 жарияланған);

2) «Қоршаған  ортаға эмиссия үшін төлемақысының ставкаларын бекіту туралы» Қызылорда облыстық 
мәслихатының 2008 жылғы 26 желтоқсандағы  № 121 шешіміне толықтырулар енгізу туралы» Қызылорда облыстық 
мәслихатының 2009 жылғы 27 наурыздағы № 145 шешімі (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 
4224 нөмірімен тіркелген, облыстық «Сыр бойы» газетінің 2009 жылғы 25 сәуірдегі № 78-79 және «Кызылординские вести» 
газетінің 2009 жылғы 29 сәуірдегі № 65 жарияланған). 

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

Қызылорда облыстық мәслихатының
2017 жылғы 15 наурыздағы №108  шешіміне

қосымша

қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемақының мөлшерлемелері

1. төлемақы мөлшерлемелері, тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда 
белгіленген айлық есептік көрсеткіш (бұдан әрі - аеК) мөлшеріне қарай анықталады.

2. Тұрақты көздерден ластағыш заттардың шығарындылары үшін төлемақы мөлшерлемелері мыналарды құрайды:

 Рет 
№  Ластағыш заттардың түрлері  1 тонна үшін төлемақы 

мөлшерлемелері (АЕК) 
 1 килограмм үшін төлемақы 

мөлшерлемелері (АЕК) 
 1  2  3  4 
 1.  Күкірт тотықтары  20 
 2.  Азот тотықтары  20 
 3.  Шаң және күл  10 
 4.  Қорғасын және оның қосындылары  3986 
 5.  Күкіртсутек  124
 6.  Фенолдар  332
 7.  Көмірсутектер  0,32 
 8.  Формальдегид  332
 9.  Көміртегі тотықтары  0,32 
 10.  Метан  0,02 
 11.  Күйе  24 
 12.  Темір тотықтары  30
 13.  Аммиак  24
 14.  Алты валентті хром  798
 15.  Мыс тотықтары  598 
 16.  Бенз(а)пирен  996,6 

3. қозғалмалы көздерден атмосфералық ауаға ластағыш заттардың шығарындылары үшін төлемақы 
мөлшерлемелері мыналарды құрайды:

 

 Рет 
 №  Отын түрлері  Пайдаланылған отынның 1 тоннасы үшін мөлшерлеме (АЕК) 

 1  2  3 
 1.  Этилденбеген бензин үшін  0,66 
 2.  Дизель отыны үшін  0,9 
 3. Сұйытылған, сығылған газ, керосин үшін  0,48

 4. ластағыш заттардың шығарындылары үшін төлемақы мөлшерлемелері мыналарды құрайды:

Рет
№  Ластағыш заттардың түрлері  1 тонна үшін төлемақы мөлшерлемелері (АЕК) 

 1  2  3 
 1.  Нитриттар  1340
 2.  Мырыш  2680 
 3.  Мыс  26804 
 4.  Оттегіне биологиялық сұраныс  8
 5.  Тұзды аммоний  68 
 6.  Мұнай өнімдері 536
 7.  Нитраттар  2
 8.  Жалпы темір  268 
 9.  Сульфаттар (анион)  0,8 
 10.  Өлшенген заттар  2 
 11.  Синтетикалық бетүсті-белсенді заттар  54 
 12.  Хлоридтер (анион)  0,2 
 13.  Алюминий  54 

5. өндіріс пен тұтыну қалдықтарын орналастырғаны үшін төлемақы мөлшерлемелері мыналарды құрайды:

Р/с
№ Қалдықтардың түрлері

Төлемақы мөлшерлемелері (АЕК)

1 тонна үшін 1 гигабек-керель (Гбк) 
үшін

1 2 3 4

1.
Өндіріс пен тұтыну қалдықтарын полигондарда, 

жинақтауыштарда, санкцияланған үйінділерде және арнайы 
бөлінген орындарда орналастырғаны үшін:

1.1. Коммуналдық қалдықтар (тұрмыстық қатты қалдықтар, та-
зарту құрылыстарының кәріздік тұнбасы) 0,38  

1.2. Осы тармақтың 1.3-жолында көрсетілген қалдықтарды 
қоспағанда, қауіптілік деңгейі ескеріле отырып, қалдықтар:

  

1.2.1. «қызыл» тізім 14
1.2.2. «жақұт» тізім 8
1.2.3. «жасыл» тізім 2
1.2.4. сыныпталмағандар 0,9

1.3. Төлемақысы есептелген кезде белгіленген қауіптілік деңгейі 
ескерілмейтін қалдықтар:

1.3.1. Тау-кен өндіру өнеркәсібінің және карьерлерді игеру 
қалдықтары (мұнай мен табиғи газды өндіруден басқа):

 

1.3.1.1. аршынды жыныстар 0,004
1.3.1.2. жанас таужыныстары 0,026
1.3.1.3. байыту қалдықтары 0,02
1.3.1.4. шлактар, шламдар 0,038

1.3.2.
Құрамында пайдалы қазбалар бар кенді, концентраттар-
ды, агломераттарды және шекемтастарды қайта өңдеу, 

қорытпалар мен металдар өндірісі кезінде металлургиялық 
қайта жасауда түзетілетін шлактар, шламдар

0,038

1.3.3. күл мен күлшлактар 0,66

1.3.4. ауыл шаруашылығы өндірісінің қалдықтары, оның ішінде 
көң, құс саңғырығы 0,002

2. Радиоактивті қалдықтарды орналастырғаны үшін, гигабек-
керельмен (Гбк):

2.1. Трансуранды 0,76
2.2. Альфа-радиоактивті 0,38
2.3. Бета-радиоактивті 0,04
2.4. Шынақты радиоактивті көздер 0,38

қызылорда облыстық мәслихатының  
12 сессиясының төрағасы

И. шағыртаев

қызылорда облыстық мәслихатының 
хатшысы

н. байқадамов

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСТЫҚ МӘСЛИХАТЫнЫң ШЕШІМІ
Қызылорда қаласы

15 наурыз 2017 жыл  №108             
Мемлекеттік тіркеу № 5786       2017 жылғы 11 сәуір

12-сессия

«ПҚҚР» АҚ-ның СолтүСтік НұРАлы кеНішіНде Су 
АйдАмАлАу жүйеСіНің ҚұРылыСы

Солтүстік Нұралы кеніші Торғай ойпатының оңтүстік-
шығысында, ал әкімшілік тұрғыдан алғанда Қарағанды облысы 
Ұлытау ауданында орналасқан. Жақын елді мекендер Жалағаш 
теміржол стансасы - 170 км-де, Жосалы - 156 км-де, Қарсақпай 
- 181 км-де орналасқан. Облыс орталығы Қызылорда қаласы 
және Жезқазған қаласына дейінгі  арақашықтық 175 пен 240 км-
ді құрайды. «ПҚҚР» АҚ Солтүстік Нұралы кенішінде су тара-
ту бекеті (СТБ), сондай-ақ су айдамалау құбыры, коллекторлар 
және автожол құрылысын жүргізу қарастырылуда. Су айдама-
лау құбыры СТБ мен ұңғымаға су тасымалдау мақсатында пай-
даланылады. СТБ-ның мақсаты - су айдағыш ұңғымаларға су та-
рату. Жерасты құбырлары 2 м тереңдікте қазылған жерге салы-
нады. Жобаланып отырған автожол дара орналасқан мұнай және 
су ұңғымаларына техникалық қызмет көрсету мақсатында салы-
нады.
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Сыр елінің белгілі ғалымы, ағарту саласы
ның көрнекті өкілі, Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда мемлекеттік университетінің про
фессоры Мұстафа Матайұлы Матаев 85 жасқа 
қараған шағында дүниеден озды.

Мұстафа Матайұлы 1933 жылы 13 мамыр
да Қызылорда облысы, Қазалы қаласында туған. 
1950 жылы Қазалы станциясындағы Орын
бор темір жолына қарайтын №67 қазақ орта 
мектебін алтын медальмен, 19501955 жылдары 
білім алған Қазақ мемлекеттік университетінің 
философия факультетін үздік бітірген. СОКП 
Орталық Комитеті жанындағы Қоғамдық 
Ғылымдар академиясының аспирантурасында 
білім алған. 

Еңбек жолын Қазалы ауылшаруашылық тех
никумында мұғалімдіктен бастаған ол бірнеше 
жыл облыстық партия комитетінде лекторлар 
тобын басқарды. 1967 жылы облыста алғашқы 
болып философия ғылымдарының кандидаты 
атағына ие болды.

Мағыналы өмірі негізінен орта және жоғары 
оқу орнының шәкірттерін тәрбиелеуге арнал
ды. Өмірінің ең маңызды кезеңі Қорқыт ата 
атындағы Қызылорда мемлекеттік универ
ситеті мен тығыз байланысты. Осы оқу ор
нын да факультет деканы, екі кафедрада мең
ге руші қызметтерін атқарып, еліміз үшін 
мың да ған шәкірттер дайындауға үлес қосты. 

Олардың бірқатары алысжақын шет елдерде, 
көпшілігі республика өңірлерінде қызмет жа
сауда. Сондайақ, белгілі ғалым университет 
қабырғасында көптеген жастардың ғылым жо
лына түсуіне көмектесті.

Облыс жұртшылығы, тұстас замандастары 
Мұстафа Матайұлын шыңдалған шебер лектор 
есебінде жақсы біледі. Отыздан астам ғылыми 
еңбектердің авторы. Соңғы жылдары ғалым, 
профессор өмір белестері, адамдық қарым
қатынас, туған жер, достық турасында кітаптар 

жазып, «Достарым менің, достарым», «Көзімнің 
нұры», «Ойлап тұрсам, дүние...», екі томдық 
«Ұстаздың тұғыры» сынды туындылар өмірге 
әкелді. 

2002 жылдан «Мемлекет және құқық те
ориясы мен тарихы» кафедрасының құрметті 
меңгерушісі болып, осы мамандық бойынша 
шәкірт тәрбиелеуге атсалысты. 

М.Матаев республика көлеміндегі ғылыми
педогогикалық еңбектері ескеріліп, «Ерен еңбегі 
үшін» медалімен, «Еңбектегі үздік табыстары 
үшін», «Қазақстан Республикасының ғылымын 
дамытуға сіңірген еңбегі үшін» төсбелгілерімен 
және көптеген мерекелік медальмен, Құрмет 
грамотасы және Алғыс хаттармен марапаттал
ды. «Қазақстан Республикасы білім беру ісінің 
құрметті қызметкері», Қызылорда қаласының 
және Қазалы ауданының Құрметті азаматы 
атанды. 

Марқұм Мұстафа Матайұлы Матаевтың 
өнегелі өмірі мен жарқын бейнесі жұртшылық 
жадында ұзақ уақыт сақталатын болады. 

Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда мемлекеттік университеті. 

Мұстафа Матайұлы Матаевпен қоштасу 
митингісі 18 сәуірде сағат 10.00-де Е.Демесінов 
көшесі №17 үйде, асы «Орда» мейрамханасын-
да сағат 13.00-де өтеді.

МҰСТАФА МАТАЙҰЛЫ МАТАЕВ
Өткен сенбіде аймақта «Centre Nova 

Diagnostic» компаниясының медициналық 
орта лығы ашылды. Осыған дейін шағын ғима
ратта жұмыс жасап келген клиника ұжымы 
бұдан былай А.Байтұрсынов көшесінің бойын
да орналасқан орталықта науқастарға сапа
лы қызмет етеді. Медициналық орталықтың 
ашылу салтанатында облыс әкімінің орынба
сары Руслан Рүстемов «Centre Nova Diagnostic» 
компаниясының аймақта 7 жылдан бері жұмыс 
жасап келе жатқанын атап өтіп, мұндағы ақ ха
латты абзал жандарға сәттілік тіледі. 
– Баршаңызды денсаулық саласын нығайтуға 

бағытталған әлеуметтік нысанның ашылу салтана
тымен құттықтаймын. Жалпы аймақта аталған са
ланы жақсарту мақсатында ауқымды жұмыстар 
атқарылып жатыр. Облыс әкімінің қолдауымен соңғы 
3 жылда денсаулық сақтау саласының бюджеті 9 млрд 
теңгеге өсті. Осыданақ, бұл салаға бөлінетін қаражат 
көлемінің артып келе жатқанына көз жеткізуге бо
лады. Бүгін көпшіліктің қуанышына айналған жаңа 
нысанның өзіне 800 млн теңге инвестиция тартыл
ды. Елімізде мемлекеттікжекеменшік әріптестіктің 
дамып келе жатқаны баршамыз үшін тиімді. Себебі, 
бұл бағыттағы атқарылатын жұмыстар екі жаққа 
бірдей жауапкершілік жүктейді. Жалпы «Centre Nova 
Diagnostic» компаниясы аймақта тек бүгін ғана емес, 
біраз жылдан бері сапалы жұмыс жасап келеді. Клини
ка ұжымының алдағы уақытта да тұрғындар талабына 
сай қызмет көрсететініне сенім артамын және сәттілік 
тілеймін, – деді Р.Рүстемов.

 «Centre Nova Diagnostic» компаниясы алғаш рет 
Сыр елінде 2010 жылы құрылған болатын. 7 жылда 
100 мыңнан астам адамға сапалы қызмет көрсеткен 
орталық медициналықдиагностикалық қызмет көр
сету саласында тәжірибелі жұмыс жасап келеді. Еліміз 
бойынша алғаш рет Сыр өңірінде жұмысын бастаған 
компанияның бүгінде Өскемен, Семей, Талдықорған, 
Жезқазған, Екібастұз, Қостанай және Алматы қалала

рында филиалы тұтынушылар талабына сай қызмет 
көрсетеді.

– Біз компаниямыздың барлық аймақтағы нысан
дарында қауіпсіздік пен сапалы қызмет ету ере
желерін қатаң сақтап келеміз. Тұтынушылар та
лабына сай көрсетілетін қызметтің сапалы болуы 
тек дәрігерлердің біліктілігіне ғана емес, замана
уи диагностикалық жабдықтарға да тікелей байланы
сты, атап айтканда: 1.5T GE МРТ аппараты, экспертті 
санаттағы «VOLUSON» УДЗ аппараты,  сандық рент
ген аппараты қазіргі таңда іске қосылды – деді «Centre 
Nova Diagnostic» медициналық орталығының директо
ры Ғалымжан Шабдаров.

Ашылу салтанатынан соң облыс әкімінің орынба
сары Р.Рүстемов пен облыстық денсаулық сақтау 
басқармасының басшысы А.Әлназарова жаңа орта 
лықта орналасқан арнайы құралжабдықтар жұмысы
мен танысты. Айта кетейік, әлеуметтік нысан 30 адам
ды жұмыспен қамтып отыр.

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ.

Медициналық орталық ашылды

ХАБАРлАндыРу 
«Көлжан» ЖШС ҚРның Экологиялық кодексінің 572 

бабының 3тармағына сәйкес «СолтүстікБатыс Қызылқия 
кенішіндегі мұнай жинау жүйесі. №№101D, 207D ұңғымаларынан 
аралық құбыр тарту», «СолтүстікБатыс Қызылқия кенішіндегі 
мұнай жинау жүйесі. №№101D, 207D ұңғымаларына баратын 
кірме жол салу» және «СолтүстікБатыс Қызылқия кенішіндегі 
№№101D, 207D ұңғымаларын электрмен қамту»  жұмыс жоба
ларына қоршаған ортаны қорғау бөлімі талқылау үшін қоғамдық 
тыңдау өткізеді. 

Нысандар бойынша ақпарат алуға және өз пікірін білдіруге 
барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық бірлестіктерге 
мүмкіндік беріледі. 

Тапсырыс беруші: «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» 
акционерлік қоғамы, байланыс телефоны: +7 (7242) 29 92 11.

Жоба әзірлеуші: «Eco Engineering» ЖШС, байланыс телефо
ны: 8(7242) 700308, 700306.

Материалдардың электронды түрде орналасқан Интернет
ресурс мекенжайы: www.tabigat.ekyzylorda.gov.kz.

Ескертулер мен ұсыныстарды қабылдау электрондық пошта
сы: Azhimurat.Orazbayev@petrokazakhstan.com;

Жобаның баспа түрімен танысу үшін: Қызылорда қаласы, 
Қазыбек би 13, «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» акционерлік 
қоғамының №224бөлмесі, байланыс телефоны: +7 (7242) 29 92 
11.

Қоғамдық тыңдау өткізілетін уақыты мен орны: 2017 жылдың 
10 мамыр күні сағат 16.10да, Қызылорда қаласы, Қазыбек би 
13, «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» акционерлік қоғамының 
кеңсесі. 

«Көлжан» ЖШСнің СолтүстікБатыс Қызылқия кенішінде 
№101D, №207D ұңғымаларынан аралық құбыр тарту, 

№101D, №207D  ұңғымаларына баратын кірме жол салу, 
№101D, №207D ұңғымаларын электрмен қамту құрылысы

 
СолтүстікБатыс Қызылқия мұнай кеніші Қызылорда қаласы

нан солтүстікбатысқа қарай шамамен 280 км қашықтықта 
орналасқан. Солтүстікшығысында 65ші кмде Құмкөл кеніші 
орналасқан. СолтүстікБатыс Қызылқия кеніші Қызылқия 
кенішінің солтүстікбатыс бөлігі болып табылады. Солтүстік
Батыс Қызылқия кеніші Қызылқия кенішінен солтүстікбатысқа 
қарай шамамен 4 км қашықтықта орналасқан.

«Көлжан» ЖШС құрылыс жобасын іске асыруды көздеп 
отыр:

 №101D, 207D ұңғымаларынан өлшеу қондырғысы ӨҚ1 
дейін аралық құбыр тарту;

 №101D, №207D ұңғымаларына баратын кірме жол салу;
 №101D, №207D ұңғымаларын электрмен қамту.
Жерасты құбырлары 1,8 м тереңдікте қазылған траншеяға 

орналастырылады. 
Құбырлар материалы ANSI бойынша, ГОСТ 10502013 бой

ынша В тобындағы болат маркалы 20 сәйкес келеді. Жоба
ланып отырған автожол жеке тұрған мұнай ұңғымалары мен 
мұнай коллекторына техникалық қызмет көрсету үшін арналған. 
Төселетін қиыршық тастың қалыңдығы 25 cмді құрайды. 
Ұңғымаларды электрмен қамту үшін қуаты 250 кВА трансфор
маторлары бар жобаланып отырған ЖТҚс6/0,4 кВ көзделген, 
ӘЖ6 кВ қолданыстағы тіректен аралық шықпамен жүзеге асы
рылады. Құрылыс барысы мен жүктерді тасымалдау кезінде 
қолданыстағы жолдар пайдаланылады. 

ЖАРАМСыз дЕп 
ЕСЕпТЕлСін

Әубәкіров Шыңғыс Әмір хан
ұлына Қызылорда қала сындағы 
№23 Ж.Қизатов атын дағы мек
теплицейін 2015 жылдың 20 
маусымында бітіргені жөнінде 
бе рілген ЖОБ №0907226 ат
тестаты қосымшасымен жоға
луына бай ла нысты жарамсыз деп 
есептелсін.

ТАБиғАТ пАЙдАлАнуШылАР нАзАРынА
Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдала

нуды реттеу басқармасы «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тура
лы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі Заңының 
(бұдан әріЗаң) 23бабының 6тармағына сәйкес мүдделі жеке және 
заңды тұлғалардың қатысуымен 21 сәуір күні сағат 1100 де Қызылорда 

қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі №1 мекенжайында орналасқан меке
мелер үйінің 2қабатының Б блогындағы мәжіліс залында мемлекеттік 
қызметтер көрсету бойынша жария талқылау өткізілетінін хабарлаймыз.

Толығырақ ақпарат алу үшін 8(7242) 605369 анықтама телефонына 
хабарласуға болады.

Қызылорда облысының табиғи ресурстар 
және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы

№ лауазымы Атыжөні, тегі,  
шені

Қабылдау 
күндері, 
уақыты

1 Қызылорда облысы 
бойынша қылмыстық

атқару жүйесі 
департаменті бастығы  

Отарбаев
Ғанибек

Сырмағанбетұлы
  Әділет 

полковнигі

аптаның
сейсенбі

күні сағат
16:0018:00

2 Қызылорда облысы 
бойынша қылмыстық

атқару жүйесі 
департаменті бастығының 

орынбасары  

Тұрсынбаев
Талғат

Қуанышұлы
   Әділет майоры

аптаның
дүйсенбі, 
сәрсенбі

күндері сағат
16:0018:00

3 Қызылорда облысы 
бойынша қылмыстық

атқару жүйесі 
департаменті бастығының 

орынбасары  

Әбдіқайыров 
Жүніс

Өтегенұлы
    Әділет майоры

аптаның
бейсенбі, жұма
күндері сағат
16:0018:00

ХАБАРлАндыРу
Қызылорда облысы бойынша қылмыстықатқару жүйесі департаменті 

ЗК169/5 мекемесінің сотталғандар арасында тәрбие жұмысын жүргізу 
бөлімінің теологиялық оңалту жұмысын ұйымдастыру тобының аға ин
спекторы – 1 бірлік, инспектор – 1 бірлік; 

ЗК169/1 мекемесінің арнайы контингент арасында тәрбие жұмысын 
жүргізу бөлімінің теологиялық оңалту жұмысын ұйымдастыру тобының 
аға инспекторы – 1 бірлік, инспектор – 1 бірлік лауазымдарына конкурс
тық негізде қызметке қабылдайтындығын хабарлаймыз.

Қойылатын біліктілік талаптары: Қазақстан Республикасының 
азаматы,  жасы 35ке дейін, білімі теология, шығыстану, құқықтану, 
әскери міндетті.

Конкурс жайлы ақпаратты төмендегі мекенжайдан алуға бола
ды: Қызылорда қаласы, Абай даңғылы №48 үй, байланыс тел.: 23
4829, Қызылорда облысы бойынша ҚАЖ департаменті.

ҚызылОРдА ОБлыСы  БОЙынША ҚылМыСТыҚАТҚАРу 
ЖҮЙЕСі дЕпАРТАМЕнТініҢ  БАСШы  ҚҰРАМыныҢ  

АзАМАТТАРды ЖЕКЕ СҰРАҚТАРМЕн  ҚАБылдАу КЕСТЕСі

ҚызылОРдА ОБлыСТыҚ МәСлиХАТыныҢ ШЕШіМі
Қызылорда қаласы
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«ҚызылОРдА ОБлыСТыҚ МәСлиХАТыныҢ АппАРАТы» 
МЕМлЕКЕТТіК МЕКЕМЕСініҢ 

«Б» КОРпуСы МЕМлЕКЕТТіК әКіМШіліК 
ҚызМЕТШілЕРініҢ ҚызМЕТін БАғАлАудыҢ 

әдіСТЕМЕСін БЕКіТу ТуРАлы
«Қазақстан Республикасының  мемлекеттік қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 

2015 жылғы 23 қарашадағы Заңының 33бабының  5тармағына және «Мемлекеттік әкімшілік 
қызметшілердің қызметін бағалаудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл агенттігі Төрағасының 
2016 жылғы 29 желтоқсандағы №110 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде №14637 болып тіркелген) сәйкес Қызылорда облыстық мәслихаты ШЕШіМ 
ҚАБылдАды:

1. Қоса беріліп отырған «Қызылорда облыстық мәслихатының аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін  бағалаудың әдістемесі 
бекітілсін.

2. «Қызылорда облыстық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы 
мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың Әдістемесін бекіту туралы» 
Қызылорда облыстық мәслихатының 2016 жылғы 19 мамырдағы № 29 шешімінің (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5526 болып тіркелген, облыстық «Сыр бойы» 
және «Кызылординские вести» газеттерінің 2016 жылғы 14 маусымдағы № 88 жарияланған) күші 
жойылды деп танылсын.

3. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облыстық 
мәслихатының  

12сессиясының төрағасы

Қызылорда облыстық 
мәслихатының 

хатшысы 

и. Шағыртаев н. Байқадамов

Қызылорда облыстық мәслихатының
2017 жылғы 15 наурыздағы №113 шешімімен

 бекітілген

«Қызылорда облыстық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы 
мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың әдістемесі 

1. Жалпы ережелер 

1. Осы «Қызылорда облыстық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің «Б» 
корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың әдістемесі  (бұдан әрі  
Әдістеме) «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 2015 жылғы 23 қарашадағы 
Қазақстан Республикасының Заңы 33бабының 5тармағына және «Мемлекеттік әкімшілік 
қызметшілердің қызметін бағалаудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл агенттігі Төрағасының 
2016 жылғы 29 желтоқсандағы №110 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде №14637 болып тіркелген) сәйкес әзірленді және «Қызылорда облыстық 
мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің (бұдан әрі – мәслихат аппараты) «Б» корпусы 
мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің (бұдан әрі – «Б» корпусының қызметшілері) қызметін 
бағалау алгоритмін айқындайды. 

2. «Б» корпусы қызметшілерінің қызметін бағалау (бұдан әрі  бағалау) олардың жұмыс 
тиімділігі мен сапасын айқындау үшін жүргізіледі.

3. Бағалау «Б» корпусы қызметшісінің атқаратын лауазымындағы қызметінің нәтижелері 
бойынша:

1) тоқсан қорытындысы бойынша (тоқсандық бағалау)  есептік тоқсаннан кейінгі айдың 
онынан кешіктірмей (бағалануы оныншы желтоқсаннан кеш емес өткізілетін төртінші тоқсанды 
қоспағанда);

2) жыл қорытындысы бойынша (жылдық бағалау)  бағаланып жатқан жылдың жиырма 
бесінші желтоқсанынан кешіктірмей жүргізеді.

«Б» корпусының қызметшісін бағалау оның нақты лауазымда орналасу мерзімі үш айдан кем 
болған жағдайда, сондайақ сынақ мерзімі кезеңінде өткізілмейді.

Әлеуметтік демалыстағы немесе еңбекке уақытша қабілетсіздігі кезеңіндегі «Б» корпусының 
қызметшілерінің бағалауы жұмысқа шыққаннан кейін 5 жұмыс күні мерзімінде өтеді.

4. Тоқсандық бағалауды тікелей басшы жүргізеді және «Б» корпусы қызметшісінің 
лауазымдық міндеттерді орындауын бағалауға негізделеді.

«Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысы  лауазымдық нұсқаулыққа сәйкес аталған 
қызметші бағынатын тұлға болып табылады.

5. Жылдық бағалау: 
1)  «Б» корпусы қызметшісінің есептік тоқсандардағы орта бағасынан;
2)  Осы Әдістеменің 1қосымшасына сәйкес «Б» корпусы қызметшісінің жеке жұмыс 

жоспарын орындау бағасынан құралады.
6. Бағалауды өткізу үшін «Б» корпусы мемлекеттік  лауазымға тағайындау және мемлекеттік 

лауазымнан босату құқығы бар лауазымды тұлғамен Бағалау жөніндегі комиссия құрылады, 
персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) оның жұмыс органы болып табылады. 

7. Бағалау жөніндегі комиссияның отырысы оның құрамының кемінде үштен екісі қатысқан 
жағдайда заңды болып есептеледі.

Бағалау жөніндегі комиссияның төрағасы не мүшесі болмаған жағдайда, оларды алмастыру 
Бағалау жөніндегі комиссияны құру туралы актіге өзгертулер енгізу арқылы уәкілетті тұлғаның 
шешімі бойынша жүзеге асырылады. 

8. Бағалау жөніндегі комиссияның шешімі ашық дауыс беру арқылы қабылданады.
9. Дауыс беру қорытындысы Бағалау жөніндегі комиссия мүшелерінің көпшілік дауысымен 

айқындалады. Дауыс саны тең болған жағдайда, комиссия төрағасының дауысы шешуші болып 
табылады. 

Бағалау жөніндегі комиссияның хатшысы болып персоналды басқару қызметінің (кадр 
қызметі) қызметкері табылады. Бағалау жөніндегі комиссияның хатшысы дауыс беруге 
қатыспайды.

2. Жұмыстың жеке жоспарын құрастыру

10. Жұмыстың жеке жоспары «Б» корпусы қызметшісімен және оның тікелей басшысымен 
бірлесіп келесі жылдың оныншы қаңтарынан кешіктірілмей осы Әдістеменің 1қосымшасына 
сәйкес нысан бойынша құрастырылады.

11. «Б» корпусының қызметшісін лауазымға осы Әдістеменің 10тармағында көрсетілген 
мерзім өткеннен кейін тағайындалған жағдайда, атқаратын лауазымдағы «Б» корпусы қызметшісі 
жұмысының жеке жоспары оны лауазымға тағайындаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 
құрастырылады.

12. «Б» корпусының қызметшісі жұмысының жеке жоспарындағы мақсаттық көрсеткіштердің 
саны төрттен көп емес және олар нақты, өлшенетін, қолжетімді, белгілі бір орындау мерзіммен 
болуы қажет.

13. Жеке жоспар екі данада құрастырылады. Бір дана персоналды басқару қызметіне  (кадр 
қызметі) беріледі. Екінші дана «Б» корпусы қызметшісінің құрылымдық бөлімше басшысында 
болады.

3. Бағалауды жүргізуге дайындық

14. Персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) Бағалау жөніндегі комиссия төрағасының 
келісімімен бағалауды өткізу кестесін қалыптастырады.

Персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) бағалауға жататын «Б» корпусы қызметшісін 
және бағалауды іске асыратын тұлғаларды бағалау басталмастан күнтізбелік он күн бұрын бағалау 
туралы уақытылы хабардар етуді қамтамасыз етеді және оларға бағалау парақтарын толтыру үшін 
жібереді.

 
4. лауазымдық міндеттерді орындаудың тоқсандық бағалауы

15. Лауазымдық міндеттерді орындауды бағалау негізгі, көтермелеу және айыппұл балл
дарынан құралады.

16. Қызметшінің өз лауазымдық міндеттерін орындағаны үшін негізгі баллдар 100 балл 
деңгейінде белгіленеді.

17. Көтермелеу баллдары ағымдағы жұмыстың орташа көлемінен асатын қызмет 
көрсеткіштері, сондайақ мазмұндық және/немесе ұйымдастырушылық жағынан күрделі болып 
табылатын қызмет түрлері үшін қойылады.

18. Ағымдағы жұмыстың орташа көлемінен асатын қызмет көрсеткіштері және күрделі 
болып табылатын қызмет түрлері мемлекеттік органдармен өз ерекшеліктеріне сүйеніп өз бетімен 
белгіленеді және атқарылған жұмыстың көлемі мен күрделігінің қосу тәртібімен бес деңгейлік 
шәкіл бойынша орналастырылады. Бұл ретте көтермеленетін қызмет көрсеткіштері мен түрлеріне 
Электронды құжат алмасудың бірыңғай жүйесінде және мемлекеттік органның Интранет
порталында белгіленетін де, белгіленбейтін де құжаттар мен ісшаралар кіре алады.

Әр көтермеленетін қызмет көрсеткіші мен түрі үшін «Б» корпусының қызметшісі тікелей 
басшымен бекітілген шәкілге сәйкес “+1”ден “+5”баллға дейін иеленеді.

19. Айыппұл баллдары орындау және еңбек тәртібін бұзғаны үшін қойылады.
20. Атқарушылық тәртібін бұзуға жоғары тұрған органдардың, мемлекеттік орган 

басшылығының, тікелей басшының тапсырмаларын және бақылаудағы құжаттар мен жеке және 
заңды тұлғалардың өтініштерін орындау мерзімдерін бұзу жатады.

Атқарушылық тәртібін бұзу фактілері туралы ақпараттың дереккөздері  ретінде құжат 
айналымы қызметі және «Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысының құжатпен дәлелденген 
мәліметі саналады.

21. Еңбек тәртібін бұзуға:
1)  дәлелді себепсіз жұмысқа кешігу;
2)  қызметшілердің қызметтік әдепті бұзуы жатады.
Еңбек тәртібін бұзу фактілері туралы ақпараттың дереккөздері ретінде персоналды басқару 

қызметі (кадр қызметі) және «Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысының құжатпен 
дәлелденген мәліметі саналады.

22. Әр атқарушылық және еңбек тәртібін бұзғаны үшін «Б» корпусының қызметшісіне әр бұзу 
фактісі үшін “2” мөлшерінде айыппұл баллдары қойылады.

23. Лауазымдық міндеттердің орындалуын бағалауды жүргізу үшін, «Б» корпусының 
қызметшісі тікелей басшыға осы Әдістеменің 2қосымшасына сәйкес нысан бойынша толтырылған 
бағалау парағын келісу үшін ұсынады.

24. Тікелей басшы «Б» корпусы қызметшісінің еңбек және атқарушылық тәртібін бұзғаны 
туралы персоналды басқару (кадр қызметі), құжат айналымы қызметі берген мәліметтерін есепке 
ала отырып, бағалау парағында берілген деректердің растығын қарастырып, оған өзгертулер 
(болған жағдайда) енгізеді және онымен келіседі.

25. Тікелей басшы келіскеннен кейін, бағалау парағына «Б» корпусы қызметшісі қол қояды.
«Б» корпусы қызметшісінің бағалау парағына қол қоюдан бас тартуы құжаттарды Бағалау 

жөніндегі комиисияның отырысына жіберу үшін кедергі болмайды. Бұл жағдайда персоналды 
басқару қызметінің (кадр қызметі) қызметкері  және «Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысы 
еркін нысанда танысудан бас тарту туралы акт құрастырады. 
26. Қызметшінің тікелей басшысы «Б» корпусы қызметшісінің тоқсандық қорытынды бағасын 
мынадай формула бойынша есептейді: 

     

       тоқсандық баға;

а  көтермелеу баллдары;
в  айыппұл баллдары.
27. Тоқсандық қорытынды баға мынадай шәкіл бойынша қойылады:
80 баллдан төмен  “қанағаттанарлықсыз”, 80нен 105 (қоса алғанда) баллға дейін  

“қанағаттанарлық”, 106дан 130 баллға дейін (қоса алғанда)  “тиімді”, 130 баллдан астам “өте 
жақсы”.

5. Жылдық бағалау

28. Жылдық бағалауды өткізу үшін «Б» корпусының қызметшісі тікелей басшыға келісу 
үшін осы Әдістеменің 3қосымшасындағы нысанға сәйкес жеке жоспарды орындау бойынша 
толтырылған бағалау парағын жолдайды.

29. Тікелей басшы бағалау парағын онда берілген мәліметтердің анықтылығы тұрғысынан 
қарастырып, түзету енгізеді (болған жағдайда) және оған келісім береді.

30. Жұмыстың жеке жоспарының орындалуын бағалау мынадай шәкіл бойынша қойылады:
жұмыстың жеке жоспарымен көзделген мақсаттық көрсеткіштердің орындалмағаны үшін 2 

балл;
мақсаттық көрсеткіштің жартылай орындалғаны үшін  3 балл;
мақсаттық көрсеткіштің орындалғаны (күтілетін нәтижеге қол жеткізгені) үшін  4 балл;
мақсаттық көрсеткіштің күтілетін нәтижесіне асыра қол жеткізгені үшін 5 балл.
31. Тікелей басшымен келіскеннен кейін бағалау парағын «Б» корпусының қызметшісі 

растайды.
«Б» корпусы қызметшісінің бағалау парағына қол қоюдан бас тартуы құжаттарды Бағалау 

жөніндегі комиссияның отырысына жіберуге кедергі бола алмайды. Бұл жағдайда персоналды 
басқару қызметінің (кадр қызметі) қызметкері және  «Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысы 
танысудан бас тарту туралы еркін нысанда акт құрастырады. 

32. Персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) «Б» корпусы қызметшісінің жылдық 
қорытынды бағасын мына формула бойынша Бағалау жөніндегі комиссия отырысына дейін бес 
жұмыс күнінен кешіктірмей есептейді:

         
 

           жылдық баға;  
         
      есептік тоқсандардың орта бағасы (орта арифметикалық мән). 

   Бұл ретте тоқсандық бағалардың алынған орта арифметикалық мәні осы Әдістеменің 
27тармағында көрсетілген шәкілді есепке ала отырып, бес баллдық бағалар жүйесіне келтіріледі, 
атап айтқанда:

«қанағаттанарлықсыз» мәнге (80 баллдан төмен)  2 балл,
«қанағаттанарлық» мәнге (80нен 105 баллға дейін)  3 балл,
«тиімді» мәнге (106дан 130 баллға (қоса алғанда) дейін)  4 балл,
«өте жақсы» мәнге (130 баллдан астам)  5 балл;

        
 жеке жұмыс жоспарын орындау бағасы (орта арифметикалық мән).
33. Жылдың қорытынды бағасы мынадай шәкіл бойынша қойылады: 
3 баллдан төмен – «қанағаттанарлықсыз»; 3 баллдан бастап 3,9 баллға дейін – 

«қанағаттанарлық»; 4 баллдан бастап 4,9 балға дейін – «тиімді»; 5 балл – «өте жақсы». 
 

6. Комиссияның бағалау нәтижелерін қарауы

34. Персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) бағалау жөніндегі Комиссия төрағасымен 
келісілген кестеге сәйкес бағалау нәтижелерін қарау бойынша бағалау жөніндегі Комиссияның 
отырысын өткізуді қамтамасыз етеді.

Персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) бағалау жөніндегі Комиссияның отырысына 
мынадай құжаттарды:

1) толтырылған бағалау парақтарын; 
2) «Б» корпусы қызметшісінің лауазымдық нұсқаулығын;
3) осы Әдістеменің 4қосымшасына сәйкес нысан бойынша бағалау жөніндегі Комиссия 

отырысы хаттамасының жобасын тапсырады.
35. Бағалау жөніндегі Комиссия тоқсандық және жылдық бағалау нәтижелерін қарастырады 

және мына шешімдердің бірін шығарады:
1) бағалау нәтижелерін бекітеді;
2) бағалау нәтижелерін қайта қарайды.
Бағалау нәтижелерін қайта қарау туралы шешім қабылдаған жағдайда бағалау жөніндегі Ко

миссия хаттамада тиісті түсіндірмемен келесі жағдайларда бағаны түзетеді.         
36. Персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) бағалау аяқталған соң оның нәтижесімен екі 

жұмыс күні ішінде «Б» корпусының қызметшісін таныстырады.
«Б» корпусының қызметшісін бағалау нәтижелерімен таныстыру жазбаша немесе электрон

ды нысанда жүргізіледі.
«Б» корпусы қызметшісінің танысудан бас тартуы бағалау нәтижелерін оның қызметтік 

тізіміне енгізуге кедергі болмайды. Бұл жағдайда персоналды басқару қызметінің (кадр қызметі) 
қызметкері танысудан бас тарту туралы еркін нысанда акт құрастырады. 

37. Осы Әдістеменің 34тармағында көрсетілген құжаттар, сондайақ бағалау жөніндегі ко
миссия отырысының қол қойылған хаттамасы персоналды басқару қызметінде (кадр қызметі) 
сақталады.

 
7. Бағалау нәтижелеріне шағымдану

38. Бағалау жөніндегі Комиссия шешіміне «Б» корпусы қызметшісінің мемлекеттік қызмет 
істері жөніндегі уәкілетті органға немесе оның аумақтық департаментіне шағымдануы шешім 
шыққан күннен бастап он жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

39. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті орган немесе оның аумақтық департаменті 
«Б» корпусы қызметшісінен шағым түскен күнінен бастап он жұмыс күні ішінде шағымды қарайды 
және заңнамамен белгіленген мәслихат аппаратында бағалау жүргізу тәртібінің бұзушылықтары 
анықталған жағдайда, бағалау жөніндегі Комиссия шешімінің күшін жою туралы ұсыныс жасайды.

40. Қабылданған шешім туралы ақпаратты мәслихат аппараты екі апта ішінде мемлекеттік 
қызмет істері жөніндегі уәкілетті органға немесе оның аумақтық департаментіне ұсынылады. 

41. «Б» корпусы қызметшісінің бағалау нәтижелеріне сотқа шағымдануға құқығы бар.

8. Бағалау нәтижелері бойынша шешім қабылдау

42. Бағалау нәтижелері бонус төлеу және оқыту бойынша шешім қабылдауға негіз болып 
табылады.

43. Бонустар «өте жақсы» және «тиімді» бағалау нәтижелері бар «Б» корпусы қызметшілеріне 
төленеді.

44. «Б» корпусының қызметшісін оқыту (біліктілігін арттыру) жылдық баға лау  дың 
қорытындылары бойынша «Б» корпусы қызметшісінің қанағат танар лықсыз болып танылған 
қызмет бағыты бойынша жүргізіледі.

«Б» корпусының қызметшісі бағалау жөніндегі Комиссия оның қызметін жылдық бағалаудың 
нәтижелерін бекіткеннен кейін үш ай ішінде біліктілікті жоғарылату курстарына жіберіледі.

45. «Қанағаттанарлықсыз» баға алған «Б» корпусының қызметшісі мемлекеттік әкімшілік 
лауазымға алғаш рет қабылданған тұлғаларға тәлімгер ретінде бекітілмейді.

46. «Б» корпусы қызметшісінің қатарынан екі жыл қорытындысы бойынша «қанағат
танарлықсыз» мәндегі бағалау нәтижесі оны лауазымында төмендетуге негіз болып табылады. 
Кезкелген төмен тұрған бос лауазым болмаған жағдайда, «Б» корпусының қызметшісі заңнамамен 
белгіленген тәртіпте жұмыстан шығарылады. 

47. «Б» корпусының қызметшілерін бағалаудың нәтижелері олардың қызметтік тізімдеріне 
енгізіледі.

«Қызылорда облыстық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің
«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың 

әдістемесіне 1қосымша 

Нысан

«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшісінің жеке жұмыс
жоспары __________________ жыл 

(жеке жоспар құрастырылатын кезең)

Қызметшінің (тегі, аты, әкесінің аты (болған  жағдайда)______________________________
Қызметшінің лауазымы: _________________________________________________________
Қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:_____________________________________ 

№ р/с Мақсаттық көрсеткіштер* Күтілетін нәтижелер
1 Мақсаттық көрсеткіш 1
2 Мақсаттық көрсеткіш 2
3 Мақсаттық көрсеткіш 3
4 …        

 Ескертпе:
        *Мақсаттық көрсеткіштер мемлекеттік органның стратегиялық мақсатына (мақсаттарына), 
олар болмаған жағдайда қызметшінің функционалдық міндеттеріне сәйкестігін есепке ала отыра 
анықталады.  
Мақсаттық көрсеткіштердің  саны төрттен көп емес, оның ішінде жартысы өлшенетін болуға 
тиіс.

    Қызметші                                                                                       Тікелей басшы  
_________________                                               ____________________ 
   (тегі, атыжөні)                                                                                (тегі, атыжөні)
күні _________________________                                         күні _____________________  
қолы ________________________                                         қолы _____________________  
 
                                                             

«Қызылорда облыстық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің
«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың 

әдістемесіне 2қосымша

Нысан

Бағалау парағы
_____________________тоқсан_____жыл 

(бағаланатын кезең)

Бағаланатын қызметшінің ( тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)) 
___________________________________________________________________________________ 
Бағаланатын қызметшінің лауазымы: __________________________________________________ 
Бағаланатын қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы: 
__________________________________________________________________________________
Лауазымдық міндеттерді орындау бағасы:

№
р/с

Қызметшінің өзінөзі бағалауы Тікелей басшының бағалауы Ескерту

Көтермеленетін
көрсеткіштер
мен   қызмет 

түрлері туралы 
мәліметтер

Орындау 
тәртібін бұзу 

туралы 
мәліметтер

Еңбек 
тәртібін 

бұзу туралы 
мәліметтер

Көтермеле
нетін 

көрсеткіштер 
мен қызмет 

түрлері  
мәліметтер

Орындау
тәртібін

бұзу
туралы

мәліметтер

Еңбек 
тәртібін 

бұзу
туралы

мәліметтер

1
2
3

Өзінөзі бағалау нәтижесі: Бағалау нәтижесі:
         Қызметші                                                                                          Тікелей басшы 

     ________________                                                                               _____________ 
      (тегі, атыжөні)                                                                                   (тегі, атыжөні)

 күні    _________________________                                       күні ______________________
 қолы __________________________                                       қолы ______________________ 

«Қызылорда облыстық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің
«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың 

әдістемесіне 3қосымша

Нысан   

Бағалау парағы
_________________________________________________ жыл 

(бағаланатын жыл)

Бағаланатын қызметшінің (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)) 
_______________________________________________________________________________
Бағаланатын қызметшінің лауазымы: ______________________________________________
Бағаланатын қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы: ___________________
_____________________________________________________________________________

Жеке жоспарды орындау бағасы

№
р/с Мансаттық көрсеткіштің нәтижесі Маңызы Қызметшінің 

өзінөзі бағалау 
нәтижелері

Басшының 
бағалау 

нәтижелері

Ескерту

1 1 мақсаттық көрсеткіштің нәтижесі 2ден 5ке 
дейін 

2 2 мақсаттық көрсеткіштің нәтижесі 2ден 5ке 
дейін

3 3 мақсаттық 
көрсеткіштің нәтижесі

2ден 5ке 
дейін

4 ...         

Қызметші                                                                                        Тікелей басшы 
     ________________                                                                                _____________ 
      (тегі, атыжөні)                                                                                    (тегі, атыжөні)

 күні    _________________________                                      күні ________________________
 қолы __________________________                                      қолы _______________________ 

                 

«Қызылорда облыстық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің
«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың 

әдістемесіне 4қосымша
 

Нысан

Бағалау жөніндегі комиссия отырысының хаттамасы
______________________________________________________ 

(мемлекеттік органның атауы)
____________________________________________________________________  
(бағалау түрі: тоқсандық /жылдық және бағаланатын кезең (тоқсан және (немесе) жыл)

Бағалау нәтижелері

№ 
р/с

Қызметшілердің (тегі, аты, әкесінің 
аты (болған жағдайда)

Бағалау нәтижелері туралы 
мәлімет

Комиссияның 
ұсыныстары

1
2
... 

Комиссия қорытындысы: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________

     

Тексерген:
 

    Комиссия хатшысы: _______________________________________ Күні: _____________ 
                                       (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда, қолы)
    Комиссия төрағасы: ________________________________________Күні: ____________ 
                                      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда, қолы)
    Комиссия мүшесі: __________________________________________Күні: _____________ 
                                      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда, қолы)


