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үкімет

Сталиндік қуғын-сүргін кезінде Қиыр Шығыстан корей-
лер, Еділ бойынан немістер, Солтүстік Кавказдан қарашай-
балқарлар, шешен-ингуштар, қырым татарлары мен месхет-
түріктері жеті жұртқа мекен болған Сыр өңірін паналады. Қазақ 
халқы оларды жатсынбай, дархан көңілін білдіріп, құшағын 
айқара ашты. Сыр елі оларға туған үйі бола білді. Форумда 
аймақ басшысы көпшілікті ынтымақ пен бірліктің, келісім мен 
достықтың мейрамымен құттықтады. 

– Алауыздықтан ада, бірлігі бекем, ынтымағы жарасқан 
жұртымыз бар. Ұлы мақсаттарды рух үндестігімен 
сабақтастырған, баршаны бауырына басқан, достыққа құшағын 
айқара ашқан еліміз жаңарған, жаңғырған жолға түсіп, көрші 
мемлекеттерге үлгі болуда. Елбасының байыпты саясатының 
арқасында Қазақстан достық пен бірліктің мекеніне айналып 

қана қоймай, әлемге ырысты ынтымақтықтың ұлағатты үлгісін 
танытты. Бір-бірімізге құрметіміз шынайы, көңіліміз кең, 
халқымыз аман, тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын! – деді облыс 
әкімі. 

Осы ретте ассамблеяның барлық құрылымы ұлттық 
салт-дәстүр, тіл мен мәдениеттің сақталуына, қоғамдық 
келісімнің нығаюына үлес қосып келеді. Салтанатты шара-
да ақын, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Махмұтбай 
Әміреұлы, №198 орта мектеп мұғалімі Надежда Ярынюк, На-
зарбаев зияткерлік мектебінің мұғалімі Жеткерген Жаншора-
ев, Қорқыт ата атындағы ҚМУ-дың кафедра меңгерушісі, PHD 
докторы Сәбит Ибадулла ізгі тілектерімен бөлісті.

– Қазақстан халқының бірлігі, ынтымақтастығы, татулығы 
– еліміздің ең басты байлығы. Осы байлығымызды көздің 

қарашығындай сақтауға атсалысайық. Береке-бірлігіміз арта 
берсін! – деді С.Ибадулла. 

Шара аясында «ЭКСПО-2017», «Қуатты Қазақстан», «Бір-
лік. Ынтымақ. Бейбітшілік» деген жазуы бар лента байланған 
шар бумалары көкке ұшырылды. «Сыр сандуғаштары» вокал-
ды тобының бүлдіршіндері ақ көгершіндерді әуеге жіберіп, 
тілектерін айтты. Форум «Мақсаттар бірлігі – рух бірлігі» атты 
этномәдени бірлестіктердің өнер фестиваліне ұласты. Сыр елін 
екінші Отаны санайтын әртүрлі ұлттар мен ұлыстар өкілдері 
ән-бимен шараның әрін аша түсті.

***
Береке мен бірліктің туы желбіреп, еңбек пен достықтың 

күйін шертетін ғажайып күнді Сыр елінің жұрты барлық сән-
салтанатымен, тамаша көңіл-күймен қарсы алды.

Бірлік мерекесі халықтық жаппай серуенге ұласып, шы-
райлана түсті. Орталық алаңда мәдени іс-шаралар, ұлттық 
спорт түрлерінен сайыстар өтіп, мерекелік концерт қойылды. 
Қала тұрғындары мен қонақтарына мерекелік көңіл-күй сый-
лау үшін кішігірім сахналар орнатылып, онда жастар мен 
бүлдіршіндерден құралған шығармашылық ұжымдар өнерлерін 
ортаға салды. Ал, «Достық үйі» алдында өңірдегі түрлі этнос 
өкілдері қатысуымен, думанды мереке өткізілді. 

Осы күні Ә.Тәжібаев атындағы облыстық әмбебап ғылыми 
кітапханада «Қазақстан – достық мекені» тақырыбында кітап 
көрмесі және облыстық тарихи-өлкетану музейінде «Қазақстан 
халқының шай ішу дәстүрі» атты көрмелер ұйымдастырылды. 
Белсенді жастар «Сыр ана» монументінен «Тағзым» алаңына 
дейінгі аралықта «Менің елім» мотожарысын, қалалық 
мәдениет және демалыс саябағында ашылу маусымы және 
облыстық филармонияның «Сыр самалы» вокалды-аспаптық 
ансамблінің «Достық әні» концерті өтті.

Назерке САНИЯЗОВА.
Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.  

Нұрболат НұРжАУБАй(сурет).

жер кіндігі – жеТі жҰрТТың Мекені

ЭкСПО-2017 аяСындағы Мәдени 
және СПОрТТық шаралардың кешенді 
бағдарлаМаСы қараСТырылды

Кеше ҚР Премьер-Министрі Бақытжан Сағынтаевтың 
төрағалығымен өткен Үкімет отырысында ЭКСПО-2017 
көрмесі аясында өтетін мәдени және спорттық шаралардың 
кешенді бағдарламасы ұсынылды. 
Б.Сағынтаев Халықаралық көрмені өткізу үшін ауқымды 

ұйымдастырушылық жұмыстар жүргізілгенін айтты, енді 
жоспарланған шаралар кешенін сапалы түрде жүзеге асыру міндеті 
қалды. Мәдениет және спорт министріне осы жұмысты жалпы 
үйлестіруді қамтамасыз ету тапсырылды.

Мәдениет министрі А.Мұхамедиұлы баяндағандай, ЭКСПО-2017 
мәдени бағдарламасы көпұлтты  Қазақстан халқының мәдениет және 
спорт саласындағы жетістіктерін кеңінен паш етуді қарастырады.

Қазақстанның дәстүрлі мәдениетінің экспозициясының негізі «Эт-
ноауыл» ұлттық-мәдени кешен болады. Сонымен қатар, «Қазанат» 
ипподромында ұлттық спорт түрлері бойынша республикалық және 
халықаралық жарыстар өтеді.

Халықаралық көрмені өткізу кезінде Мемлекеттік опера және ба-
лет театрының сахнасында 50-ден астам шара өтеді деп жоспарла-
нып отыр. «Опералия» халықаралық опера әншілерінің байқауына 
қатысу үшін Астанаға әлемнің түкпір-түкпірінен үздік вокалшылар 
жиналады. «Астана Опера» театрында Пласидо Доминго, Ла Скала, 
Мариин театрының артистері өнер көрсетеді. Ал, ҚР Ұлттық музейі 
«ЭКСПО-2017» көрмесі кезінде республикалық және халықаралық 
деңгейдегі көрмелер өткізеді. Атаулы шаралардың бірі Эрмитаж 
қорының көрмесі болады. Музейге келушілер назарына сонымен 
қатар, «Бейбарыс сұлтан және оның дәуірі» ислам өнері музейінің 
жиынтығынан алынған заттар мен «Скифтер алтыны» халықаралық 
көрмесі  ұсынылады. 

ЭКСПО-2017 кезеңінде 14 ірі спорттық шара өткізу көзделген, 
оның ішінде 6 әлем чемпионаты, 2 Азия чемпионаты, 3 халықаралық 
шара, 2 ҚР Президенті Кубогы, Дүниежүзілік бокс кеңесінің жыл 
сайынғы мерейтойлық 55-ші конвенциясы бар. Еліміздің аумағымен 
автомотоспорт бойынша «Жібек жолы-2017» халықаралық раллиі 
маршруты өтеді. 

ЭКСПО-2017 аясында кешенді мәдени бағдарламаны жүзеге 
асыру халықаралық аренада еліміздің оң имиджін қалыптастыруға 
мүмкіндік береді, сонымен қатар әлемді Қазақстанның дәстүрлерімен 
және мәдениетімен таныстырады, – деді А. Мұхамедиұлы.

Дала күні

«Байтабын» ЖШС-ның күріш  шілері биыл да биіктен 
көрінуді көздеп отыр. Өткен жылы гектарына 65 центнер-
ден өнім алған шаруашылық іргетасы 1999 жылы қаланған. 
Одан беріде талай жыл өтті, ол күндер еншісінде бесбатпан 
бейнет бар. Бүгін, міне, соның зейнетіндей, үлкен ұжымға 
айналды.

– Рас, алғашқы жылдарда жағдай қиын болды. Қазіргі 
күні ол көрген түске айналғандай. Шаруашылық көкжиегін 
кеңейтті, егістік жеріміз 2 мың гектардан асады. Биыл 
соның 1400 гектарына күріш дәнін сеуіп, 800 гекатардай 
жерге жоңышқа отырғызсақ деп отырмыз. Жұмысшылар 
жағдайы қуантарлықтай, айлық жалақылары 120 мың 
теңге. Негізі 107 адамды тұрақты жұмыспен қамтып отыр-
мыз. Қазіргі күні шаруашылық 400 гектарға дән сеуіп, 200 

гектарын суға бастырып үлгерді, – дейді шаруашылық басшысы 
Сапарбек Мыханов.

Егіс басында аймақ басшысына Жалағаш ауданы әкімі 
Талғат Дүйсебаев диқандар алдындағы маңызды міндеттерді 
баяндады. Аудан осы жылы 18100 гектар жерге сыр салысын 
отырғызбақ. Былтыр 19500 гектар жерге себілген дәннен 57,3 
центнерден өнім алған. Аудан әкімінің айтуынша, өңірде 34 
ауылшаруашылық кооперативі құрылған. Олардың табысты 
қызмет етіп жатқандығына «Байтабын» өндірістік кооперативі 
дәлел.

Сонымен қатар, облыстық ауыл шаруашылығы басқарма 
басшысы Бақыт Жаханов облыс әкіміне диқандарға жасалып 
отырған мемлекеттік қолдау жайынан ақпар берді. Оның ай-
туынша, биылғы жылы Сыр диқандары 4 млрд теңгеден астам 
субсидия алмақ. Техникаларға қажетті жанар-жағармайдан 
ешқандай мәселе жоқ. Өңірде 78,4 мың гектар жерге күріш дәні 
себілсе, 6,1 мың гектарға басқа дәнді дақылдар отырғызылмақ. 
Маңызды жаңалықтардың бірі – «Дала күнінде» себілген дән – 
бірінші репродукциялы «Янтарь» сорты. Ресейден алынған са-
палы тұқым бүгінде 5 ауданға таратылған. 

Егістікке дән себілген соң Бұқарбай батыр ауылы ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Қабылбек Нұрмағанбетов ақ батасын берді.

Айта кетейік, облыс төрт жыл қатарынан күріштен рекордтық 
өнім жинады. Сондай-ақ, аймақта ауыл шаруашылығы сала-
сын әртарап тандыру және экспортқа бағытталған  өнім өндіру 
жұмыстары қарқынды жүзеге асырылуда. Оның ішінде, күріш, 
балық және қауын экспортталуда. Сондай-ақ, қытайлық инве-
сторлар облыс аумағында  қымыз, шұбат және томат пастасын 

өндіретін зауыт салуға, ал Парсы шығанағы елдері  соя, жүгері егіп, сиыр, қой 
өсіруге ниет білдіріп отыр.

 
Нағымжан САУЯЕВ.

Бағдат ЕСжАНОВ (сурет).

нәрлі топыраққа тұқым түсті

Қазақстан халқының бірлігі күні Қызылордада сән-салтанатымен аталып өтті. 
«Достық үйінің» алдында ұйымдастырылған «Болашағы біртұтас ұлт» форумы-
на облыс әкімі Қырымбек Көшербаев, облыстық ассамблея, этномәдени бірлестік 
мүшелері мен қала жұртшылығы қатысты.

жалағаш ауданы Бұқарбай батыр ауылындағы 
егістік басында «Дала күні» аталып өтті. Онда об-
лыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың қатысуымен 
күріш алқабына дән себілді. Егін науқанының жар-
шысындай айтулы күнде аймақ басшысы биылғы 
өнімнің берекелі, молынан болуын тіледі.

Сырдарияның жоғарғы арнасынан жіберіл-
ген 1400 текше метр судың алғашқы легі об-
лыс шекарасына мамыр айының беташар 
күнінде жетті. Өтіп жатқан мол судың дария 
жағасындағы ойпатты жерлерге жайылып кету 
қаупі бар. Тасқын су шектен тыс мол болған 
жағдайда әсіресе, Жаңақорған ауданындағы 
Өзгент, Қожакент, Байкенже елді мекендері 
мен аудан орталығы – Жаңақорған кентіне 
айтарлықтай қауіп төндіруі мүмкін. Мәселен, 
соңғы аптада Қожакент ауылы тұрғындары 
су тасқыны қаупінен мазасыздануда. Елді 
мекенді кесіп өтетін күріштікке арналған КА-1 
қашыртқысындағы судың деңгейі бес күнде 16 
сантиметрге көтерілген. Содан бері, елдің үлкені 
мен кішісі құм қаптау жұмыстарына жұмылып, 
каналдың қорғаныс бөгеттерін нығайту үстінде. 
Сырдарияның жоғарғы арнасынан келген 
қарғын су осы маңайдағы Имаш, Қойлақыата 
көлдеріне толтырылып, одан артылғаны каналға 
құйылуда. Әйтсе де, әзірге жағдай бақылауда. 
Шынжыр табанды техникалар жағалаудың ой-
шұқыржерлерін көтеріп, бекіту жұмыстарында 
жүр. Тұрғындарды алаңдататын тағы бір мәселе 
– қазір каналдағы су деңгейі көпірдің жабынды-
сына небәрі 30 сантиметр жетпей тұр, көтеріле 
келе тіптен үстіне шығып кетуі де мүмкін. 
Алдағы күндері мұнан да мол су келеді де-

ген болжам қауіпті қалыңдата түскен секілді. 
Сондықтан, елді мекендерді аман алып қалу 
үшін жан-жақты мүмкіндік қарастырылуда. Бұл 
туралы Жаңақорған ауданының әкімі Ғалым 
Әміреев баяндады. 

Ауданның нақты кезеңдегі жағдайы төмен-
дегіше: «Бесарық» су қоймасында 5,06 млн тек-
ше метр су жиналып тұр. Артық су төменге та-
сталуда. «Шұқырой» табиғи тоғаны да толы. 
«Көлтабан» да мелдектеп тұр. «Жиделі» су 
қоймасы ақпан айының 22-сі күні толғандықтан, 
артық су транзиттік режимге көшіріліп, жайы-
лымдар мен шабындықтарға жіберілуде. Қауіпті 
аймақ саналатын Байкенже ауылдық округінде 
орналасқан Ақшығанақ көліндегі суды негізгі 
арнаға бұру мақсатында ұзындығы 150 метр, 
ені 1 метр болатын бөгет жасалынды. Сонымен 
бірге, аталған көлдің тұсынан ұзындығы – 10, 
ені – 5, биіктігі 2 метр болатын бөгет салынды.

Жаңақорған кентінің дария бойындағы 
әлсіз деп танылған бір қауіпті учаскесінде дам-
бы көтеруді нығайту жұмыстарына 8 техни-
ка мен адамдар жұмылдырылып, жүздеген 
қап топырақ жеткізілді. Қауіпті деген жерлер-
ге аудандық төтенше жағдайлар бөлімі 
мен ішкі істер бөлімі қызметкерлерінен 
кезекшілік ұйымдастырылған.

МОл Су – ырыСТың көзі,
назарСыз қалСа қиындық Тезі 

Өткен жексенбі күні облыс әкімі Қырымбек Көшербаев пен ҚР 
АШМ Су ресурстары комитетінің төрағасы Ислам Әбішев жаңақорған, 
Шиелі, Сырдария, жалағаш, Қармақшы аудандарындағы дария бойын 
бақылады. Алдымен жаңақорған, Шиелі аудандарында мамандармен 
пікірлесіп, жергілікті халықпен кездесті, олардың ұсыныс-тілегіне на-
зар аударды. 

2-10 МАМЫР
«Сталинград», «В июне 41-го», «Небо в огне», «Батальон» 

көркем фильмдерінің көрсетілімі. Қызылорда қ., Қарттар үйі.
3-7 МАМЫР

Сағат 10:00. «Казахстанская армия глазами детей» 
тақырыбында шығармалар және суретшілер байқауы. Қызылорда 
қаласы және аудандық оқушылар үйлері.

3 МАМЫР
Сағат 11:00. 7 мамыр – Отан қорғаушылар күніне арналған 

«Ұлттық рухтың қайнары» атты кітап көрмесі. Қызылорда қ., 
Ә.Тәжібаев атындағы кітапхана.

Сағат 11:00. «Отан қорғау – парызың» атты мерекелік шара 
(кітап көрмесі, концерт). Қызылорда қ., Облыстық зағип және на-
шар көретін азаматтарға арналған арнаулы кітапханасы.

4 МАМЫР
Сағат 17:00. ҚР Қарулы күштерінің 25 жылдығы аясын-

да «Әскерге бару – азаматтық парызым» атты әскер қатарына 
шақырылушыларды салтанатты түрде шығарып салу рәсімі. 
Қызылорда қ., Жалаңтөс баһадүр ескерткіші алаңы.

Сағат 10:00. Соғыс және еңбек ардагері, кәсіптік білім беру 
саласының ұлағатты ұстазы Смағұл Ысқақовты еске алуға арналған 
техникалық және кәсіптік білім беру оқу орындары оқушылары 
арасында тоғызқұмалақтан облыстық  турнир. Қызылорда қ., 
Қызылорда құрылыс және бизнес колледжі ғимараты.

5 МАМЫР
Сағат 10:00. «Қаһарман Ұлт» – «Нация героев» 

жалпыреспубликалық акциясы. Облыстық жоғары, кәсіптік 
техникалық-білім беру ұйымдары.

Сағат 15:00. «Ұлы Жеңісті ұмытпайық, ұрпақтар» атты кітап 
көрмесі. Қызылорда қ., «Ақмешіт» музейі.

Сағат: 17:00. 7 мамыр – Отан қорғаушылар күніне және 9 
мамыр – Ұлы Жеңіс күніне арналған мерекелік салтанатты шара. 
М.Көкенов атындағы Жаңақорған аудандық мәдениет үйі.

Сағат: 17.00. 7 мамыр – Отан қорғаушылар күніне арналған 

салтанатты шара. Шиелі аудандық мәдениет үйі.
6 МАМЫР

Сағат 10:00. Жас ұландықтардың әскери-патриоттық слеті. 
Жалағаш ауданының орталық алаңы.

Сағат 11:00. Облыс әкімі Қ. Көшербаевтың Ұлы Отан соғысы 
ардагерлерімен, әскери қызметкерлермен кездесуі. Қызылорда қ., 
А.Тоқмағамбетов атындағы мәдениет үйі.

Сағат 11:00. Отан қорғаушылар және Ұлы Жеңіс күніне 
арналған мерекелік шара. Қызылорда қ., А.Тоқмағамбетов 
атындағы мәдениет үйі.

Сағат 11:00. ҚР Қарулы Күштерінің 25 жылдығына арналған 
«Елім деп соғар жүрегім» атты жалпы республикалық жастар флеш-
мобы. Қызылорда қаласы және аудандардың орталық алаңдары.

Сағат 11:00. «Желбіресін, мәңгі Жеңіс Туы!» атты музей 
қорындағы құнды экспонаттардың фотокөрмесі. Қызылорда қ., 
А.Тоқмағамбетов атындағы қалалық мәдениет үй.

Сағат 16:00. «Ұранды ердің ұрпағы қайсар» атты салтанатты 
жиын. Арал аудандық мәдениет үйі.

6-15 МАМЫР
Сағат 11:00. «Ұрпақтар ұмытпайтын Ұлы Жеңіс» аты кітап 

және «Ерлік – елдіктің тұғыры» атты виртуалды көрмелері. 
Қызылорда қ., Ә.Тәжібаев атындағы облыстық кітапхана.

6-7 МАМЫР
Сағат 15:00. Ұлы Жеңістің 72 жылдығына орай Кеңес 

Одағының батыры Т.Көмекбаевтың атындағы самбодан 
халықаралық мемориал. Қармақшы ауданы Жосалы кенті, 
аудандық спорт кешені.

7 МАМЫР
Сағат 9:00. Ұлы Жеңіске 72 жыл толуына арналған мек-

теп оқушылары және колледж студенттері арасында жеңіл 
атлетикалық аралас эстафета жарысы. Қызылорда қ., «Мәңгілік 
даңқ» мемориалы

Сағат 10:00. Ауғанстан соғысына, Семей атом полигонына 
және Чернобыль атом электр станциясы зардабын жоюға қатысқан 

азаматтарға арналған ескерткіштердің ашылу салтанаты. Арал 
қаласы, Бақтыбай батыр көшесінің бойы.

Сағат 10:30. ҚР Қарулы күштерінің құрылғанына 25 жыл 
толуына орайластырылған әскери парадтың тікелей эфирдегі 
көрсетілімі. Қызылорда қ., А.Тоқмағамбетов атындағы қалалық 
мәдениет үйі және аудандардың мәдениет үйлері.

Сағат 11:00. Қазақстан Республикасы Қарулы күштерінің 
құрылғанына 25 жыл толуына орайластырылған патриоттық шара. 
Қазалы ауданы, Әйтеке би кентінің орталық алаңы.

Сағат 11:00. «Ел мен ердің жеңісі» атты экскурсия-сабақ. 
Қызылорда қ., Облыстық тарихи-өлкетану музейі.

Сағат 11:00. Отан қорғаушылар және Ұлы Жеңістің 72 
жылдығын мерекелеуге арналған ұлттық ат спорты түрлерінен жа-
рыстар. Арал қаласының ипподромы.

8 МАМЫР
Сағат 11:00. «Мен – қазақтың сарбазымын» атты патриоттық 

әндер концерті. Қызылорда қ., Облыстық филармония.
Сағат 11:00. Ұлы Отан соғысының ардагерлерімен, интер-

националист жауынгерлермен, әскери қызметкерлермен «Ерлік 
тағылымы» тақырыбында кездесу. Қызылорда қ., Көпсалалы 
«Ұлағат Қызылорда» колледжі.

8-13 МАМЫР
Сағат 11:00. «Ұрпаққа ұран болған Ұлы Жеңіс» атты 

фотокөрме. Қызылорда қ., Облыстық тарихи-өлкетану музейі.
9 МАМЫР

Сағат 10:00. Ұлы Отан соғысы ардагерлерін еске алуға, 
ардагерлерді құттықтауға арналған мерекелік шара және «Жа-
сампаз жасақ» шеруі. Қызылорда қаласының және аудандардың 
«Тағзым» алаңдары.

10 МАМЫР
Сағат 10:00. «Ғасыр қасіретін арқалаған арыстар» 

тақырыбында интеллектуалдық сайыс. Қызылорда қ., Оқушылар 
сарайы.

7 МаМыр – ОТан қОрғаушылар күні Мен 9 МаМыр – Ұлы жеңіСТің 72 жылдығы МерекеСіне 
Орай ҰйыМдаСТырылаТын іС-шаралар

бағдарлаМаСы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

ҚазаҚстан Республикасы паРламенті 
сенатының ДепутаттаРын сайлауДы
2017 жылғы 28 маусымға тағайынДау 

туРалы
 Қазақстан Республикасы Конституциясының 44-бабының 2) 

тармақшасына, «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» 1995 
жылғы 28 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Конституциялық 
заңының 69-бабына сәйкес, 2011 жылғы тамызда сайланған Қазақстан 
Республикасы Парламенті Сенатының депутаттары өкілеттіктерінің 
конституциялық мерзімінің аяқталуына байланыс ты ҚАУЛЫ ЕТЕМІН: 

1. Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттарын 
сайлау 2017 жылғы 28 маусымға тағайындалсын. 

2. Қазақстан Республикасының Үкіметі, Астана мен Алматы 
қалаларының, облыстардың әкімдері Қазақстан Республикасы Парламенті 
Сенатының депутаттарын сайлауды ұйымдық, материалдық-техникалық 
және қаржылық қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылдасын. 

3. Осы Жарлық жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі. 

Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.НАЗАРБАЕВ 

Астана, Ақорда, 2017 жылғы 27 сəуір №468
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аймақ

Қызылорда облыстыҚ 
аумаҚтыҚ сайлау 

комиссиясының Құрамы
туралы хабарлама

«Қазақстан Республикасындағы сайлау тура-
лы» Қазақстан Республикасының Консти туциялық 
Заңының 13-бабының 4-тармағына, Қазақстан Респуб-
ликасы Президентінің «Қазақстан Республикасы 
Парламенті Сенатының депутаттарын сайлауды 2017 
жылғы 28 маусымға тағайындау туралы» 2017 жылғы 
27 сәуірдегі №468 Жарлығына және Қазақстан Респуб-
ликасы Орталық сайлау комиссиясының «2017 жылғы 
28 маусымға тағайындалған Қазақстан Республикасы 
Парламенті Сенатының депутаттарын сайлауды әзірлеу 
мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың  күнтізбелік 
жоспарын бекіту туралы» 2017 жылғы 28 сәуірдегі 
№9/157  қаулысына сәйкес, Қызылорда облыстық 
аумақтық сайлау комиссиясының құрамы туралы хабар-
лаймыз:

төраға – Жүнісов Абайбек Талғатұлы; төрағаның 
орынбасары – Қайроллаұлы Қорғанбек; хатшы – 
Сырлы баева Аягөз Мұратбекқызы; мүшелер: Наурыз-
баев Қожамжар, Есбосын Қаракөз Қожаққызы, Ідірісов 
Бақытжан Жеткерұлы, Бердаулетов Бағдат Камбузұлы.

орналасқан мекен-жайы: Қызылорда қаласы, 
Сұлтан Бейбарыс көшесі, нөмірсіз, «Облыстық меке-
мелер үйі» ғимаратының Б-блогы, 3-қабат, №337-338 
қызметтік бөлмелері, телефондары: 8 (7242) 60-54-34, 
60-55-78(ф.), 60-54-36(ф.).

Қызылорда облыстық сайлау комиссиясы.

Сырдария өзенінен келетін мол судың қаупінің 
алдын алу шарасына байланысты Шиелі ауда-
нында кең көлемде ұйымдастыру жұмыстары 
жүргізілуде. Нақты кезеңде жаңа «Шиелі» 
каналының сағасы мен үрлемелі су тоспасының 
маңы және Жөлек елді мекенінің тұсы, Қарғалы 
ауылын жанай өтетін дария жағалаулары 
қауіпті аймақтарға жатқызылып, ауылдар мен 
мекеме, кәсіпорындардан қосымша күштер 
топтастырылған. Мамандардың жасаған болжамы-
на сай су асу қаупі туындайтын жерлер топырақ 
толтырылған қаптармен қомдалып, бекемделіп 
жатыр. Сәуір айының соңғы жексенбісі, яғни, 30 
сәуір күні үрлемелі су тоспасының маңына 300-
ден астам адам топтастырылып, жағалауларды 
топырақ салып биіктету жұмыстары жалғасты. 
Осындай алдын алу шаралары Қарғалы ауылы 
мен Жөлек елді мекені тұсында да қызу жүргізіліп 
жатыр. Жалпы, қорғаныс шараларына аудан 
әкімі Қайратбек Сәрсенбаев басшылық жасаса, 
үрлемелі су тоспасы маңындағы ұйымдастыру 
жұмысының жауапкершілігі аудан әкімінің орын-
басары Т.Жағыпаровқа міндеттелген. Ал, Жөлек 
ауылы тұсындағы қорғаныс шараларына байырғы 
құрылысшы, Шиелі ауданы мәслихат хатшысы 
Әшім Оразбекұлы жетекшілік жасауда. Төтенше 
жағдайлар бөлімі қызметкерлері мен ауыл 
әкімшілігі мамандары арқылы дария маңында 
мал жағдайымен отырған жеке қожалық иелеріне 
су тасқыны кезінде қауіпсіз аймаққа көшу тура-
лы түсіндіріліп, қорғаныс шаралары барынша 
күшейтілді. 

Осы күні түсте облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаев пен ҚР АШМ Су ресурстары 

комитетінің төрағасы Ислам Әбішев Шиелі 
үрлемелі су тоспасына тікұшақпен келіп, 
қорғаныс шараларының барысымен таны-

сты. Нақты жағдайды бақылай отырып, алдағы 
шараларды да талқылады. Шиелі ауданының  әкімі 
Қ.Сәрсенбаев атқарылып жатқан жұмыстардың 
барысын мәлімдеді. Аудан басшысының ай-
туынша, нақты жағдаймен ел-жұрт түгел 
құлақтандырылып, сақтық шаралары барынша 
күшейтілген. Жұмысқа адамдар тартылып, тех-
никалар топтастырылып отыр. Дариядан мол су 
келгенде оларды каналдар мен ішкі су жолдары-
на бөлу арқылы қауіп қарқынын бәсеңдету ша-
ралары да барынша тиянақталып отыр. Мәселен, 
«Жаңа Шиелі» магистралі арқылы төменге қарай – 
70 м3 су тасталынса,  «Нәнсайға» – 8 м3, ал, «Жаңа 
Сұлу төбе» каналына – 8 м3, «Көксуға» 10 м3 су 
бөлінеді. «Күміскеткенге» әзірге  – 50 м3 су алуға 
мүмкіндік бар. Сол секілді «Ботабай» – 10 м3 және 
«Қамыстықақ» арқылы 4 м3  су жөнелтіліп жатыр. 

Нақты жағдаймен танысқан басшылар аудан 
ардагерлері және тұрғындарымен кездесті. 

– Табиғаттың тосын мінезі биыл ерекше 
байқалып тұр. Өйткені, биылғы қыста қар қалың 
түсті. Алатау мен Қаратаудың биік шыңдарында 
жатқан қар әлі де мол. Оның күн жылынуы мен 
жаңбыр жаууы салдарынан еріп, жылғалармен 

төмен қарай ағатындығы белгілі. Мұның бәрі мо-
лая келе үлкен өзендерге келіп құяды. Осының 
салдарынан жоғарғы жақтағы «Тоқтағұл» секілді 
ірі су қоймалары лықа толы. «Шардара» су 
қоймасы мен «Көксарай» су реттегіші толып тұр. 
Мамыр айының басында нөсер жауын жауады де-
ген болжам бар. Мұның  су тасқыны қаупін тіптен 
күшейтетіндігі   анық. Мұндай жағдай сонау 1969 
жылы орын алған болса, биылғы қауіп одан да 
күшті. Себебі, дарияға түсетін су көлемі орасан 
зор. Мәселен, дария арқылы бір жыл көлемінде 
12-14 млрд текше метр су ағатын болса, биылғы 
жылдың алғашқы 4 айы ішінде 13 млрд текше метр 
су өткізілген. Яғни, бұл жағдай  ел күтпеген 
жағдайлардың орын алып кету қаупін  тудыраты-
ны белгілі. Десе де, қамсыз отырған жоқпыз, зерт-
теу жұмыстарын жүргізіп, алдын алу шараларын 
жасадық. Сол бойынша жүйелі жұмыс жүреді. 
Сондықтан ел-жұрт болып, барынша сергек, 
жігерлі жұмыс ұйымдастыруымыз қажет, – деді ҚР 
АШМ Су ресурстары комитетінің төрағасы Ислам 
Әбішев. 

Ал облыс әкімі Қырымбек Көшербаев 
халықпен кездесу барысында қауіпті аймақтардың 
анықталып, су тасқыны болған жағдайда су 
астында қалу қаупі бар 56 елді мекен мен 375 
мың халықты құтқару шараларының жобасы 
тиянақталғандығын жеткізді.

 – Барлық құрылымдар мен жергілікті халық 
алдын алу шараларына тартылып, мақсатты 
жұмыстар атқарылып жатыр. Суды дұрыс пайда-
лана білсең – қасиет, білмей қапы қалсаң – қасірет 
екендігі жадымызда. Біз өз тарапымыздан ба-
рынша қайрат жасаймыз, шамамыз келмейтін 
жағдайда жоғарғы орындарға шығамыз. Сіздерді 
қауіп-қатердің алдын алуға біркісідей жұмылады 
деп сенемін, – дейді аймақ басшысы. 

Өз кезегінде ардагер Төлес Аппасов алдағы 
жылдарда тасқын судың алдын алу  шарала-
рын күшейту барысында Шиелі ауданында 
«Күміскеткен» су реттегішін салудың тиімділігін 
еске салды. Сол секілді №85 су тоспасынан тіке 
құлақ алудың мол судың бөгесінін азайтып, 
егістікке толық жайыларын сөз етті. 

Иә, дария суы – қасиет, қапы қалсаң – 
қасірет. Сондықтан жоғарыдан келген мол суды 
шабындықтар мен жайылымдарға бұру және де 
суды молырақ керек ететін күріш дақылын ертерек 
жерге орналастыра сала суға бастыру жұмыстарын 
жеделдету қажет. Бұл жерде ат үстіндегі 
азаматтардың елжандылығы мен тәжірибесі көп 
мәселенің орайлы шешілуіне сеп болары анық. Ба-
стысы, бірі басшы болғанда, екіншісінің қосшы 
болатын бірлік керек. 

нұрмахан Елтай.
бағдат Есжанов. (сурет). 

Жаңақорған, Шиелі аудандары. 

мол су – ырыстың көзі,
назарсыз қалса қиындық тезі 

ақпарат құралдарының өкілдері «даму» кәсіпкерлікті 
дамыту қоры» аҚ облыстық филиалы арқылы жобасын 
жүзеге асырған қаладағы кәсіпкерлік нысандарды аралап, 
іскер азаматтармен тілдесті.
Алдымен, журналистер «Арай» шағын ауданында салынған 

жабық футбол клубының жұмысымен танысты. Жоба «Спортмас-
тер СБ» ЖШС бастамасымен жүзеге асуда. Серіктестік дирек-
торы Бауыржан Махмұтовтың сөзінше, мұндай спорт клубы 
өңірімізде бұрын-соңды болмағандықтан, қазірдің өзінде-ақ тапсы-
рыс берушілер көп. Демек, жұмсалған шығын өзін-өзі толығымен 
ақтауға қауқарлы.

Кәсіпкер бизнес идеясына жан бітіру үшін «Шағын және орта 
кәсіпкерлік субъектілерін аймақтық қаржыландыру» бағдарламасы 
аясында 8,5 пайыздық үстемемен «БанкЦентрКредит» АҚ арқылы 
20 млн теңге рәсімдеген. Айта кету керек, кәсібін алғаш бастаған 
іскер үшін банк алдындағы кепілмүлік жетіспеушілігін «Даму» 
қорының 80 пайыз кепілдендіру көмегімен шешуге мүмкіндік 
туған. Соның нәтижесінде су жаңа спорт алаңы қала орталығынан 
бой көтеріп, футболсүйер қауымға есігін айқара ашты. Ондағы 
мамандар бұл кешен демалыссыз жұмыс жасайтындығын және 
бір сағат алаңды жалға алу құны – 6000 теңге екендігін айтты. 
Бұқаралық спорттың дамуына өз үлесін қосқан Бауыржан қазірден 
бастап ала доп алаңы маңына ойыншылар киінетін орын, суға 
түсетін бөлмелер және тағы басқа да қызмет көрсету орындарды 

салу жұмысына кірісіп кетті.
Мұнан соң БАҚ өкілдері жас кәсіпкер Бекзат Алмахановтың 

автокөліктерге техникалық қыз мет көрсету орталығында бол-
ды. Мұндағы екі цехта 6 адам жұмыс жасай ды. Онда олар көлік 
құ рылғысындағы ақауды анықтап, қозғалтқыштарды жап-жаңа 
етіп қайта қалпына келтіреді. Мұнымен қоса, тапсырысқа сай 
көліктерді әрлеп, сырлау жұмыстарымен де айналысады. 
Қолдан келетін істі одан әрі кеңейту мақсатында ол «Даму» 
қорының кепілдендіруі арқылы банктен 10 млн теңге несие-
ге 8,5 пайыздық үстемемен қол жеткізді. Бұл қаражатқа 
көлік жөндеуге қажетті қондырғылар алып, кәсібін 
одан әрі ширата түсті. Бекзат бұл кәсіпті баста-
мас бұрын бірнеше жыл осы салада жұмыс жа-
сап, көлікті жөндеу ісін жетік меңгерген. Со-
дан соң, қасына өзі секілді іскер жігіттерді 
жинап, өз алдына қызмет көрсету 
орталығын ашу ды жоспарлай-
ды. Міне, нә ти жесінде мем-
лекет қолдауымен жобасын 
жүзеге асырып, бірнеше 
адамды жұмыспен қамтып 
отыр. Ең бастысы, басқаға 
алақан жаймай, адал ең-
бектің ұршығын иіріп жүр.

Келесі аялдамамыз автосусабын шығаратын кәсіп орында 
болды. Жеке кәсіпкер Серік Махам бетовтың бизнес идеясымен 
жүзеге асқан бұл цехта қолға жұққан қалдық майды тазалайтын, 
көлік жууға арналған сұйық заттар шығады. Мұндағы өнімдерге 
көп жағдайда темір жол жұмысшылары, көлік жуу орталықтары 
сұраныс жасайды. Ондағы технолог Еркін Оралбаевтың айтуын-
ша, автосусабын шығаруға қажетті негізгі шикізат көзі және оны 
жасауға қажетті технологиялар көршілес Ресей елінен әкелінеді. 
Кәсіпорын бір күнде 200 литр сусабын шығаруға қауқарлы. Ал 
айлық өнімділік көлемі 5 тоннаға жетеді. Өнім көлемін арттыру 

мақсатында цех иесі С.Махамбетов 7 млн теңге несие рәсімдеп, 
оны жуып-тазалау заттарын өндіретін құрал-саймандар сатып 
алуға жұмсаған. Жобаны іске асыру арқылы кәсіпкер бірнеше  
жаңа жұмыс орнын ашты.

Өткен жылы облыс әкімдігі мен «Даму» қоры бірлесіп, 
кәсіпкерлерді қолдауға арналған бағдарламаны жүзеге асыруға 

1,5 миллиард теңге қаржы бөлді. Ілкімді іс биыл да жалғасын 
тауып, қосымша 2 миллиард теңге қаражат қаралды. 
Соның аясында аймақтағы кәсіпкерлік нысандарының 
қатары көбейіп, тың жобалар жүзеге асып келеді. Тағы 
бір қуантарлығы, мемлекет қолдауы аясында қолдан 

келетін істі кәсіпке айналдырған ағайындар 
жұмыссыздық мәселесінің шешілуіне де 

оң ықпал етуде. 

нұрсұлтан
ҚазбЕков. 

МЕМЛЕКЕТ ҰСЫНҒАН МҮМКІНДІК МОЛ

ЖӨЛЕКТІң ЖҰрТЫ ЖҰМЫЛДЫ
 

осыған дейін «Шардарадан» жіберілген мол судың салдарынан сырда-
рия өзені арнасынан асуы мүмкін екені болжанып, алдын алу шаралары 
пысықталған болатын. бүгінде аймақтағы қауіпті деп танылған 56 елді ме-
кенде судан келер қатерді болдырмау мақсатында дайындық жұмыстары 
қызу жүруде. олардың қатарында Шиелі ауданына қарасты жөлек 
ауылдық округі де бар.
Жалпы, аудан тұсындағы дария бойынан секундына 1100 текше метр су өтуде. 

Мамандардың болжауынша, алдағы уақытта аталған көрсеткіш әлі де көбеюі 
мүмкін. Сондықтан аудан әкімінің бастамасымен жедел штаб құрылып, қауіптің 
алдын алу жұмыстары жүргізілуде. Бірінші кезекте аудан тұсындағы бас сағаны 
қорғап қалу мамандардың негізгі мақсаты болып табылады. Себебі, өткен жылы ғана 
қыруар қаржыға салынған су тоспасы өңірдегі егін шаруашылығының ілгерілеуіне 
айтарлықтай өз ықпалын тигізді. 2016 жылы су тоспасын салуға 1 млрд 700 млн 
теңгеге жуық қаражат бөлінді. Аудандық мәслихат хатшысы тоспаны қорғап қалуға 
барынша күш жұмылдырылғанын жеткізді.

– Өткен жылы су тоспасы жұмысын бастағаннан бері күріш егу көлемі 3000-4000 
гектарға ұлғайды. Биыл бұл көрсеткішті одан әрі арттырамыз деп отырғанда осын-
дай жағдайлар орын алып жатыр. Бүгінде аталған аймақта 400-ге жуық адам мен 
бірнеше техника жұмыс жасауда, – деді мәслихат хатшысы Әшім Оразбекұлы.

Жөлек ауылдық округінде де су тасқынының алдын алу шаралары қатаң 
бақылауға алынып, бір аптадан бері қызу жұмыс жүруде. Мұнда тек өңір тұрғындары 
ғана емес, басқа да елді мекен азаматтары қолдан келген көмегін аянып жатқан 
жоқ. 7 күннің ішінде ауылдық округтегі дария бойында ілкімді істер атқарылып, 
ұзындығы 2 шақырым жерге биіктігі 1,40-2 метр болатын бөгет салынды. Сондай-
ақ, өңірдегі «Сарыкөлге» дариядан су келетін құярлық тұсынан тағы да үлкен бөгет 
бой көтерді. Аталған көлдің аяқ жақ тұсындағы Мәмек деген жерде жылда су жолды 
бұзып өтетін. Биыл бұл тұстан биіктігі 1,5-2 метр болатын бөгет салынды. 

Жалпы, Жөлек ауылдық округіндегі сақтық шаралары үш бағыт бойынша 
жүргізілуде. Бірінші кезекте өңірді толықтай тоғандау жұмыстары болса, келесі 
атқарылатын жұмыс ауылдық округке қарасты Жуантөбе елді мекенін тілсіз жау-
дан аман алып қалу болатын. Бұл бағытта да тиісті шаралар қолданылып, аймақ аза-
маттары қатердің алдын алуда аянып жатқан жоқ. Елді мекеннің өткен жылы ғана 
16 млн теңгеге көшесі жөнделген болатын. Егер су көлемі артқан жағдайда аталған 
аймаққа да келер қауіп жоқ емес. Сондықтан, жолдың жиегін көтеру жұмыстары 
жүргізіліп, 1000 қап топырақпен ой жерлер биіктетілді. 

Мамандардың алаңдауына толықтай негіз бар. Себебі, Жуантөбе елді мекеніне 
баратын бірнеше электр бағаналарын бір түнде су шайып кеткен. Аталған мәселеге 
байланысты шұғыл шара қабылданып, 800 метр жердің электр бағаналары ауысты-
рылды. Енді дарияның аталған елді мекен тұсына тоғандау жұмыстары жүргізілуде. 

Шиелі ауданы бойынша 4 қалқымалы көпір болса, солардың бірі – осы Жөлек 
ауылдық округі тұсында. Бұл өңірде де тоғандау жұмыстары толықтай атқарылды 
десе де болады. Себебі, мамандар енді аймақты қауіпсіз мекен деп есептеп отыр. 

кенжетай ҚайраҚбаЕв. 

30 сәуір күні облыс әкімінің орынбасары серік Қожаниязов 
пен пен ауыл шаруашылығы министрлігі су ресурстары 
комитетінің төрағасы ислам Әбішев Қармақшы ауданына 
қарасты жаңажол ауылдық округінде болды. сырдария өзені 
бойындағы су тасқыны болуы ықтимал аймақтарды аралап, 
атқарылып жатқан жұмыстармен танысты.  

Аудан әкімі Сұлтан Мақашов су тасқынына байланысты дайындық 
жұмыстары туралы хабарлады.

Айта кетейік, бүгінде Жосалы кенті  тұсындағы Сырдария өзенінің 
деңгейі 99,25 болса, «Қызылорда» су торабынан секундына – 528, 
«Әйтек» су торабынан – 377 және «Қараөзек» арнасынан секундына 
125 текше метр су өтуде.  Сондай-ақ, Қармақшы ауылы мен Қызылтам 
елді мекені, Иіркөл, Жаңажол мен ІІІ Интернационал ауылы аймақтағы 
қауіпті деп танылған елді мекендер қатарында. Қазіргі таңда Жаңажол 
ауылдық округі маңынан өтіп жатқан  «Балажарма», «Оң жағалау» 
бөгеттерінің су тасқыны қаупі бар осал жерлерін нығайту мақсатында  
«Жаңажол» ЖШС мен ауылдағы мектеп, балабақша, ауыл әкімдігі 
және  басқа да мекемелер мен ауыл тұрғындары, сонымен бірге аудан 
орталығы мен көршілес өңір тұрғындары жұмылдырылды.  Осы уақыт 
аралығында тұрғындардың күшімен  Жаңажол ауылы маңынан өтіп 
жатқан өзен бойындағы бөгеттің 3,7 шақырымына қадалар қағылып,  
құм толтырылған қаптар, пашындар және қамыстармен  бөгелді. Осы 
жұмыстарға 250-ден астам адам мен 40-қа жуық түрлі техника тартыл-
ды. Қармақшы ауылында да су тасқынының алдын алу жұмыстары өз 
дәрежесінде жүргізілуде. «Жосалы-Жалағаш» автожолының Қармақшы 
ауылына кіреберіс жерінен Жосалы кентіне қарай 500 метр жер 
нығайтылды. Сондай-ақ, аудан бойынша 10 эвакуациялық жинақтау 
және қабылдау пункті дайындалды.    

Сапар барысында Ислам Әбішев ағымдағы жыл басталғалы бері 
Сырдария  өзенінің су жіберу көрсеткіші шамамен 13 млрд текше метр 
болғанын атап өтті. Сондай-ақ, ол Сырдария өзенінің  су көлемі әлі 
де артуы мүмкін екенін айтып, мамырдың 2-16 күндері аралығында 
жауын-шашын күтілетінін жеткізді. 

Өзен арналарының бойында жауапты қызметкерлер кезекшілік 
қойылғанын және алдағы уақытта аймақтағы су тасқынына қарсы  жаңа 
техникалармен, мамандармен толықтырылатынын айтты. С.Қожаниязов 
пен Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің 
төрағасы атқарылып жатқан жұмыстарға оң бағасын берді.

нұрбай жанӘдІлов,
Қармақшы ауданы.

ШЕКАРА 
ШЕБІНДЕГІ  УӘЛИ

Әр мемлекеттің қорғанында сап түзеген сарбаз тұр. Расында, әскер 
күшті болса, елдің қауіпсіздігі де, болашаққа сенімі де мығым. Мемле-
кет тыныштығын қорғау – қастерлі міндет. 

Сол міндетке адал ұлдың бірі – Уәли Мұхамеджанов. Ол 2019 
әскери бөлімінде келісім-шарт негізінде қызмет етуде, шені – ефрей-
тор. 

Уәли 1991 жылы 16 ақпанда Жаңақорған ауданы Түгіскен ауы-
лында дүниеге келген. №256 орта мектептің түлегі. Ол сарбаз болып 
Көкшетау қаласындағы 5510 әскери бөлімінде Ұлттық ұлан қатарында 
Отан алдындағы борышын өтеді.

Кейіпкеріміз – сегіз қырлы, бір сырлы жігіт. Әскери өмірдің 
темірдей тәртібіне шыныққан шымыр қалпымен жауап береді. 
Мұнан бөлек, өткен жылы облыстық әскери қызметшілер арасында 

өткен «Сыр сұлтаны» байқауында ерекше өнер көрсетіп, «Жігерлі жігіт» аталымы бойынша үздіктер 
қатарынан көрінді. Ол жұмысбасты болса да, замандастарының мәселесіне бейжай қарамайды.

− Көп уақытымыз жұмыста өтеді. Достарымызбен жиі жолыға алмаймыз. Әйтсе де, қолдарында 
табақтай дипломы бар, бірақ мардымсыз айлыққа еңбек етіп жүрген достарым үшін алаңдаймын. Со-
лар тұрақты жұмыс тауып, тура жолдан таймаса екен деймін. Аллаға шүкір, мемлекетіміз дамып келеді. 
Әрбір жасқа сапалы еңбек етіп, жетістікке жетуге мүмкіндік мол. Жағдайды көтеріп, жас отбасылар 
жігерлі болса деймін. Тәуелсіз елімізді Мәңгілік елге айналдыру жолында аянбай еңбек етеміз, – дейді 
Уәли Қуанышұлы.

Уәли – қару-жарақ түрлері мен әскери қимылдарды терең меңгеріп, еліміздің қасиетті шекарасында 
қырағы көрінген жас. Қызметтік иттер мен аттардың көмегін қалай пайдалану керегін де жақсы біледі. 
Шекараны заңсыз кесіп өтпек болған азаматтарды қалай ұстау керектігін шебер меңгерген. Бейбіт 
күннің тыныштығын күзеткен шекарашы ел амандығын алдыңғы орынға қойып отыр. Тәуелсіздіктің 
төл құрдасы – тегеурінді шекарашылардың бірі. Жігерлі жауынгер ретінде ант алдындағы адалдығына 
берік.

нұрбек дӘурЕнбЕков.

25 үздік сарБаз

Өңірлік коммуникациялар қызметінде 
өткен брифингте Қызылорда қаласы 
мен Қазалы, Қармақшы аудандарының 
аграрлық секторындағы мемлекеттік 
қызмет көрсету мәселесі жөнінде айтылды. 
Облыс орталығы бойынша жеке және заңды 

тұлғалардың меншігіне 3931 түрлі техника 
тіркелген. Өткен жылы осыларды жүргізу үшін 129 
адамға куәлік беріліп, 72 кепілдік келісімшарты 
мен қосымша келісімшартты тіркеу, кепілден бо-
сату рәсімделді. 

– «Дипломмен – ауылға» бағдарламасы ая-
сында тұрғын үй сатып алуға немесе салуға 8 
маманға 25 млн 452 мың теңге, 82 маманға 12 
млн 174,5 теңге көтерме жәрдемақы бөлінді. 

Қаражат толығымен игерілді, – деді қалалық ауыл 
шаруашылығы бөлімінің басшысы Медет Сейілов. 

Ал Қазалы ауданы бойынша 45 маманға 
6682 мың теңге қаралып, толығымен діттеген 
мақсатқа жұмсалды. Тиісті бөлім басшысы 
Абай Рыстығұлдың айтуынша, 2016 жылы – 14 
бағытта – 628, биыл І тоқсанда 13 қызмет бойын-
ша 137 мемлекеттік қызмет көрсетілді. Қармақшы 
аудандық ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысы 
Ерлан Бисембаев өткен үш айда мемлекеттік ор-
ган арқылы – 64, мемлекеттік корпорация арқылы 
1 қызмет көрсетілгенін жеткізді. Қызмет алушы-
лар тарапынан арыз-шағымдар тіркелмеген. 

н.ҚазыбайҚызы.

құжаттар уақытылы 
қабылданады

Жуырда «Азаматтарға арналған  үкімет» 
мемлекеттік  корпорациясы КЕ АҚ Қызылорда об-
лысы бойынша «Халыққа қызмет көрсету»  де-
партаментінің директоры Аида Абибуллаева «Элек-
тронды үкімет» порталы жайлы және мемлекеттік 
қызмет көрсету туралы түсіндірме жұмыстарын 
жүргізу мақсатында Жаңақорған, Шиелі ауданда-
рында орналасқан шалғай елді мекендерде болып, 
тұрғындармен жүздесті.

Жаңақорғанға сапары барысында департамент 
директоры алдымен аудан әкімі Ғалым Әміреевпен 
бірқатар маңызды мәселелерді талқылады. Бұдан 
соң Еңбек ауылында кездесу өтіп, онда мемлекеттік 
қызметтер бойынша ақпараттық-құқықтық қызмет 
көрсету бағытында әңгіме өрбіді. Тұрғындарға 
мемлекеттік қызметтің қолжетімділігі мен тиімділігі 
айтылып, барлық құжаттарды сапалы әрі жыл-
дам алуға болатыны түсіндірілді. АХАТ бойын-
ша жаңа туылған баланы тіркеу, әлеуметтік көмек, 
мемлекеттік жаңа қызметтер бойынша мәліметтер 
айтылды. Кездесуде жекеменшік құқығын тіркеу, 
есепке тұрғызу және шығару мәселелері бойынша 
халық тарапынан қойылған сұрақтарға толығымен 
жауап берілді. Тұрғындар департамент басшысына 
пікірлерін айтып, жылы лебіздерін білдірді. 

– Мен көп балалы анамын. Халыққа көрсетіп 

жатқан қызметтеріңізге ризашылығымды білдіргім 
келеді. Осыған дейін бала туылуына байланысты бір 
реттік жәрдемақы және басқа да құжаттарды әзірлеу 
үшін бірнеше күн аудан орталығына бару қажет еді. 
Қазір ешқайда барудың, кезекке тұрудың да қажеті 
жоқ. Барлық құжаттарымды бір күнде рәсімдеп ал-
дым, – дейді зейнеткер Перуза Исмайлова.

– Мен осы ауыл мектебінде талай жыл қызмет 
етіп, жақында зейнетке шықтым. «Азаматтарға 
арналған үкімет» порталы арқылы демде барлық 
құжаттарым рәсімделіп, осы күні талай жылғы 
еңбегімнің зейнетін көріп отырмын. Бүгін, міне, 
кезекті зейнетақымды алуға келдім, – дейді ауыл 
тұрғыны, зейнеткер ұстаз Есенгелді Ержігітов. 

Кезекті кездесу Шиелі ауданы Сұлутөбе ауылын-
да жалғасты. Департамент директоры «Қазпошта» 
АҚ бөлімшесінің жұмысымен танысты. Онда 
электрондық мемлекеттік  қызметтерді көрсетудің 
пилоттық жобасы жетістіктері оң бағаланды. Қазіргі 
таңда «Қазпошта» бөлімшесі 26 түрлі мемлекеттік 
қызмет көрсетуде. Осыдан үш жыл бұрын іске 
қосылған жоба аясында бүгінгі күнге дейін 2678 
мемлекеттік  қызмет түрі  көрсетілді. 

Бұрын мекен жай, жылжымайтын мүлік 
тіркелімі бойынша анықтамалар алуға, жер учаскесін 
рәсімдеуге, бала күтіміне байланысты әлеуметтік 
төлемдерді реттеу және басқа да қызмет түрлерін 
алу үшін аудан орталығына бару қажет болатын. Ал 
қазір электрондық үкімет порталы арқылы бір ғана 
өтінішпен барлық жұмысты шешуге болады. 

Сұлутөбеліктер ХҚКО жұмыстарына риза 
екендіктерін білдіріп, оңтайландыру нәтижесінде 
қызмет көрсету мерзімдері қысқартылып, уақыт 
үнемделгеніне, әсіресе қарт адамдарға мемлекеттің 
жасаған қамқорлығына ризашылықтарын білдірді. 

ХҚКО басшысының арнайы уақыт бөліп, шалғай 
ауылдар тұрғындарына түсіндірме жұмыстарын 
жүргізуі үлкен жауапкершілікті жүктейді. Өйткені 
рес публика көлемінде мұндай шара алғаш рет 
өткізіліп отыр. Халықпен етене жақындасып, 
пікірлерін тыңдау, қолдан келген көмегін беру, 
жұмысқа игі ықпалын тигізеді. 

нұрбек дӘурЕнбЕков.

АУЫЛДА ҚЫЗМЕТ ЖАҚСАрЫП КЕЛЕДІ
бөгеттер 
бекем болсын



Нұр бейНеңді сағыНдық
Адал жар, аяулы  анамыз, неме

релерінің ардақты әжесі Сахи Роза 
Құланқызының  өмірден озғанына 
да жыл болды. Бүкіл болмысы 
мейірімге толы ол  дүниеге 4 ұл
қыз әкеліп, олардан бірнеше неме
ре сүйді. Адалдықты ту ете жүріп, 
бойындағы бар асыл қасиеттерін 
балаларының бойына сіңіруге ты
рысты. Әулетке  адал келін, ұжым
дастарына білікті әріптес, доста
рына жақсы жолдас бола білген 

Роза Құланқызының жүрегімізге ұя лаған жарқын бейнесі 
санамызға сағыныш ұялатады.

Ұл өсірдің, қыз өсірдің, өнгіздің,
Жанұяға жылы шуақ енгіздің.
Ұрпағыңды жүрсеңдағы сағынтып,
Есімізде сақталасың сен біздің.

Күн зулап, уақыт алға қарыштайды,
Нұр бейнең сағындырып алыстайды.
Ұрпағың рухыңа бүгінгі күн
Ел жинап, батадұға бағыштайды,  дей отырып, аяу

лы жар, асыл ана Роза Құланқызының жылдық асы 2017 
жылдың 6 мамырында сағат 18.00де «АқмешітСырдария» 
мешітінде берілетінін хабарлап, барлық ағайынтуыс, 
құдажекжат, қызметтес достар, жолдастар, көршікөлем 
мен сыйлас жандарды қасиетті құранның ішінде болуға 
шақырамыз.

                              
еске алушылар: жұбайы, балалары, немерелері.
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«Сыр бойы», «Кызылординские вести», 
«Ақмешіт апталығы», «Ақмешіт жастары» 

және ауданның барлық басылымдарына 
хабарландыру орналастырғыңыз келсе: 
70-00-49, 70-00-52 телефон да ры арқылы 

байланысуға болады. 
E-maіl: smjarnama@mail.ru

назар
қызылорда облысы әкімдігінің 

2017 жылғы 5 сәуірдегі № 751 қаулысы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 26.04.2017 жылы № 5812 тіркелген

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
регламенттерін бекіту туралы» 

қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы
29 қыркүйектегі № 173 қаулысына 

өзгеріс енгізу туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемле кеттік басқару және 

өзінөзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 
қаңтардағы Заңына және «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тура
лы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі Заңына сәйкес 
Қызылорда облысының әкімдігі қаУЛы еТеді:

1. «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламент терін бекіту ту
ралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 29 қыркүйектегі № 
173 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 5184 нөмірімен тіркелген, «Кызылординские вести» және «Сыр 
бойы» газеттерінде 2015 жылғы 29 қазанда жарияланған) мынадай өзгеріс 
енгізілсін:

аталған қаулымен бекітілген «Тұқым шаруа шылығын дамытуды суб
сидиялау» мемлекеттік көрсеті летін қызмет регламенті осы қаулының 
қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

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

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

қызылорда облысының
                 әкімі                                                   қ. Көшербаев  

Қызылорда облысы әкімдігінің 2017 жылғы 
« 5 » сәуірдегі № 751 қаулысына қосымша 

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 
« 29 » қыркүйектегі  № 173  қаулысымен бекітілген

«Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің  атауы: «Қызыл орда облысының ауыл 
шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – көрсетілетін 
қызметті беруші). 

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсеті летін қызмет 
нәтижелерін беру:

1) аудандардың және облыстық маңызы бар қаланың ауыл шаруашылығы 
бөлімдерінің (бұдан әрі  бөлім) кеңсесі;

2) ««Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» 
коммерциялық емес акционерлік қоғамы  (бұдан әрі  Мемлекеттік корпора
ция) арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны  қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі – көрсетілетін қызметті 

алушылардың банктік шоттарына тиесілі субсидияларды одан әрі ау
дару үшін аумақтық қазынашылық бөлімшесіне төлем шоттарының 
тізілімін ұсыну немесе «Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын бекіту туралы» Қазақстан Ре
спубликасы Ауыл шаруашылығы министрінің  2015 жылғы 6 мамырдағы № 
42/419 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 11455 нөмірімен тіркелген) бекітілген «Тұқым шаруашылығын 
дамытуды субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
(бұдан әрі  стандарт) 91тармағында көзделген жағдайлар мен негіздер 
бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.

Мемлекеттік корпорация арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті 
алушыға стандарттың 1 және   2қосымшаларына сәйкес нысандар бойын
ша қағаз тасығышта көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының 
қолы қойылған, субсидия тағайындау/тағайындамау туралы шешіммен ха
барлама жолданады.

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

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) ісқимыл тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (ісқимылды) бастауға 
негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының не сенімхат бойынша оның 
өкілінің (бұдан әрі – оның өкілі) бөлімге немесе Мемлекеттік корпорацияға 
стандарттың 3,4,5,6,7,8,9,10,11қосымшаларына сәйкес нысан бойынша 
өтінім ұсынуы.

6. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін әрбір 
рәсімнің (ісқимылдың) маз мұны, орындаудың ұзақтығы:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі бөлімге стандарттың 
9тармағына сәйкес құжаттарды ұсынады;

2) бөлімнің кеңсе қызметкері құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның өкіліне құжаттар топтамасының қабылданған күні мен 
уақыты көрсетіле отырып, бөлімнің кеңсесінде тіркеу туралы белгі қойылған 
өтінім көшірмесін (бұдан әрі – өтінім көшірмесі) береді және құжаттарды 
бөлімнің басшысына ұсынады (он бес минуттан аспайды);

3) бөлім басшысы құжаттарды қарайды және бөлімнің орындаушысына 
жолдайды (отыз минуттан аспайды);

4) бөлімнің орындаушысы құжаттардың Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрінің          2014 жылғы 12 желтоқсандағы № 42/664 
«Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» 
бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 
10190 нөмірімен тіркелген) бекітілген Тұқым шаруашылығын дамытуды суб
сидиялау қағидаларының (бұдан әрі – Қағидалар)   5,6,7,8,9,10,11,12 және 

13тармақтарында көрсетілген талаптарға сәйкестігін тексереді (үш жұмыс 
күні ішінде);

Ауыл  шаруашылығы  тауарын  өндірушілерге  (бұдан  әрі – АШТӨ)  суб
сидиялар  беруде  оң   шешім

болған жағдайда бөлімнің орындаушысы Қағида лардың 13қосымшасына 
сәйкес нысан бойынша көрсетілетін

қызметті алушыны тиесілі субсидиялар төлеу туралы мақұлданған 
өтінімдердің тізіміне енгізеді (бұдан әрі – мақұлданған өтінімдер тізімі), 
теріс  шешім  болған жағдайда  немесе  стандарттың 91тармағында  
көзделген  жағдайлар  мен  негіздерде (бұдан әрі – теріс шешім болған 
жағдайда) бөлім орындаушысы көрсетілетін  қызметті  алушыға  не  оның  
өкіліне стандарттың  2қосымшаcына сәйкес  нысан бойынша  бас  тарту  
туралы  дәлелді жауап берілуін қамтамасыз етеді (бұдан әрі – дәлелді бас 
тарту), бұл ретте  бөлім  орындаушысы  субсидия  бермеудің  себептерін  
көрсете  отырып,  субсидия  беруде  теріс шешім қабылданған АШТӨнің 
тізбесін (бұдан әрі – теріс шешім қабылданған АШТӨ тізбесі) жасайды және 
көрсетілетін қызметті берушіге жолдайды (екі жұмыс күні ішінде);

5) көрсетілетін қызметті беруші бөлімнен мақұл данған өтінімдердің 
тізімі келіп түскеннен кейін, қазынашылықтың аумақтық бөлімшесіне төлем 
шоттарының тізілімін және (немесе) төлем шотын ұсынады  (үш жұмыс күні 
ішінде).  

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

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) мен 
өзге ұйымдардың  өзара ісқимыл тәртібінің сипаттамасы

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

1) Мемлекеттік корпорация қызметкері;
2) Мемлекеттік корпорацияның жинақтау бөлімінің қызметкері;
3) бөлімнің кеңсе қызметкері;
4) бөлім басшысы;
5) бөлімнің орындаушысы;
6) көрсетілетін қызметті  беруші.
8. Әрбір рәсімнің (ісқимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, құры

лымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рәсімдер (ісқимылдар) 
реттілігінің сипаттамасы осы регламенттің 3қосымшасында келтірілген.

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсе тілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) рәсімдері (іс
қимылдары), өзара ісқимылдары реттілігінің толық сипаттамасы, сондайақ 
мемлекеттік қызмет көрсету процесінде Мемлекеттік корпорациямен және 
өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен өзара ісқимыл тәртібінің си
паттамасы осы регламенттің 4қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет 
көрсетудің бизнеспроцестерінің анықтамалығында көрсетілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнеспроцес терінің анықтамалығы 
«Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінің, Қызылорда облысы әкімдігінің, Қызылорда қаласы және аудан 
әкімдіктерінің ресми интернетресурстарында орналастырылады. 

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

берушілермен өзара ісқимыл тәртібінің сипаттамасы

10. Мемлекеттік корпорацияға және (немесе) өзге де көрсетілетін 
қызметті берушілерге  жүгіну тәртібінің сипаттамасы, көрсетілетін қызметті 
алушының сұранысын өңдеу ұзақтығы, сондайақ мемлекеттік қызмет 
көрсетудің нәтижесін Мемлекеттік корпорация арқылы алу процесінің си
паттамасы, оның ұзақтығы:

1) көрсетілетін қызметті алушы немесе оның өкілі Мемлекеттік 
корпорацияға стандарттың 9тармағына сәйкес құжаттарды ұсынады;

  2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды тіркейді және 
көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне тиісті құжаттардың 
қабылданғаны туралы қолхат береді немесе көрсетілетін қызметті алушы 
стандарттың 9тармағында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық 
емес топтамасын ұсынған жағдайда құжаттарды қабылдаудан бас тартады 
және стандарттың 12қосымшасына сәйкес нысан бойынша  құжаттарды 
қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді (он бес минуттан аспайды); 

Мемлекеттік корпорация қызметкері егер Қазақстан Республикасының 
заңнамасында өзгеше көзделмесе, мемлекеттік қызметті көрсету кезінде 
ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді 
пайдалануға көрсетілетін қызметті алушы ның келісімін алады.

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

4) бөлімнің кеңсе қызметкері құжаттарды тіркейді және бөлімнің басшы
сына ұсынады (он бес минуттан аспайды);

5)  бөлім басшысы  құжаттарды  қарайды  және  бөлімнің  орындаушысы
на  жолдайды  (отыз  минуттан 

аспайды);
6) бөлімнің орындаушысы құжаттарды Қағида лардың 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12 және 13тармақтарында көрсетілген талаптарға сәйкестігін тексереді (үш 
жұмыс күні ішінде);

АШТӨге  субсидиялар  беруде  оң  шешім  болған  жағдайда  бөлімнің  
орындаушысы  көрсетілетін қызметті алушыны мақұлданған өтінімдердің 
тізіміне енгізеді, теріс шешім болған жағдайда Мемлекеттік корпорацияға 
дәлелді бас тартуды жолдайды, бұл ретте бөлімнің орындаушысы теріс 
шешім қабылданған АШТӨ тізбесін жасайды және көрсетілетін қызметті 
берушіге жолдайды (екі жұмыс күні ішінде);

7) көрсетілетін қызметті беруші бөлімнен мақұл данған өтінімдердің 
тізімі келіп түскеннен кейін, қазынашылықтың аумақтық бөлімшесіне 
төлем шоттарының тізілімін және (немесе) төлем шотын ұсынады және 
Мемлекеттік корпорацияға стандарттың 1қосымшасына сәйкес нысан бой
ынша субсидия тағайындау туралы хабарламаны жолдайды (үш жұмыс күні 
ішінде);

8)  Мемлекеттік корпорация қызметкері дәлелді бас тартуды немесе суб
сидия тағайындау туралы хабарламаны тіркейді және көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның өкіліне береді (он бес минуттан аспайды). 

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

«Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау»  
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1қосымша

Келесі рәсімді (ісқимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (ісқимыл) нәтижесінің
(рәсімнің (ісқимылдың) нәтижесі және оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы

1 Рәсімнің 
(ісқимылдың) нөмірі

1 2 3 4

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

 Бөлімнің кеңсе 
қызметкері

Бөлім басшысы Бөлімнің 
орындаушысы

Көрсетілетін қызметті 
беруші

3 Рәсімнің
 (ісқимылдың) 

атауы және олардың 
сипаттамасы

құжаттарды тіркейді және
 көрсетілетін қызметті 

алушыға не оның өкіліне 
өтінім көшірмесін 

береді

құжаттарды
 қарайды

  құжаттарды Қағидалардың 
5,6,7,8,9,10,11,12 және 13тармақтарында 

көрсетілген талаптарға сәйкестігін 
тексереді 

мақұлданған өтінімдердің 
тізбесі бөлімнен келіп 

түскеннен кейін
төлем шоттарының 

тізілімін және (немесе) 
төлем шотын

  қазынашылықтың 
аумақтық

 бөлімшесіне  ұсынады

4 Келесі рәсімді 
(ісқимылды) 

орындауды бастау 
үшін негіз болатын 

мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша рәсім 

(ісқимыл) нәтижесі

құжаттарды бөлімнің
 басшысына ұсынады

құжаттарды 
бөлімнің 

орындаушысына 
жолдайды

АШТӨге субсидиялар беруде оң шешім болған 
жағдайда көрсетілетін қызметті алушыны 

мақұлданған өтінімдердің тізіміне енгізеді, теріс 
шешім болған жағдайда көрсетілетін қызметті 

алушыға  не оның өкіліне дәлелді бас тартудың 
берілуін қамтамасыз етеді, бұл ретте теріс 

шешім қабылданған АШТӨ тізбесін жасайды 
және көрсетілетін қызметті берушіге жолдайды 

5 Орындалу мерзімі 15 минуттан аспайды 30  минуттан 
аспайды

құжаттарды тексеру – 
3 жұмыс күні ішінде; 

мақұлданған өтінімдер тізіміне енгізу, дәлелді 
бас тартуды беру және тізбені жасау – 2 жұмыс 

күні ішінде

3 жұмыс күні ішінде

                                                                                                                                                                                                                  

 «Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2қосымша

Келесі рәсімді (ісқимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (ісқимыл) нәтижесінің 
(рәсімнің (ісқимылдың) нәтижесі және оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы

1
Рәсімнің

 (ісқимылдың) 
нөмірі

1 2 3 4 5 6 7

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 

атауы

Мемлекеттік 
корпорация
қызметкері

Мемлекеттік 
корпора
цияның

жинақтау 
бөлімінің 

қызметкері

Бөлімнің 
кеңсе 

қызметкері

Бөлім 
басшысы

Бөлімнің 
орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті беруші

Мемлекеттік 
корпорация 
қызметкері

3 Рәсімнің 
(ісқимылдың) 

атауы және 
олардың 

сипаттамасы

құжаттарды
тіркейді

құжаттарды
бөлімге

жолдайды

құжаттарды
 тіркейді 

құжаттарды
 қарайды

 құжаттарды
 Қағидалардың 

5,6,7,8,9,10,11,12 және 
13тармақтарында көрсетілген 

талаптарға сәйкестігін 
тексереді 

мақұлданған 
өтінімдердің тізбесі  

бөлімнен келіп 
түскеннен кейін

 төлем шоттарының 
тізілімін және 
(немесе) төлем 

шотын
қазынашылық
тың аумақтық 
бөлімшесіне 

ұсынады және 
субсидия 

тағайындау туралы 
хабарламаны 
Мемлекеттік 
корпорацияға 

жолдайды

дәлелді бас 
тартуды немесе 

субсидия 
тағайындау туралы 

хабарламаны 
тіркейді

4 Келесі рәсімді                       
(ісқимылды) 
орындауды 
бастау үшін 

негіз болатын 
мемлекеттік 

қызметті 
көрсету 

бойынша рәсім                           
(ісқимыл) 
нәтижесі

көрсетілетін 
қызметті 
алушыға 
не оның 

өкіліне тиісті 
құжаттарды 

қабылдау 
туралы  немесе 

құжаттарды 
қабылдаудан

бас тарту 
туралы

 қолхат береді

құжаттарды
бөлімнің 

басшысына
ұсынады

құжаттарды
 бөлімнің 
орындау
шысына 

жолдайды

АШТӨге субсидиялар 
беруде оң шешім болған 

жағдайда көрсетілетін 
қызметті алушыны 

мақұлданған өтінімдердің 
тізіміне енгізеді, теріс шешім 
болған жағдайда Мемлекеттік 

корпорацияға дәлелді бас 
тартуды жолдайды, бұл ретте 

теріс шешім қабылданған 
АШТӨ тізбесін жасайды 

және көрсетілетін қызметті 
берушіге жолдайды

көрсетілетін 
қызметті алушыға 

не оның өкіліне 
субсидия 

тағайындау туралы 
хабарламаны 

береді

5 Орындалу 
мерзімі

15 минуттан 
аспайды

1 жұмыс 
күні ішінде, 
құжаттарды 

қабылдау күні 
мемлекеттік 

қызметті 
көрсету 

мерзіміне 
кірмейді

15 минуттан 
аспайды

30 минуттан 
аспайды

құжаттарды тексеру  3 
жұмыс

 күні ішінде; 
мақұлданған өтінімдердің 
тізіміне енгізу, дәлелді бас 
тартуды беру және тізбені 

жасау – 2 жұмыс күні ішінде

3 жұмыс күні 
ішінде

15 минуттан 
аспайды

7 
 

                                                                                                                                                                                                              «Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 

3-қосымша 
 

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

 
Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі бөлімге жүгінген кезде: 

 
 

  
   
 

 

 

  

    

 

 

  

 

  

 
 

 
 
 
 

Бөлімнің орындаушысы: 
құжаттарды Қағидалардың 5,6,7,8,9,10,11,12 және 13-тармақтарында 

көрсетілген талаптарға сәйкестігін тексеру, АШТӨ-ге субсидия беруде оң 
шешім болған жағдайда көрсетілетін қызметті алушыны мақұлданған 

өтінімдердің тізіміне енгізу, теріс шешім болған жағдайда көрсетілетін 
қызметті алушыға  не оның өкіліне дәлелді бас тартудың берілуін 

қамтамасыз ету, бұл ретте теріс шешім қабылданған АШТӨ тізбесін жасау 
және көрсетілетін қызметті берушіге жолдау (құжаттарды тексеру –  

3 жұмыс күні ішінде; мақұлданған өтінімдердің тізіміне енгізу, дәлелді бас 
тартуды беру және тізбені жасау  – 2 жұмыс күні ішінде) 

Көрсетілетін қызметті алушы        
не оның өкілі: 

құжаттарды бөлімге ұсыну 

Бөлімнің кеңсе қызметкері: 
құжаттарды тіркеу, 

көрсетілетін қызметті алушыға 
не оның өкіліне өтінімнің 

көшірмесін беру және құжаттарды 
бөлімнің басшысына ұсыну 

(15 минуттан аспайды) 
 

Бөлім басшысы: 
құжаттарды қарау және  

бөлімнің орындаушысына  
жолдау 

(30 минуттан аспайды) 
 

Көрсетілетін қызметті беруші: 
 мақұлданған өтінімдердің тізбесі 
бөлімнен келіп түскеннен кейін 

 төлем шоттарының тізілімін және 
(немесе) төлем шотын 

  қазынашылықтың аумақтық 
 бөлімшесіне  ұсыну 

(3 жұмыс күні ішінде)8 
 

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бөлім басшысы: 
құжаттарды қарау және бөлімнің 

орындаушысына жолдау 
(30 минуттан аспайды) 

Бөлімнің орындаушысы: 
құжаттарды Қағидалардың 5,6,7,8,9,10,11,12 және 13-

тармақтарында көрсетілген талаптарға сәйкестігін 
тексеру, АШТӨ-ге субсидиялар беруде оң шешім 
болған жағдайда көрсетілетін қызметті алушыны 

мақұлданған өтінімдердің тізіміне енгізу, теріс шешім 
болған жағдайда Мемлекеттік корпорацияға дәлелді 

бас тартуды жолдау, бұл ретте теріс шешім 
қабылданған АШТӨ тізбесін жасау және көрсетілетін 

қызметті берушіге жолдау 
(құжаттарды тексеру – 3 жұмыс күні ішінде; 

мақұлданған өтінімдердің тізіміне енгізу, дәлелді бас 
тартуды беру және тізбені жасау                      

–  2 жұмыс күні ішінде) 

Бөлімнің кеңсе қызметкері: 
құжаттарды тіркеу және бөлімнің  

басшысына ұсыну 
(15 минуттан аспайды) 

 

Көрсетілетін қызметті алушы  
не оның өкілі: 

құжаттарды Мемлекеттік  
корпорацияға ұсыну 

Мемлекеттік корпорация қызметкері:  
құжаттарды тіркеу және көрсетілетін 

қызметті алушыға не оның өкіліне тиісті 
құжаттарды қабылдау туралы немесе 
құжаттарды қабылдаудан бас тарту 

туралы қолхат беру  
(15 минуттан аспайды) 

Мемлекеттік корпорация қызметкері:  
дәлелді бас тартуды немесе субсидия 

тағайындау туралы хабарламаны 
тіркеу және көрсетілетін қызметті 

алушыға не оның өкіліне  беру 
(15 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті беруші:  
мақұлданған өтінімдердің тізбесі 

бөлімнен келіп түскеннен кейін төлем 
шоттарының тізілімін және (немесе) 

төлем шотын қазынашылықтың 
аумақтық бөлімшесіне ұсыну және 

субсидия тағайындау туралы 
хабарламаны Мемлекеттік 

корпорацияға жолдау 
(3 жұмыс күні ішінде)  

Мемлекеттік корпорацияның жинақтау 
бөлімінің қызметкері: 

құжаттарды бөлімге жолдау  
 (1 жұмыс күні ішінде, құжаттарды 

қабылдау күні мемлекеттік қызметті 
көрсету мерзіміне кірмейді) 
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            «Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 4-қосымша 
 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы 
 

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі бөлімге жүгінген кезде: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

Көрсетілетін қызметті 
алушы не оның өкілі 

 

 

Көрсетілетін қызметті 
 беруші 

Бөлімнің кеңсе 
 қызметкері 

 

Бөлім басшысы

құжаттарды 
 тіркейді, көрсетілетін 
қызметті алушыға  не 

оның өкіліне өтінімнің 
көшірмесін береді және 

құжаттарды 
 бөлімнің басшысына 

ұсынады 

құжаттарды 
 қарайды және 

бөлімнің 
орындаушысына 

жолдайды 

құжаттарды 
 Қағидалардың 5,6,7,8,9,10,11,12 

және 13-тармақтарында 
көрсетілген талаптарға сәйкестігін 
тексереді, АШТӨ-ге субсидиялар 
беруде оң шешім болған жағдайда

көрсетілетін қызметті алушыны 
мақұлданған өтінімдердің тізіміне 

енгізу, теріс шешім болған 
жағдайда көрсетілетін қызметті 

алушыға  не оның өкіліне дәлелді 
бас тартудың берілуін қамтамасыз 

етеді, бұл ретте теріс шешім 
қабылданған АШТӨ тізбесін  
жасайды және көрсетілетін 

қызметті берушіге жолдайды 

құжаттарды тексеру – 
3 жұмыс күні ішінде; 
мақұлданған өтінімдердің 
тізіміне енгізу, дәлелді бас 
тартуды беру және тізбені 
жасау – 2 жұмыс күні ішінде 

ИӘ 

30 минуттан 
аспайды 

15 минуттан 
аспайды 

құжаттарды бөлімге 
ұсынады 

 

Бөлімнің орындаушысы 
 

 мақұлданған 
өтінімдердің тізбесі 

бөлімнен келіп 
түскеннен  кейін төлем 
шоттарының тізілімін 
және (немесе) төлем 

шотын 
қазынашылықтың 

аумақтық 
 бөлімшесіне  ұсынады 

3 жұмыс күні ішінде 
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Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде: 
 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     
                        
   
             
                 

 

Мемлекеттік 
корпорация қызметкері 

Бөлімнің 
 орындаушысы 

 

 

 

 

 

 

                          
                         ИӘ 
                
                 
                      ЖОҚ 
             

 

 

 

 

                
 
  
 
 
15 минуттан                 
 аспайды 

 

Көрсетілетін 
қызметті беруші 

мақұлданған 
өтінімдердің 

тізбесі бөлімнен 
келіп түскеннен 

кейін төлем 
шоттарының 
тізілімін және 

(немесе)  төлем 
шотын 

қазынашылықтың
аумақтық 

бөлімшесіне 
ұсынады және 

субсидия 
тағайындау 

туралы 
хабарламаны 
Мемлекеттік 
корпорацияға 

жолдайды 
3 жұмыс 
күні ішінде 

Бөлімнің кеңсе 
қызметкері 

 

Бөлім 
 басшысы 

 

құжаттарды
тіркейді 

және 
бөлімнің 

басшысына 
ұсынады 

құжаттарды 
қарайды және 

бөлімнің 
орындаушысына 

жолдайды 

құжаттарды Қағидалардың     
5,6,7,8,9,10,11,12 және 13-
тармақтарында көрсетілген 

талаптарға сәйкестігін тексереді, 
АШТӨ-ге субсидиялар беруде 

оң шешім болған жағдайда 
көрсетілетін қызметті алушыны 

мақұлданған өтінімдердің 
тізіміне енгізеді, теріс шешім 
болған жағдайда Мемлекеттік 

корпорацияға дәлелді бас 
тартуды жолдайды, бұл ретте 

теріс шешім қабылданған 
АШТӨ тізбесін жасайды және 
көрсетілетін қызметті берушіге 

жолдайды 

құжаттарды тексеру– 
3 жұмыс күні ішінде; 
мақұлдаған өтінімдердің 
тізіміне енгізу, дәлелді бас 
тартуды беру және тізбені 
жасау – 2 жұмыс күні ішінде 

30 минуттан 
аспайды 
 

15 минуттан 
аспайды 

құжаттарды 
Мемлекеттік 
корпорацияға 

ұсынады 

Мемлекеттік 
корпорация 
қызметкері 

 
   

дәлелді бас 
тартуды 
немесе 

субсидия 
тағайындау 

туралы 
хабарламаны  

тіркейді 
және 

көрсетілетін 
қызметті 

алушыға не 
оның өкіліне 

береді 

15 минуттан 
аспайды 

Көрсетілетін 
қызметті алушы 

не оның өкілі 

құжаттарды тіркейді, 
көрсетілетін 

қызметті алушыға  
не оның өкіліне 

тиісті құжаттардың 
қабылданғаны 
туралы  қолхат 

береді 

15 минуттан 
аспайды 

Мемлекеттік 
корпорацияның 

жинақтау бөлімінің 
қызметкері

құжаттарды 
бөлімге 

жолдайды 

1 жұмыс 
күні ішінде, 
құжаттарды 
қабылдау 
күні 
мемлекеттік 
қызметті 
көрсету 
мерзіміне 
кірмейді 

құжаттарды 
қабылдаудан бас 

тартады және 
құжаттарды 

қабылдаудан бас 
тарту туралы қолхат 

береді 

«Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3қосымша

Әрбір рәсімнің (ісқимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) 
арасындағы рәсімдер (ісқимылдар) реттілігінің сипаттамасы 

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі бөлімге жүгінген кезде:
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   Шартты белгілемелер: 

 
            

- мемлекеттік қызмет көрсетудің басталуы немесе аяқталуы; 
 

 
 

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

 
 
 
-    таңдау нұсқасы; 
 

 
-    келесі рәсімге (іс-қимылға) өту. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Жоба

Микрокредит беруді ұйымдастыру
жөніндегі өңірлік ұйымдарды 

анықтау туралы
«Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіп кер лікті дамытудың 2017

2021 жылдарға арналған бағ дарламасын іске асыру жөніндегі кейбір шаралар ту
ралы» Қазақстан Республикасы ПремьерМинистрінің орынбасары Қазақстан Ре
спубликасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2017 жылғы 10 наурыздағы № 109 
бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 14892 
нөмірімен тіркелген) және Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің 2017 жылғы 20 сәуірдегі № 2310/1665И хатына сәйкес Қызылорда 
облысының әкімдігі қаУЛы еТеді:

1. «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы және «Ауыл 
шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» акцио нерлік қоғамын несиелендіру 
субъектісі ретінде анықтап, келесі мөлшерде бюджеттік несие қаржысы бөлінсін:

1) «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы   
725 321 567 (жеті жүз жиырма бес миллион үш жүз жиырма бір мың бес жүз 

алпыс жеті) теңге;
2) «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» акционерлік 
қоғамы 1 039 678 433 (бір миллиард отыз тоғыз миллион алты жүз жетпіс сегіз 

мың төрт жүз отыз үш) теңге.
2. «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқар масы» мемлекеттік 

мекемесі осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.
3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбаса

ры С.С. Қожаниязовқа жүктелсін.
4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

қызылорда облысының 
               әкімі                         қ. Көшербаев

қызыЛорда қаЛасыНың аи-92/93 МарКаЛы 
беНзиНді бөЛшеК саУдада өТКізУшіЛеріНе 

қаТысТы ТеКсерУ басТаЛды
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу 

және бәсекелестікті қорғау комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаменті биылғы 
жылдың 10 сәуірінен бастап Қызылорда қаласының Аи92/93 маркалы бензинді бөлшек сау
дада өткізушілеріне қатысты ҚР бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасының бұзылуына 
тергептексеру басталды.

Қаралып отырған бұзушылық белгілері ҚР Кәсіпкерлік кодексінің 170бабы 1тармағының 
1тармақшасымен қарастырылған, оған сай тауарлар өндіруді, өткізуді жүзеге асыратын 
нарық субъектілерінің бәсекелестікті шектеуге бағытталған, оның ішінде, тауарларды сатып 
алу немесе өткізу бағаларын не басқа да жағдайларын белгілуге және (немесе) ұстап тұруға 
қатысты келісілген әрекеттеріне тыйым салынады. Егер Аи92/93 маркалы бензинді бөлшек 
өткізушілер тарапынан жоғарыда аталған заңнама бұзушылық белгілері анықталған жағдайда, 
департаментпен өз құзыреті шегінде монополияға қарсы ден қою шаралары қолданылып, атап 
айтқанда, әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғалып, тиісті айыппұлдар салынатын бо
лады.

ХАБАРЛАНДЫРУ

Қазақстан  Республика сы 
Ауыл шаруашылығы ми нистр
лігі Ветеринариялық ба  қылау 
және қадағалау комитетінің 
Қызылорда об  лыстық аумақ
тық инс пек   циясының басшы
сы Сар  сенбаев Жандос Әбу
бә кір  ұлы 2017 жылдың 16 ма
мыр күні сағат 11.0013.00 
аралығында  «Нұр Отан» пар
тиясы Қызылорда об лыстық 
филиалының қо ғамдық қабыл
дау бөл месінде азаматтар
ды сұ рақтары бойынша жеке 
қа былдау жүргізетінін хабар
лайды.

ХабарЛаМа
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» 

АҚ 2007 жылғы 9 қаңтардағы №212ІІІ 
Қазақстан Республикасының Экология 
Кодексінің 57бабының та лаптарына сәйкес 
«Солтүстік Нұралы кенішіндегі су айдама
лау жүйесі» және «Қарабұлақ кенішіндегі 
№№27, 28, 35 ұңғымаларына баратын кірме 
автожолдар»  жұмыс жобалары жөніндегі 
құжаттаманың мемлекеттік экологиялық 
сараптамаға жолданғандығы жайлы хабар
лайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық 
бірлестіктерге мемлекеттік сараптамадан 
өткізу кезеңінде өз дерінің ойпікірлерін 
білдіру мүм кіндігі беріледі.

Анықтама алу телефоны: 
(7242) 299211.

Қазақстанда мемлекеттік басқару ды 
қалып тастыру процесінің бас ты бағытта ры
ның бірі мемлекеттік қызмет көрсету жүйесін 
қалыптастыру және дамыту болып келеді. 

ҚР Президенті өзінің «Қазақстан ның 
үшінші жаңғыруы: жаhандық бәсекеге қа
бі  леттілік» атты халыққа  Жолдауында: 
«Мемлекеттік қызмет тер көрсету үде  рісі 
мейлінше оңтай ландырылуға тиіс. Құжат
тардың мерзімі мен тізбесін қысқартып, 
қайталанатын рәсімдерді жою керек. Бұл 
орайда адамның өзінің баруын қажетсінбейтін 
толық электрондық форматқа көшіру керек» 
екендігіне  ерекше назар аударған.

Осыған орай, барлық мемлекеттік ор
гандар көрсетілетін мемлекеттік қызметтер 
түрін электронды форматқа көшіру үшін тиіс 
жұмыстарды атқару қажет екендігін атап өту 
керек.

Азаматтардың мемлекеттік қыз мет алу 
 бойынша құқықтарын кепіл дендіру үшін 
мемлекет өз тарапынан мемлекеттік органдар 
үшін өз құзырына кіретін әрбір мемлекеттік 
қызмет бойынша стандарт пен регламент 
қабылдау және қызмет көрсету кезінде 
стандарттың талаптарын басшылыққа алу 
қажеттілігін белгілейді.

Мемлекеттiк көрсетiлетiн қызмет – көр
сетiлетiн қызметтi алушылардың өтiнiшi бой
ынша жеке тәртiппен жүзеге асырылатын 
және олардың құқықтарын, бостандықтары 
мен заңды мүдделерiн iске асыруға, оларға 
тиiстi материалдық немесе материалдық 
емес игiлiктер беруге бағытталған жекеле
ген мемлекеттiк функцияларды iске асыру 
нысандарының бiрi.

2013 жылғы 15 сәуірде «Мем лекеттік көр

сетілетін қыз меттер туралы» ҚР Заңы және 
2013 жылғы 18 қыркүйекте Қазақстан Ре
спубликасы Үкіметінің №983 қаулысымен 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің тізі
лімі бекітілген. Тізілімге сәйкес 374 қызмет 
мемлекеттік органдармен (бағынысты ұйым
дармен) көрсетіледі. Оның ішінде: жер гі
лікті атқарушы органдармен – 176, орта
лық атқарушы органдарының аумақтық 
бөлімшелерімен – 181, «Азаматтарға арналған 
Үкімет» мемлекеттік кор порациясының фи
лиалдармен – 14, мемлекеттік үлесі бар 
акционерлік қо ғамымен 3 қызмет түрлері 
көрсетіледі.

Облыстың орталық және жер гілікті ат 
қа рушы органдарымен 2017 жылдың 1тоқ
санында барлығы 978912 қызмет көр се тіл
ген. Оның ішінде, мемлекеттік корпорация 
арқылы – 205364 (21%), электронды түрде – 
231388 (24%), мемлекеттік органмен – 542160 
(55%).

Облыстағы 27 аумақтық мемле кеттік ор
гандарымен есепті мерзімде барлығы  198 

қызмет түрлері бойынша – 358527 қызметтер 
көрсетілген. Оның ішінде, мемлекеттік кор
порация арқылы – 164829 (46%), электронды 
түрде – 148170 (41%), мемлекеттік органмен  
– 45528 (13%).

25 жергілікті атқарушы органдарымен 
есептік мерзімде барлығы 176 қызмет түрлері 
бойынша 620385 қызмет көрсетілген болса, 
оның ішінде мемлекеттік корпорация арқылы 
40535 (7%), электронды түрде 83218 (13%), 
мемлекеттік органның өзімен 496632 (80%).

Статистикалық мәліметтерге қара ғанда 
электронды түрде көрсетілген қызметтердің 
үлесі былтырғы жыл дағы есептілік мерзіммен 
салыс тырғанда 8% көбейгенін көрсетеді. 

Департаментпен орталық және жергі
лікті атқарушы органдарға Қа зақстан Рес
публикасының мемле кеттік көрсетілетін 
қызметтер саласындағы заңнамасының сақ  
талуы  бойынша сыртқы мониторингі жұмыс
тары жүр гізіліп, анықталған кемші ліктер бой
ынша 3 мемлекеттік органға ұсы ныс берілді.

Сонымен қатар,  департаментпен мемле
кеттік қызмет көрсету мәсе лелері бойын
ша өткізілетін ведомство аралық жұмысшы 
тобы ның отырыстарында қаралған бірнеше 
мәселелер бойынша, тиісті мемлекеттік ор
ган дарға ұсыныстар берілуде.

алия исКаКоВа,
қр Мемлекеттік қызмет істері 
және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің 

қызылорда облысы 
бойынша департаментінің мемлекеттік 

қызметтер басқармасының бас маманы.

МеМлекеттік қызМет көрсетуді электрондық 
форМатқа көшіру шаралары

ҰЛТАРАЛЫҚ ТАТУЛЫҚ
«достық үйінде» «бейбітшілік пен бірлік 

жас тары» тақырыбында жастар акциясы өтті. 
Облыстық «Жастар ресурстық орталығы» КММ ди

ректоры Жасұлан Алдабергенов:
– Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесі – 

бүгінгі таңда бейбіт өмір мен ынтымақта тұрмыс кешіп 
отырған ел тұрғындары үшін ыстық ықылас пен достық 
ниеттің дәстүрі, асыға күтер мейрамы. Бір шаңырақтың 
астындағы халқымыздың достығы мен өзара түсіністігі 
одан әрі жалғасып, еліміздегі ұлтаралық татулық 
әрдайым берік болып, қашан да ынтымақ, бірлік мәңгі 
жасай берсін, – деді ол.

Акцияда «Менің Қазақстаным» республикалық 
ән фестивалінің гранпри, «Сыр үміті» сыйлығының 
иегері Константин Луца, «Жемчужина» би тобы, «Наз» 
би тобы, шешен этномәдени орталығының мүшесі Ви
олетта Ахмадова және Сыр өнерпаздары өнер көрсетті.

шынар беКбаН.

қызылорда облыстық про ку рату-
ра сының ұйымдастырумен бай қоңыр 
қа ла сының прокуроры Манарбек 
 ерназаров бақ өкілдеріне арнап бас пасөз 
мәслихатын өткізді. 

Манарбек Мақсұтбекұлы халықпен 
ұдайы кездесу мен жеке қабылдауды күн
де лікті өткізуден басталатынын айтты. 
«Көбісіне прокуратураның құзыретіне жат
пайтын арыздармен тиісті органдарға неме
се тікелей сотқа шағымданудың тиімділігін 
түсіндіреміз. Азаматтарға бірден ауызша жа
уап беріп, уақыт үнемдеуге жол ашамыз, – 
дейді.       

Жалпы Байқоңыр прокуратурасы қадаға
лау қызметін жүйелі мәселелерге және 
тұрғындар сенімін арттыруға бағыттайды. 
Соның нәтижесінде жеке қабылдау 3 есеге 
артып, прокуратураға түскен арыздар саны 
20 пайызға азайған. Осылайша тұрғындар 
уақыт создырып жүрмейді, әрі құқықтық 
сауаттылығы артып, уәкілетті органдардың 
жауаптылығы күшейтілсе, прокуратураның 
ауқымды әрі жүйелі мәселемен айналысуға 
мүмкіндігі көбейді.

Прокуратураның қолға алған жобала
рының бірі – «Қылмыспен күресте өзгеше 
тәсілдер: халық сенімін арттыру» жоба
сы. Байқоңыр қаласы, Төретам мен Ақайда 
қауіпсіз өмір сүрудің қолайлы жағдайын 
жасауды көздейтін жоба аясында құқық 
органдарының азаматтарды қылмыстық про
цеске негізсіз тартуды болдырмауды, олар
ды ретсіз шақыртуды тоқтатқан. Соны
мен қатар, құқықтық статистиканы  шынайы 
қалыптастырып, таймменедж мент қағи
да  сын ұстанып, аз уақыттың ішін де елеулі 
жетістіктерге жеткен.

Мәселен, өткен жылдың осы кезеңінде 
723 хабарламаның әрбір 3сі (265) тіркелсе, 
биыл олардың саны екі есеге азайған. Ақтау 
негізімен тоқтатылған істер саны да 44 
пайызға төмендеген. Яғни, қылмыс белгілері 
айқын ғана хабарламалардың тіркелуі жолға 
қойылды. 

Жалпы тергеушілер 1 қылмыстық іс бой
ынша кем дегенде күніне 7 сағат уақытын 
жо ғалтатынын ескерсек, прокуратура тер
геуді дер шағында шешудің жаңа жолын 
ұсынып, уақыт үнемдеуді қолға алды. 

Бұрындары Байқоңырдағы  Ресей ор
гандарынан жолданған құжаттар номен
клатураға немесе ЕРДРге тіркеуді шешу 
мүмкіндігі бола тұра, тұрғындар қайта 
шақыртылатын еді. Жаңа жобада полицияға 
жеткізілетін адамдардың саны 6  есеге 

төмендеген. «Өткен жылы 600ге жуық, 
биыл небәрі 118 адам шақыртылған. Осылай
ша тергеу органдарын тиімсіз жұмыстан бо
сатып, негізгі қызметті маңызды сала ларға 
жұмылдырдық», – дейді қала прокуроры.  

Осы жобаларды «Тұрғындар пікірін 
айқындау» атты әлеуметтік сараптама бой
ынша халық талқысына салған жергілікті 
қоғамдық бірлестіктер қорытындысында, 
басқа органдармен салыстырғанда прокура
тура бірінші кезекке шығып, сенім деңгейі 
жоғары екені белгілі болды. 

Байқоңыр прокуратурасының кезекті 
«Алимент. Төлемеуге 30 қадам» атты жобасы 
сәтті жүзеге асып келеді. Атап айтсақ, проку
ратура 230 баланың 35 млн теңге алиментін 
өндіріп, құқығы мен мүддесін қорғады. 

Жергілікті уәкілетті  және мүдделі мем
лекеттік органдармен, сонымен қатар,  Ресей 
Федерациясының Байқоңыр қаласында 
орналасқан мекемелерімен тығыз қарым
қатынаста жұмыс жасау нәтижесінде  бірқ атар 
оң нәтижелерге қол жеткізілген. Жоба 
 бойынша қасақана алимент төлемегендерге 
қатысты құқықтық және процессуалдық 
ықпал ету ғана емес, оларды жұмыспен 
қамтамасыз ету, құқықтары мен міндеттерін 
түсіндіру, әкімшілік және қылмыстық 
жауаптылыққа тартылған адамдар тура
лы жеткізу жұмыстары жүргізіліп келеді. 
Нәтижесінде, 2017 жылдың 3 айында 38 бо
рышкер жұмыспен қамтылса, 11і жұмыссыз 
ретінде тіркеліп, оның 4і өкінішке орай 
ұсынылған жұмыс орындарынан себептер
мен бас тартқанын атап өтті. 

Көрсетілген адамдарға қатысты ҚР 
ҚКнің 139бабымен сотқа дейінгі тер
геу басталса, 2і сотқа жолданды. Қалған 
қылмыстық істер Байқоңыр қаласындағы 
ҚР ІІМ өкілдігімен тергелуде. Ал 19 бо
рышкер ӘҚБтКнің 669бабымен әкімшілік 
жауаптылыққа тартылып, оның ішінде 13і 
тұтқынға алынса, қалғандарына жеңіл дететін 
мәнжайларына қарай әкімшілік айыппұл 
салынған. Сонымен, барлығы 230 баланың 
38 256 233 теңгеге 133 атқару шылық құжаты 
аяқталған. 

– Бұл бағыттағы жұмыстар әлі де жал
ғасады, ал нәтижесі апта сайын қала лық 
прокуратураның ведомствоаралық жиын
ында талқылануда, – деді Байқоңыр қала
сының прокуроры Манарбек Ерназаров.   

Нұрбек дӘУреНбеКоВ.
Байқоңыр қаласы. 

БАЙҚОҢЫР 
ПРОКУРАТУРАСЫНДАҒЫ 
БАЙЫПТЫ ҚАДАМДАР

     тәжірибе



Халыққа білім 
мен тәрбие беру 

білімділікті, адалдықты, 
қарапайымдылықты, 

адамгершілікті талап етеді. 
Сондықтан да ұстаз болу 

екінің бірінің қолынан келе 
бермейді. Оған адамның 

бейімі де болуы шарт. Осын-
дай қиындығы мен қызығы 

мол жолды таңдаған 
Қармақшы топырағының 
Қызылтам маңында 1925 
жылы дүние есігін ашқан, 

үлкен отбасының перзенті 
Қайырбек  Жаппасбаев еді. 

Жетіге енді толған шағында 
шаңырақтың тірегі – әкесі 
Жаппасбайдан айырылып, 

қоғам алмасып жатқан 
кезеңдегі конфискация, 

жұтты да көріп, аяулы 
анасының жанкештілігінің 

арқасында күн көру үшін 
жат жер асып, аман қалып, 
заман өз арнасына түскенде 

туған жермен, елмен 
қауышып, туған топыраққа  

оралған Қайырбек аға еді. 

Сәрсенбі, 3 мамыр 2017 жыл. №65
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     өнеге

жеңімпаз

«ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалы Қызылорда облысы
ның аумағында «КеңқияқҚұмкөл» магистральды мұнай құбыр
лары, ТОБЖ байланыс желілері салынғанын, олар километрлі 
бағандармен және ескерту белгілерімен белгіленгенін ескертеді.

ҚР «Магистральды құбыр жолдары туралы» Заңы 
мен Қазақстан Республикасында телекоммуникация желі
лерін күзету Ережелеріне сәйкес  келесі күзету аймақтары 
белгіленеді: 

1) магистральды мұнай құбырларының трассалары бойында 
– әр жағынан құбыр осінен елу метрде өтетін шартты сызықтармен 
шектелген жер учаскесі ретінде; ауыл шаруашылық мақсатындағы 
жерлерде магистральды мұнай құбырының күзетілетін аймағы 
әр жағынан құбыр осінен жиырма бес метрде өтетін шартты 
сызықтармен шектеледі; 

2) бір техникалық дәлізде салынған көп жікті құбырлардың 
трассалары бойында – шеткі құбырлардың осьтерінен 1) тар
мақшамен қарастырылған қашықтықтарда шартты сызықтар мен 
шектелген жер учаскесі ретінде;

3) суасты өтпелерінің бойында – әр жағынан өтпелердің 
шеткі жіктерінің осьтерінен жүз метрде тұрған қатарлас жазықтық 
арасында жасасылған су беткейінен түбіне дейінгі су кеңістігінің 
жер учаскесі ретінде;

4) өнімді апаттық шығаруға арналған жер қоймаларының 
айналасында – көрсетілген объектілер  аймағының шекараларынан 
барлық жаққа елу метрде тұрған тұйық сызықпен шектелген жер 
учаскесі ретінде;

5) бас және аралық аудау және құю сораптық стансалары, 
сұйыққойма парктері, өнімдерді өлшеу тораптары, құютөгу 
эстакадалары, мұнай, мұнай өнімдерін қыздыру пункттері 
айналасында – көрсетілген объектілер аймағының шекараларынан 
жүз метрде тұрған тұйық сызықпен шектелген жер учаскесі ретінде;

6) орманы жоқ учаскелерде тұрғындар тұратын пункттерден 
тыс орналасқан байланыс және радиофикацияның жер асты 
кабельді және әуе желілері – жер асты кабелінің трассасынан 
немесе әр жағынан екі метрден кем емес қашықтықта әуе 
желілерінің шекті сымдарынан тұратын параллель тура желілерді 
анықтайтын осы желілер бойындағы жер учаскесі ретінде.

ҚРның «МАГИСТРАЛЬДЫ ҚҰБЫР ЖОЛДАРЫ» ҚНжЕ 
3.0501.2010ға СӘЙКЕС 30 МЕТРДЕН 150 МЕТРГЕ ДЕЙІН 
ҚАУІПСІЗДІК АЙМАҚТАРЫ БЕЛГІЛЕНЕДІ. ҚАУІПСІЗДІКТІ 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ МАҚСАТЫНДА ҚҰРЫЛЫС НОРМАЛАРЫ 
МЕН ЕРЕЖЕЛЕРІМЕН БЕЛГІЛЕНГЕН ЕҢ АЗ ҚАШЫҚТЫҚ 
ШЕГІНДЕ МАГИСТРАЛЬДЫ ҚҰБЫРҒА ЖАТПАЙТЫН КЕЗ
КЕЛГЕН ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ ҚҰРЫЛЫСЫНА ЖОЛ БЕРІЛМЕЙДІ. 

ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ

Құбырлардың күзетілетін аймақтарында құбырлардың қалып
ты пайдаланылуына немесе олардың бұзылуына әсер ететін түрлі 
әрекеттерді жасауға тыйым салынады, соның ішінде:

•	 тану белгілерін, бақылауөлшеу пункттерін ауыстыруға, 
үюге және сындыруға; 

•	 кабель желілерінің қызмет көрсетпейтін қақпақтарды, қақпа
ларды және есіктерді, желілік арматураның торап қоршауларын, 
катодты және дренажды қорғау қондырғыларын, желілік және 
қарау құдықтары мен басқа желілік құрылғыларды ашуға, 
крандар мен ысырмаларды ашып, жабуға, байланыс, энергиямен 
қамтамасыз ету және құбыр телемеханикасы құралдарын қосуға 
немесе өшіруге;

•	 түрлі қоқыс орындарын жасауға, қышқылдар, тұздар мен 
сілтілердің ерітінділерін төгуге;

•	 жаға бекіту имараттарын, су өткізу құрылғыларын, құбыр
ларды, байланыс желілерін бұзудан, ал жақын аумақ пен айна
ла дағы жерді апаттық құйылу мен тасымалданатын өнімнен 
қорғайтын жер және өзге имараттарды (құрылғыларды) бұзуға;

•	 зәкірлерді суға тастауға, суға тасталған зәкірлермен, 
тізбектермен, сүйретпелермен және тралдармен өтуге, тереңдетіп 
қазу мен жерге батыру жұмыстарын жүргізуге; 

•	 от жағуға немесе қандайда бір ашық немесе жабық от 
көздерін орналастыруға. 

Магистральды мұнай құбырларының күзетілетін аймақ
тарында «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалы құры лымдық 
бөлімшелерінің жазбаша рұқсатынсыз:

•	 «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалымен олардың орна ласу 
жерін, құрылыс, жайластыру және пайдалану тәртібін келіс пей 
магистральды құбырдың және оның күзетілетін аймағы трасса
сының өткелдерін, топырақ жолдарын немесе өзге уақытша 
немесе тұрақты көлік қиылыстарын орналастыруға;

•	 бақ өсіруге және ағаш өсіруге, сонымен қатар жыртылатын 
тереңдігі отыз бес сантиметрден аспайтын қыр ауыл шаруашылық 
дақылдарды өсіруге бағытталған агротехникалық жұмыстардан 
басқа, «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалымен келісілмеген 
қандай да бір жұмыстарды орындауға;

•	 магистральды құбырларға қызмет көрсетуге және оның 
физикалық қорғанысын қамтамасыз етуге арналған «ҚазТрансОйл» 
АҚ Шығыс филиалымен орналастырылған жолдарды қалпына 
келтіруге, сондайақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен 
бекітілген жағдайлардан басқа осы жолдар бойынша магистральды 
құбырларда өртке қарсы және күзет қызметтерін орындайтын 
қызметкерлердің қозғалысына кедергі жасауға;

•	 кезкелген құрылыстар мен имараттарды салуға;
•	 автомобиль көлік құралдарының, тракторлар мен меха

низмдердің тұрақтарын ұйымдастыруға;
•	 мелиоративті жер жұмыстарын жүргізуге, жер суаратын 

және құрғататын жүйелерді салуға;
•	 «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалымен келіспей тау, құры

лыс, жинақтау және жарылыс жұмыстарын жүргізуге, топырақты 
тегістеуге;

•	 ұңғымалардың, шурфтардың құрылғыларымен және топы
рақ (жер қыртысының үлгілерінен басқа) сынамаларын алумен 
байланысты геологиялық түсіру, геологиялық барлау, іздеу, 
геодезикалық және басқа іздестіру жұмыстарын жүргізуге тыйым 
салынады.

Магистральды құбырлардың күзет аймақтарында кезкелген 
жұмыстар мен әрекеттерді орындау қажет болған жағдайда, 
Кәсіпорындар, Ұйымдар және Азаматтар:

•	 «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалы құрылымдық бөлім
шелерінен «Магистральды құбырлардың күзетілетін аймақтарында 
жұмыстар жүргізуге» жазбаша рұқсат алуға міндетті. Жұмыстар 
жүргізуге рұқсат жұмыстарды жүргізушіде жұмыс істеп тұрған 
құбырлар көрсетілген жобалау құжаттама бар болған жағдайда 
ғана берілуі мүмкін.

•	 кем дегенде 5 тәулік бұрын «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс 
филиалы құрылымдық бөлімшесінің өкілін жұмыстарды жүргізу 
орнына шақыруға;

•	 құбырлардың және тану белгілерінің сақталуын қамтамасыз 
ететін ережелерді сақтап, жұмыстарды орындауға міндетті.

«ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалының құрылымдық бөлім
ше лері ҚРның «Магистральды құбыр жолдары туралы» Заңын, 
Қазақстан Республикасы экологиялық кодексін, Қазақстан Респу
бликасында телекоммуникация желілерін күзету ережелерін және 
ҚРның «Магистральды құбыр жолдары» ҚНжЕ 3.0501.2010ды, 
сондайақ «Күзетілетін аймақта жұмыстарды жүргізуге арналған 
рұқсатта» көрсетілген талаптар бұзылып, орындалған жұмыстарды 
тоқтатып қоюға құқылы. 

ҚРның «Магистральды құбыр жолдары туралы» Заңы, 
Қазақстан Республикасы экологиялық кодексі, Қазақстан Рес
публикасында телекоммуникация желілерін күзету ережелері 
және ҚРның «Магистральды құбыр жолдары» ҚНжЕ 3.05
01.2010 жергілікті үкімет және басқарма органдарымен, сондайақ 
басқа да кәсіпорындармен, ұйымдармен (жеке меншік түрлеріне 
қатысты емес) және құбырлар өтетін аумақта жұмыстар немесе 
қандайда бір әрекеттер жүргізетін азаматтармен орындау үшін 
міндетті болып табылады.

Айтылған Заң, Кодекс пен ҚР ҚНжЕ ережелерінің талаптарын 
бұзушылықтарға кінәлі лауазымды тұлғалар мен азаматтар 
белгіленген тәртіпте жауапкершілікке тартылады.  

Жоғарыда айтылған барлық мәселелер бойынша мына мекен
жайға хабарласу қажет:

 
«ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалы Операторлық 
қызметтер басқармасы 
040200, Үшарал қ., Қасымжанов көш., 1
Тел: 8 (72833) 23454; Факс: 8 (72833) 23454;
ұ. т. 8 (701)6743335 – кезекші диспетчер.

ХАЛЫҚТЫҢ, КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ, ҰЙЫМДАРДЫҢ, 
ШАРУА ҚОЖАЛЫҚТАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА 

ЕСКЕРТУ

ХАЛЫҚТЫҢ, КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ, ҰЙЫМДАРДЫҢ, 
ШАРУА ҚОЖАЛЫҚТАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА 

ЕСКЕРТУ
«ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалы Қызылорда облысы

ның аумағында «ҚұмкөлҚарақойын» магистральды мұнай 
құбырлары, ТОБЖ байланыс желілері салынғанын, олар кило
метрлі бағандармен және ескерту белгілерімен белгіленгенін 
ескертеді. 

ҚР «Магистральды құбыр жолдары туралы» Заңы 
мен Қазақстан Республикасында телекоммуникация желі
лерін күзету Ережелеріне сәйкес келесі күзету аймақтары 
белгіленеді: 

1) магистральды мұнай құбырларының трассалары бойында 
– әр жағынан құбыр осінен елу метрде өтетін шартты сызықтармен 
шектелген жер учаскесі ретінде; ауыл шаруашылық мақсатындағы 
жерлерде магистральды мұнай құбырының күзетілетін аймағы 
әр жағынан құбыр осінен жиырма бес метрде өтетін шартты 
сызықтармен шектеледі; 

2) бір техникалық дәлізде салынған көп жікті құбырлардың 
трассалары бойында – шеткі құбырлардың осьтерінен 1) тар
мақшамен қарастырылған қашықтықтарда шартты сызық тармен 
шектелген жер учаскесі ретінде;

3) суасты өтпелерінің бойында – әр жағынан өтпелердің 
шеткі жіктерінің осьтерінен жүз метрде тұрған қатарлас жазықтық 
арасында жасасылған су беткейінен түбіне дейінгі су кеңістігінің 
жер учаскесі ретінде;

4) өнімді апаттық шығаруға арналған жер қоймаларының 
айналасында – көрсетілген объектілер  аймағының шекараларынан 
барлық жаққа елу метрде тұрған тұйық сызықпен шектелген жер 
учаскесі ретінде;

5) бас және аралық аудау және құю сораптық стансалары, 
сұйыққойма парктері, өнімдерді өлшеу тораптары, құютөгу эстака
далары, мұнай, мұнай өнімдерін қыздыру пункттері айналасында 
– көрсетілген объектілер аймағының шекараларынан жүз метрде 
тұрған тұйық сызықпен шектелген жер учаскесі ретінде;

6) орманы жоқ учаскелерде тұрғындар тұратын пункттерден 
тыс орналасқан байланыс және радиофикацияның жер асты 
кабельді және әуе желілері – жер асты кабелінің трассасынан 
немесе әр жағынан екі метрден кем емес қашықтықта әуе 
желілерінің шекті сымдарынан тұратын параллель тура желілерді 
анықтайтын осы желілер бойындағы жер учаскесі ретінде.

ҚРның «МАГИСТРАЛЬДЫ ҚҰБЫР ЖОЛДАРЫ» ҚНжЕ 
3.0501.2010ға СӘЙКЕС 30 МЕТРДЕН 150 МЕТРГЕ ДЕЙІН 
ҚАУІПСІЗДІК АЙМАҚТАРЫ БЕЛГІЛЕНЕДІ. ҚАУІПСІЗДІКТІ 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ МАҚСАТЫНДА ҚҰРЫЛЫС НОРМАЛАРЫ 
МЕН ЕРЕЖЕЛЕРІМЕН БЕЛГІЛЕНГЕН ЕҢ АЗ ҚАШЫҚТЫҚ 
ШЕГІНДЕ МАГИСТРАЛЬДЫ ҚҰБЫРҒА ЖАТПАЙТЫН КЕЗ
КЕЛГЕН ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ ҚҰРЫЛЫСЫНА ЖОЛ БЕРІЛМЕЙДІ. 

ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ

Құбырлардың күзетілетін аймақтарында құбырлардың қалып
ты пайдаланылуына немесе олардың бұзылуына әсер ететін түрлі 
әрекеттерді жасауға тыйым салынады, соның ішінде:

•	 тану белгілерін, бақылауөлшеу пункттерін ауыстыруға, 
үюге және сындыруға; 

•	 кабель желілерінің қызмет көрсетпейтін қақпақтарды, 
қақпаларды және есіктерді, желілік арматураның торап қоршау
ларын, катодты және дренажды қорғау қондырғыларын, желілік 
және қарау құдықтары мен басқа желілік құрылғыларды ашуға, 
крандар мен ысырмаларды ашып, жабуға, байланыс, энергиямен 
қамтамасыз ету және құбыр телемеханикасы құралдарын қосуға 
немесе өшіруге;

•	 түрлі қоқыс орындарын жасауға, қышқылдар, тұздар мен 
сілтілердің ерітінділерін төгуге;

•	 жаға бекіту имараттарын, су өткізу құрылғыларын, құбыр
ларды, байланыс желілерін бұзудан, ал жақын аумақ пен айна
ладағы жерді апаттық құйылу мен тасымалданатын өнімнен 
қорғайтын жер және өзге имараттарды (құрылғыларды) бұзуға;

•	 зәкірлерді суға тастауға, суға тасталған зәкірлермен, 
тізбектермен, сүйретпелермен және тралдармен өтуге, тереңдетіп 
қазу мен жерге батыру жұмыстарын жүргізуге; 

•	 от жағуға немесе қандайда бір ашық немесе жабық от 
көздерін орналастыруға. 

Магистральды мұнай құбырларының күзетілетін аймақта
рында «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалы құрылымдық 
бөлімшелерінің жазбаша рұқсатынсыз:

•	 «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалымен олардың орна
ласу жерін, құрылыс, жайластыру және пайдалану тәртібін 
келіспей магистральды құбырдың және оның күзетілетін аймағы 
трассасының өткелдерін, топырақ жолдарын немесе өзге уақытша 
немесе тұрақты көлік қиылыстарын орналастыруға;

•	 бақ өсіруге және ағаш өсіруге, сонымен қатар жыртылатын 
тереңдігі отыз бес сантиметрден аспайтын қыр ауыл шаруашылық 
дақылдарды өсіруге бағытталған агротехникалық жұмыстардан 
басқа, «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалымен келісілмеген 
қандай да бір жұмыстарды орындауға;

•	 магистральды құбырларға қызмет көрсетуге және оның 
физикалық қорғанысын қамтамасыз етуге арналған «ҚазТрансОйл» 
АҚ Шығыс филиалымен орналастырылған жолдарды қалпына 
келтіруге, сондайақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен 
бекітілген жағдайлардан басқа осы жолдар бойынша магистральды 
құбырларда өртке қарсы және күзет қызметтерін орындайтын 
қызметкерлердің қозғалысына кедергі жасауға;

•	 кезкелген құрылыстар мен имараттарды салуға;
•	 автомобиль көлік құралдарының, тракторлар мен меха

низмдердің тұрақтарын ұйымдастыруға;
•	 мелиоративті жер жұмыстарын жүргізуге, жер суаратын 

және құрғататын жүйелерді салуға;
•	 «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалымен келіспей тау, 

құрылыс, жинақтау және жарылыс жұмыстарын жүргізуге, 
топырақты тегістеуге;

•	 ұңғымалардың, шурфтардың құрылғыларымен және топы
рақ (жер қыртысының үлгілерінен басқа) сынамаларын алумен 
байланысты геологиялық түсіру, геологиялық барлау, іздеу, 
геодезикалық және басқа іздестіру жұмыстарын жүргізуге тыйым 
салынады.

Магистральды құбырлардың күзет аймақтарында кезкелген 
жұмыстар мен әрекеттерді орындау қажет болған жағдайда, 
Кәсіпорындар, Ұйымдар және Азаматтар:

•	 «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалы құрылымдық бөлім
шелерінен «Магистральды құбырлардың күзетілетін аймақтарында 
жұмыстар жүргізуге» жазбаша рұқсат алуға міндетті. Жұмыстар 
жүргізуге рұқсат жұмыстарды жүргізушіде жұмыс істеп тұрған 
құбырлар көрсетілген жобалау құжаттама бар болған жағдайда 
ғана берілуі мүмкін.

•	 кем дегенде 5 тәулік бұрын «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс 
фи лиалы құрылымдық бөлімшесінің өкілін жұмыстарды жүргізу 
орнына шақыруға;

•	 құбырлардың және тану белгілерінің сақталуын қамтамасыз 
ететін ережелерді сақтап, жұмыстарды орындауға міндетті.

«ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалының құрылымдық бөлім
шелері ҚРның «Магистральды құбыр жолдары туралы» Заңын, 
Қазақстан Республикасы экологиялық кодексін, Қазақстан Респу
бликасында телекоммуникация желілерін күзету ережелерін және 
ҚРның «Магистральды құбыр жолдары» ҚНжЕ 3.0501.2010ды, 
сондайақ «Күзетілетін аймақта жұмыстарды жүргізуге арналған 
рұқсатта» көрсетілген талаптар бұзылып, орындалған жұмыстарды 
тоқтатып қоюға құқылы. 

ҚРның «Магистральды құбыр жолдары туралы» Заңы, 
Қазақстан Республикасы экологиялық кодексі, Қазақстан 
Республикасында телекоммуникация желілерін күзету 
ережелері және ҚРның «Магистральды құбыр жолдары» 
ҚНжЕ 3.0501.2010 жергілікті үкімет және басқарма органдарымен, 
сондайақ басқа да кәсіпорындармен, ұйымдармен (жеке меншік 
түрлеріне қатысты емес) және құбырлар өтетін аумақта жұмыстар 
немесе қандайда бір әрекеттер жүргізетін азаматтармен орындау 
үшін міндетті болып табылады.

Айтылған Заң, Кодекс пен ҚР ҚНжЕ ережелерінің талаптарын 
бұзушылықтарға кінәлі лауазымды тұлғалар мен азаматтар 
белгіленген тәртіпте жауапкершілікке тартылады.  

Жоғарыда айтылған барлық мәселелер бойынша мына 
мекенжайға хабарласу қажет:

«ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалы Жезқазған мұнай 
құбыры басқармасы 
100600, Жезқазған қ., Ескі әуежай ауд.,  
Тел: 8 (7182) 732220 – Павлодар қ., №2 техникалық 

учаскесінің ОДП  диспетчері; 8(7102) 925255 –«Құмкөл» БМАС 
ауысымының бастығыкезекші; 8 (7102) 925241, Факс: 8 (7102) 
925242 – Жезқазған МҚБ бастығының қабылдау бөлмесі.

Қызылорда қаласының тұрғыны 
Құдайбергенов Мырзалы Сейдалыұлына 

Құрметті аға, мерейлі 80 жасыңыз құтты 
болсын! Сіз ел сыйлаған абзал азаматсыз, 
біздің арқасүйер қорғанымыз, үлгі-өнеге 
тұтар ардақтымызсыз. Жасыңызға жас қо-
сы лып, сіз нұрлан дырған шаңырақтан шат-
тық кет песін.

Әулеттің үлкені де, ақылшысы,
Үлкенге де, кішіге де жақын кісі.
Мырзалы аға, келіпсіз сексен жасқа,
Ағалардаң ішінде ақылдысы!

Кенде емессіз марапат, мадақтаудан,
Көрген жан кеудеңізге қарап қалған.
Қаламыздың құрметті азаматы, 
Еңбегің ел алдында сарапталған.

Ағайым, жар таңдауда жолың болған,
Алтын жеңгем, ай жүзді, жазық маңдай.
Жетпіс беске келгенде жарқырап жүр,
Хор қызын іздегенде, таптың қайдан?

Еңбегімен еленген, нәсіп терген,
Ұлың Нұрлан, келінің кәсіпкерлер.
Немерелер ер жетіп, бой жетіп тұр,
Құдалар бола берсін жақын жерден.

Бақ қарап, қыдыр қонған шаңырағыңда,
Қаумалап туыс-жақын жан-жағыңда.
Сексен жас құтты болсын, асыл аға,
Қолдасын ата-баба аруағы да!

Құттықтау

Ол 1949 жылы Қызылорда педагогикалық учили-
щесін үздік бітіріп, өзінің ұстаздық ғұмырын бастай-
ды. Мектептің қоғамдық өміріне етене араласқан жас 
мұғалім өз бетінше де оқып-біліп сабақтарын мазмұнды 
өткізеді. Оқушылар оның сабағын асыға күтетін болды. 
Қажырлы еңбегінің арқасында көп ұзамай жас мұғалім  
Қармақшы ауданындағы «Қаракөл», «Абыла», «1 Май» 
бастауыш мектептерінің меңгерушісі болып абыройлы 
еңбек етті. Зерек те алғыр азамат арнаулы орта біліммен 
тоқталып қалмай, 1950-1956 жылдары Қызылорда 
педагогикалық институтының тарих факультетін сырт-
тай бітірді. 

«Тіршіліктің тәлімгері – тарих» депті көне  заман 
ғұламасы Цицерон. Тарих ең көне ғылым, оның көтер-
ген жүгі ауыр, басқа ғылымдар тарихтан енші алып 
бөлінген. Міне, Қайырбек аға таңдаған мамандық осын-
дай күрделі. Өмір өріне жүзуге талпынған білімді де 
қайсар жасты  басшылар дер кезінде байқап, 1954-1957 
жылдары Панфилов атындағы жетіжылдық мектепке ди-
ректор етіп жібереді. Ол қарапайым мұғалімдіктен осы-
лай оқытушылар ұжымын тәрбиелейтін ұстаздардың  
ұстазы дәрежесіне жетті. 

Өзі сияқты мұғалім, ашаң бойлы, қараторының 
әдемісі Шадаева Қалдыгүлмен отау тігіп, шаңырақ 
құрды. Қалдыгүлдің әкесі Шадай ақсақал отбасындағы 
4 баласын да оқытады.  Үлкені Мәжит аға Ұлы Отан 
соғысында Прибалтиканы жаудан азат етеді, кейін 
шаруашылықта басшылық қызметтер атқарды. Одан 
кейінгісі Қалдыгүл Жаппасбай әулетіне келін болып 
түседі. Інісі Тынышбек, сіңілісі Бақтыгүл Шадаев-
тар да ұстаздық жолды қалап, Қармақшы ауданының 
білім саласына үлес қосты. «Еріне ұнаған әйел еліне 
де ұнайды» дегендей, Қалдыгүл  жеңгеміз енесінің де, 
ағайын-туыстың да тілін тауып, Жаппасбай әкенің қара 
шаңырағының отын әрі қарай маздата береді. Тілегі де, 
жүрегі де, мамандықтары да бір екі жақсы қол ұстасып 
өмір деген айдында 56 көктем бойы қатар жүзді. 

1957 жылы балаларының оқуына байланысты 
Қайырбек аға директорлық қызметтен өз еркімен босап, 
аудан орталығына қоныстанды. Жосалы қыстағындағы 
М.Калинин атындағы, кейінірек №26 Ш.Уәлиханов 
атындағы мектепке тарих және география пәні мұғалімі, 
Қалдыгүл  Ү.Томанов атындағы мектепке бастауыш 
класс мұғалімі  болып ауысады. Екеуі де еңбек дема-
лысына шыққанша аудан орталығында еңбек етті. 
Қайырбек аға – саналы ғұмырында жанының қалауымен 
табысты еңбек еткен бақытты жан. Мансап қумады, 
қатардағы мұғалім болып жүріп-ақ абырой мен атаққа, 
қадір мен құрметке адал еңбегінің арқасында жетті. 
35 жыл ұстаздық ғұмырында талай ұрпақты тәрбие 
тізгінінен өткізді. Мектептің, ауданның саяси-қоғамдық 
өміріне белсене араласып, халық арасында танымал, 

беделді болды. Мектеп мұғалімдерінің, ау-
дан мұғалімдерінің тарих және геогра-

фия пәні мұғалімдерінің бірлестігін 
басқарып, мұғалімдердің тәжірибе ал-
масып, білімдерін тереңдетіп отырула-
рына елеулі үлес қосты. 

Ол дәуірде тарихшы мұғалімдер ел 
өмірінің саяси дамуының бастауында 

тұрды. Қарапайым халық саяси оқиғаларды 
сол кісілерден білетін. Ауданның 

саяси-қоғамдық өміріне Қайырбек аға-
мен бірге сол кісінің қатарластары 

Р.Шопанов, С.Кішенов, С.Зәлиев Ш.Баекеев, 
Г.Кенжебекова, С.Нұртаев, С.Баянов  үл кен 

үлес қосты. Олар да бір-бір ұйым ның 
партия оқуының жалынды наси-

хатшылары болды. Қайырбек жер 
қозғалып жатса да саспайтын сыр-
баз болатын. Сырты нұрлы, іші сыр-
лы жанға адамдар жақын жүретін. 

Дауыс көтеріп дауласқанын  да, 
әлдекімдермен ренжісіп керіскенін де 

көрген жан жоқ. Үлкен де, кіші де оның ал-
дында әдеп сақтайтын. 

Қайырбек аға Қалдыгүл екеуі қол ұстасып ұстаздық 
ете жүріп, өмірге тоғыз ұрпақ әкеліп, тәрбиеледі, сөйтіп 
балаларының қызығын көре алмай кеткен Жаппас-
бай әке шаңырағын базар етті. Үйдің үлкені әке екенін, 
оның сөзі ғана заң екенін білген балалары әке мен ана-
дан, бірге туған бауырдан артық жанашыр әрі мейірімді 
ешкім болмайтынын біліп өсті. Күнделікті тәрбиеде 
Қайырбек аға зайыбы екеуі қазақтың «Атадан – өсиет, 
анадан – қасиет» деген аталы сөзінен туындайтын салт-
дәстүрді шаршамай-шалдықпай бойларына дарыта 
білді. Мектепте де ұстаз, үйде де  ұстаз ата-анадан алған 
тәрбие балаларының өмірден өз жолдарын адаспай та-
буларына бағыт-бағдар берді. 

Алмат «Қазақстанның Құрметті құрылысшысы» 
атанған, облыс пен аудандарда түрлі әлеуметтік құрылыс 
нысандарын салуға үлес қосып, республикалық ұлттық 
бизнес орталығының «Сала көшбасшысы» медалімен 
марапатталған. Жолдасы Жаниса екеуінің мамандығы 
да, оқыған институттары да бір еді. Ол да құрылыс 
мекемелерінде жеткілікті еңбек етіп, кейін жергілікті 
өнеркәсіп мекемелері кәсіподағының төрайымы бол-
ды.  Ата-аналарымен қатар өсіп, олардың өмірде кез-
дескен қиындықтарды қалай жеңгенін көріп өскен 
Алмат пен Жаниса – бүгінде барлық бауырларының 
ақыл-кеңес беретін үлкендері, әулеттің ауызбіршілігін, 
ынтымағын сақтайтын ұйытқысы. Алматтан кейін Ұзақ 
білім қуып Алматы асып еді, сонда оқып ғалым бол-
ды. Техника ғылымдарының докторы, ҚБТУ-да про-
фессор. Екі ұстаздың отбасынан неше түрлі мамандық 
иелері шықты. Уәлиі – ауыл шаруашылығы маманы 
– агроном, Талғат – қаржыгер, Әділ – механик, Сәуле 
өмірден ертерек өтті, артында 2 ұлы қалды, Жомарт –
энергетик, Сәкен – құрылысшы. Жомарт заман талабы-
на сай, Қармақшы ауданының белгілі кәсіпкері, Ләззат 
қана ата-ана жолын қуып, ұстаз болды. Бүгінде «ағаның 
үйі – ақ жайлау» деген қара шаңырақта балалардың 
кенжесі Сәкен отыр отбасымен. Әдетте, әулеттің тату-
лығы келіндердің ынтымағына байланысты болады. 
Әрқайсысы  әр отбасының, әр аймақтың қыздары бол-
са, олардың басын біріктіретін ата-енесі. Келіндер де 
қайын-ененің топырағынан болып шықты. 

Қайырбек аға мен Қалдыгүл бақытты жандар еді. 
Иә, «өмір деген келімді-кетімді дүние» деген ғой 
бұрынғылар. Мерзімді уақыттары бітіп, Қайырбек аға 
мен Қалдыгүл бір кездері екеуі қол ұстасып құрған 
отау ларын мәуелі бәйтерекке айналдырып, дүниеден 
озды. Олардың өсірген бәйтерегі бүгінде тамырын 
тереңге жая түсуде. «Адам – ұрпағымен мың жасайды» 
деген осы шығар. 

Ж.ИМАНБАЕВА,
ардагер ұстаз. 

МӘУЕЛІ 
БӘЙТЕРЕК Румынияның Яссы қаласында оқушылар арасында шахматтан 

Әлем чемпионаты өтті. Байрақты бәсекеде жерлестеріміз табысты 
өнер көрсетіп, жүлделі орындарға ие болды.

15 жасқа дейінгі қыздар арасында өнер көрсеткен Әсел Серікбай Әлем 
чемпионы атанып, еліміздің абыройын асқақтатты. Ол швейцар жүйесі 
бойынша классикада 9 турдан 8,5 ұпай жинады. Сондай-ақ, 13 жасқа 
дейінгі қыздар арасында сынға түскен тағы бір спортшымыз Назерке 
Нұрғали 9 турда 7,5 ұпай жинап, Әлем чемпионатының күміс жүлдесін 
иеленді. 

Айта кетейік, дүбірлі додаға елімізден 33 спортшы қатысып, оның 
ішінде тек қызылордалық қос шахматшы ғана  жүлделі орындарды 
иеленді. Жалпы, Әлем чемпионатында 45 мемлекеттен келген 670 спорт-
шы шеберлік байқасты. Бүгінде қос спортшымыз қыркүйек-қазан айла-
рында Уругвай мен Италияда өтетін Әлем чемпионаттарына дайындық 
үстінде. 

К.БАЛҒАБАЙұЛы.

қос қызымыздың
олжасы

Қазақстан халқының бірлігі күні мереке сінде 
қалалық мәдени және демалыс саябағының 
маусымдық ашылу салтанаты өтті. Саябақтың 
ашылу рәсіміне қала әкімінің орынбасары 
 Шахмардан Байманов қатысып, демалушылар-
ды мерекемен құттықтады.
Қала қонақтары мен тұрғындары саябақтың 

орталық алаңындағы сахнада М.Мәметова атындағы 
гуманитарлық колледж студенттерінің концерттік 
бағдарламасын тамашалады. Кітапхана қызметкерлері 
флешмоб ұйымдастырып, жазғы кітап хананың ашы-
лу салтанатын өткізді. Бала лардың жаз мезгіліндегі 
бос уақыттарын тиімді пайдалану мақсатында жұмыс 
жасайтын жазғы кітапхананың кітап қоры А.Пушкин 
атындағы орталық кітапхана және жүйеге қарас ты 
№12 кітапхана қорларынан, мерзімді басылымдардан 
құралған. Кітапхана жаз бойы оқырмандар назары-
на түрлі жанрдағы кітаптар, жаңа газет-журнал басы-
лымдарын ұсынады. Кітапханашылар жаздың жайма 
шуағында кітапты ғимараттың ішінде емес, таза ауа-
да оқығанды ұнататын оқырмандарға ертегілер оқып 
беріп, олармен түрлі қызықты ойындар ұйымдастырады. 
Кітапханада қалалық кітапхана қызметкерлері кестеге 
сәйкес күнделікті сағат 17.00-22.00 аралығында жұмыс 
жасайтын болады.

Кешқұрым «Олимп» спорттық балалар студиясының 
шәкірттері концерттік бағдарламасын халық назары-
на ұсынды. «Нұрсәт» триосы концерт қойып, кеш соңы 
жастар биімен аяқталды.

Ш.ЖАМАЛТЕГІ.

ҚАЛАЛЫҚ ДЕМАЛЫС САябАғЫ 
МАУСЫМЫН АШТЫ

Ізгі тілекпен, 
ініңіз Еділғазы Алтынбекұлы.

Әлем чемпионаты


