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«СЫР БОЙЫ»
АЙМАҚТАР АРАСЫНДА 
ҮЗДІК АТАНДЫ

30 маусымда Қазақстан Республикасы 
Орталық сайлау комиссиясының отырысы 
барысында ОСК Төрағасы Берік Имашев 
бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін 
Байланыс және ақпарат қызметкерлері күнімен 
құттықтады. 

Елімізде өткен Парламент Сенатының сай
лауы журналистердің кәсіби мерекесі күнімен 
тұспатұс келген еді.  Төраға маңызды саяси 
науқанды ақпарат құралдары жақсы деңгейде 
насихаттап, қоғамда демократияның дамуына 
өзіндік үлес қосқанын атап өтті. Жүргізілген 
мониторинг қорытындысы бойынша Қазақ
стан Республикасы Парламенті Сенаты 
депутаттарын сайлау тақырыбын бұқаралық 
ақпарат құралдарында белсенді әрі сапалы 
насихаттаған үздік массмедиа өкілдері 
анықталды. Үздіктер қатарында «Хабар 
агенттігі» АҚ, «АлашМедиаГрупп» ЖШС, 
«Қазақпарат» агенттіктері бар. 

Аймақтық БАҚ арасында Сенат 
депутаттары сайлауын үздік жария еткені үшін 
Қызылорда облыстық «Сыр бойы» газеті ОСК 
Төрағасының Алғыс хатымен және ескерткіш 
медалімен марапатталды.

Салтанатта марапатты ОСК Төрағасы  ба сы
лымның бас редакторы Жұматәли Әбдіраманға 
тапсырды.

БОЗКІЛЕМНІҢ БАҺАДҮРІ –
ЕЛАМАН

Жексенбіде Астанадағы «Барыс Арена» сарайында ҚР Тұңғыш 
Президентінің жүлдесі үшін қазақ күресінен VII «Қазақстан барысы» турнирі 
өтті. Дәстүрлі додаға республика бойынша 34 палуан қатысты. 

Турнирдің ашылу салтанатында сөз алған ҚР Парламенті Сенатының 
депутаты Дархан Қалетаев, ҚР Ұлттық спорт түрлері қауымдастығының 

құрметті президенті Қайрат Сатыбалды, Ұлттық спорт түрлері 
қауымдастығының президенті Бекболат Тілеухан және 
«Қазақстан барысы» қазақ күресін дамыту қоры қамқорлық 
кеңесінің төрағасы Арман Шораев сайыстың маңыздылығына 
тоқталып, палуандарға сәттілік тіледі. 

 «ЭКСПО2017» көрмесі аясындағы шаралар тізіміне енген 
биылғы палуандар бәсекесі жаңа өзгерістерге толы болды. 

Ақтық сында тұңғыш «Қазақстан барысы» Ұлан Рысқұл мен 
«Әскер барысы» Еламан Ерғалиев белдесті. Қызылорда күрес 

мектебінің түлегі Еламан Ерғалиев өз тобында бірінші 
болып Мұхит Тұрсыновтан, келесі кездесуінде 

маңғыстаулық Нұрдәулет Жарылғаповтан 
басым түсті. Ширек финалда қарағандылық 

палуан Асыл Бәрменовпен белдесуінде 
қарсыласы жарақат алып, жауырыны жерге 
тимеген жартылай финалда атыраулық 
Арман Қалиевті таза жеңіп, финалда 
Ұлан Рысқұлмен бақ сынасты. 

Жанкүйерлер тұңғыш Қазақстан 
барысы алғашқы жеңісін қайталайды 
деп ойлаған еді. Алайда, дүбірлі дода 
басқаша өрбіді. Турнирдің басты 
белдесуі Еламан Ерғалиевтің жеңісімен 
аяқталды. Осылайша, ол «Қазақстан 
барысы2017» турнирінің жеңімпазы 
атанды. Турнир қорытындысында 
жерлесімізге алтын белбеу мен 
алтыннан құйылған «Тайтұяқ» және 25 
миллион теңге табыс етілді.

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ.

6 шілде – АстАнА күні мерекесіне орАй 
облыстА өтетін іс-шАрАлАр тізімі

№ Іс-шара атауы Өтетін 
мерзімі 

Өтетін орны

1. «Ару қала – Астана!» 
тақырыбында суретшілер сайысы 
және қолөнер, сурет жәрмеңкелері

2017 жылғы
4 шілде

Сағат: 10.00

Қызылорда 
қаласындағы 

Ы.Жақаев 
ескерткішінің маңы

2. Жастар мен жасөспірімдер ара
сында стритболдан сайыс

2017 жылғы
46 шілде 
аралығы 

Қызылорда қаласының 
орталық алаңы

3. «Астана – жүрегімде!» 
тақырыбында вайнерлер байқауы

2017 жылғы
5 шілде

Сағат: 11.00
16.00 

Қызылорда 
қаласындағы

«Балара»
коворкинг орталығы

4. «Астана – арман қала» 
тақырыбында заманауи би жа

рысы

2017 жылғы
5 шілде

Сағат: 19.00

Қызылорда 
қаласындағы Қорқыт 

Ата ескерткішінің 
алаңы

5. «Менің Астанам!» атты оқушылар 
арасында жыр мүшәйрасы, 

«Астанамжұлдызым» атты бала
лар арасында сурет салу байқауы

2017 жылғы
6 шілде

Сағат: 10.00

«АрайСанрайз» 
лагері

6. «Астана – елдің бірлігі» атты 
мерекелік концерт

2017 жылғы
5 шілде

Сағат: 18.00

Жалағаш ауданының 
орталық алаңы

7. «Асқақтай бер, Астана!» атты 
мерекелік шара

2017 жылғы
5 шілде

Сағат: 18.00

Сырдария ауданының 
орталық алаңы

8. «Туған күніңмен – Астана!»  атты 
мерекелік концерт

2017 жылғы
5 шілде

 Сағат: 20.00

Шиелі ауданының 
орталық алаңы

9. «Жайнай бер, Астана!» мерекелік 
салтанатты шара 

2017 жылғы
5 шілде

Сағат.20.00

Жаңақорған 
ауданының орталық 

алаңы
10. «Асқақтай бер, Астана!» атты 

кітап көрмесі
2017 жылғы

5 шілде 
Ә. Тәжібаев атындағы 

облыстық әмбебап 
ғылыми кітапханасы

11. «Астана –ЭКСПО» тақырыбында 
слайдкөрмесі

2017 жылғы
56 шілде

Ақмешіт музейі

12. «Астана – бақыт мекені» атты 
мерекелік ісшара

2017 жылғы
6 шілде

Сағат: 20.00

Қызылорда қалалық 
мәденидемалыс паркі

13. «Жайнай бер, жарқырай бер, жас 
Астана» атты мәдени ісшара

2017 жылғы
6 шілде

Сағат: 20.00

Қызылорда қаласының 
орталық алаңы

14. «Халықты рухтандырған Астана!» 
атты мерекелік концерт

2017 жылғы
6 шілде

Сағат: 20.00

Арал ауданының 
орталық алаңы

15. «Елорда – асқақтаған Астана!» 
атты салтанатты шара

2017 жылғы
6 шілде

Сағат: 20.00

Қазалы ауданының 
орталық алаңы

16. «Әнім сенсің – Астана» атты 
мерекелік ісшара

2017 жылғы
6 шілде

Сағат: 20.00

Қармақшы ауданының 
орталық алаңы

17. «HandMade» қолөнер 
шеберлерінің көрмесі

2017 жылғы
6 шілде

Сағат: 20.00

«Нұр Отан» партиясы
облыстық
филиалы 

ғимаратының алдында

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТІНЕ 25 ЖЫЛ

Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанда тіркелген дипло-
матиялық миссиялар және халықаралық ұйымдар өкілдік-
терінің басшыларымен кездесті. 
Мемлекет басшысы биыл еліміздің сыртқы саясат саласы 

үшін мерейлі меже болып саналатынын, осыдан 25 жыл бұрын 
Қазақстанның дипломатиялық қызметін құру туралы Жарлыққа қол 
қойылғанын атап өтті.

– Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында біздің басқа мемле кет
термен өзара ісқимыл жасау жөніндегі тәжірибеміз де, өзіміздің 
дипломатиялық қызметіміз де болған жоқ. Дипломатиялық кадр
лардың тапшылығы ерекше байқалды, – деді Қазақстан Президенті.

Нұрсұлтан Назарбаев бұл проблемалар республикадағы күрделі 
әлеуметтікэкономикалық жағдаймен тұспатұс келгенін айтты.

– Қысқа уақыт ішінде дипломатиялық корпус құрып, өз 
елшілерімізді шет елдерге жіберуге мүмкіндік алдық. Міне, ширек 
ғасырдан кейін еліміздің сыртқы саясаты толық қалыптасты деп айта 
аламын, – деді Мемлекет басшысы.

Сонымен қатар, Қазақстан Президенті егемендігіміздің ал
ғашқы жылдарында елімізде аумақтық тұтастығымыз бен ұлттық 
тәуелсіздігімізді сақтап, қауіпсіздігіміздің берік кепілін қалыптастыра 
алғанымызды атап өтті.

– Қазіргі кезде Астана халықаралық ядролық қаруға қарсы 
қозғалыстың көшбасшысы болып саналады және әлемдегі 
стратегиялық тұрақтылық пен әділеттілікті қамтамасыз ету ісіне зор 
үлес қосып келеді, – деп түйіндеді Нұрсұлтан Назарбаев.

Бұдан бөлек, Мемлекет басшысы Қазақстанның өңірлік 
экономикалық интеграция мен кооперация аясында түрлі жобаның 
бастамашысы болып саналатынын айтты.

– Жалпы, Қазақстанда жүргізіліп жатқан көпвекторлы сыртқы 
саясат пен еліміздің халықаралық бастамалары әлемде кең қолдауға 
және танымалдылыққа ие болды, – деп қорытындылады Нұрсұлтан 
Назарбаев.

Өткен сенбіде Қамбаш көлінің жағасында Арал өңірі балықшыларының ІІІ халықаралық слеті өтті. 
Осыдан жарты ғасырға жуық уақыт бұрын үзіліп қалған бұл үрдіс қайта жалғанып, бүгінде дәстүрлі 
шараға айналып үлгерді. Теңіз төскейіндегі балықшылар тойына облыс әкімі Қырымбек Көшербаев, ҚР 
Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі  комитетінің төрағасы 
Марлен Айнабеков қатысты. Сондай-ақ, Дания, Ресей елдерінен және еліміздің түкпір-түкпірінен келген 
өкілдер мен ардагерлер шараны тамашалады.
Теңіз төскейіндегі думан театрландырылған көрініспен ашылды. Айдындағы қайықтардың әсем тербелісімен 

өнер көрсеткен өнерпаздар Аралдың өткені мен бүгінгі тынысын көрсетті. Сондайақ, балықшылар мерекесінде 
су маржанын сүзуден жарыс өткізілді. Әуесқой балықшылар арасында ұйымдастырылған қармақ салу жарысы 
көпшіліктің көңілінен табылды. Оның ішінде ең салмақты, ең көп, ең үлкен балық аулаған және ең дәмді 
сорпа әзірлеген қатысушылар түрлі номинацияға ілікті. Жарыс жеңімпаздары сияпатсыз қалған жоқ. Арнайы 
диплом мен сыйлық табысталды.

дәстүрлі слет

БАЛЫҚШЫЛАР ТОЙЫ

Жыл өткен сайын еліміздің демографиялық 
ахуалы жақсарып келеді. Жуырда өткен Дүниежүзі 
қазақтарының V құрылтайында Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев әлем қазақтары алдында атажұртына 
оралған қандастарымыз елдегі демографияға зор 
үлес қосып жатқанын айтып өтті.

Еліміздегі әлеуметтік жағдайдың жақсаруына 
байланысты бастапқы жылдары жылына 200 
мыңнан астам бала туылатын болса, қазір жыл 
сайын 400 мыңнан астам сәби дүние есігін 
ашатынын жеткізіп, сөзінің соңында: «Мен 1 
шілдеде біздің халқымыз 18 миллион болады деп 
жариялаймын»,– деді. Сонымен қоса Мемлекет 
басшысы еліміз тұрғындарының 70 пайызын қазақ 
ұлт өкілдерінің құрап отырғанын да қуанышпен 
жеткізді. 

Еліміздегі демографиялық саясаттың дұрыс 
жүргізілуі осындай оң нәтижеге жеткізуде. 
Оған қоса, соңғы жылдары мемлекет тарапынан 
әлеуметтіктұрмыстық ахуалдың жақсаруына 
көрсетіліп отырған қолдау да демографиялық өсуге 
септігін тигізуде.  Атап айтқанда, жыл сайын бала 
туылғанда және баланың бір жасқа дейінгі берілетін 
жәрдемақылары көбеюде. Бұл үшін республика 
тайқазанынан қыруар қаржы бөлінуде. 

Онан бөлек, елдегі демографиялық өсудің 
екінші бір өзегі тарихи Отанынан оралушылар 
үшін мемлекет тарапынан арнайы квотаның бөлінуі 
болып отыр.  

Елдегі демографиялық өсімнің артуына Сыр 
елінің де қосар үлесі салмақты деп айтуға болады. 
Мәселен, өткен жылы облыс бойынша 19200 
нәресте дүниеге келген. 

Жалпы алғанда, мұның барлығы елдегі 
бейбітшілік пен бірліктің арқасы екені белгілі. 
Елбасының көрегенділігі мен сарабдал саясаты 
қазақстандықтарды бүгінгідей мамыражай өмірге 
жетелеуде. 

А.БАТТАЛОВА.

қазақстан халқы –

18 МИЛЛИОН

– Болашақта елорданы газдандыру жұмысы 
қасиетті Сыр елінің жерінен бастау алады. 
Елбасының қолдауымен басталған ірі стратегиялық 
маңызы бар «БейнеуБозойШымкент» ма
гистральды газ құбыры бізге зор мүмкіндік берді. 
Облыс аумағынан өтетін 846 шақырымдық газ 
құбыры Қызылорда облысын газдандыруға жол 
ашты. Бұл – Мемлекет басшысының бізге жасаған 
тікелей қамқорлығы. Станцияның іске қосылуы 
– газ саласы қызметкерлерінің Астана күніне 
жасаған сыйы, – деді аймақ басшысы. 

Бұл жоба біздің республиканың ғана емес, 
бүкіл Еуразиялық континенттің транзиттік әлеуетін 
арттырады десек, артық айтқандық емес. Мемлекет 
басшысының газдандыру көлемін ұлғайту, энергия 
ресурстарын тасымалдауды әртараптандыру 

жөніндегі тапсырмасын «ҚазТрансГаз» ком
паниясы жоспарлы түрде жүзеге асырып келеді. 
Және көпшілік оның игілігін көріп отыр. 

Бүгінде отандық газ тасымалдау саласы нағыз 
техникалық революцияны бастан өткеріп жатыр. 
Осы жылдың алғашқы жартысында Қазақстанда 
газ инфрақұрылымының жоғары технологиялық 
екі нысаны салынды. Олар – Ақтөбе облысындағы 
«Бозой» мен Қызылорда облысындағы «Қараөзек» 
компрессорлық станциялары. Екі жобаны да елді 
отандық газбен қамтамасыз етуді, стратегиялық 
«БейнеуБозойШымкент» магистральды газ 
құбырының тасымалдау мүмкіндігін 
арттыруды мақсат еткен ұлттық оператор 
– «ҚазТрансГаз» компаниясы жүзеге 
асырды. 

Кеше Сыр өңірінде Қазақстанның газ саласы үшін аса маңызды жоба қанат қақты. Бола шақта еліміздің 
бас қаласы мен солтүстік өңірлерін газдандыруға мүмкіндік беретін «Қараөзек» компрессорлық станциясын 
облыс әкімі Қырымбек Көшербаев салтанатты түрде іске қосты.

сыРДыҢ Газы – саРыаРқаныҢ ИГІлІГІнЕ
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Өткен сенбіде ҚР Парламенті Мәжілісінің 
депутаттары Бақытбек Смағұл, Зәуреш 
Аманжолова мен Бақытгүл Хаменова аймаққа 
жұмыс сапарымен келді. Мәжілісмендер Сыр 
еліне сапары аясында БАҚ өкілдерімен кездесу 
өткізді. 

Айта кетейік, халық қалаулылары өңірде 10 
күн болуды жоспарлап отыр. Осы уақыт ішінде 
депутаттар облыстың елді мекендері мен түрлі 
нысандарында болып, азаматтарды қабылдайтын 
болады. Олар тұрғындармен және еңбек 
ұжымдарымен кездесу барысында Мемлекет 
басшысы жолдауын насихаттап, саяси құжаттың 
маңыздылығына тоқталады. Сондай-ақ, мәжілісте 
қабылданған заңдар мен олардың тиімділігі 
жайында баяндайды. 

Алдағы күндері халық қалаулылары жергілікті 
жерлерде мемлекеттік бағдарламалардың 
орындалу барысы жайында, тұрғындарды қандай 
мәселелер толғандыратыны туралы әңгіме 
өрбітеді. Бүгінгі басқосуда депутаттар кездесудің 
маңыздылығын атап өтті. Олардың айтуынша, 
тұрғындар тарапынан жолданған сауалдар 
мен түрлі пікірлер болашақта сапалы заңдар 
қабылдауға өз ықпалын тигізеді. 

***
ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты Сауытбек 

Абдрахманов Сыр өңірінде болып, аймақта жүзеге 
асырылып жатқан іргелі істермен танысып, көңілі 
толатынын жеткізді.

Кешегі сенбі күні Қызылорда қаласына 
келген Мәжіліс депутаты БАҚ өкілдеріне 
берген сұхбатында облыс халқын нендей мәселе 
толғандыратынын біліп, ел игілігіне жасалып 
жатқан тірліктерден хабардар болу екенін атап 
өтті. Сапар барысында Ә.Тәжібаев атын дағы 
кітапхана қызмет керлерімен кездесіп, одан кейін 
Сырдарияның сол жағалауынан бастау алған жаңа  
қала құрылысы барысымен танысты. 

Облыс халқының өміріндегі оң өзгерістерге 
ерекше назар аударған халық қалаулысы жемісті 
жобалардың болашағына зор сенім артты. Әсіресе, 
аймақтың құрылыс саласындағы қарқынды 
жұмыстарына оң баға берді. 

– Соңғы үш жылда Қызылорда қаласының 
орталығында жаңадан 11 шағын аудан бой 
көтерген. Облыс аумағында құрылыс көлемі 3,5 
есе, қалада 8 есеге дейін артқан. Сондай-ақ, өткен 
жылдың өзінде 80 көпқабатты үй пайдалануға 
беріліп, аталған жұмыстардың нәтижесінде, 
мыңдаған қала тұрғыны баспаналы болыпты, – 
деді депутат.

Ал жуырда Сырдария өзенінің сол жаға-
лауындағы аймақта 18 көпқабатты тұрғын үйлер 
мен 320 орындық балабақшаның іргетасы қаланды. 

Ел ертеңіне бағытталған еңселі істердің 
уақытылы әрі сапалы жүзеге асарына сенім мол. 

Кенжетай БАЛҒАБАЙҰЛЫ,
  Ғазиза ӘБІЛДА.

Айдынды Аралдың бүгінгі келбеті өзгеше. 
Өткен ғасырдың 70 жылдары тартыла бастаған 
теңіз сумен тағдырлас жұртты жүдеткені белгілі. 
Халық атакәсіптен ажырап, атамекеннен үдере 
көшуге мәжбүр болды. Тіпті, бір кездері шағаласы 
шу лаған құтты мекеннің табаны құрғап, теңіздің 
жер бетінен жойы лып кету қаупі туындады. Бұл 
осылайша бір ғана елдің емес, әлем мәселесіне 
айналған еді. Елбасының Аралды құтқаруға 
байланысты бастамаларының нәтижесінде үзілген 
үміт маздады. Әлемнің сегізінші кереметіне 
баланған – САРАТС жобасы қолға алынды. Бұл 
ең болмағанда теңіздің бір бөлігін сақтап қалудың 
қамы болатын. Жоба жүзеге асты. Су жағасындағы 
тіршілік қайта жанданып, балықшылар атакәсіппен 
қауышты. Аймақ басшысы Қырымбек Көшербаев 
бұл еліміздің тәуелсіздік жылдарындағы ірі 
жетістіктерінің бірі екенін атап өтті.

– Елбасының «Мен Аралға көмек тесемін 
деген арманыма жеткеніме қуаныштымын» деген 
сөзі әлі де халық жадында. Теңізді құтқаруға 
қатысты қадамдар одан әрі жалғасады. Осыдан 
бір ай бұрын әлемдік қауымдастықтың назарын 
аудару мақсатында Қызылордада бірінші Арал 
халықаралық тұрақты дамыту форумы өткізілді. 
Онда қарар қабылданып, 26 наурыз Арал теңізі 
күні болып жарияланды. Өздеріңіз білетіндей, 
Арал өңірінде балық шаруашылығы жанданып, 
өндіріс дамып келеді. «Батыс Еуропа-Батыс 
Қытай» автодәлізі мен Еуразиялық экономикалық 
одақтың құрылуы біз үшін көрші мемлекеттермен 
байланыс жасауға және инвестициялық 
жобаларды жүзеге асыруға мол мүмкіндік беруде. 
Соның айқын дәлелі – ресейлік кәсіпкерлермен 
бірігіп салған Ресейдің Ульяновск облысындағы 
«Димитровград балық өлкесі» балық өңдеу 
зауыты. Өндіріс орнына шикізат негізінен Арал 
теңізінен жеткізіледі. Балықтың нарықтағы 
сұранысы да жоғары, – деді облыс әкімі.

Бүгінде Арал теңізінен жылына 8 мың тоннаға 
дейін су маржаны ауланып, жергілікті зауыттарда 
өң де леді. Өнімдер Дания, Польша, Ресей, 
Грузия, Әзербайжан елдеріне экс портталады. 
Теңіз төскейіндегі осындай игі шараларға 
куә болған Ауыл шаруашылығы министрлігі 
Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі  

комитетінің төрағасы Марлен Айнабеков 
балықшылар ісіне береке тіледі. 

Биылғы слет бұрынғыдан өзгеше 
өрбіді. Дәстүрлі шара осыдан үш жыл 

бұрын облыстық деңгейде өткізілсе, одан кейін 
республикалық, ал биыл халықаралық дәрежеде 
атқарылып жатыр. Атап өтерлігі, слетке даттық 
балықшылар арнайы қатысты. Олардың арасында 
«Каттегаттан Арал теңізіне дейін» жобасының 
авторы Курт Кристенсен де бар. Ол 90-шы 
жылдардың басында аталған жоба аясында Дания 
үкіметінен, балық аулау ұйымдарынан және 
жеке қорлардан Аралды сауықтыру шараларына 
950 мың доллар шамасында қайтарымсыз 
қаражат тартқан. Алыстағы жанашыр елдің бұл 
жақсылығын Арал балықшылары ұмытпайды.   

Шара барысында балықшылар өмірінен хабар 
беретін көрме көпшілік назарына ұсынылды. 
Көрмені тамашалаушылар Кеңес үкіметі тұсында 
толқынмен арпалысып тірлік кешкен атақты 
балықшылар жайлы мәліметтерге қанықты. 
Сондай-ақ, сөрелер айдынды Аралдың келбетін 
қылқаламмен қағаз бетіне түсірген суретшілердің 
туындыларымен толықты. Теңізшілер мерекесінде 
жергілікті зауыттардың өнімдері мен балықтар да 
қойылды.  Осылайша слетке қатысушылар өңірдегі 
атакәсіптің кешегі-бүгінімен танысты.  

Шара барысында аймақ басшысы балық 
шаруашылығында табысты еңбек етіп, ата 
кәсіптің жандануына үлес қосып жүрген үздік 
мамандарды, ардагерлерді Құрмет грамотасымен, 
Алғыс хатпен және түрлі аталым жеңімпаздарын 
марапаттады. Слет аясында облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаевтың және меймандардың қатысуымен 
шараның салтанатты сәті – Аралдың атақты қаяз 
балығын сырғалап суға жіберу рәсімі өткізіліп, 
кеш қорытындыланды.

Осыған дейін әлемде теңізді қолдан құтқару 
тәжірибесі ешқашан болмаған деседі. Ал ғаламдық 
мәселеге жаһан жұртының назарын аударған 
еліміз ширек ғасыр ішінде ғаламат жобаны жүзеге 
асырды. Нәтижесінде тіршілік қайта жанданды. 
Бұл игі іс мұнымен тоқтамаса керек. Аймақ 
басшысы теңіз төскейінде өткен жиында жақсы 
жаңалықтың шетін шығарды. САРАТС жобасының 
екінші кезеңі басталатын күн алыс емес. Тіпті, 
жыл соңына дейін қолға алу жоспарланып отыр. 
Ендеше балықшылар думаны енді басталды десек 
болатын шығар.

Мәди ҚҰРМАНӘЛІ,
Жұмабек ТАБЫНБАЕВ,

Бағдат ЕСЖАНОВ (сурет).    

БАЛЫҚШЫЛАР ТОЙЫ

«КазГерМұнайдағы» КадрЛыҚ ӨзГерІС
Сенбі күні «ҚазГерМұнай» БК  жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде кадрлық өзгеріс болды. 

Бұған дейін серіктестік бас директорының бірінші орынбасары лауазымын атқарған Медет Кәрім 
басқа жұмысқа ауысуына байланысты қызметтен босатылды.

Осы шараға арнайы келген «ҚазМұнайГаз» ҰК «Барлау және өңдеу» АҚ бас директоры 
Құрманғазы Исқазиев «ҚазГерМұнай» ЖШС-ның мұнай саласындағы жетістігін айтып, осында бес 
жыл қызмет атқарған М.Кәрімге ризашылығын білдірді. Сондай-ақ оған облыс әкімінің орынбасары 
Евгений Ким, серіктестіктің бас директоры Жэнь Лисинь жылы лебізін жеткізді.

Облыс әкімінің келісімімен, «ҚазГерМұнай» БК  ЖШС бас директорының  бірінші орынбасарына 
бұған дейін «Каражанбасмұнай»  АҚ президенті қызметін атқарған Есен Қайыржан тағайындалды.

Ол кезінде облыстағы белгілі мұнай компаниясында жемісті еңбек еткен болатын.
Қ.ҚҰРБАН.

Газ тұтыну көлемі күрт артатын жылу маусымы 
кезінде оңтүстік өңірлер газ тапшылығын сезініп 
келсе, енді аталған станциялардың жұмысын 
арқасында бұл мәселе толығымен шешілді деуге 
негіз бар. «Қараөзек» компрессорлық станциясының 
жобасын әзірлеген кезде Астана қаласын, еліміздің 
орталық және солтүстік өңірлерін газдандыру 
қажеттігі де қаперге алынды. Өйткені Елбасы 2012 
жылы: «Еліміздің орталық аймақтарын, Астананы 
«көгілдір отынмен» қамтамасыз ететін газ құбыры 
желісін жобалап, оны іске асыруға кірісу керек. Бұл 
– көп шығынды қажет ететін жұмыс, алайда газға 
тәуелділіктен құтылу үшін мұны жасауымыз қажет. 
Қазақстан – мұнай мен газ өндіретін мемлекет, 
сондықтан елімізді газдандыру үшін қандай 
қиындыққа болса да қарамай, бұл іске кірісуге 
тиіспіз», – деп міндет жүктеген болатын. 

Мақсатты орындауға станция қуаты толығымен 
жетеді. Жоғары техникалық күрделілігіне 
қарамастан, «Қараөзек» станциясы мерзімінен 
жарты жыл бұрын іске қосылып отыр. Бұл 
«ҚазТрансГаздың» компания резервіндегі газ 
айдайтын қондырғыларды пайдалануы есебінен 

мүмкін болды. Сөйтіп, мемлекеттің 
миллиардтаған қаражаты, қыруар уақыты 
үнемделді. 

Компрессорлық станциялардың іске қосылуы 
«Бейнеу-Бозой-Шымкент» магистральды газ 
құбырының жылдық өткізу қабілетін шамамен 
10 млрд текше метрге дейін арттыруға мүмкіндік 
береді. «Көгілдір отынның» Қазақстанның 
оңтүстік өңірлері мен Қытай нарығына жеткізілуін 
қамтамасыз етеді. Ұлттық оператор 2018 жылға 
дейін қазақстандық нарықтың отандық газға 
мұқтаждығын қанағаттандыру үшін аянып қалып 
жатқан жоқ. «Қараөзек» станциясының салынуын 
осы мақсатқа жету жолындағы газ саласы 
мамандарының тағы бір іргелі қадамы деуге болады. 

Салтанатты жиында «Азиялық газ құбыры» 
ЖШС бас директоры Чжун Фань «Қараөзек» 
және «Бозой» компрессорлық станцияларынсыз 
қазақстандық газды Қытайға тасымалдау және 
елдің оңтүстігіндегі энергетикалық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету мүмкін емес екенін жеткізді. Және 
бұл көршілес екі елдің достастығын нығайтып, 
байланысын одан әрі дамыта түсетінін атап өтті. 
Уақыт көрсеткендей, бұл дер кезіндегі шешім 
болды. Ал таяу арада Қытаймен жылына 5 млрд 
текше метр отандық газ экспорты туралы келісім 
жасалды. 

Сарыарқаға Сыр елінен табиғи отын 
жеткізетін станция «Бейнеу-Бозой-Шымкент» 

магистральдық газ құбырынан 944 шақырым 
қашықтықта орналасқан. Ол осы құбырдың 
өткізгіштік қабілеттілігін артырып қана қоймайды. 
Жаңа объектілерді қолданысқа беру жаңа жұмыс 
орындарын құруға, халықтың әл-ауқаты деңгейін 
арттыруға ықпал етеді. Жаңа нысан газ айдаушы 
агрегаттар мен жаңа технологиялар негізінде 
әзірленген және жұмыстың күрделі режимдерінде 
пайдалануға арналған соңғы буындағы қосалқы 
жабдықтармен жабдықталған. Жобаны іске асыру 
шеңберінде сонымен қатар газ құбырлары, газды 
есепке алу торабы және басқа да инфрақұрылымдық 
объектілер салынды. 

Станцияның негізгі элементі – жұмыстың 
ең күрделі режиміне арналған  «Solar Tur-
bines» америкалық компаниясының жоғары 
технологиялары негізінде әзірленген газтурбиналық 
қондырғылар. Барлық үш агрегатты пайдаланған 
кезде компрессорлық станцияның өнімділігі 
тәулігіне 43,5 млн текше метрге жетеді. 

Газ айдаушы агрегаттарды іске қосқаннан 
кейін қонақтар компрессорлы станцияны аралап, 
жұмысымен танысты. 

Назерке САНИЯЗОВА.
Нұрболат НҰРЖАуБАЙ (сурет).

СЫРДЫҢ ГАЗЫ – 
САРЫАРҚАНЫҢ ИГІЛІГІНЕ

ХАЛЫҚ ҚАЛАУЛЫЛАРЫ 
жұРтшЫЛЫҚпЕН жүЗДЕСЕДІ

«ЭКСПО-2017»  көрмесі аясында Тайланд 
Корольдігінің ұлттық күні аталып өтті. Онда тай 
елінің 50 әртісі ән мен би және қуыршақ шоуы кірген 
театрландырған көріністер қойды. Дәстүр бойынша 
тай елінің ұлттық күні Қазақстан мен Тайландтың 

туларын көтеруден басталды. Одан кейін ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі 
Александр Цой құттықтау сөзін арнады. Ал Тайланд елінен Энергетика министрі, 
генерал Анантапурн Канджагарат сөз сөйледі. Шоуды Тайланд вице-мисі ашты.

Осы күні сондай-ақ Сомали елінің де Ұлттық күні аталып өтті. Ол да екі елдің 
туларын көтеру рәсімінен басталды. Мәдени бағдарлама аясында осы елдің белгілі 
орындаушысы Ник Косово өз өнерін ұсынды. Шығыс африкалық колоритке бай 
әндер көрермендерді бейжай қалдырмады. Жайыменен күлімсіреген қалпы, 
билеп кеткендер аз болмады. Сомалиліктер ұлттық нақыштағы кәдесыйларды да 
мол алып келген екен. Әсіресе, ағаштан және матадан жасалынған статуэткалар 
мол болды.

Ы.ТӘЖІҰЛЫ.

Рас, нарық талабы, қазіргі қаржылық жағдай 
қоғамдық көлік қызметіне де оңайға соғып тұрған 
жоқ. Мұның себебін жанар-жағармай мен қосалқы 
бөлшектер бағасының шарықтауы деп отыр. Сала 
мамандары БАҚ өкілдеріне арнап ұйымдастырған 
баспасөз турында осылай мәлімдеді. 

Өздеріңіз білетіндей, қала ішіндегі қоғамдық 
көліктерде жүру ақысын қымбаттату туралы ұсыныс 
көтерілгеніне біраз уақыт болды. Мәселе төңірегінде 
бірнеше рет қоғамдық тыңдау мен брифинг ұйым-
дастырылды. Десе де, бұл тақырып әлеуметтік 
же ліде әлі де қызу талқыға салынуда. Көпшілікті 
“Жолақыны көтергенімен, автобустардың жүру реті 
түзе леді ме? Жүргізушілердің қызмет көрсету ісі 
жақсарады ма?” деген сан сауалдар толғандырып 
келеді. Жасыратыны жоқ, бұған дейін тариф кө-
теріл  генімен, қызмет көрсету сапасы көңіл көн-
шіт педі. Оған қоса маршрут қозғалысындағы 
интер вал ұзақтығына наразы жолаушылар көптеп 
табылды. Бірақ, құзырлы органдар ендігі кезекте 
тұ тынушылар үдесінен шығып, қызмет көрсету 
сапасын арттыру бағытында жұмыс жасайтынына 
сендіріп отыр.

– Қалаішілік жолаушылар тасымалымен 
айна лысатын кәсіпкерлердің бірден-бір табыс 
көзі – осы жүру ақысы. Оның үстіне өткен 
жылмен салыстырғанда жанармай мен қосалқы 
бөлшектердің бағасы едәуір қымбаттаған. Мұның 

барлығы қаржыға әкеп тірейді. Ал, бағаның 
көтерілуі қарапайым жұртшылыққа оңай соқпайды. 
Дегенмен, біз өзге қалалардағы тәжірибелерді 
зерделедік, зейнеткерлерге, оқушы мен студенттерге, 
аз қамтылған отбасыларға жеңілдік қарастырылды. 
Халыққа қызмет көрсету сапасын көтеру бағытында 
өз тарапымыздан тұрақты жұмыстар жүргізілетін 
болады. Жеке қоғамдық көлік иелеріне де 1 тамызға 
дейін көлік сервисін жақсарту бойынша нақты 
тапсырма берілді. Ал көрсетілген мерзімге дейін 
қалыпқа келтірілмеген көлік иелерімен екіжақты 
келісім тоқтатылып, рейстен шығарылады. Қала 
әкімдігі жанынан арнайы комиссия құрылып, 
қоғамдық ұйымдар, журналистермен бірге сапаға 
қатысты рейд жүргізілетіні де айтылды, – деді 
“Қызылорда автобус паркі” ЖШС басшысының 
орынбасары Қанат Рахметов.

Айта кетейік, жолақы бағасын жоғарылатуды 
қалалық жолаушы тасымалының 75 пайызын 
қамтитын жеке кәсіпкерлер ұсынған. Себебі, 
“Қызылорда автобус паркі” ЖШС қала бойынша 
барлық бағытты қамти алмауда. Осыған байланысты 
олар жеке тасымалдаушы кәсіпкерлермен келісім-
шарт жасасқан. Жуырда бұл мәселеге байланысты 
қала әкімдігі жанынан арнайы жұмысшы 
тобы құрылып, мамандар шығынды есептеді. 
Нәтижесінде комиссия қорытындысы Қоғамдық 
кеңесте талқыға салынып, қалалық мәслихат 

отырысының күн тәртібіне шығарылған болатын. 
Осылайша депутаттар нарықтағы өзгерістерді 
ескере келе, жол жүру құнын ересектерге – 90, 
оқушыларға 40 теңге етуге келісім берді. Қала 
әкімінің орынбасары Асылбек Шәменов те бүгінде 
жанармай бағасының 14 пайызға өскенін, тіпті 
газдың өзі 30 теңгеден 58 теңгеге көтерілгенін, 
жолақыны көтеру өзге өңірлерде де қарастырылып 
жатқанын алға тартты. Оның айтуынша, 
жолаушылар тасымалын бір ізге түсіру үшін өңірге 
112 автобус алынды. Қазір көліктер қалаішілік 
бағыттарға қатынауда. Дегенмен, олардың майы 
мен суын уақытылы ауыстырып тұру қажеттілігі, 
көрсетілетін техникалық қызметтері бар. Сонымен 
қатар келесі айда үлкен сыйымдылықтағы автобус-
тарға арналған тұрақтар, жанармай бекеті, көлік жуу 
алаңы мен автобустардың үздіксіз жұмыс жасауына 
түрлі мүмкіндік беретін автобус паркі ашылмақ. 
Сәйкесінше бұл өзгеріс көлік қатынасындағы  
кейбір түйткілді мәселелердің түйінін шешуге, 
көрсетілетін қызмет деңгейінің артуына мүмкіндік 
береді деген ойдамыз.

Жалпы нарық заманында тауар мен қызметтің  
сапасына бәсекелестік орта қалыптасқанда бағаның 
реттелуі айқын. Бұл тұрғыда жолақы бағасын нарық 
реттейтіні сондықтан.

М.СНАДИН.

Азаматтарды қабылдауға алдын ала жазу Қызылорда облысы әкімдігінің  ғимаратында мына мекен-
жай бойынша жүргізіледі: Қызылорда қаласы, Бейбарыс сұлтан көшесі №1, 1- қабат, №139 бөлме.  

Анықтама телефоны: 60-55-39; 40-11-91.

Аты-жөні, тегі Лауазымы Қабылдау 
күндері

Қабылдау сағаты 

Көшербаев 
Қырымбек Елеуұлы 

Облыс  әкімі Әр айдың 4-ші 
дүйсенбісі

Белгіленген уақытта 
(сағат 10-нан 
17-ге дейін)

Ысқақов Қуанышбек 
Досмайылұлы 

Облыс әкімінің  орынбасары Әр айдың 1-ші және 
3-ші сейсенбісі 

Белгіленген уақытта 
(сағат 10-нан 
17-ге дейін)

Қожаниязов Серік 
Салауатұлы 

Облыс әкімінің  орынбасары, Қазақстан Ре-
спубликасы  Президентінің «Байқоңыр» 

кешеніндегі  арнаулы өкілі  

Әр айдың 2-ші және 
4-ші сейсенбісі 

Белгіленген уақытта 
(сағат 10-нан 
17-ге дейін)

Сүлейменов Серік 
Жүсіпұлы 

Облыс әкімінің  орынбасары Әр айдың 1-ші және 
3-ші сәрсенбісі

Белгіленген уақытта 
(сағат 10-нан 
17-ге дейін)

Рүстемов Руслан 
Рүстемұлы 

Облыс әкімінің  орынбасары Әр айдың 2-ші және 
4-ші бейсенбісі

Белгіленген уақытта 
(сағат 10-нан 
17-ге дейін)

Ким Евгений Герма-
нович 

Облыс әкімінің  орынбасары Әр айдың 1-ші және
 3-ші жұмасы

Белгіленген уақытта 
(сағат 10-нан 
17-ге дейін)

Делмұханов Марат 
Нұрсайынұлы 

Облыс әкімі  аппаратының  басшысы Әр айдың 2-ші және
 4-ші жұмасы 

Белгіленген уақытта 
(сағат 10-нан 
17-ге дейін)

Шотаев Серік 
Есіркепұлы 

Облыс әкімі  аппараты  басшысының орын-
басары 

Әр айдың 2-ші және  4-ші 
сәрсенбісі

Белгіленген уақытта 
(сағат 10-нан 
17-ге дейін)

Абдуалиев Айдар 
Сейсенбекұлы 

Облыс әкімі  аппараты  басшысының орын-
басары 

Әр айдың 1-ші және  3-ші 
дүйсенбісі

Белгіленген уақытта 
(сағат 10-нан 
17-ге дейін)

Қызылорда облысы әкімінің, облыс әкімінің орынбасарларының,  аппарат 
басшысының және аппарат басшысының орынбасарларының жеке тұлғаларды және 

заңды тұлғалардың өкілдерін Қабылдаудың 
2017 жылғы  ііі тоҚсанға арналған кестесі

ҰЛТТЫҚ КҮНДЕР АТАЛДЫ

жОЛАҚЫ бАғАСЫН НАРЫҚ РЕттЕйДІ
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«Кəмелетке толмаған балаларға меншік құқығында тиесілі мүлікпен 
жасалатын мəмілелерді ресімдеу үшін қорғаншылық немесе қамқоршылық 

 бойынша функцияларды жүзеге асыратын органдардың анықтамаларын беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 
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Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық нысандағы ақпараттық 
жүйелердің функционалдық өзара іс-қимыл диаграммасы 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Көрсетілетін қызметті алушы:  
порталда тіркеледі жəне көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы қойылған  

электрондық сұраныс пен құжаттарды жолдайды 

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
электрондық сұраныс пен құжаттарды қабылдайды, көрсетілетін қызметті 
алушының «жеке кабинетіне» мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесін  

алу күні көрсетіле отырып, электрондық сұраныс пен құжаттардың қабылданғаны 
туралы хабарлама жолданады  

(20 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін тіркейді жəне көрсетілетін  

қызметті алушының «жеке кабинетіне» жолдайды 
(20 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы: 
құжаттарды қарайды жəне көрсетілетін қызметті  

берушінің орындаушысына жолдайды 
(20 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
құжаттарды қарайды, анықтаманы немесе бас тарту туралы дəлелді жауапты 

дайындайды жəне көрсетілетін қызметті  
берушінің басшысына ұсынады  

(3 жұмыс күні ішінде) 

Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы:  
анықтамаға немесе бас тарту туралы дəлелді жауапқа қол қояды   
жəне көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына жолдайды 

 (20 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін  қызметті берушінің кеңсе қызметкері:  
құжаттарды тіркейді жəне көрсетілетін  қызметті  

берушінің басшысына ұсынады 
 (20 минуттан аспайды) 

Сб
www.syrboyi.kz

құжат 3
Сейсенбі, 4 шілде 2017 жыл. №99

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

1. «Отбасы және балалар саласында мемлекеттік көр се ті летін қыз меттердің регла мент терін бекіту тура-
лы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 2 қазандағы № 179 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5201 нөмірімен тіркелген, «Кызылординские вести» және «Сыр бойы» газеттерінде 
2015 жылғы 5 қарашада жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

1)  көрсетілген қаулымен бекітілген «Қорғаншылық және қамқор шы лық жөнінде анық тамалар беру» 
мемлекеттік көрсе тілетін қызмет рег ла менті осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

2) көрсетілген қаулымен бекітілген «Жетім балаға (жетім ба ла ларға) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 
балаға (балаларға) қамқоршылық немесе қорғаншылық белгілеу» мем лекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы 
қаулының 2-қосым шасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

3) көрсетілген қаулымен бекітілген «Бірыңғай жинақ таушы зейнетақы қорына және (немесе) ерікті жинақтаушы 
зей нетақы қорына, банктерге, ішкі істер органдарына кәмелетке толмаған балалардың мүлкіне иелік ету және 
кәмелетке толмаған балаларға мұра ресімдеу үшін анықтамалар беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті 
осы қаулының 3-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

4) көрсетілген қаулымен бекітілген «Кәмелетке толмаған балаларға меншік құқығында тиесілі мүлікпен жа-
салатын мәмілелерді ресімдеу үшін қорғаншылық немесе қамқоршылық бойынша функцияларды жүзеге асыра-
тын органдардың анық тамаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы қаулының 4-қосымшасына 
сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

5) көрсетілген қаулымен бекітілген «Қамқоршыларға  немесе қор ған  шыларға жетім баланы (жетім балаларды) 
және ата-анасының қам қор лығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап-бағуға жәрдемақы та ғайындау» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламенті осы қаулының 5-қо сымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

6) көрсетілген қаулымен бекітілген «Баланы (балаларды) патро нат тық тәрбиелеуге беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламенті осы қаулының 6-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

7) көрсетілген қаулымен бекітілген «Патронат тәрбиешiлерге берiл ген баланы (балаларды) асырап-бағуға 
ақшалай қаражат төлеуді та ғайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы қаулының 7-қосымшасына 
сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

8) көрсетілген қаулымен бекітілген «Бала асырап алуға тілек білдірген адамдарды есепке қою» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламенті осы қаулының 8-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

9) көрсетілген қаулымен бекітілген «Жетім баланы және (немесе) ата-анасының қамқор лы ғынсыз қалған баланы 
асырап алуға байланысты біржолғы ақшалай төлемді тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы 
қаулының 9-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары Р.Р. Рүстемовке жүктелсін.
3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қол да нысқа енгізіледі. 

           Қызылорда облысының
                                         әкімі                                                                                      Қ. Көшербаев

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы 31 мамырдағы № 798 қаулысы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде
28.06.2017 жылы № 5887 тіркелген

«Отбасы және балалар саласында мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтердің регламенттерін бекіту туралы» 
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 2 қазандағы 

№ 179 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017  жылғы «31» мамырдағы  № 798  қаулысына

1-қосымша

Қызылорда облысы әкімдігінің
2015 жылғы «2» қазандағы № 179 қаулысымен

бекітілген

«Қорғаншылық және қамқоршылық жөнінде анықтамалар беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламенті

1. Жалпы  ережелер
1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: аудандардың және облыстық маңызы бар қаланың білім бөлімдері 

(бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші).
Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижелерін беру:
1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының коммерциялық емес қоғамы (бұдан әрі – 

Мемлекеттік корпорация); 
2) www.e.gov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады. 
2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны - электрондық (толық автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде. 
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі - «Отбасы және балалар саласында көрсетілетін мемлекеттік 

қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 
13 сәуірдегі № 198 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11184 болып 
тіркелген) бекітілген «Қорғаншылық және қамқоршылық жөнінде анықтамалар беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының (бұдан әрі  - стандарт) 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша қамқоршылық және 
қорғаншылық белгілеу туралы анықтама (бұдан әрі – анықтама).

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну нысаны - электрондық және (немесе) қағаз түрінде.
Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәти же сін қағаз жеткізгіште алу үшін өтініш бер-

ген жағдайда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі электрондық форматта ресімделеді, қағазға басып шығарылады, 
көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының қолымен және мөрімен расталады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі көрсетілетін қыз метті алушының «жеке кабинетіне» 
көрсетілетін қызметті берушінің уә кі лет ті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) қол 
қойылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

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

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті 
алушының Мемлекеттік корпорацияға  стандарттың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш ұсынуы немесе 
портал арқылы электрондық құжат нысанындағы сұраныс жолдауы.

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

1) көрсетілетін қызметті алушы  Мемлекеттік корпорацияға стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттарды 
ұсынады;

Мемлекеттік корпорация қызметкері көрсетілетін қызметті алушыдан Қазақстан Республикасының заңдарында 
өзгеше көзделмесе, мемлекеттік қызметті көрсету кезінде ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпиясы бар 
мәліметтерін пайдалануға келісімін алады; 

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері өзінің ЭЦҚ-сы арқылы порталда көрсетілетін қызметті алушының 
деректерін тіркейді, тиісті ақпараттық жүйеден анықтаманы басып шығарады және көрсетілетін қызметті алушыға 
береді (бес минуттан аспайды); 

жетім балаға (жетім балаларға) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаға (балаларға) қамқоршылық 
немесе қорғаншылық белгілеу жөніндегі деректер ақпараттық жүйелерде  болмаған  жағдайда.   

Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға тиісті құжаттардың 
қабылданғаны туралы қолхат береді немесе көрсетілетін қызметті алушы стандарттың  9-тармағында көрсетілген 
құжаттардың толық емес топтамасын ұсынған жағдайда,  Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды 
қабылдаудан бас тартады және стандарттың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас 
тарту туралы  қолхат береді (он бес минуттан аспайды); 

3) Мемлекеттік корпорация жинақтау бөлімінің қызметкері құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге жолдай-
ды (бір жұмыс күні ішінде, құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді);

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

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің орын-
даушысына жолдайды (отыз минуттан аспайды);

6) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттарды қарайды, анықтаманы дайындайды және 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (бір жұмыс күні ішінде);

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

8) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері анықтаманы тіркейді және Мемлекеттік корпорацияға жол-
дайды (бір жұмыс күні ішінде);

9) Мемлекеттік корпорация қызметкері анықтаманы тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не нотариал-
ды расталған сенімхат бойынша оның өкіліне береді (он бес минуттан аспайды).

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

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

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

1) Мемлекеттік корпорация қызметкері;
2) Мемлекеттік корпорация  жинақтау бөлімінің қызметкері;
3) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
4) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
5) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы.
8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, құры лымдық бөлімшелер (қызметкерлер) 

арасындағы рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы регламенттің 2-қосымшасында келтірілген.
9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) рәсімдері (іс-қимылдары), өзара іс-қимылдары реттілігінің толық сипаттамасы, сондай-ақ өзге 
де көрсетілетін қызметті берушілер және (немесе)  Мем ле кеттік корпорациямен өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттама-
сы осы регламенттің 4-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында 
көрсетілген. 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы «Қызылорда облысының білім 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің, Қызылорда облысы әкімдігінің, Қызылорда қаласы және аудан әкімдік терінің 
ресми интернет-ресурстарында орналастырылады.

4.  Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану тәртібінің сипаттамасы
10.  Мемлекеттік қызметті портал арқылы көрсету кезіндегі көрсетілетін қызметті беруші мен көрсетілетін 

қызметті алушы рәсімдерінің (іс-қимылдарының) кезектілігі мен жүгіну тәртібінің сипаттамасы:
1) көрсетілетін қызметті алушы жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі - ЖСН) мен парольдің көмегі  арқылы пор-

талда тіркелуді жүзеге асырады (порталда тіркелмеген көрсетілетін қызметті алушылар үшін жүзеге асырылады);
2) көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік қызметті алу үшін порталда ЖСН және парольді (расталу үдерісі) 

енгізеді;
3) ЖСН мен пароль енгізілгеннен кейін порталда ЖСН және пароль арқылы тіркелген көрсетілетін қызметті алу-

шы туралы деректердің шынайылығы тексеріледі;
4) көрсетілетін қызметті алушы «Қорғаншылық және қамқоршылық жөнінде анықтама беру» қызметін 

таңдайды, осы  кезде экранға қызмет көрсету үшін электронды сұраныс нысаны шығады және көрсетілетін қызметті 
алушы оның құрылымы мен форматтық талаптарын ескере отырып, нысанды толтырады (деректерді енгізу);

5) көрсетілетін қызметті алушы өзінің ЭЦҚ-сы арқылы мемлекеттік қызметті көрсетуге толтырылған 
сұраныстың нысанына қол қояды; 

6) порталда ЭЦҚ тіркеу куәлігінің жарамдылық мерзімі және қайтарылып алынған (жойылған) тіркеу тізімінде 
болмауы, сондай-ақ, сәйкестендіру деректерінің (сұраныста көрсетілген ЖСН мен ЭЦҚ тіркеу  куәлігінде көрсетілген 
ЖСН арасындағы) сәйкестігі тексеріледі;

7) ЭЦҚ қойылған электрондық құжат (көрсетілетін қызметті алушының сұранысы) «электрондық үкіметтің 
шлюзі»/«электрондық үкіметтің өңірлік шлюзі» арқылы электрондық тізілімге жолданады;

8) мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесінің жауабы (анықтама) құрастырылады және көрсетілетін қызметті 
алушының «жеке  кабинетіне» жолданады  (бес минуттан аспайды).

жетім балаға (жетім балаларға) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаға (балаларға) қамқоршылық 
немесе қорғаншылық белгілеу жөніндегі деректер ақпараттық жүйелерде болмаған жағдайда: 

1) көрсетілетін қызметті алушы порталда тіркеледі және көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы қойылған 
электрондық құжат нысанындағы сұранысты (бұдан әрі – электрондық сұраныс) жолдайды;

2) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы электрондық сұранысты қабылдайды, көрсетілетін қызметті 
алушының «жеке ка би нетіне» мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін алу күні көрсетіле отырып, электрондық 
сұраныстың қабылданғандығы туралы хабарлама жолданады (отыз минуттан аспайды);

3) электрондық сұранысты қабылдағаннан кейін мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бө лім шелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимылы осы регламенттің 6-тар ма ғының 4-7) 
тармақшаларына сәйкес жүзеге асырылады (екі жұмыс күні ішінде);

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

Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық нысандағы ақпа раттық жүйелердің функционалдық өзара 
іс-қимыл диаграммасы осы рег ламенттің 3-қосымшасында келтірілген.

«Қорғаншылық және қамқоршылық жөнінде анықтамалар беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне

1- қосымша

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

тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы

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

атауы және олардың 
сипаттамасы

өзінің ЭЦҚ-сы арқылы порталда көрсетілетін қызметті 
алушының деректерін тіркейді

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

қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-
қимыл) нәтижесі

тиісті ақпараттық жүйеден анықтаманы басып шығарады және 
көрсетілетін қызметті алушыға береді

5 Орындалу мерзiмi 5 минуттан аспайды

Жетім балаға (жетім балаларға) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаға (балаларға) қамқоршылық неме-
се қорғаншылық белгілеу жөніндегі деректер ақпараттық жүйелерде болмаған жағдайда:
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Жетім балаға (жетім балаларға) жəне ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаға (балаларға) қамқоршылық немесе  
қорғаншылық белгілеу жөніндегі деректер ақпараттық жүйелерде болмаған жағдайда: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Мемлекеттік корпорация 
қызметкері: 

анықтаманы тіркеу жəне 
көрсетілетін қызметті алушыға 

немесе оның өкіліне беру             
(15 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы:          
құжаттарды қарау  
жəне көрсетілетін  
қызметті берушінің 

орындаушысына жолдау 
 (30  минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті  
берушінің орындаушысы: 

 құжаттарды қарау, анықтаманы 
дайындау жəне көрсетілетін қызметті 

берушінің басшысына ұсыну 
(1 жұмыс күні ішінде) 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы:        
анықтамаға қол қою  
жəне көрсетілетін 

қызметті берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдау        

(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті  
берушінің кеңсе қызметкері:          
анықтаманы тіркеу жəне  

Мемлекеттік корпорацияға  жолдау     
   (1  жұмыс күні ішінде) 

Көрсетілетін қызметті 
 берушінің кеңсе қызметкері: 

құжаттарды тіркеу жəне көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсыну 

(30 минуттан аспайды) 

 Мемлекеттік корпорация қызметкері: 
құжаттарды тіркеу жəне  

көрсетілетін қызметті алушыға 
 тиісті құжаттардың қабылданғаны 
немесе құжаттарды қабылдаудан  
бас тарту туралы қолхат беру            

(15 минуттан аспайды) 

Мемлекеттік корпорацияның  
жинақтау  

бөлімінің қызметкері: 
құжаттарды көрсетілетін 

 қызметті берушіге жолдау              
(1 жұмыс күні ішінде, құжаттарды 
қабылдау күні мемлекеттік қызмет 

көрсету мерзіміне кірмейді) 

 
Көрсетілетін қызметті алушы: 

құжаттарды Мемлекеттік корпорацияға   
ұсыну 
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«Қорғаншылық жəне қамқоршылық жөнінде анықтамалар беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 

3- қосымша 
 
 

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

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
  
 
 
 
 
 
 

 

 

ЖСН жəне парольді  енгізу 

Деректердің шынайылығын 
тексеру 

Көрсетілетін қызметті 
алушының қызметті таңдауы 

жəне сұраныс нысанын  
толтыруы  

Толтырылған сұраныс 
нысанына ЭЦҚ арқылы қол қою 

Порталда сəйкестендіру 
деректерінің сəйкестігін тексеру 

Электрондық құжаттың электрондық 
тізілімге жолдануы 

 
 

Электрондық құжаттың  
құрастырылуы  жəне 
көрсетілетін  қызметті 
алушының  «жеке 

кабинетіне» жолдануы 
(5 минуттан аспайды) 

 

                Порталда тіркелу 
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Жетім балаға (жетім балаларға) жəне ата-анасының қамқорлығынсыз қалған  
балаға (балаларға) қамқоршылық немесе қорғаншылық белгілеу жөніндегі деректер 

 ақпараттық жүйелерде болмаған жағдайда: 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Көрсетілетін қызметті алушы:  
порталда тіркеледі жəне көрсетілетін қызметті алушының  
ЭЦҚ-сы қойылған электрондық сұранысты жолдайды 

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
электрондық сұранысты қабылдайды, көрсетілетін 

 қызметті алушының «жеке кабинетіне» мемлекеттік  
қызмет көрсету  нəтижесін алу күні көрсетіле отырып, электрондық  

сұраныстын қабылданғандығы туралы хабарлама жолданады  
(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін тіркейді жəне  

көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» жолдайды 
(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы: 
құжаттарды қарайды жəне көрсетілетін қызметті  

берушінің орындаушысына жолдайды 
(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
құжаттарды қарайды, анықтаманы дайындайды жəне  
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады  

(2 жұмыс күні ішінде) 

Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы:  
анықтамаға қол қояды  жəне көрсетілетін қызметті 

 берушінің орындаушысына жолдайды 
 (30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін  қызметті берушінің кеңсе қызметкері:  
құжаттарды тіркейді жəне көрсетілетін  қызметті берушінің  

басшысына ұсынады 
 (30 минуттан аспайды) 
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«Қорғаншылық жəне қамқоршылық жөнінде анықтамалар беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 

4- қосымша 
 
 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Көрсетілетін қызметті алушы   

 

Мемлекеттік корпорация  қызметкері 

өзінің ЭЦҚ-сы арқылы порталда  
көрсетілетін қызметті алушының 

деректерін  тіркейді, тиісті 
ақпараттық жүйеден анықтаманы 
басып шығарады жəне көрсетілетін 

қызметті алушыға береді 

 ИƏ 

5 минуттан 
аспайды 

 

құжаттарды  Мемлекеттік 
корпорацияға ұсынады 
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Жетім балаға (жетім балаларға) жəне ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаға (балаларға) қамқоршылық  
немесе қорғаншылық белгілеу жөніндегі деректер ақпараттық жүйелерде болмаған жағдайда: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 минуттан аспайды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

 

 

Көрсетілетін 
қызметті алушы 
 

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері 

құжаттарды   
Мемлекеттік 
корпорацияға 
ұсынады 

 
 

 

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысы 

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 

орындаушысы 

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысы 

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
кеңсе 

қызметкері 

 құжаттарды 
қарайды жəне 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 

орындаушысына 
жолдайды 

30 минуттан 
аспайды 

 
  
құжаттарды 
қарайды, 

анықтаманы 
дайындайды 

жəне 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысына 
ұсынады 

1 жұмыс күні 
ішінде 

 анықтамаға 
қол қояды 
жəне 

көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
кеңсе        

қызметкеріне 
жолдайды 

30 минуттан 
аспайды 

 анықтаманы 
тіркейді жəне 
Мемлекеттік 
корпорацияға 
жолдайды 

      Мемлекеттік корпорация  
қызметкері 

 Мемлекеттік 
корпорацияның 

жинақтау 
бөлімінің 
қызметкері 

Мемлекеттік 
корпорация   
қызметкері 

 

құжаттарды тіркейді жəне 
көрсетілетін қызметті 

алушыға тиісті 
құжаттардың 
қабылданғаны            

туралы қолхат береді 

құжаттарды 
көрсетілетін 
қызметті 
берушіге 
жолдайды 

1 жұмыс 
күні ішінде 

анықтаманы 
тіркейді жəне 
көрсетілетін 
қызметті 
алушыға 

немесе оның 
өкіліне береді 

15 минуттан 
аспайды 

 

құжаттарды 
тіркейді жəне 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысына 
ұсынады 

30 минуттан 
аспайды

құжаттарды қабылдаудан 
бас тартады жəне 

құжаттарды қабылдаудан 
бас тарту туралы қолхат 

береді 

1 жұмыс күні 
ішінде, 

құжаттарды 
қабылдау күні 
мемлекеттік 
қызмет 
көрсету 
мерзіміне 
кірмейді 

15 минуттан 
аспайды 

ИƏ 

ЖОҚ

15 минуттан     
аспайды 
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Шартты белгілемелер: 
 
 
            

- мемлекеттік қызмет көрсетудің басталуы немесе аяқталуы; 

 
 

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

 
 
 
-       таңдау нұсқасы; 

 
-       келесі рəсімге (іс-қимылға) өту. 

 

 

 

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017  жылғы «31» мамырдағы  № 798  қаулысына

 2-қосымша

Қызылорда облысы әкімдігінің
2015 жылғы «2» қазандағы № 179 қаулысымен

бекітілген

 
«Жетім балаға (жетім балаларға) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаға (балаларға) қамқоршылық 

немесе қорғаншылық белгілеу» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер
1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: аудандардың және облыстық маңызы бар қаланың білім бөлімдері 

(бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші).
Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижелерін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2)  «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының коммерциялық емес қоғамы (бұдан әрі – 

Мемлекеттік корпорация);
 3) www.e.gov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы  жүзеге  асырылады. 
2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны - электрондық (ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде. 
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі - «Отбасы және балалар саласында көрсетілетін мемлекеттік 

қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 
13 сәуірдегі № 198 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11184 болып 
тіркелген) бекітілген «Жетім балаға (жетім балаларға) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаға (балаларға) 
қамқоршылық немесе қорғаншылық белгілеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі - стандарт) 
1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша қамқоршылық немесе қорғаншылық белгілеу туралы аудан және облыстық 
маңызы бар қала әкімдігінің қаулысы (бұдан әрі – қаулы) не стандарттың 10-тармағында көрсетілген негіздер бойынша 
мемлекеттік қызмет көрсетуден дәлелді бас тарту (бұдан әрі – дәлелді бас тарту).

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну нысаны - электрондық және (немесе) қағаз түрінде.
Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін қағаз жеткізгіште алу үшін өтініш бер-

ген жағдайда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі электрондық форматта ресімделеді, қағазға басып шығарылады, 
көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының қолымен және мөрімен расталады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» 
көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) қол 
қойылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

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

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті 
алушының көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға стандарттың 2–қосымшасына сәйкес ны-
сан бойынша өтініш ұсынуы немесе портал арқылы электрондық құжат нысанындағы сұраныс жолдауы.

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

1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттарды 
ұсынады;

Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті 
берушіге мемлекеттік қызмет көрсету кезінде заңмен қорғалатын құпияны қамтитын, ақпараттық жүйедегі мәліметтерді 
пайдалануға келісімін береді;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға 
тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат (бұдан әрі – тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат) береді 
және құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (отыз минуттан аспайды);

егер көрсетілетін қызметті алушы стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбаған 
және (немесе) қолдану мерзімі өтіп кеткен құжаттарды  ұсынған жағдайларда,  көрсетілетін қызметті беруші өтінішті 
қабылдаудан бас тартады (отыз минуттан аспайды);

3)  көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің орында-
ушысына жолдайды (отыз минуттан аспайды);

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттарды қарайды, көрсетілетін қызметті алушының тұрғын 
үй - тұрмыстық жағдайын тексеру актісін (бұдан әрі - тексеру актісі) жасайды,  тексеру актісі негізінде қаулының жоба-
сын немесе дәлелді бас тартуды дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (тексеру актісін 
жасау – күнтізбелік он күн ішінде; қаулының жобасын  және дәлелді бас тартуды дайындау және ұсыну - күнтізбелік 
бес күн ішінде);

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы қаулының жобасына қол қояды және бекіту үшін жергілікті атқарушы 
органға (бұдан әрі – әкімдік) ұсынады немесе дәлелді бас тартуға қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдайды (бір жұмыс күні ішінде);

6) әкімдік қаулыны бекітеді, тіркейді және қаулының көшірмесін көрсетілетін қызметті берушіге жолдайды 
(күнтізбелік он екі күн ішінде);

7)  көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері қаулының көшірмесін немесе дәлелді бас тартуды тіркейді 
және көрсетілетін қызметті алушыға береді (отыз минуттан аспайды).

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

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

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

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы;
4) Мемлекеттік корпорация қызметкері;
5) Мемлекеттік корпорацияның жинақтау бөлімінің қызметкері;
6) әкімдік.
8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы 

рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы регламенттің 3-қосымшасында келтірілген.
9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) рәсімдері (іс-қимылдары), өзара іс-қимылдары реттілігінің толық сипаттамасы, сондай-ақ өзге 
көрсетілетін қызметті берушілер  және (немесе) Мемлекеттік корпорациямен  өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттама-
сы осы регламенттің 5-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында 
көрсетілген.

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

4. Мемлекеттік корпорациямен және (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен өзара
іс-қимыл тәртібінің, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді 

пайдалану тәртібінің сипаттамасы  
10.  Мемлекеттік корпорациямен және (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті берушілерге жүгіну тәртібінің сипат-

тамасы, көрсетілетін қызметті алушының өтінішін өңдеу ұзақтығы, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін 
Мемлекеттік корпорация  арқылы алу процесінің сипаттамасы, оның ұзақтығы: 

1) көрсетілетін қызметті алушы  Мемлекеттік корпорацияға стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттарды  ұсынады;
Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, көрсетілген қызметті алушы көрсетілетін қызметті 

берушіге мемлекеттік қызмет көрсету кезінде заңмен қорғалатын құпияны қамтитын, ақпараттық жүйедегі мәліметтерді 
пайдалануға келісімін береді;

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға тиісті 
құжаттардың қабылданғаны немесе көрсетілетін қызметті алушы стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттар топтамасын 
толық ұсынбаған және (немесе) қолдану мерзімі өтіп кеткен құжаттарды  ұсынған жағдайларда,  көрсетілетін қызметті 
беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады және стандарттың 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша құжаттарды 
қабылдаудан бас тарту туралы қолхат (бұдан әрі – құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат) береді (он бес 
минуттан аспайды);

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

4) құжаттар қабылдағаннан кейін мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимылы осы регламенттің 6-тармағының 2-6) тармақшаларына 
сәйкес жүзеге асырылады;

5) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері қаулының көшірмесін немесе дәлелді бас тартуды тіркейді 
және Мемлекеттік корпорацияға  жолдайды (бір жұмыс күні ішінде);

6) Мемлекеттік корпорация қызметкері қаулының көшірмесін немесе дәлелді бас тартуды тіркейді және 
көрсетілетін қызметті алушыға немесе нотариалды расталған сенімхат бойынша оның өкіліне береді (он бес минут-
тан аспайды).

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

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

1) көрсетілетін қызметті алушы порталда тіркеледі, көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған 
электрондық құжат нысанындағы сұраныс (бұдан әрі – электрондық сұраныс) пен стандарттың 9-тармағына сәйкес 
құжаттарды жолдайды;

2) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы электрондық сұраныс пен құжаттарды қабылдайды, көрсетілетін 
қызметті алушының «жеке кабинетіне» мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін алу күні көрсетіле отырып, электрондық 
сұраныс пен құжаттардың қабылданғандығы туралы хабарлама жолданады немесе көрсетілетін қызметті алушы 
стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбаған және (немесе) қолдану мерзімі өтіп кеткен 
құжаттарды  ұсынған жағдайларда,  өтінішті қабылдаудан бас тартады (отыз минуттан аспайды);

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

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

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

1 Рәсімнің
(іс-қимылдың) 
нөмірі

1 2 3 4 5 6

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 
атауы

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің  
кеңсе 
қызметкері

Көрсеті-
летін 
қызметті 
берушінің  
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің  
орындау-
шысы

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысы

Әкімдік Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
кеңсе                        
қызметкері

3 Рәсімнің(іс-
қимылдың) ата-
уы және олардың 
сипаттамасы 

құжаттарды 
тіркейді және 
көрсетілетін 
қызметті 
алушыға тиісті 
құжаттардың 
қабылданғаны  
туралы қолхат 
береді неме-
се өтінішті 
қабылдаудан 
бас тартады 

құжаттарды 
қарайды

құжаттарды 
қарайды, тек-
серу актісін 
жасайды және 
тексеру актісі 
негізінде 
қаулының жо-
басын неме-
се дәлелді бас 
тартуды дай-
ындайды  

қаулының 
жобасына не-
месе дәлелді 
бас тартуға  
қол қояды 

қаулыны 
бекітеді 
және 
тіркейді 

қаулының 
көшірмесін 
немсе дәлелді 
бас тартуды  
тіркейді

4 Келесі рәсімді 
(іс-қимылды) 
орындауды 
бас тау үшін 
негіз болатын 
мемлекеттік 
қызметті көрсету 
бойынша 
рәсім (іс-қимыл) 
нәтижесі

құжаттарды
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің  
басшысына 
ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің  
орындау-
шысына 
жолдайды

қаулының жо-
басын неме-
се дәлелді 
бас тартуды 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысына 
ұсынады

қаулының 
жобасын 
бекіту үшін 
әкімдікке 
ұсынады не-
месе дәлелді 
бас тартуды 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің  
кеңсе 
қызметкеріне  
жолдайды 

қаулының 
көшірмесін 
көрсетілетін 
қызметті 
берушіге 
жолдайды

қаулының 
көшірмесін 
немсе дәлелді 
бас тартуды  
көрсетілетін 
қызметті 
алушыға 
береді

5 Орындалу 
мерзiмi

30 минуттан 
аспайды

30 минуттан 
аспайды

тексеру 
актісін жасау 
– күнтізбелік 
10 күн ішінде; 
қаулының жо-
басын  және 
дәлелді бас 
тартуды дай-
ындау және 
ұсыну - 
күнтізбелік 5 
күн ішінде

1 жұмыс күні 
ішінде

күнтізбелік 
12 күн 
ішінде

30 минуттан 
аспайды

«Жетім балаға (жетім балаларға) және
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаға (балаларға)

 қамқоршылық немесе қорғаншылық белгілеу»
 мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне

1-қосымша

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

берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы

Жетім балаға (жетім балаларға) және
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаға (балаларға)

 қамқоршылық немесе қорғаншылық белгілеу»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне

2-қосымша

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

берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы

1 Рәсімнің
(іс-қимылдың) 
нөмірі

1 2 3 4 5 6

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 
атауы

Мемлекеттік 
корпорация 
қызметкері

Мемлекет-
тік корпора-
цияның 
жинақтау 
бөлімінің 
қызметкері

Көрсеті-
летін 
қызметті 
берушінің 
кеңсе                        
қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысы

Көрсеті-летін 
қызметті 
берушінің 
орындау-
шысы

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің бас-
шысы

3 Рәсімнің
(іс-қимылдың) 
атауы және 
олардың сипат-
тамасы 

құжаттарды 
тіркейді

құжаттарды 
көрсетілетін 
қызметті 
берушіге 
жолдайды

құжаттарды 
тіркейді

құжаттарды 
қарайды

құжаттарды 
қарайды, тек-
серу актісін 
жасайды және 
тексеру актісі 
негізінде 
қаулының жо-
басын неме-
се дәлелді бас 
тартуды дай-
ындайды  

қаулының жо-
басына неме-
се дәлелді бас 
тартуға қол 
қояды 

4 Келесі рәсімді
(іс-қимылды) 
орындауды 
бастау үшін 
негіз болатын 
мемлекеттік 
қызметті 
көрсету бой-
ынша 
рәсім 
(іс-қимыл) 
нәтижесі

көрсетілетін 
қызметті 
алушыға тиісті 
құжаттардың 
қабылданғаны 
немесе 
құжаттарды 
қабылдаудан 
бас тарту ту-
ралы  қолхат 
береді 

құжаттарды
көрсеті-
летін 
қызметті 
берушінің  
басшысына 
ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің  
орындаушы-
сына жол-
дайды

қаулының жо-
басын неме-
се дәлелді 
бас тартуды 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысына 
ұсынады

қаулының жо-
басын бекіту 
үшін әкімдікке 
ұсынады не-
месе дәлелді 
бас тартуды 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің  кеңсе 
қызметкеріне  
жолдайды 

5 Орындалу 
мерзiмi

15 минуттан                         
аспайды

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

30 минуттан 
аспайды

30 минуттан 
аспайды

тексеру 
актісін жасау 
– күнтізбелік 
10 күн ішінде; 
қаулының жо-
басын  және 
дәлелді бас 
тартуды дай-
ындау және 
ұсыну - 
күнтізбелік 5 
күн ішінде

1 жұмыс күні 
ішінде

кестенің жалғасы:
1 Рәсімнің

(іс-қимылдың) нөмірі
7 8 9

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Әкімдік Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің кеңсе 
қызметкері

 Мемлекеттік корпорация қызметкері

3 Рәсімнің (іс-
қимылдың) атауы 
және олардың сипат-
тамасы 

қаулыны бекітеді 
және тіркейді 

қаулының 
көшірмесін немесе 
дәлелді бас тартуды  
тіркейді

қаулының көшірмесін немесе дәлелді бас 
тартуды  тіркейді

4 Келесі рәсімді
(іс-қимылды) орында-
уды бастау үшін негіз 
болатын мемлекеттік 
қызметті көрсету бой-
ынша рәсім (іс-қимыл) 
нәтижесі

қаулының 
көшірмесін 
көрсетілетін 
қызметті берушіге 
жолдайды

қаулының 
көшірмесін неме-
се дәлелді бас тар-
туды    Мемлекеттік 
корпорацияға жол-
дайды

қаулының көшірмесін немесе дәлелді бас 
тартуды  көрсетілетін қызметті алушыға 
немесе оның өкіліне береді

5 Орындалу мерзiмi күнтізбелік 12 күн 
ішінде

1 жұмыс күні ішінде 15 минуттан аспайды
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Жетім балаға (жетім балаларға) жəне 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаға (балаларға) 

 қамқоршылық немесе қорғаншылық белгілеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 

3-қосымша 
 
 

Əрбір рəсімнің   (іс-қимылдың)  ұзақтығы көрсетіле отырып,  құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы  
рəсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы  

 
Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде: 
 

 
 
 
 
 

  

     
 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің  кеңсе қызметкері: 

құжаттарды тіркеу, 
көрсетілетін қызметті 

алушыға тиісті құжаттардың 
қабылданғаны туралы қолхат 

беру немесе өтінішті 
қабылдаудан бас тарту жəне 
құжаттарды көрсетілетін 

қызметті берушінің  
басшысына ұсыну  

(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін  
қызметті алушы:  

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушіге ұсыну 

Көрсетілетін қызметті  
берушінің  орындаушысы:               

құжаттарды қарау, тексеру актісін жасау, 
тексеру актісі негізінде қаулы жобасын 
немесе дəлелді бас тартуды дайындау 
көрсетілетін қызметті берушінің  

басшысына ұсыну                        
(тексеру актісін жасау – күнтізбелік         

10 күн ішінде; қаулының жобасын  жəне 
дəлелді бас тартуды дайындау жəне 
ұсыну - күнтізбелік 5 күн ішінде) 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің  басшысы: 
құжаттарды қарау 
жəне көрсетілетін 
қызметті берушінің  
орындаушысына 

жолдау 
(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің  басшысы: 

қаулының жобасына қол 
қою жəне бекіту үшін 
əкімдікке ұсыну немесе 
дəлелді бас тартуға  қол 
қою жəне көрсетілетін 

қызметті берушінің  кеңсе 
қызметкеріне жолдау         

(1 жұмыс күні ішінде) 

Əкімдік:  
қаулыны бекіту, тіркеу 

жəне қаулының көшірмесін 
көрсетілетін қызметті 
берушіге жолдау             

(күнтізбелік 12 күн ішінде) 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 
қызметкері:  

қаулының көшірмесін 
немесе дəлелді бас 
тартуды тіркеу жəне 
көрсетілетін қызметті  

алушыға беру 
(30 минуттан 
аспайды) 
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 Көрсетілетін қызметті алушы   Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 

 

 

Көрсетілетін қызметті  
берушінің  басшысы:  

қаулының жобасына қол қою 
жəне бекіту үшін əкімдікке 
ұсыну немесе дəлелді бас 
тартуға  қол қою жəне 

көрсетілетін қызметті берушінің  
кеңсе қызметкеріне жолдау        

(1 жұмыс күні ішінде) 

Мемлекеттік корпорацияның  
жинақтау  

бөлімінің қызметкері: 
құжаттарды көрсетілетін  
қызметті берушіге жолдау              

(1 жұмыс күні ішінде, мемлекеттік 
қызмет көрсету мерзіміне кірмейді) 

 

 Мемлекеттік корпорация қызметкері: 
құжаттарды тіркеу жəне көрсетілетін 
қызметті алушыға тиісті құжаттардың 
қабылданғаны немесе құжаттарды 
қабылдаудан бас тарту туралы  

қолхат беру                          
(15 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін 
қызметті алушы: 
құжаттарды   
Мемлекеттік 

корпорацияға ұсыну 

Көрсетілетін қызметті  
берушінің кеңсе қызметкері: 

құжаттарды тіркеу жəне көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсыну 

(30 минуттан аспайды) 
 
 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы:          

құжаттарды қарау жəне 
көрсетілетін қызметті 

берушінің орындаушысына 
жолдау                     

(30  минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті  
берушінің  орындаушысы:               

құжаттарды қарау, тексеру актісін 
жасау, тексеру актісі негізінде қаулы 
жобасын немесе дəлелді бас тартуды 
дайындау көрсетілетін қызметті 
берушінің  басшысына ұсыну            

(тексеру актісін жасау – күнтізбелік       
10 күн ішінде; қаулының жобасын  
жəне дəлелді бас тартуды дайындау 

жəне ұсыну - күнтізбелік 5 күн ішінде) 

Əкімдік: 
 қаулыны бекіту, тіркеу 

жəне қаулының көшірмесін 
көрсетілетін қызметті 
берушіге жолдау       

(күнтізбелік 12 күн ішінде) 

Көрсетілетін қызметті  
берушінің кеңсе қызметкері:  

қаулының көшірмесін немесе дəлелді 
бас тартуды тіркеу жəне  

 Мемлекеттік корпорацияға жолдау 
(1 жұмыс күні ішінде) 

  Мемлекеттік корпорация қызметкері: 
 қаулының көшірмесін немесе дəлелді 
бас тартуды  тіркеу жəне көрсетілетін 

қызметті алушыға немесе оның 
өкіліне беру 

(15 минуттан аспайды) 23 
 

 

«Жетім балаға (жетім балаларға) жəне 
 ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаға (балаларға) 

қамқоршылық немесе қорғаншылық белгілеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 

4-қосымша 
 
 

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

 
 
                
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Көрсетілетін қызметті алушы:  
порталда  тіркеледі жəне көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен 
куəландырылған  электрондық сұраныс пен құжаттарды жолдайды 

Көрсетілетін  қызметті берушінің орындаушысы: 
электрондық сұраныс пен құжаттарды қабылдайды, көрсетілетін  

қызметті алушының  «жеке кабинетіне» мемлекеттік қызмет көрсету 
нəтижесін алу күні көрсетіле отырып,  құжаттардың қабылданғаны туралы 

хабарлама  жолданады немесе өтінішті қабылдаудан бас тартады  
 (30 минуттан аспайды) 

 

Көрсетілетін  қызметті берушінің кеңсе қызметкері:  
құжаттарды тіркейді жəне көрсетілетін  қызметті берушінің  

басшысына ұсынады 
 (30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін  қызметті берушінің орындаушысы: 
мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін тіркейді жəне  көрсетілетін  

қызметті алушының «жеке кабинетіне» жолдайды 
(30 минуттан аспайды)

Көрсетілетін  қызметті берушінің басшысы: 
құжаттарды қарайды жəне көрсетілетін  қызметті берушінің  

орындаушысына жолдайды 
(30  минуттан аспайды)

Көрсетілетін  қызметті берушінің орындаушысы: 
құжаттарды қарайды, тексеру актісін жасайды, тексеру актісі негізінде 

қаулының жобасын немесе дəлелді бас тартуды дайындайды  
жəне көрсетілетін  қызметті берушінің басшысына ұсынады  

(тексеру актісін жасау – күнтізбелік 10 күн ішінде; қаулының жобасын  жəне 
дəлелді бас тартуды дайындау жəне ұсыну - күнтізбелік 5 күн ішінде) 

Көрсетілетін  қызметті берушінің басшысы: 
қаулының жобасына қол қояды жəне бекіту үшін əкімдікке ұсынады 
 немесе дəлелді бас тартуға  қол қояды жəне көрсетілетін қызметті  

берушінің кеңсе қызметкеріне жолдайды 
(1 жұмыс күні ішінде)  

Əкімдік: 
 қаулыны бекітеді, тіркейді жəне қаулының көшірмесін  

көрсетілетін қызметті берушіге жолдайды      
 (күнтізбелік 12 күн ішінде)

24 
 

 

«Жетім балаға (жетім балаларға) жəне 
 ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаға (балаларға) 

қамқоршылық немесе қорғаншылық белгілеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 

5-қосымша 
 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы 
 

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Көрсетілетін қызметті алушы Орталыққа жүгінген кезде 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Көрсетілетін 
қызметті алушы
 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 
кеңсе қызметкері 

 

Əкімдік 
 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы 

 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің 

орындаушысы 
 

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысы 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе қызметкері 

 

  

құжаттарды 
көрсетілетін 
қызметті 
берушіге 
ұсынады 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        ЖОҚ 
 
 
 
 

   30 минуттан  
аспайды 

 
 

     
құжаттарды тіркейді, 
көрсетілетін қызметті 

алушыға тиісті 
құжаттардың 

қабылданғаны туралы 
қолхат береді жəне 

құжаттарды  көрсетілетін 
қызметті берушінің        
басшысына ұсынады 

 

құжаттарды қарайды, 
тексеру актісін 

жасайды, тексеру актісі 
негізінде қаулының 
жобасын немесе 

дəлелді бас тартуды 
дайындайды жəне 

көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады 
 

құжаттарды 
 қарайды жəне 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 

орындаушысына
жолдайды 

қаулының 
жобасына қол 

қояды жəне бекіту 
үшін əкімдікке 
ұсынады немесе 

дəлелді бас тартуға 
қол қояды жəне 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
кеңсе қызметкеріне 

жолдайды 

қаулының 
көшірмесін немесе 

дəлелді бас 
тартуды тіркейді 
жəне көрсетілетін 
қызметті алушыға 

береді 

қаулыны бекітеді, 
тіркейді жəне 
қаулының 
көшірмесін 
көрсетілетін 

қызметті берушіге 
жолдайды      

 
 30 минуттан 

аспайды 30 минуттан 
аспайды күнтізбелік  

12 күн ішінде30 минуттан 
аспайды тексеру актісін 

жасау – күнтізбелік    
10 күн ішінде; 

қаулының жобасын  
жəне дəлелді бас 
тартуды дайындау 

жəне ұсыну - 
күнтізбелік 5 күн 

ішінде 

1 жұмыс  
күні ішіндеИƏ 

өтінішті қабылдаудан бас 
тартады  
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Көрсетілетін қызметті алушы   Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы 
 

Көрсетілетін  
қызметті алушы 

 

     Мемлекеттік корпорация      
қызметкері 

 Мемлекеттік 
корпорацияның 

жинақтау бөлімінің 
қызметкері 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 
кеңсе қызметкері 

 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы 
 

құжаттарды қарайды, 
тексеру актісін 

жасайды, тексеру актісі 
негізінде қаулының 
жобасын немесе 

дəлелді бас тартуды 
дайындайды жəне 

көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады 
 

   

 

 

 
 

 құжаттарды  
Мемлекеттік 
корпорацияға 
ұсынады 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

құжаттарды 
тіркейді жəне 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысына 
ұсынады 

құжаттарды 
қарайды жəне 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 

орындаушысына 
жолдайды 

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушіге 
жолдайды 

құжаттарды тіркейді жəне 
көрсетілетін қызметті 

алушыға тиісті құжаттардың 
қабылданғаны              

туралы қолхат береді 

 
15 минуттан 
аспайды 1 жұмыс күні 

ішінде, 
құжаттарды 
қабылдау күні 
мемлекеттік 

қызмет көрсету 
мерзіміне 
кірмейді 

 

30 минуттан 
аспайды 

30 минуттан 
аспайды

ИƏ тексеру актісін жасау 
– күнтізбелік         

10 күн ішінде; 
қаулының жобасын  
жəне дəлелді бас 
тартуды дайындау 

жəне ұсыну - 
күнтізбелік 5 күн 

ішінде 

ЖОҚ

құжаттарды қабылдаудан бас 
тартады жəне құжаттарды 

қабылдаудан бас тарту туралы 
қолхат береді  

15 минуттан     
аспайды

құжаттарды 
қарайды, тексеру 
актісін жасайды, 
тексеру актісі 

негізінде қаулының 
жобасын немесе 

дəлелді бас тартуды 
дайындайды жəне 

көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына 
ұсынады
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кестенің жалғасы: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мемлекеттік 
корпорация  
қызметкері 

 
 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 
кеңсе қызметкері 

 

Əкімдік 
 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

қаулының 
көшірмесін 

немесе дəлелді 
бас тартуды  
тіркейді жəне 
көрсетілетін 
қызметті 

алушыға немесе 
оның өкіліне  

береді 

қаулының 
көшірмесін немесе 

дəлелді бас 
тартуды тіркейді 
жəне Мемлекеттік 
корпорацияға  
жолдайды 

қаулыны бекітеді, 
тіркейді жəне 
қаулының 
көшірмесін 
көрсетілетін 

қызметті берушіге 
жолдайды      

 

қаулының жобасына 
қол қояды жəне бекіту 

үшін əкімдікке 
ұсынады немесе 

дəлелді бас тартуға  
қол қояды жəне 

көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 
қызметкеріне 
жолдайды 1 жұмыс күні 

ішінде 
күнтізбелік  

12 күн ішінде 
 

15 минуттан 
аспайды 

1 жұмыс  
күні ішінде 

кестенің жалғасы:

 

 

Ш
 
   

 

 

 

 

Шартты белгілемел

         
- м

 
- кө

(қ
 

 
 
-       т

-       к

лер: 

мемлекеттік қызмет

өрсетілетін қызме
қызметкерлерінің)

таңдау нұсқасы; 

келесі рəсімге (іс-қ

т көрсетудің баста

тті алушы рəсімін
), өзге ұйымдардың

қимылға) өту. 

алуы немесе аяқтал

нің (іс-қимылының
ң немесе  комисси
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луы; 

ң) жəне (немесе) кө
иялардың атауы; 

өрсетілетін қызметтті берушінің құрыылымдық  бөлімшелерінің 

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017  жылғы «31» мамырдағы  № 798  қаулысына

3-қосымша

Қызылорда облысы әкімдігінің
2015 жылғы «2» қазандағы № 179 қаулысымен

бекітілген 
 

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына, 
банктерге, ішкі істер органдарына кәмелетке толмаған балалардың мүлкіне иелік ету және кәмелетке толмаған 

балаларға мұра ресімдеу үшін анықтамалар беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламенті

1. Жалпы  ережелер
1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: аудандардың және облыстық маңызы бар қаланың білім бөлімдері 

(бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші).
Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижелерін беру:
1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының коммерциялық емес қоғамы (бұдан 
әрі – Мемлекеттік корпорация);
2) www.e.gov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады. 
2.  Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны – электрондық (ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз 

түрінде. 
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі: 
1) «Отбасы және балалар саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 13 сәуірдегі № 198 бұйрығымен (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11184 болып тіркелген) бекітілген «Бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қорына және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына, банктерге, ішкі істер органдарына кәмелетке 
толмаған балалардың мүлкіне иелік ету және кәмелетке толмаған балаларға мұра ресімдеу үшін анықтамалар беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі - стандарт) 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 
бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына берілетін анықтама;

2) стандарттың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша ішкі істер органдарына кәмелетке толмаған балалардың 
мүліктеріне иелік ету үшін берілетін анықтама;

3) стандарттың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша банктерге кәмелетке толмаған балалардың мүліктеріне 
иелік ету үшін берілетін анықтама (бұдан әрі – анықтама). 

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну нысаны - электрондық және (немесе) қағаз түрінде.
Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін қағаз жеткізгіште алу үшін өтініш бер-

ген жағдайда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі электрондық форматта ресімделеді, қағазға басып шығарылады, 
көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының қолымен және мөрімен расталады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» 
көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) қол 
қойылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

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

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті 
алушының  Мемлекеттік корпорацияға стандарттың 4, 5, 6 - қосымшаларына сәйкес нысан бойынша өтініш ұсынуы 
немесе портал арқылы электрондық құжат нысанындағы сұраныс жолдауы.

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

1) көрсетілетін қызметті алушы  Мемлекеттік корпорацияға стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттарды 
ұсынады;

көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, көрсетілетін қызметті 
берушіге мемлекеттік қызмет көрсету кезінде заңмен қорғалатын құпияны қамтитын, ақпараттық жүйелердегі 
мәліметтерді пайдалануға келісімін береді;

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға тиісті 
құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат  береді немесе көрсетілетін қызметті алушы стандарттың  9-тармағында 
көрсетілген құжаттардың толық емес топтамасын ұсынған жағдайда,  Мемлекеттік корпорация қызметкері 
құжаттарды қабылдаудан бас тартады және стандарттың 7-қосымшасына сәйкес нысан бойынша құжаттарды 
қабылдаудан бас тарту туралы  қолхат береді (он бес минуттан аспайды);

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

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

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің орын-
даушысына жолдайды (жиырма минуттан аспайды);

6) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттарды қарайды, анықтаманы дайындайды және 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (үш жұмыс күні ішінде);

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

8) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері анықтаманы тіркейді және Мемлекеттік корпорацияға  жол-
дайды (бір жұмыс күні ішінде);

9)  Мемлекеттік корпорация қызметкері анықтаманы тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға немесе нота-
риалды расталған сенімхат бойынша оның өкіліне береді (он бес  минуттан аспайды).

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

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

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

1)  Мемлекеттік корпорация  қызметкері;
2)  Мемлекеттік корпорация  жинақтау бөлімінің қызметкері;
3)  көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
4)  көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
5)  көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы.
8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) 

арасындағы рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы регламенттің 2-қосымшасында келтірілген.
9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) рәсімдері (іс-қимылдары), өзара іс-қимылдары реттілігінің толық сипаттамасы, сондай-ақ өзге 
де көрсетілетін қызметті берушілер және (немесе) Мемлекеттік корпорациямен  өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттама-
сы осы регламенттің 4-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында 
көрсетілген. 

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

4.  Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану тәртібінің сипаттамасы
10. Мемлекеттік қызметті портал арқылы көрсету кезіндегі көрсетілетін қызметті беруші мен көрсетілетін 

қызметті алушы рәсімдерінің (іс-қимылдарының) кезектілігі мен жүгіну тәртібінің сипаттамасы:
1) көрсетілетін қызметті алушы порталда тіркеледі және көрсетілетін қызметті алушының  ЭЦҚ-сы қойылған 

электрондық құжат нысанындағы сұраныс (бұдан әрі – электрондық сұраныс) пен стандарттың 9-тармағына сәйкес 
құжаттарды жолдайды;

2) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы электрондық сұраныс пен құжаттарды қабылдайды, 
көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін алу күні көрсетіле 
отырып, электрондық сұраныс пен құжаттардың қабылданғандығы туралы  хабарлама жолданады (жиырма минут-
тан аспайды);

3) электрондық сұраныс пен құжаттарды қабылданғаннан кейін мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің өзара іс-қимылы осы регламенттің 6-тармағының 4-7) 
тармақшаларына сәйкес жүзеге асырылады;

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

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

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына және (немесе) ерікті
 жинақтаушы зейнетақы қорына, банктерге, ішкі істер органдарына
кәмелетке толмаған балалардың мүлкіне иелік ету және кәмелетке

толмаған балаларға мұра ресімдеу үшін анықтамалар беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне

1- қосымша

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

көрсетіле отырып) сипаттамасы  

1 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) 
нөмірі

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 
атауы

Мемлекет-
тік кор-
порация 
қызметкері

Мемле-
кеттік 
корпо-
рация-
ның 
жинақтау 
бөлімінің 
қызмет-
кері

Көрсеті-
летін 
қызметті 
берушінің 
кеңсе 
қызметкері

Көрсеті-
летін 
қызметті 
берушінің 
басшысы

Көрсе-
тілетін 
қызметті 
берушінің 
орындау-
шысы

Көрсе-
тілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысы

Көрсе-
тілетін 
қызметті 
беруші-
нің 
кеңсе                        
қызмет-
кері

Мемле-
кеттік 
корпора-
ция 
қызмет-
кері

3 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) 
атауы және 
олардың си-
паттамасы 

құжат-
тарды 
тіркейді

құжат-
тарды 
көрсеті-
летін 
қызметті 
берушіге 
жол-
дайды

құжат-
тарды 
тіркейді

құжат-
тарды 
қарайды

құжат-
тарды 
қарайды 
және  
анықта-
маны дай-
ындайды

анықта-
маға 
қол қояды

анықта-
маны
тіркейді

анықта-
маны 
тіркейді

4 Келесі рәсімді
 (іс-қимылды) 
орындауды ба-
стау үшін негіз 
болатын 
мемлекеттік 
қызметті 
көрсету бой-
ынша рәсім 
(іс-қимыл) 
нәтижесі

көрсе-
тілетін 
қызметті 
алушыға 
тиісті 
құжат-
тардың 
қабыл-
данғаны 
немесе 
құжат-
тарды 
қабылдау-
дан бас 
тарту тура-
лы  қолхат 
береді 

құжат-
тарды 
көрсе-
тілетін 
қызметті 
берушінің 
басшы-
сына 
ұсынады

құжат-
тарды 
көрсеті-
летін 
қызметті 
берушінің 
орындау-
шысына 
жол-
дайды

анықта-
маны 
көрсе-
тілетін 
қызметті 
берушінің 
басшы-
сына 
ұсынады

анықта-
маны 
көрсеті-
летін 
қызметті 
берушінің 
кеңсе 
қызмет-
керіне 
жол-
дайды

анықта-
маны
Мемле-
кеттік 
корпора-
цияға 
жолдай-
ды

анықта-
маны 
көрсеті-
летін 
қызметті 
алушыға 
неме-
се оның 
өкіліне 
береді 

5 Орындалу 
мерзімі

15 минут            
аспайды

1 жұмыс 
күні 
ішінде 
(құжат-
тарды 
қабылдау 
күні 
мемле-
кеттік 
қызмет 
көрсету 
мерзіміне 
кірмейді)

20 минут-
тан аспай-
ды

20минут-
тан 
аспайды

3 жұмыс 
күні 
ішінде

20 минут-
тан аспай-
ды

1 жұмыс 
күні 
ішінде

15 ми-
нуттан 
аспай-
ды

1 Рәсімнің
(іс-қимыл-
дың) нөмірі

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Құрылым-
дық 
бөлімше-
лердің атауы

Мемлекеттік 
корпорация  
қызметкері

Мемлекет-
тік корпора-
цияның 
жинақтау 
бөлімінің 
қызметкері

Көрсеті-
летін 
қызметті 
берушінің 
кеңсе                        
қызмет-
кері

Көрсеті-
летін 
қызметті 
берушінің 
басшысы

Көрсеті-
летін 
қызметті 
берушінің 
орындау-
шысы

Көрсеті-
летін 
қызметті 
беруші-
нің бас-
шысы

Көрсеті-
летін 
қызмет-
ті беру-
шінің 
кеңсе 
қызмет-
кері

Мемле-
кеттік 
корпора-
ция қыз-
меткері

3 Рәсімнің (іс-
қимылдың) 
атауы және 
олардың 
сипаттамасы 

құжаттарды 
тіркейді

құжат-
тарды 
көрсе-
тілетін 
қызметті 
берушіге 
жолдайды

құжат-
тарды 
тіркейді

құжат-
тарды 
қарайды

құжат-
тарды 
қарайды 
және 
анық-
таманы 
дайын-
дайды

анықта-
маға қол 
қояды 

анық-
таманы 
тіркейді

анықта-
маны 
тіркейді

4 Келесі 
рәсімді (іс-
қимылды) 
орындау-
ды бастау 
үшін негіз 
болатын 
мемлекеттік 
қызметті 
көрсету бой-
ынша рәсім
(іс-қимыл) 
нәтижесі

көрсетілетін 
қызметті 
алушыға 
тиісті 
құжаттар-
дың 
қабылдан-
ғаны немесе 
құжаттарды 
қабылдау-
дан бас тар-
ту тура-
лы қолхат 
береді 

құжаттар-
ды көрсеті-
летін 
қызметті 
берушінің 
басшысына 
ұсынады

құжат-
тарды 
көрсетіле-
тін 
қызметті 
берушінің 
орындау-
шы
сына жол-
дайды

анықта-
маны 
көрсеті-
летін 
қызметті 
берушінің 
басшы-
сына 
ұсынады

анықта-
маны 
көрсеті-
летін 
қызметті 
беруші-
нің кеңсе 
қызмет-
керіне 
жолдай-
ды

анықта-
маны 
Мемле-
кеттік 
кор-
пора-
цияға  
жолдай-
ды

анықта-
маны 
көрсе-
тілетін 
қызметті 
алушыға  
неме-
се оның 
өкіліне 
береді

5 Орындалу 
мерзiмi

15 минуттан 
аспайды

1 жұмыс 
күні ішінде 
(құжат-
тарды 
қабылдау 
күні 
мемлекет-
тік қызмет 
көрсету 
мерзіміне 
кірмейді)

30 минут-
тан аспай-
ды

30 минут-
тан аспай-
ды

1 жұмыс 
күні 
ішінде

30 ми-
нуттан 
аспайды

1 жұмыс 
күні 
ішінде

15 ми-
нуттан 
аспайды

8 
 

 

«Қорғаншылық жəне қамқоршылық жөнінде анықтамалар беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 

2- қосымша 
 
 

Əрбір рəсімнің   (іс-қимылдың)  ұзақтығы көрсетіле отырып,  құрылымдық бөлімшелер  
 (қызметкерлер) арасындағы рəсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы 

 
 
 
 
 
 

  

Мемлекеттік корпорация қызметкері: 
өзінің ЭЦҚ-сы арқылы порталда 
көрсетілетін қызметті алушының 

деректерін тіркеу, тиісті ақпараттық 
жүйеден анықтаманы басып шығару 

жəне көрсетілетін қызметті  
алушыға беру 

 (5 минуттан аспайды) 
 

 
Көрсетілетін қызметті алушы: 
құжаттарды  Мемлекеттік 

корпорацияға ұсыну 
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«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына жəне (немесе) ерікті 
 жинақтаушы зейнетақы қорына, банктерге, ішкі істер органдарына 

кəмелетке толмаған балалардың мүлкіне иелік ету жəне 
кəмелетке толмаған балаларға мұра ресімдеу үшін анықтамалар беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 
2- қосымша 

 
 

Əрбір рəсімнің   (іс-қимылдың)  ұзақтығы көрсетіле отырып,  құрылымдық бөлімшелер  
(қызметкерлер) арасындағы рəсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Көрсетілетін қызметті  
берушінің кеңсе қызметкері:    
анықтаманы тіркеу жəне  
Мемлекеттік корпорацияға  

жолдау                       
   (1 жұмыс күні ішінде) 

 Мемлекеттік корпорацияның 
жинақтау  

бөлімінің қызметкері: 
құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушіге жолдау      

(1 жұмыс күні ішінде, 
құжаттарды қабылдау күні 
мемлекеттік қызмет көрсету 

мерзіміне кірмейді) 

Көрсетілетін  
қызметті алушы:  
құжаттарды  

  Мемлекеттік корпорацияға 
ұсыну 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы:        
құжаттарды қарау  
жəне көрсетілетін  
қызметті берушінің 

орындаушысына жолдау    
(20 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті  
берушінің орындаушысы: 

 құжаттарды қарау, 
анықтаманы дайындау жəне 

көрсетілетін қызметті 
берушінің  басшысына ұсыну 

 (3 жұмыс күні ішінде) 

Мемлекеттік корпорация  
қызметкері: 

анықтаманы тіркеу жəне 
көрсетілетін қызметті 
алушыға немесе оның  

өкіліне беру  
(15 минуттан аспайды) 

 Мемлекеттік корпорация 
қызметкері: 

құжаттарды тіркеу жəне  
көрсетілетін қызметті 

алушыға тиісті құжаттардың 
қабылданғаны немесе 

құжаттарды қабылдаудан бас 
тарту туралы қолхат беру       

(15 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті  
берушінің кеңсе қызметкері: 
құжаттарды тіркеу жəне 
көрсетілетін қызметті 

берушінің басшысына ұсыну 
(20 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы:     

анықтаманы 
көрсетілетін қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдау     

(20 минуттан аспайды) 
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«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына жəне (немесе) ерікті 
 жинақтаушы зейнетақы қорына, банктерге, ішкі істер органдарына 

кəмелетке толмаған балалардың мүлкіне иелік ету жəне 
кəмелетке толмаған балаларға мұра ресімдеу үшін анықтамалар беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 
3- қосымша 

 
 

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

 
 
 
      
           

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Көрсетілетін қызметті алушы:  
порталда  тіркеледі жəне көрсетілетін қызметті алушының  

ЭЦҚ-сы қойылған  электрондық сұраныс пен құжаттарды жолдайды 

Көрсетілетін  қызметті берушінің орындаушысы: 
электрондық сұраныс пен құжаттарды қабылдайды, көрсетілетін қызметті 

алушының  «жеке кабинетіне» мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесін алу күні 
көрсетіле отырып, электрондық сұраныс пен құжаттардың қабылданғандығы 

туралы хабарлама жолданады 
(20 минуттан аспайды)

Көрсетілетін  қызметті берушінің кеңсе қызметкері:  
құжаттарды тіркейді жəне көрсетілетін  қызметті берушінің  

басшысына ұсынады 
 (20 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін  қызметті берушінің басшысы: 
құжаттарды қарайды жəне көрсетілетін  қызметті берушінің  

орындаушысына жолдайды 
(20  минуттан аспайды)

Көрсетілетін  қызметті берушінің орындаушысы: 
құжаттарды қарайды, анықтаманы дайындайды жəне көрсетілетін   

қызметті берушінің басшысына ұсынады  
(3 жұмыс күні ішінде) 

Көрсетілетін  қызметті берушінің басшысы: 
анықтамаға қол қояды жəне көрсетілетін қызметті  

берушінің орындаушысына  жолдайды 
(20 минуттан аспайды)  

Көрсетілетін  қызметті берушінің орындаушысы: 
мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін тіркейді жəне  көрсетілетін  

қызметті алушының «жеке кабинетіне» жолдайды 
(20 минуттан аспайды)
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 «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына жəне (немесе) ерікті 
 жинақтаушы зейнетақы қорына, банктерге, ішкі істер органдарына 

кəмелетке толмаған балалардың мүлкіне иелік ету жəне 
кəмелетке толмаған балаларға мұра ресімдеу үшін анықтамалар беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 
4- қосымша 

 
 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 минуттан аспайды 
 
 

Шартты белгілемелер: 

 

  

 

Көрсетілетін 
қызметті алушы 
 

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
кеңсе 

қызметкері 

құжаттарды   
Мемлекеттік 
корпорацияға 
ұсынады 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысы 

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 

орындаушысы 

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысы 

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
кеңсе 

қызметкері 

 құжаттарды 
қарайды жəне 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 

орындаушысына 
жолдайды 

20 минуттан 
аспайды 

 
  
құжаттарды 
қарайды, 

анықтаманы 
дайындайды 

жəне 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысына 
ұсынады 

3 жұмыс  
күні ішінде 

 анықтамаға 
қол қояды 
жəне 

көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
кеңсе         

қызметкеріне 
жолдайды 

20 минуттан 
аспайды 

 анықтаманы 
тіркейді жəне 
Мемлекеттік 
корпорацияға 
жолдайды 

   Мемлекеттік корпорация  
қызметкері 

 Мемлекеттік 
корпорация 
жинақтау 
бөлімінің 
қызметкері 

Мемлекеттік 
корпорация     
қызметкері 

 

құжаттарды тіркейді жəне 
көрсетілетін қызметті 

алушыға тиісті 
құжаттардың  
қабылданғаны           

туралы қолхат береді 

құжаттарды 
көрсетілетін 
қызметті 
берушіге 
жолдайды 

1 жұмыс 
күні ішінде 

анықтаманы 
тіркейді жəне 
көрсетілетін 
қызметті 
алушыға 

немесе оның 
өкіліне береді 

15 минуттан 
аспайды 

құжаттарды 
тіркейді 
жəне 

көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысына 
ұсынады 

20 минуттан 
аспайды

құжаттарды қабылдаудан 
бас тартады жəне 
құжаттарды 

қабылдаудан бас тарту 
туралы қолхат береді 

1 жұмыс күні 
ішінде, 

құжаттарды 
қабылдау күні 
мемлекеттік 

қызмет көрсету 
мерзіміне 
кірмейді 

 

15 минуттан 
аспайды 

ИƏ 

ЖОҚ 

15 минуттан     
аспайды 
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Шартты белгілемелер: 
 
            

- мемлекеттік қызмет көрсетудің басталуы немесе аяқталуы; 
 

 
- көрсетілетін қызметті алушы рəсімінің (іс-қимылының) жəне (немесе) көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық  бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің),  өзге ұйымдардың немесе  комиссиялардың атауы; 
 

 
-       таңдау нұсқасы; 
 
 
-       келесі рəсімге (іс-қимылға) өту. 

 
 

 

 

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017  жылғы «31» мамырдағы № 798  қаулысына

4-қосымша

Қызылорда облысы әкімдігінің
2015 жылғы «2» қазандағы № 179 қаулысымен

бекітілген 
 

«Кәмелетке толмаған балаларға меншік құқығында тиесілі мүлікпен жасалатын 
мәмілелерді ресімдеу үшін қорғаншылық немесе қамқоршылық бойынша функцияларды 

жүзеге асыратын органдардың анықтамаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы  ережелер
1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: аудандардың және облыстық маңызы бар қаланың, білім бөлімдері 

(бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші). 
Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін  қызмет нәтижелерін беру:
1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының коммерциялық емес қоғамы (бұдан 
әрі – Мемлекеттік корпорация);
2) www.e.gov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады. 
2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны - электрондық (ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде. 
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі - «Отбасы және балалар саласында көрсетілетін мемлекеттік 

қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 
13 сәуірдегі № 198 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде  № 11184 болып 
тіркелген) бекітілген «Кәмелетке толмаған балаларға меншік құқығында тиесілі мүлікпен жасалатын мәмілелерді 
ресімдеу үшін қорғаншылық немесе қамқоршылық бойынша функцияларды жүзеге асыратын органдардың 
анықтамаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі - стандарт) 1-қосымшасына сәйкес 
нысан бойынша кәмелетке толмаған балаларға меншік құқығында тиесілі мүлікпен жасалатын мәмілелерді ресімдеу 
үшін қорғаншылық немесе қамқоршылық бойынша функцияларды жүзеге асыратын органдардың жылжымай-
тын мүліктің орналасқан жері бойынша беретін анықтамасы (бұдан әрі – анықтама) не стандарттың 10-тармағында 
көрсетілген жағдайларда және негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап 
(бұдан әрі - бас тарту туралы дәлелді жауап).

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

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін қағаз жеткізгіште алу үшін өтініш берген 
жағдайда мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі электрондық форматта ресімделеді, қағазға басып шығарылады, 
көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының қолымен және мөрімен расталады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» 
көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) қол 
қойылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

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

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті 
алушының  Мемлекеттік корпорацияға стандарттың 2, 3 - қосымшаларына сәйкес нысан бойынша өтініш ұсынуы неме-
се портал арқылы электрондық құжат нысанындағы сұраныс жолдауы.

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

1) көрсетілетін қызметті алушы  Мемлекеттік корпорацияға стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттарды 
ұсынады;

Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті 
берушіге мемлекеттік қызмет көрсету кезінде заңмен қорғалатын құпияны қамтитын ақпараттық жүйедегі мәліметтерді 
пайдалануға келісімін береді;

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға тиісті 
құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат береді немесе көрсетілетін қызметті алушы стандарттың  9-тармағында 
көрсетілген құжаттардың толық емес топтамасын ұсынған жағдайда,  Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды 
қабылдаудан бас тартады және стандарттың 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тар-
ту туралы  қолхат береді (он бес минуттан аспайды);

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

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

 5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің орында-
ушысына жолдайды (жиырма минуттан аспайды);

 6) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттарды қарайды, анықтаманы дайындайды немесе бас тар-
ту туралы дәлелді жауапты дайындайды және анықтаманы немесе дәлелді бас тартуды көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады (үш жұмыс күні ішінде);

 7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы анықтамаға немесе бас тарту туралы дәлелді жауапқа қол қояды және 
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкеріне жолдайды (жиырма минуттан аспайды);

 8) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері анықтаманы немесе бас тарту туралы дәлелді жауапты 
тіркейді және Мемлекеттік корпорацияға  жолдайды (бір жұмыс күні ішінде);

 9) Мемлекеттік  корпорация   қызметкері  анықтаманы   немесе  бас тарту туралы дәлелді жауапты тіркейді  және 
көрсетілетін қызметті алушыға немесе нотариалды расталған сенімхат бойынша оның өкіліне береді (он бес минут-
тан аспайды).

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

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

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

1)  Мемлекеттік корпорация қызметкері;
2)  Мемлекеттік корпорацияның  жинақтау бөлімінің қызметкері;
3)  көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
4)  көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
5)  көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы.
8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) 

арасындағы рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы регламенттің 2-қосымшасында келтірілген.
9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) рәсімдері (іс-қимылдары), өзара іс-қимылдары  реттілігінің толық сипаттамасы, сондай-ақ өзге 
де көрсетілетін қызметті берушілер және (немесе)  Мемлекеттік корпорациямен өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттама-
сы осы регламенттің 4-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында 
көрсетілген. 

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

4.  Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану тәртібінің сипаттамасы
10. Мемлекеттік қызметті портал арқылы көрсету кезіндегі көрсетілетін қызметті беруші мен көрсетілетін 

қызметті алушы рәсімдерінің (іс-қимылдарының) кезектілігі мен жүгіну тәртібінің сипаттамасы:
1) көрсетілетін қызметті алушы  порталда тіркеледі және көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы қойылған 

электрондық құжат нысанындағы сұраныс (бұдан әрі – электрондық сұраныс) пен стандарттың   9-тармағына сәйкес 
құжаттарды жолдайды;

2) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы электрондық сұраныс пен құжаттарды қабылдайды, 
көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін алу күні көрсетіле 
отырып, электрондық сұраныс пен құжаттардың қабылданғандығы туралы хабарлама жолданады (жиырма минуттан 
аспайды);

3) электрондық сұраныс пен құжаттарды қабылданғаннан кейін мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің өзара іс-қимылы осы регламенттің 6-тармағының 4-7) 
тармақшаларына сәйкес жүзеге асырылады;

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

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

1 Рәсімнің
(іс-қимыл-
дың) нөмірі

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Құрылым-
дық 
бөлімше-
лердің 
атауы

Мемле-
кеттік кор-
порация  
қыз-
меткері

Мемле-
кеттік 
корпора-
цияның 
жинақтау 
бөлімінің 
қызмет-
кері

Көрсеті-
летін 
қызметті 
берушінің 
кеңсе   
қызметкері

Көрсе-
тілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысы

Көрсе-
тілетін 
қызметті 
берушінің 
орындау-
шысы

Көрсеті-
летін 
қызметті 
беруші-
нің бас-
шысы

Көрсеті-
летін 
қызметті 
беруші-
нің кеңсе                        
қызмет-
кері

Мемле-
кеттік    
корпо-
рация    
қызмет-
кері

3 Рәсімнің
(іс-қимыл-
дың) ата-
уы және 
олардың си-
паттамасы 

құжат-
тарды 
тіркейді

құжат-
тарды 
көрсе-
тілетін 
қызметті 
берушіге 
жолдай-
ды

құжаттарды 
тіркейді

құжат-
тарды 
қарайды

құжат-
тарды 
қарайды 
және  
анықта-
маны не-
месе бас 
тарту ту-
ралы 
дәлелді 
жауап-
ты дайын-
дайды

анықта-
маға не-
месе бас 
тарту ту-
ралы 
дәлелді 
жауапқа 
қол 
қояды 

анықта-
маны не-
месе бас 
тарту 
туралы 
дәлелді 
жауапты 
тіркейді

анықта-
маны 
немесе 
бас 
тарту 
туралы 
дәлелді 
жауапты 
тіркейді

4 Келесі 
рәсімді
(іс-қимылды) 
орындау-
ды бастау 
үшін негіз 
болатын 
мемлекеттік 
қызметті 
көрсету бой-
ынша рәсім 
(іс-қимыл) 
нәтижесі

көрсе-
тілетін 
қызметті 
алушыға 
тиісті 
құжаттар-
дың 
қабылдан-
ғаны не-
месе құжат-
тарды 
қабылдау-
дан бас 
тарту 
туралы 
қолхат 
береді                                                              

құжаттарды 
көрсеті-
летін 
қызметті 
берушінің 
басшысына 
ұсынады

құжат-
тарды 
көрсеті-
летін 
қызметті 
беру-
шінің 
орын-
даушы-
сына жол-
дайды

анықта-
маны не-
месе бас 
тарту 
туралы 
дәлелді 
жауапты 
көрсеті-
летін 
қызметті 
берушінің 
басшы-
сына 
ұсынады

анықта-
маны не-
месе бас 
тарту 
туралы 
дәлелді 
жауапты 
көрсеті-
летін 
қызметті 
берушінің 
кеңсе      
қызмет-
керіне 
жол-
дайды

анықта-
маны не-
месе бас 
тарту ту-
ралы 
дәлелді 
жауапты 
Мемле-
кеттік 
корпора-
цияға  
жол-
дайды

анықта-
маны 
немесе 
бас 
тарту 
туралы 
дәлелді 
жауапты 
көрсеті-
летін 
қызметті 
алушыға 
неме-
се оның 
өкіліне 
береді

5 Орындалу 
мерзiмi

15 ми-
нуттан 
аспайды

1 жұмыс 
күні 
ішінде, 
құжат-
тарды 
қабыл-
дау күні  
мемлекет-
тік 
қызмет 
көрсету 
мерзі-
міне 
кірмейді

20 минуттан 
аспайды

20 ми-
нуттан 
аспайды

3 жұмыс 
күні 
ішінде

20 минут-
тан аспай-
ды

1 жұмыс 
күні 
ішінде

15 
минут-
тан 
аспай-
ды

«Кәмелетке толмаған балаларға меншік құқығында тиесілі мүлікпен
жасалатын мәмілелерді ресімдеу үшін қорғаншылық немесе қамқоршылық

 бойынша функцияларды жүзеге асыратын органдардың анықтамаларын беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне

1- қосымша

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

берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы
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«Кəмелетке толмаған балаларға меншік құқығында тиесілі мүлікпен 
жасалатын мəмілелерді ресімдеу үшін қорғаншылық немесе қамқоршылық 

 бойынша функцияларды жүзеге асыратын органдардың анықтамаларын беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 

2- қосымша 
 
 

Əрбір рəсімнің   (іс-қимылдың)  ұзақтығы көрсетіле отырып,  құрылымдық бөлімшелер  
(қызметкерлер) арасындағы рəсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Көрсетілетін қызметті  
берушінің кеңсе қызметкері:     
анықтаманы немесе бас тарту 

туралы дəлелді жауапты 
тіркеу жəне   Мемлекеттік 
корпорацияға жолдау           

   (1  жұмыс күні ішінде)  Мемлекеттік корпорацияның 
жинақтау  

бөлімінің қызметкері: 
құжаттарды көрсетілетін  
қызметті берушіге жолдау      

(1 жұмыс күні ішінде, 
құжаттарды қабылдау күні 
мемлекеттік қызмет көрсету 

Көрсетілетін  
қызметті алушы:  
құжаттарды  

Мемлекеттік корпорацияға  
ұсыну 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы:       
құжаттарды қарау  
жəне көрсетілетін  
қызметті берушінің 
орындаушысына 

жолдау 
(20 минуттан аспайды)

Көрсетілетін қызметті  
берушінің орындаушысы: 

 құжаттарды қарау, 
анықтаманы  немесе бас тарту 

туралы дəлелді жауапты 
дайындау жəне көрсетілетін 

қызметті берушінің басшысына 
ұсыну 

(3 жұмыс күні ішінде) 

 Мемлекеттік корпорация 
қызметкері: 

анықтаманы немесе бас тарту 
туралы дəлелді жауапты 
тіркеу жəне көрсетілетін 
қызметті алушыға немесе 

оның өкіліне беру              
(15 минуттан аспайды) 

Мемлекеттік корпорация  
қызметкері: 

құжаттарды тіркеу жəне  
көрсетілетін қызметті 

алушыға тиісті құжаттардың 
қабылданғаны немесе 

құжаттарды қабылдаудан бас 
тарту туралы қолхат беру       

(15 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті  
берушінің кеңсе қызметкері: 
құжаттарды тіркеу жəне 
көрсетілетін қызметті 

берушінің басшысына ұсыну 
(20 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы:     
анықтамаға немесе бас 
тарту туралы дəлелді 
жауапқа қол қою жəне 
көрсетілетін қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдау      

(20 минуттан аспайды) 

(Жалғасы 4-бетте)
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«Кəмелетке толмаған балаларға меншік құқығында тиесілі мүлікпен 
жасалатын мəмілелерді ресімдеу үшін қорғаншылық немесе қамқоршылық 

 бойынша функцияларды жүзеге асыратын органдардың анықтамаларын беру» 
  мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 

4- қосымша 
 
 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес процестерінің анықтамалығы 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 минуттан аспайды 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Көрсетілетін 
қызметті алушы
 

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
кеңсе 

қызметкері 

құжаттарды 
Мемлекеттік 
корпорацияға 
ұсынады 

 
 

 

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысы 

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 

орындаушысы 

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысы 

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
кеңсе 

қызметкері 

 құжаттарды 
қарайды жəне 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 

орындаушысына
жолдайды 

20 минуттан 
аспайды 

 
  
құжаттарды 
қарайды, 

анықтаманы 
немесе бас 
тарту туралы 

дəлелді 
жауапты 

дайындайды 
жəне 

көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысына 
ұсынады 

3 жұмыс  
күні ішінде 

 анықтамаға 
немесе бас 
тарту туралы 

дəлелді 
жауапқа қол 
қояды жəне 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
кеңсе         

қызметкеріне 
жолдайды 

20 минуттан 
аспайды 

 

 анықтаманы 
немесе бас 
тарту туралы 

дəлелді 
жауапты 

тіркейді жəне 
Мемлекеттік 
корпорацияға 
жолдайды 

      Мемлекеттік корпорация  
қызметкері 

 Мемлекеттік 
корпорация 
жинақтау 
бөлімінің 
қызметкері 

Мемлекеттік 
корпорация 
қызметкері 

 

құжаттарды тіркейді жəне 
көрсетілетін қызметті 

алушыға тиісті 
құжаттардың 

қабылданғаны туралы 
қолхат береді 

құжаттарды 
көрсетілетін 
қызметті 
берушіге 
жолдайды 

1 жұмыс 
күні ішінде 

анықтаманы 
бас тарту 

туралы дəлелді 
жауапты 

тіркейді жəне 
көрсетілетін 
қызметті 
алушыға 

немесе оның 
өкіліне береді 

15 минуттан 
аспайды 

 

құжаттарды 
тіркейді жəне 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысына 
ұсынады 

20 минуттан 
аспайды

құжаттарды қабылдаудан 
бас тартады жəне 

құжаттарды қабылдаудан 
бас тарту туралы қолхат 

береді 
 

 1 жұмыс 
күні ішінде, 
құжаттарды 
қабылдау 
күні 

мемлекеттік 
қызмет 
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Қызылорда облысы әкімдігінің
2017  жылғы «31» мамырдағы  № 798  қаулысына

5-қосымша

Қызылорда облысы әкімдігінің
2015 жылғы «2» қазандағы № 179 қаулысымен

бекітілген 
 

«Қамқоршыларға немесе қорғаншыларға жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап-бағуға жәрдемақы тағайындау»

 мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер
1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: аудандардың және облыстық маңызы бар қаланың білім бөлімдері 

(бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші). 
Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижелерін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының коммерциялық емес қоғамы (бұдан әрі – 

Мемлекеттік корпорация);
3) www.e.gov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны - электрондық (ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде. 
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі - «Отбасы және балалар саласында көрсетілетін мемлекеттік 

қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 
13 сәуірдегі № 198 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде    № 11184 болып 
тіркелген) бекітілген «Қамқоршыларға немесе қорғаншыларға жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап-бағуға жәрдемақы тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының (бұдан әрі  - стандарт) 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша қамқоршыларға немесе қорғаншыларға 
жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап-бағуға 
жәрдемақы тағайындау туралы шешім (бұдан әрі –шешім).

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну нысаны - электрондық және (немесе) қағаз түрінде.
Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін қағаз жеткізгіште алу үшін өтініш бер-

ген жағдайда, мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі электрондық форматта ресімделеді, қағазға басып шығарылады, 
көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының қолымен және мөрімен расталады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» 
көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) қол 
қойылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

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

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушы-
ның көрсетілетін қызметті берушіге немесе  Мемлекеттік корпорацияға стандарттың 2-қосымшасына сәйкес өтініш 
ұсынуы немесе портал арқылы электрондық құжат нысанындағы сұраныс жолдауы.

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

1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттарды 
ұсынады;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға тиісті 
құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат береді және құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады (отыз минуттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің орында-
ушысына жолдайды (отыз минуттан аспайды);

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттарды қарайды, заңнамамен белгіленген тәртіпке сәйкес 
шешім жобасын дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (сегіз жұмыс күні  ішінде);

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы шешімге қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдайды (отыз минуттан аспайды);

6) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері шешімді тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға 
шешімнің көшірмесін береді (отыз минуттан аспайды);

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

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

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

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3)  көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы;
4)  Мемлекеттік корпорация қызметкері;
5)  Мемлекеттік корпорация жинақтау бөлімінің қызметкері.
8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) 

арасындағы рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы регламенттің 3-қосымшасында келтірілген.
9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) рәсімдері (іс-қимылдары), өзара іс-қимылдары  реттілігінің толық сипаттамасы, сондай-ақ өзге 
көрсетілетін қызметті берушілер және (немесе) Мемлекеттік корпорацияның  өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттама-
сы осы регламенттің 5-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында 
көрсетілген. 

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

4.  Мемлекеттік корпорациямен және (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен өзара
іс-қимыл тәртібінің, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді 

пайдалану тәртібінің сипаттамасы  
10. Мемлекеттік корпорациямен және (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті берушілерге жүгіну тәртібінің си-

паттамасы, көрсетілетін қызметті алушының өтінішін өңдеу ұзақтығы, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсетудің 
нәтижесін  Мемлекеттік корпорация арқылы алу процесінің сипаттамасы, оның ұзақтығы: 

1) көрсетілетін қызметті алушы Мемлекеттік корпорацияға стандарттың  9-тармағына сәйкес құжаттарды  
ұсынады;

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға тиісті 
құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат береді немесе көрсетілетін қызметті алушы стандарттың   9-тармағында 
көрсетілген құжаттардың толық емес топтамасын ұсынған жағдайда, Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды 
қабылдаудан бас тартады және стандарттың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тар-
ту туралы  қолхат береді (он бес минуттан аспайды);

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

4) құжаттар қабылдағаннан кейін мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимылы осы регламенттің 6-тармағының 2-5) тармақ-
шаларына сәйкес жүзеге асырылады;

5) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері шешімді тіркейді және Мемлекеттік корпорацияға шешімнің 
көшірмесін жолдайды (бір жұмыс күні ішінде);

6)  Мемлекеттік корпорация қызметкері шешімнің көшірмесін тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға неме-
се нотариалды расталған сенімхат бойынша оның өкіліне береді (он бес минуттан аспайды).

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

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

1) көрсетілетін қызметті алушы порталда тіркеледі және көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы қойылған 
электрондық құжат нысанындағы сұраныс (бұдан әрі – электрондық сұраныс) пен стандарттың 9-тармағына сәйкес 
құжаттарды жолдайды;

2) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы электрондық сұраныс пен құжаттарды қабылдайды, 
көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін алу күні көрсетіле 
отырып, электрондық сұраныс пен құжаттардың қабылданғандығы туралы  хабарлама  жолданады (отыз минуттан 
аспайды);

3) электрондық сұраныс пен  құжаттарды қабылдағаннан кейін мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсеті-
летін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимылы осы регламенттің 
6-тармағының 2-5) тармақшаларына сәйкес жүзеге асырылады;

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

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

1 Рәсімнің
(іс-қимылдың) 
нөмірі

1 2 3 4 5

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 
атауы

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің кеңсе 
қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
орындау-
шысы

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 
кеңсе қызметкері

3 Рәсімнің (іс-
қимылдың) атауы 
және олардың 
сипаттамасы 

құжаттарды 
тіркейді және 
көрсетілетін 
қызметті 
алушыға тиісті 
құжаттардың 
қабылданғаны 
туралы қолхат 
береді

құжаттарды 
қарайды

құжаттарды 
қарайды және 
шешімнің жо-
басын дайын-
дайды 

шешімге қол 
қояды

шешімді
тіркейді

4 Келесі рәсімді
(іс-қимылды) орын-
дауды бастау 
үшін негіз бола-
тын мемлекеттік 
қызметті көрсету 
бойынша рәсім (іс-
қимыл) нәтижесі

құжаттарды 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысына 
ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
орындаушы-
сына жол-
дайды

шешімнің 
жобасын 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысына 
ұсынады 

шешімді 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
кеңсе 
қызметкеріне  
жолдайды

шешімнің 
көшірмесін
көрсетілетін 
қызметті 
алушыға береді

5 Орындалу мерзiмi 30 минуттан 
аспайды

30 минуттан 
аспайды

8 жұмыс күні 
ішінде

30 минуттан 
аспайды

30 минуттан 
аспайды

«Қамқоршыларға немесе қорғаншыларға жетім баланы (жетім балаларды)
 және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды)

 асырап-бағуға жәрдемақы тағайындау»
 мемлекеттік көрсетілетін  қызмет регламентіне

1-қосымша

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

бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы

1 Рәсімнің
(іс-қимылдың) 
нөмірі

1 2 3 4 5

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 
атауы

Мемлекеттік 
корпорация  
қызметкері

 Мемлекеттік 
корпорацияның 
жинақтау 
бөлімінің 
қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
кеңсе                   
қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
орындау-
шысы

3 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) 
атауы және 
олардың сипат-
тамасы 

құжаттарды 
тіркейді құжаттарды 

көрсетілетін 
қызметті берушіге 
жолдайды

құжаттарды 
тіркейді

құжаттарды 
қарайды

құжаттарды 
қарайды 
және 
шешімнің 
жобасын 
дайын-
дайды 

4 Келесі рәсімді
 (іс-қимылды) 
орындауды ба-
стау үшін негіз 
болатын 
мемлекеттік 
қызметті көрсету 
бойынша рәсім 
(іс-қимыл) 
нәтижесі

 көрсетілетін 
қызметті 
алушыға тиісті 
құжаттардың 
қабылданғаны не-
месе құжаттарды 
қабылдаудан бас 
тарту туралы  
қолхат береді 

құжаттарды 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысына 
ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 
қызметті берушінің 
орындаушысына 
жолдайды

шешімнің 
жобасын 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысына 
ұсынады 

5 Орындалу 
мерзімі

15 минуттан                         
аспайды

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

30 минуттан 
аспайды

30 минуттан 
аспайды

8 жұмыс күні 
ішінде

«Қамқоршыларға немесе қорғаншыларға жетім баланы (жетім балаларды)
 және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды)

 асырап-бағуға жәрдемақы тағайындау»
 мемлекеттік көрсетілетін  қызмет регламентіне

2-қосымша

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша 
рәсім (іс-қимыл) нәтижесінің (рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа 

құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы

1 Рәсімнің
(іс-қимылдың) 
нөмірі

6 7 8

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 
атауы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе қызметкері

Мемлекеттік корпорация  
қызметкері

3 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) ата-
уы және олардың 
сипаттамасы 

шешімге қол қояды шешімді  тіркейді шешімнің көшірмесін  тіркейді

4 Келесі рәсімді
(іс-қимылды) орын-
дауды бастау үшін 
негіз болатын 
мемлекеттік 
қызметті көрсету 
бойынша рәсім 
(іс-қимыл) нәтижесі

шешімді көрсетілетін 
қызметті берушінің 
кеңсе қызметкеріне  
жолдайды

шешімнің көшірмесін    
Мемлекеттік корпорацияға 
жолдайды

шешімнің көшірмесін  
көрсетілетін қызметті алушыға  
немесе оның өкіліне береді 

5 Орындалу мерзімі 30 минуттан аспайды 1 жұмыс күні ішінде 15 минуттан аспайды

кестенің жалғасы:
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«Қамқоршыларға немесе қорғаншыларға жетім баланы (жетім балаларды) 
 жəне ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) 

 асырап-бағуға жəрдемақы тағайындау» 
 мемлекеттік көрсетілетін  қызмет регламентіне 

3-қосымша 
 
 

Əрбір рəсімнің   (іс-қимылдың)  ұзақтығы көрсетіле отырып,  құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы 
 рəсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы  

 
Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде: 
 

 
 
 
 
 

  

Көрсетілетін қызметті берушінің  
кеңсе қызметкері:  

құжаттарды тіркеу,  көрсетілетін 
қызметті алушыға тиісті 

құжаттардың қабылданғаны 
туралы қолхат беру жəне 

құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсыну 

(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы: 

құжаттарды қарау жəне 
көрсетілетін қызметті 

берушінің орындаушысына 
жолдау 

(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті  
берушінің орындаушысы:  

құжаттарды қарау, шешімнің жобасын  
дайындау жəне көрсетілетін қызметті 

берушінің басшысына ұсыну 
(8 жұмыс күні ішінде) 

Көрсетілетін қызметті  
берушінің  кеңсе қызметкері:  

шешімді тіркеу жəне көрсетілетін қызметті  
алушыға шешімнің көшірмесін беру 

(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы: 
шешімге қол қою жəне 
көрсетілетін қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдау 

(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін  
қызметті алушы:   
құжаттарды 

көрсетілетін қызметті 
берушіге ұсыну  
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Көрсетілетін қызметті алушы  Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 

 

 

 Мемлекеттік корпорация 
қызметкері: 

шешімнің көшірмесін тіркеу жəне 
көрсетілетін қызметті алушыға 

немесе оның өкіліне беру             
(15 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін 
қызметті алушы: 
құжаттарды  
Мемлекеттік 

корпорацияға ұсыну 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы:          
құжаттарды қарау  
жəне көрсетілетін  
қызметті берушінің 

орындаушысына жолдау     
(30  минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті  
берушінің орындаушысы:  

құжаттарды қарау, шешімнің жобасын  
дайындау жəне көрсетілетін қызметті 

берушінің басшысына ұсыну 
(8 жұмыс күні ішінде) 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы: 
шешімге қол қою жəне 
көрсетілетін қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдау 

(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті  
берушінің  кеңсе қызметкері:  

шешімді тіркеу жəне  
 Мемлекеттік корпорацияға 
шешімнің көшірмесін жолдау          

  (1  жұмыс күні ішінде) 

Көрсетілетін қызметті  
берушінің  кеңсе қызметкері: 

құжаттарды тіркеу жəне көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсыну 

(30 минуттан аспайды) 

Мемлекеттік корпорация  қызметкері: 
құжаттарды тіркеу жəне  

көрсетілетін қызметті алушыға  
тиісті құжаттардың қабылданғаны 
немесе құжаттарды қабылдаудан  
бас тарту туралы қолхат беру            

(15 минуттан аспайды) 

Мемлекеттік корпорацияның  
жинақтау  

бөлімінің қызметкері: 
құжаттарды көрсетілетін  
қызметті берушіге жолдау              

(1 жұмыс күні ішінде, құжаттарды 
қабылдау күні мемлекеттік қызмет 

көрсету мерзіміне кірмейді) 
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«Қамқоршыларға немесе қорғаншыларға жетім баланы (жетім балаларды) 
 жəне ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) 

 асырап-бағуға жəрдемақы тағайындау» 
 мемлекеттік көрсетілетін  қызмет регламентіне 

4-қосымша 
 
 

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

 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Көрсетілетін қызметті алушы:  
порталда  тіркеледі жəне көрсетілетін қызметті алушының                 

ЭЦҚ-сы қойылған электрондық сұраныс пен құжаттарды жолдайды 

Көрсетілетін  қызметті берушінің орындаушысы: 
электрондық сұраныс пен құжаттарды қабылдайды, көрсетілетін қызметті 

алушының  «жеке кабинетіне» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нəтижесін алу күні көрсетіле отырып, электрондық сұраныс пен 
құжаттардың қабылданғаны туралы хабарлама  жолданады 

 (30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін  қызметті берушінің кеңсе қызметкері:  
құжаттарды тіркейді жəне көрсетілетін   
қызметті берушінің басшысына ұсынады 

 (30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін  қызметті берушінің басшысы: 
құжаттарды қарайды жəне көрсетілетін  

 қызметті берушінің орындаушысына жолдайды 
 (30  минуттан аспайды) 

Көрсетілетін  қызметті берушінің орындаушысы: 
құжаттарды қарайды, шешімнің жобасын  дайындайды жəне көрсетілетін 

қызметті берушінің басшысына ұсынады 
(8 жұмыс күні ішінде) 

Көрсетілетін  қызметті берушінің орындаушысы: 
мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін тіркейді жəне  көрсетілетін  

қызметті алушының «жеке кабинетіне» жолдайды 
(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін  қызметті берушінің басшысы: 
шешімге қол қояды жəне көрсетілетін қызметті берушінің 

орындаушысына  жолдайды 
(30 минуттан аспайды) 
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«Қамқоршыларға немесе қорғаншыларға жетім баланы (жетім балаларды) 
 жəне ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) 

 асырап-бағуға жəрдемақы тағайындау» 
 мемлекеттік көрсетілетін  қызмет регламентіне 

5-қосымша 
 
 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы 
 

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Көрсетілетін 
қызметті алушы
 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің 

орындаушысы 
 

құжаттарды 
көрсетілетін 
қызметті 
берушіге 
ұсынады 

 
 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы 

 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 
қызметкері 

 

 шешімге қол қояды 
жəне көрсетілетін 
қызметті берушінің 
кеңсе қызметкеріне 

жолдайды 

30 минуттан 
аспайды 

 шешімді тіркейді жəне 
көрсетілетін қызметті 
алушыға шешімнің 
көшірмесін береді 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе қызметкері 

 

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысы 

құжаттарды тіркейді, 
көрсетілетін қызметті 

алушыға тиісті 
құжаттардың 

қабылданғаны туралы 
қолхат береді жəне 

құжаттарды  көрсетілетін 
қызметті берушінің        
басшысына ұсынады 

құжаттарды 
 қарайды жəне 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 

орындаушысына
жолдайды 

30 минуттан 
аспайды 

құжаттарды 
қарайды, шешімнің 

жобасын  
дайындайды жəне 

көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына 
ұсынады 

8 жұмыс 
күні ішінде 

30 минуттан 
аспайды 30 минуттан 

аспайды 

ИƏ 
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Көрсетілетін қызметті алушы   Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Көрсетілетін  
қызметті алушы 

 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 
кеңсе қызметкері 

 

құжаттарды  
Мемлекеттік 
корпорацияға 
ұсынады 

 
 

 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы 
 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

құжаттарды 
қарайды жəне 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 

орындаушысына 
жолдайды 

30 минуттан 
аспайды 

   құжаттарды қарайды, 
шешімнің жобасын  
дайындайды жəне 

көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады 

8 жұмыс  
күні ішінде 

    Мемлекеттік корпорация      
қызметкері 

  Мемлекеттік 
корпорация 

жинақтау бөлімінің 
қызметкері 

құжаттарды тіркейді жəне 
көрсетілетін қызметті 

алушыға тиісті құжаттардың 
қабылданғаны              

туралы қолхат береді 

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушіге 
жолдайды 

құжаттарды 
тіркейді жəне 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысына 
ұсынады 

30 минуттан 
аспайды

құжаттарды қабылдаудан 
бас тартады жəне 

құжаттарды қабылдаудан 
бас тарту туралы қолхат 

береді 

1 жұмыс күні 
ішінде, 

құжаттарды 
қабылдау күні 
мемлекеттік 

қызмет көрсету 
мерзіміне 
кірмейді 

 

15 минуттан 
аспайды 

ИƏ 

ЖОҚ

15 минуттан      
аспайды

 

55 
 

 

кестенің  жалғасы: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе қызметкері 

 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы 

 

Мемлекеттік 
корпорация   
қызметкері 

 
 

   шешімге қол қояды жəне 
көрсетілетін қызметті 

берушінің кеңсе          
қызметкеріне жолдайды 

30 минуттан 
аспайды 

 шешімді тіркейді         
жəне  Мемлекеттік 

корпорацияға шешімнің 
көшірмесін  жолдайды 

1 жұмыс күні 
ішінде 

 шешімнің 
көшірмесін    
тіркейді жəне 
көрсетілетін 

қызметті алушыға 
немесе оның өкіліне 

береді 

15 минуттан 
аспайды 

кестенің  жалғасы:
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Шартты белгілемелер: 
  
            

- мемлекеттік қызмет көрсетудің басталуы немесе аяқталуы; 

 
 

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

 
 
 
-       таңдау нұсқасы; 

 
-       келесі рəсімге (іс-қимылға) өту

 

 

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017  жылғы «31» мамырдағы  № 798  қаулысына

6-қосымша

Қызылорда облысы әкімдігінің
2015 жылғы «2» қазандағы № 179 қаулысымен

бекітілген

«Баланы (балаларды) патронаттық тәрбиелеуге беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер
1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: аудандардың және облыстық маңызы бар қаланың білім бөлімдері (бұдан 

әрі – көрсетілетін қызметті беруші). 
Мемлекеттік қызмет көрсету үшін өтініштерді қабылдау:   
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «электрондық үкіметтің»    www. egov. kz    веб-порталы   ( бұдан  әрі  –  портал)  арқылы   жүзеге
асырылады.
Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижелерін  беру көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асыры-

лады. 
2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны – электрондық (ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде. 
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі:
Көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде - баланы (балаларды) патронаттық тәрбиелеуге беру туралы шарт 

(бұдан әрі – шарт) не «Отбасы және балалар саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 13 сәуірдегі № 198 бұйрығымен (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11184 болып тіркелген) бекітілген «Баланы (балаларды) патронаттық 
тәрбиелеуге беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі - стандарт) 10-тармағында көрсетілген 
жағдайларда және негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту  туралы дәлелді жауап (бұдан әрі - дәлелді 
бас тарту).

Көрсетілетін қызметті алушы шарт жасау туралы хабарламаны алғаннан кейін баланы (балаларды) патронаттық 
тәрбиелеуге беру туралы шарт жасау үшін хабарламада көрсетілген мекенжай бойынша хабарласуы қажет. 

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

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

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының 
көрсетілетін қызметті берушіге патронат тәрбиеші болуға тілек білдіргені туралы өтініш   ұсынуы  немесе портал арқылы 
электрондық құжат нысанындағы сұраныс жолдауы.

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

1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттарды 
ұсынады;

Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті 
берушіге мемлекеттік қызмет көрсету кезінде заңмен қорғалатын құпияны қамтитын, ақпараттық жүйедегі мәліметтерді 
пайдалануға келісімін береді;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға тиісті 
құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат (бұдан әрі – тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат) береді және 
құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (отыз минуттан аспайды);

егер көрсетілетін қызметті алушы стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбаған және (не-
месе) қолдану мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған жағдайларда,  көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан 
бас тартады (отыз минуттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің орын дау-
шысына жолдайды (отыз минуттан аспайды);

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттарды қарайды, көрсетілетін қызметті алушының тұрғын 
үй-тұрмыстық жағдайын тексеру актісін (бұдан әрі – тексеру актісі) жасайды, заңнамамен белгіленген тәртіпке сәйкес 
мемлекеттік қызметті көрсетуден дәлелді бас тартуды немесе баланы (балаларды) патронаттық тәрбиелеуге беру туралы 
шарт (бұдан әрі – шарт) жобасын дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (тексеру актісін 
жасау – күнтізбелік он күн ішінде; дәлелді бас тартуды дайындау - күнтізбелік  бес күн ішінде; шарттың жобасын дайын-
дау - күнтізбелік он сегіз күн ішінде);

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы шартқа немесе дәлелді бас тартуға қол қояды және көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе қызметкеріне жолдайды (отыз минуттан аспайды);

6)  көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері шартты немесе дәлелді бас тартуды тіркейді және көрсетілетін 
қызметті алушыға береді (отыз минуттан аспайды).

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

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

7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет процесіне қатысатын көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы. 
8. Әрбір рәсімнің  (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы  

рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы регламенттің 2-қосымшасында келтірілген.   
9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық  бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) рәсімдері (іс-қимылдары),  өзара іс-қимылдары реттілігінің толық сипаттамасы осы регламенттің 
4-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген.

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

4.  Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану 
тәртібінің сипаттамасы

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

1) көрсетілетін қызметті алушы порталда тіркеледі және көрсетілетін қызметті алушының электронды-цифралық 
қолтаңбасы (бұдан әрі - ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат нысанындағы сұраныс (бұдан әрі – электрондық сұраныс) пен 
стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттарды жолдайды;

2) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы электрондық сұраныс пен құжаттарды қабылдайды, көрсетілетін 
қызметті алушының «жеке кабинетіне» электрондық сұраныс пен құжаттардың қабылданғандығы туралы хабарламаны 
жолдайды немесе көрсетілетін қызметті алушы стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбаған 
және (немесе) қолдану мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған жағдайларда өтінішті қабылдаудан бас тартады (бұдан 
әрі – өтінішті қабылдаудан бас тарту) (отыз минуттан аспайды);

3) электрондық сұраныс пен  құжаттарды қабылдағаннан кейін мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимылы осы регламенттің 6-тармағының 
2-5) тармақшаларына сәйкес жүзеге асырылады;

4)  көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы дәлелді бас тартуды  немесе шарт жасасу туралы хабарламаны 
тіркейді және көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» жолдайды  (отыз минуттан аспайды);

5) шарт  жасасу туралы хабарламаны алғаннан кейін көрсетілетін қызметті алушы хабарламада көрсетілген мекенжай 
бойынша  шартқа қол қояды  және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысынан  алады. 

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

1 Рәсімнің
(іс-қимылдың) 
нөмірі

1 2 3 4 5

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 
атауы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 
кеңсе қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің орын-
даушысы

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің бас-
шысы

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің кеңсе 
қызметкері

3 Рәсімнің (іс-
қимылдың) атауы 
және олардың си-
паттамасы 

құжаттарды 
тіркейді және 
көрсетілетін 
қызметті 
алушыға тиісті 
құжаттардың 
қабылданғаны ту-
ралы қолхат береді 
немесе өтінішті 
қабылдаудан бас 
тартады 

құжаттарды 
қарайды

құжаттарды 
қарайды және тек-
серу актісін жа-
сайды, шарттың 
жобасын немесе 
дәлелді бас тарту-
ды дайындайды

шартқа неме-
се  дәлелді бас 
тартуға қол 
қояды

шартты немесе 
дәлелді бас тар-
туды тіркейді

4 Келесі рәсімді
 (іс-қимылды) 
орындауды бастау 
үшін негіз бола-
тын мемлекеттік 
қызметті көрсету 
бойынша рәсім 
(іс-қимыл) 
нәтижесі

құжаттарды 
көрсетілетін 
қызметті берушінің 
басшысына 
ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
орындаушы-
сына жол-
дайды

шарттың жо-
басын немесе 
дәлелді бас тар-
туды көрсетілетін 
қызметті 
берушінің басшы-
сына ұсынады

шартты не-
месе  дәлелді 
бас тартуды 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің кеңсе 
қызметкеріне 
жолдайды

шартты не-
месе дәлелді 
бас тартуды 
көрсетілетін 
қызметті 
алушыға береді

5 Орындалу мерзiмi 30 минуттан 
аспайды

30 минуттан 
аспайды

тексеру 
актісін жа-
сау – күнтізбелік 
10 күн ішінде; 
дәлелді бас тар-
туды дайындау - 
күнтізбелік 5 күн 
ішінде; шарттың 
жобасын дайын-
дау - күнтізбелік 
18 күн ішінде

30 минуттан 
аспайды

30 минуттан 
аспайды

«Баланы (балаларды) патронаттық тәрбиелеуге беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне

1- қосымша

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

тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы
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«Баланы (балаларды) патронаттық тəрбиелеуге беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 

2 -қосымша 
 
 

Əрбір рəсімнің   (іс-қимылдың)  ұзақтығы көрсетіле отырып,  құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер)  
арасындағы рəсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

Көрсетілетін қызметті  
берушінің орындаушысы:  

құжаттарды қарау, тексеру актісін 
жасау,  шарттың жобасын немесе 
дəлелді бас тартуды дайындау жəне 
көрсетілетін қызметті берушінің 

басшысына ұсыну                       
(тексеру актісін жасау – күнтізбелік       
10 күн ішінде; дəлелді бас тартуды 
дайындау - күнтізбелік 5 күн ішінде; 

шарттың жобасын дайындау - 
күнтізбелік 18 күн ішінде) 

Көрсетілетін қызметті  
берушінің кеңсе қызметкері: 

құжаттарды тіркеу, көрсетілетін 
қызметті алушыға тиісті құжаттардың 
қабылданғаны туралы қолхат беру 

немесе өтінішті қабылдаудан бас тарту 
жəне құжаттарды көрсетілетін қызметті 

берушінің басшысына ұсыну 
(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті  
берушінің кеңсе қызметкері: 

шартты немесе дəлелді бас тартуды 
тіркеу жəне көрсетілетін қызметті 

алушыға беру                          
(30 минуттан аспайды) 

 

Көрсетілетін  
қызметті алушы:   
құжаттарды 

көрсетілетін қызметті 
берушіге ұсыну 

Көрсетілетін қызметті  
берушінің басшысы:              

шартқа немесе дəлелді бас 
тартуға қол қою жəне 

көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсе қызметкеріне жолдау        

(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті  
берушінің басшысы: 

құжаттарды қарау жəне    
көрсетілетін қызметті 

берушінің орындаушысына 
жолдау 

(30 минуттан аспайды) 

61 
 

 

«Баланы (балаларды) патронаттық тəрбиелеуге беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 

3 -қосымша 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
 электрондық сұраныс пен құжаттарды қабылдайды, көрсетілетін қызметті  

алушының «жеке кабинетіне» электрондық сұраныс пен құжаттардың қабылданғандығы туралы  
хабарламаны жолдайды немесе немесе өтінішті қабылдаудан бас тартады 

(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті алушы:  
порталда тіркеледі жəне көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен  
куəландырылған электрондық сұраныс пен құжаттарды жолдайды 

Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы:  
құжаттарды қарайды жəне көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына жолдайды 

                                            (30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
құжаттарды қарайды, тексеру актісін жасайды,  шарттың жобасын немесе дəлелді бас тартуды 

дайындайды жəне көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады                         
(тексеру актісін жасау – күнтізбелік 10 күн ішінде;  

дəлелді бас тартуды дайындау - күнтізбелік 5 күн ішінде;  
шарттың жобасын дайындау - күнтізбелік 18 күн ішінде) 

Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы: 
шартқа немесе дəлелді бас тартуға қол қояды жəне көрсетілетін  

қызметті берушінің орындаушысына жолдайды  
(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
дəлелді бас тартуды  немесе шарт жасасу туралы хабарламаны тіркейді жəне көрсетілетін 

қызметті алушының «жеке кабинетіне» жолдайды 
(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті алушы: 
шарт жасасу туралы хабарламаны алғаннан кейін  хабарламада көрсетілген мекенжай  

бойынша шартқа қол қояды жəне көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысынан алады 
 

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері: 
құжаттарды тіркейді жəне құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады  

 (30 минуттан аспайды) 

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017  жылғы  «31» мамырдағы  № 798  қаулысына

7- қосымша

Қызылорда облысы әкімдігінің 
2015 жылғы 2 қазандағы  № 179 қаулысымен

бекітілген

«Патронат тәрбиешiлерге берiлген баланы (балаларды) 
асырап-бағуға ақшалай қаражат төлеуді тағайындау»

 мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер
1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: аудандардың және облыстық маңызы бар қаланың білім бөлімдері 

(бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші). 
Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижелерін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) www.e.gov.kz «электрондық үкiмет» веб-порталы (бұдан әрi - портал) арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны - электронды (толық автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде. 
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі - «Отбасы және балалар саласында көрсетілетін мемлекеттік 

қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 
13 сәуірдегі № 198 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11184 болып 
тіркелген) бекітілген «Патронат тәрбиешiлерге берiлген баланы (балаларды) асырап-бағуға ақшалай қаражат төлеуді 
тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі - стандарт)  1-қосымшасына сәйкес нысан бой-
ынша патронат тәрбиешілерге баланы (балаларды) асырап-бағуға бөлінетін ақшалай қаражатын  тағайындау туралы 
шешім (бұдан әрі – шешім).

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну нысаны – электрондық және (немесе) қағаз түрінде.
Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі үшін қағаз жеткізгіште өтініш бер-

ген жағдайда мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі электронды нысанда ресімделеді, басып шығарылады, 
көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының қолымен және мөрімен расталады.

 Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының 
электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында көрсетілетін 
қызметті алушының «жеке кабинетіне» жіберіледі және сақталады. 

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

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушы-
ның көрсетілетін қызметті берушіге стандарттың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш ұсынуы.

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

1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттарды 
ұсынады;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға:
өтініштің нөмірі мен қабылданған күні;
сұралатын мемлекеттік көрсетілетін қызметтің түрі;
қоса берілген құжаттардың саны мен атауы;
құжаттар берілген күні (уақыты) және орны;
құжаттарды рәсімдеуге өтінішті қабылдаған көрсетілетін қызметті беруші қызметкерінің тегі, аты, әкесінің аты 

(бар болғанда);
көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, әкесінің аты (бар болғанда) және оның байланыс телефондары 

көрсетілген тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат (бұдан әрі - тиісті құжаттардың қабылданғаны тура-
лы қолхат) береді және құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (отыз минуттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің орында-
ушысына жолдайды (отыз минуттан аспайды);

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттарды қарайды және заңнамамен белгіленген тәртіпке 
сәйкес шешімнің жобасын дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (төрт жұмыс күні  
ішінде);

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы шешімге қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдайды (отыз минуттан аспайды);

6) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері шешімді тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға 
шешімнің көшірмесін береді (отыз минуттан аспайды).

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

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

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлім-
шелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы. 
8. Әрбір рәсімнің  (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) 

арасындағы  рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы регламенттің 2-қосымшасында келтірілген.
9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) рәсімдері (іс-қимылдары), өзара іс-қимылдарының толық сипаттамасы осы регламенттің 
4-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген.

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

4. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану 
тәртібінің сипаттамасы

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

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

2) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы электрондық сұраныс пен құжаттарды қабылдайды, көрсе-
тілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» электрондық сұраныс пен құжаттардың қабылданғандығы туралы  ха-
барлама жолдайды (отыз минуттан аспайды);

3) электрондық сұраныс пен құжаттарды қабылдағаннан кейін мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимылы осы регламенттің 
6-тармағының 2-5) тармақшаларына сәйкес жүзеге асырылады;

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін тіркейді және 
көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» жолдайды (отыз минуттан аспайды).

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

1 Рәсімнің
(іс-қимылдың) 
нөмірі

1 2 3 4 5

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 
атауы

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің кеңсе 
қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің бас-
шысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 
орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің кеңсе 
қызметкері

3 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) 
атауы және 
олардың сипат-
тамасы

құжаттарды 
тіркейді және 
көрсетілетін 
қызметті 
алушыға тиісті 
құжаттардың 
қабылданғаны 
туралы қолхат 
береді

құжаттарды 
қарайды

құжаттарды қарайды 
және шешімнің жо-
басын дайындайды

шешімге қол 
қояды

шешімді 
тіркейді

4 Келесі рәсімді
(іс-қимылды) 
орындауды 
бастау үшін 
негіз болатын 
мемлекеттік 
қызметті 
көрсету бой-
ынша рәсім 
(іс-қимыл) 
нәтижесі

құжаттарды 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің
басшысына 
ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің орын-
даушысына жол-
дайды

шешімнің жоба-
сын көрсетілетін 
қызметті берушінің 
басшысына ұсынады

шешімді 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
кеңсе 
қызметкеріне  
жолдайды

шешімнің 
көшірмесін
көрсетілетін 
қызметті
алушыға береді

5 Орындалу 
мерзiмi

30 минуттан 
аспайды

30 минуттан 
аспайды

4 жұмыс күні ішінде 30 минуттан 
аспайды

30 минуттан 
аспайды

«Патронат тәрбиешiлерге берiлген баланы (балаларды)
 асырап-бағуға ақшалай қаражат төлеуді тағайындау»

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
1-қосымша

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

тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы
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«Патронат тəрбиешiлерге берiлген баланы (балаларды) 
 асырап-бағуға ақшалай қаражат төлеуді тағайындау» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 
2-қосымша 

 
 

Əрбір рəсімнің   (іс-қимылдың)  ұзақтығы көрсетіле отырып,  құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы 
 рəсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы  

 
 
 
 
 
 

 

Көрсетілетін  
қызметті алушы:   

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушіге ұсыну  

 

Көрсетілетін қызметті берушінің  
кеңсе қызметкері:  

құжаттарды тіркеу,  көрсетілетін 
қызметті алушыға тиісті 

құжаттардың қабылданғаны 
туралы қолхат беру жəне 

құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсыну 

(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті  
берушінің орындаушысы:  

құжаттарды қарау, шешімнің жобасын 
дайындау жəне көрсетілетін қызметті 

берушінің басшысына ұсыну 
(4 жұмыс күні ішінде) 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы: 

құжаттарды қарау жəне 
көрсетілетін қызметті 

берушінің орындаушысына 
жолдау 

(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы: 
шешімге қол қою жəне 
көрсетілетін қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдау 

(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті  
берушінің  кеңсе қызметкері:  
шешімді тіркеу жəне шешімнің 

 көшірмесін көрсетілетін  
қызметті  алушыға беру 
(30 минуттан аспайды) 
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«Патронат тəрбиешiлерге берiлген баланы (балаларды) 
 асырап-бағуға ақшалай қаражат төлеуді тағайындау» 

 мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 
3 -қосымша 

 
 

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

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Көрсетілетін қызметті алушы:  
порталда тіркеледі жəне көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен  
куəландырылған электрондық сұраныс пен құжаттарды жолдайды 

Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы:  
құжаттарды қарайды жəне көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына жолдайды 

                                            (30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
 электрондық сұраныс пен құжаттарды қабылдайды, көрсетілетін қызметті  
алушының «жеке кабинетіне» электрондық сұраныс пен құжаттардың 

 қабылданғандығы туралы  хабарлама жолдайды  
(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
құжаттарды қарайды, шешімнің жобасын дайындайды жəне   

көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады 
(4 жұмыс күні  ішінде) 

Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы: 
шешімге қол қояды жəне көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына  жолдайды 

(30  минуттан аспайды) 
 

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін тіркейді жəне көрсетілетін  

қызметті алушының «жеке кабинетіне» жолдайды  
                                             (30  минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері: 
құжаттарды тіркейді жəне көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады  

 (30 минуттан аспайды) 
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«Патронат тəрбиешiлерге берiлген баланы (балаларды) 
 асырап-бағуға ақшалай қаражат төлеуді тағайындау» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 
4- қосымша 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Көрсетілетін 
қызметті алушы
 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы 
 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы 

 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 
қызметкері 

 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе қызметкері 

 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы 
 

  

 

құжаттарды 
көрсетілетін 
қызметті 
берушіге 
ұсынады 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

30 минуттан  
аспайды 

 

шешімге қол қояды жəне 
көрсетілетін қызметті 

берушінің кеңсе           
қызметкеріне жолдайды 

 шешімді тіркейді 
жəне көрсетілетін 
қызметті алушыға 

шешімнің көшірмесін 
береді 

құжаттарды тіркейді, 
көрсетілетін қызметті 

алушыға тиісті 
құжаттардың 

қабылданғаны туралы 
қолхат береді жəне 

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің         
басшысына ұсынады 

құжаттарды 
қарайды жəне 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 

орындаушысына 
жолдайды 

30 минуттан 
аспайды 

құжаттарды қарайды, 
шешімнің жобасын 
дайындайды жəне 

көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады 

4 жұмыс күні  
ішінде 30 минуттан 

аспайды 
 30 минуттан 

аспайды 

ИƏ 
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Шартты белгілемелер: 
  
            

- мемлекеттік қызмет көрсетудің басталуы немесе аяқталуы; 

 

 

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

 

-       таңдау нұсқасы; 

 

-       келесі рəсімге (іс-қимылға) өту. 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017  жылғы «31» мамырдағы  № 798  қаулысына

 8-қосымша

Қызылорда облысы әкімдігінің
2015 жылғы «2» қазандағы № 179 қаулысымен

бекітілген 

«Бала асырап алуға тілек білдірген адамдарды есепке қою» 
мемлекеттiк көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер
Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: аудандардың және облыстық маңызы бар қаланың білім бөлімдері (бұдан 

әрі – көрсетілетін қызметті беруші). 
Мемлекеттік қызмет көрсету үшін өтініштерді қабылдау:   
3) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
4) «электрондық  үкіметтің»    www. еgov . kz    веб-порталы   (бұдан  әрі  –  портал )  арқылы    жүзеге
асырылады.
Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін беру көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асыры-

лады. 
2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны – электрондық (ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде. 
 3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі:
 Көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде - «Отбасы және балалар саласында көрсетілетін мемлекеттік 

қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 
13 сәуірдегі № 198 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде  № 11184 болып 
тіркелген) бекітілген «Бала асырап алуға тілек білдірген адамдарды есепке қою» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының (бұдан әрі  - стандарт)  1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бала асырап алуға үміткер(лер) болу 
мүмкіндігі (мүмкін еместігі) туралы қорытынды.

 Порталға –   стандарттың 2-қосымшасына  сәйкес нысан бойынша бала асырап алуға үміткер(лер) болу мүмкіндігі 
(мүмкін еместігі) туралы қорытындының дайындығы туралы хабарлама (бұдан әрі – хабарлама).

Көрсетілетін қызметті алушы хабарламаны алғаннан кейін бала асырап алуға үміткер(лер) болудың мүмкіндігі 
(мүмкін еместігі) туралы қорытындыны алу үшін хабарламада көрсетілген мекенжай бойынша хабарласуы қажет.

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

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

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушы-
ның көрсетілетін қызметті берушіге бала асырап алуға тілек білдіру туралы өтініш ұсынуы немесе портал арқылы 
электрон дық құжат нысанындағы сұраныс жолдауы.

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

1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге 9-тармағына сәйкес құжаттарды ұсынады;
Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін 

қызметті берушіге мемлекеттік қызмет көрсету кезінде заңмен қорғалатын құпияны қамтитын, ақпараттық жүйедегі 
мәліметтерді пайдалануға келісімін береді;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға 
тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат (бұдан әрі – тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат) береді 
және құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (отыз минуттан аспайды);

егер көрсетілетін қызметті алушы стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттардың толық емес топтамасын 
және (немесе) қолдану мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған жағдайларда,  көрсетілетін қызметті беруші өтінішті 
қабылдаудан бас тартады (отыз минуттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің орында-
ушысына жолдайды (отыз минуттан аспайды);

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттарды қарайды, көрсетілетін қызметті алушының тұрғын 
үй-тұрмыстық жағдайын тексеру актісін (бұдан әрі – тексеру актісі) жасайды,   заңнамамен белгіленген тәртіпке сәйкес 
бала асырап алуға үміткер болудың мүмкіндігі (мүмкін еместігі) туралы қорытындыны (бұдан әрі – қорытынды) дай-
ындайды және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (тексеру актісін жасау - күнтізбелік он күн 
ішінде; қорытындыны дайындау және ұсыну - күнтізбелік бес күн ішінде);

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы қорытындыға қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдайды (отыз минуттан аспайды);

6) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері қорытындыны тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға 
береді (отыз минуттан аспайды);

7) қорытынды нәтижесімен оң қорытынды берілген көрсетілетін қызметті алушыны көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы бала асырап алуға тілек білдірген адамдарды есепке алу журналына жазба енгізу арқылы 
бала асырап алуға үміткер ретінде есепке қояды (отыз минуттан аспайды).

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

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

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлім-
шелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы. 
8. Әрбір рәсімнің  (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) 

арасындағы  рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы регламенттің 2-қосымшасында келтірілген.              
9. Мемлекеттік  қызмет  көрсету  процесінде  көрсетілетін  қызметті  берушінің  құрылымдық  бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) рәсімдері (іс-қимылдары),  өзара іс-қимылдары реттілігінің толық сипаттамасы осы регламенттің 
4-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген.

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

4.  Мемлекеттік қызмет көрсету барысында ақпараттық жүйелерді пайдалану 
тәртібінің сипаттамасы

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

1) көрсетілетін қызметті алушы порталда тіркеледі және көрсетілетін қызметті алушының электронды—цифрлық 
қолтаңбасы (бұдан әрі - ЭЦҚ)  қойылған электрондық құжат нысанындағы сұраныс (бұдан әрі – электрондық сұраныс) 
пен стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттарды жолдайды;

2) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы электрондық сұраныс пен құжаттарды қабылдайды, 
көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін алу күні көрсетіле отырып, 
электрондық сұраныс пен құжаттардың қабылданғандығы туралы хабарлама жолданады немесе көрсетілетін қызметті 
алушы стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттардың толық емес топтамасын және (немесе) қолдану мерзімі 
өтіп кеткен құжаттарды ұсынған жағдайларда, өтінішті қабылдаудан бас тартады (бұдан әрі – өтінішті қабылдаудан 
бас тарту)(отыз минуттан аспайды);

3) электрондық сұраныс пен құжаттарды қабылдағаннан кейін мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимылы осы регламенттің 
6-тармағының 2-5) тармақшаларына сәйкес жүзеге асырылады;

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы хабарламаны тіркейді және көрсетілетін қызметті алушының 
«жеке кабинетіне» жолдайды (отыз минуттан аспайды);

5)  қорытынды нәтижесімен оң қорытынды берілген көрсетілетін қызметті алушыны көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы бала асырап алуға тілек білдірген адамдарды есепке алу журналына жазба енгізу арқылы 
бала асырап алуға үміткер ретінде есепке қояды (отыз минуттан аспайды).

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

1 Рәсімнің
(іс-қимыл-
дың) нөмірі

1 2 3 4 5 6

2 Құрылым-
дық 
бөлімше-
лердің 
атауы

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
кеңсе 
қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
орындау-
шысы

Көрсе-
тілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
кеңсе 
қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
орындау шысы

3 Рәсімнің
(іс-
қимылдың) 
атауы және 
олардың си-
паттамасы 

құжаттарды 
тіркейді және 
көрсетілетін 
қызметті 
алушыға 
тиісті 
құжаттардың 
қабылданғаны 
туралы қолхат 
береді неме-
се өтінішті 
қабылдаудан 
бас тартады

құжаттарды 
қарайды

құжаттарды 
қарайды,
тексеру 
актісін жа-
сайды және 
қорытын-
дыны дайын-
дайды

қоры-
тындыға қол 
қояды

қорытын-
дыны тіркейді

қорытынды 
нәтижесімен 
оң қорытынды 
берілген 
көрсетілетін 
қызметті алушыны 
бала асырап алуға 
тілек білдірген 
адамдарды есеп-
ке алу журналы-
на жазба енгізу 
арқылы бала асы-
рап алуға үміткер 
ретінде есепке 
қояды4 Келесі 

рәсімді
(іс-
қимылды) 
орындау-
ды бастау 
үшін негіз 
болатын 
мемлекеттік 
қызметті 
көрсету 
бойынша 
рәсім 
(іс-қимыл) 
нәтижесі

құжаттарды 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысына 
ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
орындаушы-
сына жол-
дайды 

қорытын-
дыны 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысына  
ұсынады

қорытын-
дыны 
көрсеті-
летін 
қызметті 
берушінің 
кеңсе 
қызмет-
керіне  жол-
дайды

қорытын-
дыны 
көрсетілетін 
қызметті 
алушыға 
береді

5 Орындалу 
мерзiмi

30 минуттан 
аспайды

30 минуттан 
аспайды

тексеру 
актісін жасау 
- күнтізбелік                  
10 күн 
ішінде; 
қорытын-
дыны дай-
ындау және 
ұсыну - 
күнтізбелік 5 
күн ішінде

30 минуттан 
аспайды

30 минуттан 
аспайды

30 минуттан 
аспайды

«Бала асырап алуға тілек білдірген адамдарды есепке қою» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне

1- қосымша

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

тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы
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«Бала асырап алуға тілек білдірген адамдарды есепке қою»  
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 

2 -қосымша 
 

Əрбір рəсімнің   (іс-қимылдың)  ұзақтығы көрсетіле отырып,  құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер)  
арасындағы рəсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

Көрсетілетін қызметті  
берушінің кеңсе қызметкері: 

құжаттарды тіркеу, көрсетілетін 
қызметті алушыға тиісті 

құжаттардың қабылданғаны туралы 
қолхат беру немесе өтінішті 
қабылдаудан бас тарту жəне 

құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсыну 

(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті  
берушінің кеңсе қызметкері: 

қорытындыны тіркеу жəне көрсетілетін 
қызметті алушыға беру                   
(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы:            

құжаттарды қарау жəне          
көрсетілетін қызметті 

берушінің орындаушысына 
жолдау 

(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін  
қызметті алушы:   
құжаттарды 

көрсетілетін қызметті 
берушіге ұсыну 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы:          
қорытындыға қол қою  
жəне көрсетілетін  

қызметті берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдау         

(30 минуттан аспайды)

Көрсетілетін қызметті  
берушінің орындаушысы:  

құжаттарды қарау, тексеру актісін 
жасау, қорытындыны дайындау жəне 
көрсетілетін қызметті берушінің 

басшысына ұсыну 
(тексеру актісін жасау –  
күнтізбелік 10 күн ішінде;  

қорытындыны дайындау жəне ұсыну - 
күнтізбелік 5 күн ішінде) 

Көрсетілетін қызметті  
берушінің орындаушысы:  

қорытынды нəтижесімен оң қорытынды 
берілген көрсетілетін қызметті алушыны 

бала асырап алуға тілек білдірген 
адамдарды есепке алу журналына жазба 

енгізу арқылы бала асырап алуға 
үміткер ретінде есепке қою 

(30 минуттан аспайды) 
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«Бала асырап алуға тілек білдірген адамдарды есепке қою»  
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 

3-қосымша 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Көрсетілетін қызметті алушы:  
порталда тіркеледі жəне көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен  
куəландырылған электрондық сұраныс пен құжаттарды жолдайды 

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
 электрондық сұраныс пен құжаттарды қабылдайды, көрсетілетін қызметті  

алушының  «жеке кабинетіне»  электрондық сұраныс пен құжаттардың қабылданғандығы туралы 
хабарлама жолдайды немесе өтінішті қабылдаудан бас тартады 

(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері: 
құжаттарды тіркейді жəне құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады  

 (30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы:  
құжаттарды қарайды жəне көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына жолдайды 

                                            (30 минуттан аспайды)

 Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
құжаттарды қарайды, тексеру актісін жасайды,  қорытындыны дайындайды  

жəне көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады                                   
(тексеру актісін жасау – күнтізбелік 10 күн ішінде;  
қорытындыны дайындау - күнтізбелік 5 күн ішінде) 

Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы: 
қорытындыға қол қояды жəне көрсетілетін  

қызметті берушінің кеңсе қызметкеріне жолдайды  
(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
қорытынды нəтижесімен оң қорытынды берілген көрсетілетін қызметті алушыны 

көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы бала асырап алуға тілек білдірген адамдарды 
есепке алу журналына жазба енгізу арқылы бала асырап алуға үміткер ретінде есепке қояды  

(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
хабарламаны тіркейді жəне көрсетілетін қызметті алушының  

 «жеке кабинетіне» жолдайды  
 (30 минуттан аспайды) 
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«Бала асырап алуға тілек білдірген адамдарды есепке қою» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 

4 -қосымша 
 
 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шартты белгілемелер: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шартты белгілемелер: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ЖОҚ 
 
 
 
 
 

30 минуттан  
аспайды 

 

Көрсетілетін 
қызметті алушы 

 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 
орындаушысы 

 

құжаттарды 
көрсетілетін 
қызметті 
берушіге 
ұсынады 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері 

 

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысы 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің 

орындаушысы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

қорытындыға 
қол қояды жəне 
көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкеріне  
жолдайды 

30 минуттан 
аспайды 

 
  
қорытындыны  
тіркейді жəне 
көрсетілетін 
қызметті 

алушыға береді

30 минуттан 
аспайды 

 қорытынды 
нəтижесімен оң 

қорытынды берілген 
көрсетілетін қызметті 
алушыны бала асырап 
алуға тілек білдірген 
адамдарды есепке алу 
журналына жазба 
енгізу арқылы бала 
асырап алуға үміткер 
ретінде есепке қояды 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе қызметкері 

 

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысы 

құжаттарды тіркейді, 
көрсетілетін қызметті 

алушыға тиісті 
құжаттардың 

қабылданғаны туралы 
қолхат береді жəне 

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің         
басшысына ұсынады 

құжаттарды 
 қарайды жəне 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 

орындаушысына
жолдайды 

30 минуттан 
аспайды 

құжаттарды 
қарайды, тексеру 
актісін жасайды, 
қорытындыны 

дайындайды жəне 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
басшысына ұсынады

тексеру актісін 
жасау – 

күнтізбелік  
10 күн ішінде; 
қорытындыны 
дайындау жəне 

ұсыну - 
күнтізбелік 5 күн 

ішінде 

30 минуттан 
аспайды 

30 минуттан 
аспайды 

ИƏ 

 

өтінішті қабылдаудан бас 
тартады 
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Шартты белгілемелер: 

 
 

            
- мемлекеттік қызмет көрсетудің басталуы немесе аяқталуы; 

 
 

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

 
 
 
-       таңдау нұсқасы; 

 
-       келесі рəсімге (іс-қимылға) өту. 

 

 

 

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017  жылғы  «31» мамырдағы  № 798  қаулысына

9- қосымша

Қызылорда облысы әкімдігінің 
2015 жылғы 2 қазандағы  № 179 қаулысымен

бекітілген

«Жетім баланы және (немесе) ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы 
асырап алуға байланысты біржолғы ақшалай төлемді тағайындау» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер
1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: облыстық маңызы бар қаланың және аудандардың білім бөлімдері 

(бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші). 
Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижелерін беру:
1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесі;
2) www.e.gov.kz «электрондық үкiмет» веб-порталы (бұдан әрi - портал) арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны -  электронды (толық автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде. 
3. Мемлекеттік  көрсетілетін қызмет нәтижесі - «Отбасы және балалар саласында көрсетілетін мемлекеттік 

қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 
13 сәуірдегі № 198 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде    № 11184 болып 
тіркелген) бекітілген «Жетім баланы және (немесе) ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы асырап алуға бай-
ланысты біржолғы ақшалай төлемді тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі  - стан-
дарт)  1–қосымшасына сәйкес нысан бойынша жетім баланы және (немесе) ата-анасының қамқорлығынсыз қалған ба-
ланы асырап алуға байланысты  біржолғы ақшалай төлемді тағайындау туралы шешім.

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну нысаны - электрондық және (немесе) қағаз түрінде.
Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі үшін қағаз жеткізгіште өтініш бер-

ген жағдайда мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі электронды нысанда ресімделеді, басып шығарылады, 
көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының қолымен және мөрімен расталады. 

Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының 
электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында көрсетілетін 
қызметті алушының «жеке кабинетіне» жіберіледі және сақталады. 

 
2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті 

берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы
5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті 

алушының көрсетілетін қызметті берушіге стандарттың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш ұсынуы.
6.  Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, орындаудың 

ұзақтығы:
1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттарды 

ұсынады;
2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға:
өтініштің нөмірі және қабылданған күні;
сұралатын мемлекеттік көрсетілетін қызметтің түрі;
қоса берілген құжаттардың саны мен атауы;
құжаттардың берілетін күні (уақыты) мен орны;
құжаттарды  ресімдеуге өтінішті қабылдаған көрсетілетін қызметті беруші қызметкерінің тегі, аты,  әкесінің аты 

(бар болғанда);
көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, әкесінің аты (бар болғанда) және оның байланыс телефондары 

көрсетілген тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат (бұдан әрі – тиісті құжаттардың қабылдағаны тура-
лы қолхат) береді және құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (отыз минуттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің орында-
ушысына жолдайды (отыз минуттан аспайды);

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттарды қарайды және заңнамамен белгіленген тәртіпке 
сәйкес жетім баланы және (немесе) ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы асырап алуға байланысты біржолғы 
ақшалай төлемді тағайындау туралы шешімнің (бұдан әрі – шешім) жобасын дайындайды және көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады (тоғыз жұмыс күні  ішінде); 

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы шешімге қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдайды (отыз минуттан аспайды);

6)  көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері шешімді тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға 
шешімнің көшірмесін береді (отыз минуттан аспайды).

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

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімше-
лерінің (қызметкерлерінің) тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы. 
8. Әрбір рәсімнің  (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) 

арасындағы  рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы регламенттің 2-қосымшасында келтірілген.              
9.  Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық  бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) рәсімдері   (іс-қимылдары),  өзара іс-қимылдарының  толық сипаттамасы осы регламенттің 
4-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген.

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

 4.  Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану 
тәртібінің сипаттамасы

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

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

2) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы электрондық сұраныс пен құжаттарды қабылдайды, 
көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» электрондық сұраныс пен құжаттардың қабылданғандығы туралы  
хабарламаны жолдайды (отыз минуттан аспайды);

3) электрондық сұраныс пен  құжаттарды қабылдағаннан кейін мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимылы осы регламенттің 
6-тармағының 2-5) тармақшаларына сәйкес жүзеге асырылады;

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін тіркейді және 
көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» жолдайды (отыз минуттан аспайды);

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

«Жетім баланы және (немесе) ата-анасының қамқорлығынсыз
қалған баланы асырап алуға байланысты
біржолғы ақшалай төлемді тағайындау»

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
1-қосымша

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

тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы

1 Рәсімнің
 (іс-қимылдың) нөмірі

1 2 3 4 5

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің кеңсе 
қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің орын-
даушысы

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің бас-
шысы

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
кеңсе 
қызметкері

3 Рәсімнің (іс-
қимылдың) атауы 
және олардың сипат-
тамасы

құжаттарды 
тіркейді және 
көрсетілетін 
қызметті 
алушыға тиісті 
құжаттардың 
қабылданғаны 
туралы қолхат 
береді

құжаттарды 
қарайды

құжаттарды 
қарайды және 
шешімнің жо-
басын дайын-
дайды

шешімге қол 
қояды

шешімді 
тіркейді

4 Келесі рәсімді
(іс-қимылды) орында-
уды бастау үшін негіз 
болатын мемлекеттік 
қызметті көрсету бой-
ынша рәсім (іс-қимыл) 
нәтижесі

құжаттарды 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің
басшысына 
ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
орындаушы-
сына жол-
дайды

шешімнің жоба-
сын көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысына 
ұсынады

шешімді 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің кеңсе 
қызметкеріне  
жолдайды

шешімнің 
көшірмесін
көрсетілетін 
қызметті
алушыға береді

5 Орындалу мерзiмi 30 минуттан 
аспайды

30 минуттан 
аспайды

9 жұмыс күні 
ішінде

30 минуттан 
аспайды

30 минуттан 
аспайды
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 «Жетім баланы жəне (немесе) ата-анасының қамқорлығынсыз 
 қалған баланы асырап алуға байланысты  
 біржолғы ақшалай төлемді тағайындау» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 
2-қосымша 

 
 

Əрбір рəсімнің   (іс-қимылдың)  ұзақтығы көрсетіле отырып,  құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) 
 арасындағы рəсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы  

 
 
 
 
 
 

 

Көрсетілетін қызметті берушінің  
кеңсе қызметкері:  

құжаттарды тіркеу,  көрсетілетін 
қызметті алушыға тиісті 

құжаттардың қабылданғаны 
туралы қолхат беру жəне 

құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсыну 

(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті  
берушінің орындаушысы:  

құжаттарды қарау, шешімнің жобасын  
дайындау жəне көрсетілетін қызметті 

берушінің басшысына ұсыну 
 (9 жұмыс күні ішінде) 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы: 

құжаттарды қарау жəне 
көрсетілетін қызметті 

берушінің орындаушысына 
жолдау 

(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы: 
шешімге қол қою жəне 
көрсетілетін қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдау 

(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті  
берушінің  кеңсе қызметкері:  

шешімді тіркеу жəне көрсетілетін қызметті  
алушыға шешімнің көшірмесін беру 

(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін  
қызметті алушы:   
құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушіге 
ұсыну  
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«Жетім баланы жəне (немесе) ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған баланы асырап алуға байланысты 

біржолғы ақшалай төлемді тағайындау» 
 мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 

3-қосымша 
 
 

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

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Көрсетілетін қызметті алушы:  
порталда тіркеледі жəне көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен  
куəландырылған электрондық сұраныс пен құжаттарды жолдайды 

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
 электрондық сұраныс пен құжаттарды қабылдайды, көрсетілетін қызметті  
алушының «жеке кабинетіне» электрондық сұраныс пен құжаттардың 

 қабылданғандығы туралы  хабарламаны жолдайды  
(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері: 
құжаттарды тіркейді жəне құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады  

 (30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы:  
құжаттарды қарайды жəне көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына жолдайды 

                                            (30 минуттан аспайды) 
 

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
құжаттарды қарайды, шешімнің жобасын дайындайды жəне   

көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады 
(9 жұмыс күні  ішінде) 

Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы: 
шешімге қол қояды жəне көрсетілетін қызметті берушінің  

орындаушысына  жолдайды  
(30  минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін тіркейді жəне көрсетілетін  

қызметті алушының «жеке кабинетіне» жолдайды  
                                             (30  минуттан аспайды) 
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«Жетім баланы жəне (немесе) ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған баланы асырап алуға байланысты 

біржолғы ақшалай төлемді тағайындау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 

4- қосымша 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Көрсетілетін қызметті 
алушы 

 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің 

орындаушысы 
 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы 
 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 
қызметкері 

 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе қызметкері 

 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы 

 

құжаттарды
көрсетілетін қызметті 
берушіге ұсынады 

 
 

   

 

   шешімге қол 
қояды жəне 
көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе    
қызметкеріне 
жолдайды 

30 минуттан 
аспайды 

шешімді тіркейді 
жəне көрсетілетін 
қызметті алушыға 

шешімнің көшірмесін  
береді 

құжаттарды тіркейді, 
көрсетілетін қызметті 

алушыға тиісті 
құжаттардың 

қабылданғаны туралы 
қолхат береді жəне 

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің         
басшысына ұсынады 

құжаттарды 
 қарайды жəне 

көрсетілетін қызметті 
берушінің 

орындаушысына 
жолдайды 

30 минуттан 
аспайды 

құжаттарды 
қарайды, шешімнің 

жобасын  
дайындайды жəне 

көрсетілетін 
қызметті берушінің 
басшысына ұсынады

9 жұмыс 
күні ішінде 

30 минуттан 
аспайды 

30 минуттан 
аспайды 

ИƏ 

 

 

 

Шартты 
 
            

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

белгілемелер

- мем

- көр
бер
ком

-       таң

-       кел

 

 

р: 

млекеттік қыз

рсетілетін қыз
ушінің құрыл
миссиялардың

ңдау нұсқасы

лесі рəсімге (

змет көрсетуд

зметті алушы
лымдық  бөл
ң атауы; 

ы; 

(іс-қимылға) 
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дің басталуы

ы рəсімінің (іс
лімшелерінің 

өту. 

 

ы немесе аяқта

с-қимылыны
(қызметкерл

алуы; 

ң) жəне (нем
лерінің), өзге 

месе) көрсетіл
ұйымдардың

летін қызметт
ң немесе  

ті 

 

 

 

 
«Баланы (балаларды) патронаттық тəрбиелеуге беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 
4 -қосымша 

 
Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Көрсетілетін 
қызметті алушы 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 
қызметкері 

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушіге 
ұсынады 

 
 

 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің 

орындаушысы 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ЖОҚ 
 
 
 
 

 
30 минуттан                
аспайды 

құжаттарды тіркейді, 
көрсетілетін қызметті 

алушыға тиісті 
құжаттардың 

қабылданғаны туралы 
қолхат береді жəне 

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің 
басшысына ұсынады  

ИƏ 

30 минуттан 
аспайды 

 құжаттарды қарайды 
жəне көрсетілетін 
қызметті берушінің 
орындаушысына 

жолдайды 

30 минуттан 
аспайды 

   құжаттарды қарайды, 
тексеру актісін 

жасайды, шарттың 
жобасын немесе 

дəлелді бас тартуды 
дайындайды жəне 

көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады              
 

тексеру актісін жасау 
– күнтізбелік 10 күн 

ішінде;  
дəлелді бас тартуды 

дайындау - 
күнтізбелік 5 күн 
ішінде; шарттың 

жобасын дайындау - 
күнтізбелік 18 күн 

ішінде 
 

 шартқа немесе дəлелді 
бас тартуға қол қояды 
жəне көрсетілетін 
қызметті берушінің 
кеңсе қызметкеріне 

жолдайды 

30 минуттан 
аспайды 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 
қызметкері 

 шартты немесе дəлелді 
бас тартуды тіркейді 
жəне көрсетілетін 
қызметті алушыға 

береді  

30 минуттан  
аспайды 

өтінішті қабылдаудан бас 
тартады 

 

 

Шартты белгілемелер: 
 

 
            

- мемлекеттік қызмет көрсетудің басталуы немесе аяқталуы; 

 
 

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

 
 
 
-       таңдау нұсқасы; 
 
 

 
-       келесі рəсімге (іс-қимылға) өту. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

(Басы 3-бетте)
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назар

«Абылай хан» атындағы колледж ұжымы колледж құрылтайшысы, 
философия (PhD) докторы, тарих ғылымдарының кандидаты Нұралиев 
Кажденбек Әленұлына анасы

Әбдіхалыққызы Тұрардың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

* * *
«Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясы» мемлекеттік 

мекемесі ұжымы осы мекеменің қаржының басқарылуына мемлекеттік 
аудит жүргізу бөлімінің бас маманы-мемлекеттік аудитор Нұралиев 
Ғазиз Әленұлына анасы

Әбдіхалыққызы Тұрардың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

* * *
Қызылорда облыстық кеңес беру диагностикалық орталығы ұжымы 

орталық дәрігері Менбаев Қуандық Мәлікұлына інісі
Махмұд Мәлікұлының

қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қыз мет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігі Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
ұлттық бюросының (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қызмет) Қызылорда об лысы бойынша департаменті, 
120021, Қы зыл орда қаласы, Желтоқсан көшесі, 156 а, 
анықтама үшін телефондар: 8 (7242) 23-03-31, 23-06-90 
(факс); e-mail: ok.kyzylorda @nab.gov.kz, құқық қорғау 
қызметін жүзеге асыратын бос лауазымдарға конкурс 
жариялайды:

Жедел басқарманың Бюджет саласындағы 
сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды 
анықтау бөлімінің  офицері, В-РКO-8 санаты бойынша 
(1 бірлік).  

Функционалдық міндеттемелері: жедел-іздестіру 
қызметін және анықтауды жүзеге асыру, сыбайлас 
жемқорлық көріністерін, сыбайлас жемқорлықтың жүйелі 
және ауқымды фактілерін анықтауға бағытталған жедел-
іздестіру іс-шара ларының әдістері мен жоспарларын 
жасау, Қа зақстан Республикасының заңдарымен сы-
бай лас жемқорлыққа қарсы қызмет жүргізуге тиіс қыл-
мыстар мен құқық бұзушылықтарды анықтау, алдын 
алу және ашу бойынша басқа құқық қорғау және ар-
наулы органдармен өзара іс-қимыл жасау, жедел-қыз-
меттік әрекетте анықталған бұзушылықтар мен кем-
шіліктерді жою бойынша шараларды жасауға қатысу, 
сыбайлас жемқорлық фактілері туралы жеке және заңды 
тұлғалардың хабарламаларына (өтініштеріне) жедел 
әрекет ету бойынша шаралар қабылдау.

Білім деңгейіне және мамандығына қойы-
латын талаптар: нақты лауазымның функцио налдық 
бағыттарына сәйкес келетін жоғары кәсіби білім. 

Қажетті дағдылары мен ептіліктері: Ақ па ратты 
талдау және қорыту; заңнамалық және нормативтік 
құқықтық актілермен жұмыс іс теу, оларды тәжірибеде 
қолдану; берілген тап сырмаларды тиімді әрі жедел жүзеге 
асыру; жұмыс уақытын дұрыс үйлестіру; компьютерлік 
және басқа ұйымдастыру техникасын пайдалану 
дағдысының болуы, сондай-ақ қойылған міндеттері 
орындау үшін қажетті өзге де дағдылар мен ептіліктер.

Денсаулық жағдайына қойылатын талап: 
кандидаттарды медициналық куәландыру, Қазақ стан 
Республикасы Ішкі істер министрінің 2015 жылғы 18 
қарашадағы №939 бұйрығымен бекі тілген Ішкі істер 
органдарында әскери-дәрігерлік сараптама өткізу қағи-
даларына және Әскери-дәрігерлік сараптама органдары 
туралы ережеге сәйкес жүзеге асырылады.

Жұмыс тәжірибесіне қойылатын талап: жұмыс 
тәжірибесі талап етілмейді.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талап-
тар: Қазақстан Республикасының Конститу циясын, 
Қазақ стан Республикасының Қылмыстық кодексін, 
Қазақ стан Республикасының Қылмыстық-процестік  ко-
дексін, Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодексін, «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл туралы», «Құқық қорғау қызметі туралы» 
Қазақстан Рес публикасының Заңдарын, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің 
әдеп кодексін білуі. Полиграфологиялық зерттеуді, 

мемлекеттік тілді білуі және жеке құзыреттер бойынша 
тестілеуді міндетті түрде өту.

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігі Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлт-
тық бюросының (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қызмет) Қызылорда облысы бойынша департаменті 
қыз  меткерлерінің лауазымдық еңбекақысы  «Қазақ-
стан Республикасының мемлекеттік бюджеті және Ұлт-
тық Банкінің сметасы (бюджеті) есебінен қамтылған 
Қазақстан Республикасы органдары қыз меткерлеріне 
еңбекақы төлеудің бірыңғай жүйесі туралы» 2004 
жылғы 17 қаңтардағы №1284 Қазақстан Республикасы 
Президентінің Жар лығына сәйкес белгіленетін болады.

Санаты
Лауазымдық айлықақысы 

қызмет өтіліне қарай
(экологиялық коэффициентті 

есепке алмағанда)
min max

В-РКО-8 74,313 100,579
Конкурсты өткізу қағидалары мен құжат тарының 

үлгілері Қазақстан Республикасы Мем лекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігі Төрағасының 2016 жылғы 7 қазандағы №4 
бұйрығымен бекітілген.

Құжаттарды қабылдау мерзімі конкурс өткiзу туралы 
хабарландыру соңғы жарияланған күннен бастап 7 жұмыс 
күні.

Құжаттар Қазақстан Республикасы Мемлекет тік 
қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл агенттігі Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
ұлттық бюросының (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қызмет) Қызылорда облысы бойынша департаментінің 
Кадр жұмысын ұйым дастыру бөлімінде (Қызылорда 
қаласы, Желтоқсан көшесі, 156а, № 207 кабинет) қағаз 
тасығыштар арқылы қабылданады, анықтама теле-
фондары: 8 (7242) 23-03-31, 23-06-90 (факс), e-mail: 
ok.kyzylorda @nab.gov.kz электронды поштасы арқылы. 

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1) өтініш;
2) конкурс қатысушысына арналған сауалнама;
3) өз қолымен жазылған өмірбаян;
4) Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын 

куәландыратын құжаттың түпнұсқасы мен көшірмесі;
5) бiлiмі туралы құжаттардың түпнұсқасы мен 

көшiрмелері, сондай-ақ «Білім беру ту ра лы» Қазақстан 
Республикасының  Заңы на сәйкес нос трификациялау 
немесе    танылу  рәсімінен өткендігін растайтын құжат 
(шетелдік білім беру мекемелері берген дипломдар үшін);

6) еңбек қызметін  растайтын    құ жат тың кандидат 
жұмыс істейтін мемле кет тік (құ қық қор  ғау) органның 
кадр қызметтері растаған түп н ұс қасы мен көшірмесі;

7) қызметтік тізім (құқық қорғау орган дарының 
бұрынғы қызметкерлері ұсынады);

8) құжаттарды тапсыру сәтінде тестілеу бағ дар-
ламасында көрсетілген мемлекеттік тілді білуін, Қазақстан 

Республикасының заңнамасын білуіне тестілеуден өт-
кені туралы шекті мәннен төмен емес нәтижелері бар 
сертификат тұпнұсқасы және  көшірмесі;

9) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды тапсыру сәтінде 
құқық қорғау қызметінің лауазымына қатысушының жеке 
құзыретін бағалаудан өтуі туралы қорытынды  тұпнұсқасы 
және көшірмесі.

10) әскери қызмет өткергені немесе Қор ғаныс 
министрлігінің мамандандырылған ұйым дарында әс-
ке ри оқытылған резервті даярлау жөніндегі әскери 
даярлықтан өткені, сондай-ақ «Әскери қызмет және 
әскери қызметшілердің мәртебесі туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына сәйкес мерзімді әскери 
қызметке әскерге  шақыру дан босатылғаны немесе кейінге 
қалдырылғаны ту ра лы растайтын құжаттың тұпнұсқасы 
мен көшірмесі;

11) өлшемі 4х6 фотосурет (4 дана).
Құжаттардың толық пакетін ұсынбау кон курстық 

комиссияның оларды қараудан бас тартуы үшін негіз 
болып табылады.

Электронды пошта арқылы конкурсқа қатысу 
үшін құжаттарын берген азаматтар 4), 5), 6), 8), 9), 10) 
тармақшаларда тізбеленген құжаттардың түпн ұсқаларын 
салыстырып-тексеру үшін ұсына ды. Тізбеленген құжат-
тардың түпнұсқалары ұсы нылмаған жағдайда, адам 
конкурстың кейінгі кезеңдеріне жіберілмейді. 

Конкурстық комиссия жұмысының ашықтығы мен 
объективтілігін қамтамасыз ету үшін оның отырысына 
байқаушылар шақырылады.

Конкурстық комиссиясының отырысына байқау-
шылар ретінде Қазақстан Республикасы Пар ламентінің 
және барлық деңгейдегі мәсли хат депутаттарының, 
Қазақстан  Республи касы заңнамасында белгіленген тәр-
тіпте аккре диттелген бұқаралық ақпарат құралдарының, 
басқа мемлекеттік органдардың, қоғамдық бір лес-
тіктердің (үкіметтік емес ұйымдардың), коммер циялық 
ұйымдардың және саяси партиялардың өкілдері, мем-
лекеттік қызмет істері жіне сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл уәкілетті органының қызметкерлері қатыса 
алады.

Байқаушы ретінде конкурстық комиссия оты-
рысына қатысу үшін адамдар әңгімелесу басталғанға 
дейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей, кадр қызметіне 
тіркеледі. Тіркелу үшін адамдар кадр қызметіне жеке 
басын куәландыратын құжаттың көшірмесін ұсынады. 
Байқаушылар әңгімелесу өткізу процесінде конкурсқа 
қатысушыларға сұрақ тар қоймайды. Байқаушыларға 
конкурстық комиссия жұмысына кедергі келтіретін іс-
әрекеттер жасауға, конкурсқа қатысушылардың жеке 
басының деректеріне қатысты мәліметтерді жариялауға, 
үміткерлер қатысатын конкурс рәсімдерінде олардың 
техникалық жазба құралдарын қолдануға жол берілмейді.

Конкурс кезеңдері туралы ақпарат Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агент тігі Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының 
(Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) Қызылорда 
облысы бойынша депар таментінің жалпыға көрінетін 
жердегі ақпараттық стендтерінде, сондай-ақ anticorruption.
gov.kz интер нет-ресурсында орналастырылады.

ХабарландыруТүзеТіліп 
оқылсын
Облыстық «Сыр бойы» 

газеті нің 2017 жылғы 1 шіл-
дедегі №97-98 (19383-19384) са-
нында «Байқоныр (Байконур)» 
әлеуметтік-кәсіпкерлік корпо-
рациясы» Ұлттық компаниясы» 
акционерлік қоғамының мүлік 
объектілерін сату бойынша  тен-
дер өтетіні  туралы  хабарлан-
дыру мәтіні:

«№ 1 лот. Мүлік объектісі 
-10% «Бай қоныр (Байко-
нур)» әлеуметтік-кәсіпкерлік 
корпорациясы» Ұлттық ком-
паниясы» ак ционерлік қо-
ғамы ның «КазРосИннова-
ция» ЖШС-дағы капиталдық 
үлесі. Ұйымның заңды ме-
кенжайы – Қазақстан Респуб-
ликасы, Қызылорда қаласы, 
Жаппасбай батыр көшесі, 
№136. Кәсіпорынның негізгі 
мәні су тазалайтын жарғақты 
ап парат шығару.

Бастапқы бағасы – 20000 
теңге. Кепілдік жарна – 3000 
теңге.

№ 2 лот. Мүлік объектісі 
-49% «Байқоныр (Байконур)» 
әлеуметтік-кәсіпкерлік корпо-
рациясы» Ұлттық компания-
сы» акционерлік қоғамының 
«Арал балық өңдеу зауы-
ты» ЖШС-дағы капиталдық 
үлесі. Ұйымның заңды ме-
кенжайы – Қазақстан Респуб-
ликасы, Қызылорда облысы, 
Арал ауданы, С.Сүлейменов 
көшесі, №1 г. Кәсіпорынның 
негізгі мәні балықты аулау және 
оны өңдеу.

Бастапқы бағасы – 85750 
теңге. Кепілдік жарна – 12862 
теңге.» деп түзетіліп оқылсын. 

«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

НҰР БейНеңДі САғыНДыҚ
Жанашыр бауыр, асыл әке, білікті маман, абы-

ройлы азамат бола білген Әзиз Шоқбаровтың 
дүниеден озғанына қырық күн болып отыр.

Кеше ғана балалары мен  бауырларына қам-
қорлық пейілін көрсетіп отырған асылы мыздың 
орны ойсырап қалғаны жүрегімізге қайғы бұлтын 
ұялатты.

Асыл әке, бақ-береке жиғаның,
Көңілімізде сөнбес нұрлы дидарың,
Жұмағынан жай сыйласын жаратқан,
Мәңгілікке жолдас болсын иманың, – дей 

 отырып, ардақты әкеміздің қырық күндік  құдайы 
жолы 8 шілде күні сағат 11.00-де Жосалы кенті, Төребай би көшесі 
№12 үйде берілетінін барлық ағайын-туыс, құда-жекжат және жора-
жолдастарына хабарлай отырып, қасиетті құранның ішінде болуға 
шақырамыз.

еске алушылар: Шоқбаровтар әулеті.

Байырғы диқандарға белгілі, дақылдың 
шы ғым   дылығы мен өнім түсімінің молдығы 
әрине, оның тұқымының сапасына байла ныс-
ты. Бұл орайда сала мамандарының ізденісті 
жұмыс атқарып келе жат қандығы жыл қоры-
тындысында қол жеткен табыстардан бел гілі. 
Соңғы жылдары облыс диқандары дәнді дақыл-
дардан бұрынғыға қарағанда анағұрлым мол 
өнім алуға қол жеткізіп жүр. 

Дегенде, мәселені тереңірек білу үшін маман-
ның пікіріне құлақ түрген жөн болар деген ниет-
пен Қызылорда облыстық ауыл шаруашылығы 
басқарма сының тұқым шаруашылығы және 
астық инспекциясы бөлімінің бас маманы  
Құрбанәлі Майлыбаевпен сұхбаттасқан едік. 

– Ауыл шаруашылығын дамыту бағытында 
қандай жұмыстар атқарылып жатыр?

– «Елбасының ҚР Үкіметіне берген тапсырмасы-
на сәйкес, 2017-2021 жылдарға арналған еліміздің 
агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың бағдарламасы 
бекітілді. Осы бағдарлама аясында ауыл шаруашылығы 
дақылдарынан мол өнім алу үшін жүргізілетін шара-
лардың комплексінде тұқым шаруашылығының ала-
тын орны ерекше зор. Оның негізгі міндеті: біріншіден 
– өндірісте егіліп жүрген күріш сортының жоғары ре-
продукциялы тұқымын тауарлы күріш өндіретін шару-
шылықтарға жеткілікті мөлшерде дайындап беру. Қан-
дай жақсы сорт болмасын, ұзақ жылдар егілу барысында 
тұқымның сорттық сапасы нашарлап, азады және өнімі 
азаяды. Сондықтан тұқым шаруашылығының екінші 
міндеті – тұқымның таза сорттылығын, оның био-
логиялық жоғары шығымдылығын бастапқы қалпында 
сақтау болып табылады.

Ауылшаруашылық құрылымдарын күріш дақылы-
ның сапалы тұқымымен қамтамасыз ету мақсатында 
Қызылорда облысы бойынша қазіргі таңда  екі – бірегей 
тұқым өндіруші, үш – элиталық тұқым өндіруші 
және сегіз – І, ІІ және ІІІ көбейтілген тұқым өндіретін 
аттестатталған тұқым өндіруші шаруашылықтары бар.

– Соларды атап айтсаңыз...
– Әрине, олардың алғашқы қатарында «Ыбырай 

Жақаев атындағы қазақ күріш шаруашылығы ғылыми-
зерттеу институтын» атар едік. Сондай-ақ, «Түгіскен 
ТШ»,  «Мағжан и К», «РзаАгро», «Сыр маржаны», «Таң 
ЛТД» жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері, «Аб-
зал и К» толық серіктестігі және «Төңкеріс К»  шаруа 
қожалықтары және тұқым өткізуші «АгроХолдинг 
Байқоңыр» шаруашылықтары бар. 

– Тұқым шаруашылықтарын қолдау мақсатында 
мемлекет тарапынан бөлінетін субсидия туралы де-
рек келтірсеңіз, жөн болар еді. 

– Бұл мақсатқа 2000 жылдан бастап  субсидия бөлініп 
келеді. Республика бойынша тұқым шаруашылықтарына  
2013-2015 жылдар аралығында  2,5-2,9 млрд субсидия 
бөлінсе, бұл көрсеткіш 2020 жылға қарай – 11,6 млрд-қа 
жетеді деп жоспарлануда.

Облыс бойынша  2014 жылы облыстық бюджет-
тен 358,9 млн теңге қаражат бөлініп, күріш өндірумен 
айналысатын ауыл шаруашылығы құрылымдары бар-
лығы 7295,3 тонна ішінара арзандатылған жоғары ре-
продукциялы тұқым сатып алып егуге  қол жеткізіп, 
нәтижесінде гектарына 50,1 центнерден жоғары өнім 
алып, қамбаларын мол астыққа толтырды.

Бұл көрсеткіш 2015 жылы облыс бойынша гек-
тарына 50,5 центнерден айналса, өткен жылы облыс 
әкімдігінің қолдауымен «АгроХолдинг Байқоңыр» 
арқылы 75,0 млн теңгеге Краснодар өлкесінен 335 тон-
на элиталық күріш тұқымы әкелініп, «Таң ЛТД» ЖШС 
және «Төңкеріс К» шаруа  қожалықтарында егілді. 
6000 тоннадан астам І репродукциялы күріш тұқымы 
дайындалып, ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері 
қамтамасыз етілді. Нәтижесінде гектарына 54,5 цент-
нерден өнім жиналып, облыс қамбасына 439 мың тон-
надан астам Сыр салысы құйылды. Соңғы  жылдары  
жоғары өнім алудың арқасында ауылшаруашылық 
құры лымдарының материалдық-техникалық базасы 
ны ғайып, шаруашылықтар заманауи жаңа техникалар 
алуға қол жеткізе бастады. Жасыратыны жоқ,  2000-
2010 жылдарға дейін жалпы егілген егіс көлемінің 30-
40 пайызы қатардағы тұқыммен егілетін. Осы тұқым 
шаруашылығын дамытуға көрсетілетін мемлекеттік 
қол даудың арқасында соңғы 20 жылдың үстінде бол-
маған көрсеткішке жетіп отырмыз. Атап айтқанда,  
2015 жылы жалпы егістіктің 98,5 пайызы жоғары ре-
продукциялы тұқыммен себілсе, 2016 жылы 99,7 пайыз, 
2017 жылы 99,9 пайызы жоғары репродукциялы тұқым 
себілді.

– Ал биылғы жағдай қалай? 
– Биылғы жылы тұқым шаруашылығын  қол дау  ға 

барлығы 439,25 млн теңге қаржы бөлініп, ауыл шаруа-
шылығы құрылымдарынан 5985  тонна I  репродукциялы 
тұқымға өтінім түсіп, ауыл  шаруашылығы тауар өндіру-
шілерге қолдау көрсетілді.

Иә, жоғары сапалы тұқым мол өнімнің кепілі екен-
дігін облыс диқандары соңғы жылдары өз еңбектерімен 
дәлелдеп жүр. Осы жетістіктердің бәрі мемлекеттік 
қол даудың нәтижесі. Өйткені, ауыл шаруашылығын 
қолдау, оның ішінде тұқым шаруашылығын дамыту, 
ауылшаруашылық құрылымдарын сапалы тұқыммен 
қамтамасыз ету құзырлы орындар назарында. 

Сұхбаттасқан
Нұрмахан еЛТАй.

САПАЛЫ ТҰҚЫМ – МОЛ ӨНІМ КЕПІЛІ
     диқаншылық

Сыбайлас жемқорлықпен күресу – мемле-
кеті міз дің ең күрделі мәселесі. Сондықтан, 
мем ле  кеттік органдардың, ұйымдардың, жалпы 
қоғам ға төндіретін қауіпті болдырмаудың тетігі 
халықтың өзінде. Сондықтан, бұл дерттің алдын 
алу, қоғамға таралуы мен ұлғаюына жол бермеу 
үшін баршамыз бірігіп ортақ іске атсалысып, 
қарсы жұмылуымыз қажет. 

Қазақстан Республикасының 2015-2025 жыл-
дарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
стратегиясын іске асыру және көлеңкелі эко-
но микаға қарсы іс-қимыл жөніндегі 2015-2017 
жылдарға арналған іс-шараларды жүзеге асы-
ру жөніндегі облыстың іс-шаралары жоспары-
на сәйкес, басқарманың тарапынан облыс тық 
мәдениет, архивтер және құжаттама басқар-
масында және басқармаға қарасты мекемелерде 
нақты жұмыстар жүргізілуде. 

Атап айтсақ, жеке тұлғаларды және заңды 
тұлға өкілдерін жеке қабылдауды жүргізу кес-
тесі мен «Сенім телефоны» (60-53-03) тура-
лы  ақпараттар madeniet.e-kyzylorda.gov.kz веб-
парақшасында жарияланған,  арыз-шағымдарға 
арналған жәшік көпшілікке қолжетімді  жерде 
орналастырылған. Мемлекеттік сатып  алу дың 
веб-порталы арқылы электронды түрде өткізіл-

ген мемлекеттік сатып алулар жүргізу кезінде 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл ту-
ралы» және «Мемлекеттік сатып алу  туралы» 
Заңдардың талаптары сақталып, сыбайлас 
жемқорлық сипатындағы фактілер орын алған 
жоқ. 

2015 жылғы 18 қарашадағы «Сыбайлас жем-
қорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Ре-
спубликасы Заңының 8-бабы 5-тармағына және 
«Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiне iшкi тал-
дау жүргiзудiң үлгiлiк қағидаларын бекiту» ту-
ралы Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
қыз мет істері және сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 жылғы 
19 қазандағы №12 бұйрығына сәйкес, басқар-
мада сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiне ішкі 
талдау жүргізіліп, оның нәтижелері бойынша 
ақпараттар басқарманың веб-парақшасында жа-
рияланды.

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2015 жылғы  29 желтоқсандағы 
№155 Жарлығымен бекітілген «Сыбайлас жем-
қорлық тәуекелдеріне сыртқы талдау жүргізу 
қағидаларының» 4-бабы 2-тармақшасына сәй-
кес, Н.Бекежанов атындағы қазақ музыкалық 
 драма театрында 2017 жылдың 10-25 мамыры 

аралығында сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне 
сыртқы талдау жүргізілді. 

Биылғы жылдың 5 айында сыбайлас жемқор-
лық көріністерінің алдын алу мақсатында бірқа-
тар іс-шаралар ұйымдастырылды. БАҚ-та  мақа-
лалар жарияланып, кездесулер өткізілді. 

Сонымен қатар, облыстық филармонияның 
ұйымдастыруымен 24 мамыр күні «Жемқорлыққа 
жол жоқ» тақырыбында дөңгелек үстел өткізіліп, 
Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жем-
қорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Қызыл орда 
облысы бойынша департаментінің маманда-
ры қоғам кеселінің алдын алу шаралары туралы 
мағлұмат берді. 

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
қызметі туралы» және «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл туралы» Заңдары мен «Қазақстан 
Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп 
кодексі» талаптары мемлекеттік қызметшілер та-
рапынан қатаң сақталып, сыбайлас жемқорлық 
сипатындағы құқық бұзушылықтың алдын алу 
мәселесі тұрақты назарда.

е.АБДРАХМАНОВ,
Қызылорда облысының 
мәдениет, архивтер және

құжаттама басқармасының басшысы.

қоғам дерТіне 
Тосқауыл қойылады

Сыбайлас жемқорлық –  заман ағысымен 
бірге өсіп-өркендеп, мол қаражат және қоғамдық 
бәсе келес тік пайда болған жерлерге тамырын 
жайып, бүгінгі күнге дейін жойылмай отырған 
кеселдің бірі. Бұл кесел дамушы елдердегідей 
біздің жас мемлекетімізге де орасан зор нұқсан 
келтіріп отыр.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер 
әр салада жүзеге асырылуда. Әсіресе, халық 
парақорлық дертімен жиі бетпе-бет келеді. Сон-
дықтан, кез келген ортада пара беру мен пара 
алудың жолын кесуде қоғам болып белсенділік 
танытуымыз қажет.

Айталық, ҚР-ның 2015 жылғы 18 қарашадағы 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл тура-
лы» Заңы қабылданды.

Бұл Заңның мақсаты – аза мат тардың құқық-
тары мен бостан дықтарын қорғауға, сыбайлас 
жемқорлық көрiнiстерiнен туындайтын қауiп-
қатерден Қазақстан Республикасының ұлт-
тық қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге, сыбайлас 
жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтың 
алдын алу, анықтау, олардың жолын кесу және 
ашу, олардың зардаптарын жою және кiнәлiлердi 
жауапқа тарту арқылы мемлекеттiк органдардың, 
мемлекеттiк мiндеттердi атқаратын лауазым-
ды және басқа да адамдардың сондай-ақ, оларға 
теңестiрiлген адамдардың тиiмдi қызметiн 
қамтамасыз етуге бағытталған.

ҚР Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсан-
дағы №153 Жарлығымен бекітілген Қазақстан 
Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің 

«Әдеп» кодексі бойынша басқарма қызмет-
керлері толық таныстырылған.

Басқармада ай сайын «Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-шаралар» туралы жиналыстар 
ұйымдастырылып отырады. Басқарма қызметiнде 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама талапта-
рын бұзғаны үшiн жауапкершілікке тартылған 
адамдар болған жоқ.

Жеке және заңды тұлғалардың өтініштеріне 
қолданыстағы Заңнама талаптарына сәйкес 
уақытында жауап берілуде. Бұл жұмыс тар ал-
дағы уақытта да өз жалғасын таппақ.

е.АПеТОВ,
облыстық ветеринария

басқармасының басшысы. 

сыБайлас Жемқорлыққа қарсы Күрес

Террористік актілерді 
болдырмау жөніндегі 

халыққа арналған жаднама
Мұқият болыңыздар! Үйіңіздің кіребері сіндегі, аулаларыңыздағы, 

көше  дегі бөгде заттар мен адамдарды дер кезінде өздеріңіз ғана байқай ала-
сыздар. 

Қырағы болыңыздар! Маңайдағы адам дардың жүріс-тұрысына, орын-
сыз жатқан иесіз мүліктер мен заттарға көңіл аударыңыздар.

Үйіңіздің қауіпсіздігін қамтамасыз етіңіз дер: кіреберісте домо-
фонымен темір есік орна тыңыздар, жертөлелер, үй шатырлары және техни-
калық ғимарат есіктерінің ашық-жабық тығын тексеріңіздер. 

Көліктегі жолаушының күдікті жүріс-тұрысын көріп тұрып, байқа-
маған сыңай танытпаңыздар! Сіздер көлікпен жүру қауіп сіздігін сақтауға 
толық құқыларыңыз бар.

ешқашан, тіпті, өте қауіпсіз болса да, қандай да бір сақтау немесе басқа 
біреуге беру үшін біреудің қолынан зат алмаңыздар. 

Адамдар аз (иесіз) жерде күдік тудыратын затты тауып алу сіздің 
сақтығыңызды әлсіре туге тиіс емес. Қаскөй адам оны бір нәрседен, біреуден 
қорыққандықтан тастай қашуы мүмкін.

Тіпті, сіздің жарылғыш құрылғыларын білетін жеке тәжірибеңіз 
болса да, онымен бір нәрсе жасауға тырыспаңыз. Өздігінен жарыл ғыштар 
өте сезімтал және әккі болып келеді.

Күдік тудыратын затқа жақындамаңыздар, тіпті қол тигізбеңіздер, бұл 
– өмірлеріңізге өте қауіпті.

Балаларыңызға қауіпсіздік шараларын: бей таныс адаммен көшеде 
сөйлесуге, үйде есік ашуға, жерде жатқан иесіз ойыншықты алуға, көзге 
түскен затқа жақындауға болмайтынын және т.б. үйретіңіздер.

Күдікті тұлғаларды 
байқаған жағдайда  халыққа 

арналған жаднама
Терроризм актілерін дайындау немесе жоспарлауды куәланды-

ратын белгілері:  
1) сіз жұмыс істейтін немесе үйдің ауласында, ғимарат айналасында 

(жиі баратын жеріңізді) күдікті тұлғалардың бірнеше рет көрінуі, фото 
және бейне түсірме жасауы, сондай-ақ дәптерге жазба жасау; 

2) құқық қорғау орган қызметкерлерімен кез десуден қашу және бейне 
камерадан бұлтару әрекеттері (басын түсіру, бұрылып кету, бетін жабу); 

3) жертөле және шатырларға техникалық қыз мет көрсетуге қатысы 
жоқ тұлғалардың кіруі; 

4) тұрғын және әкімшілік ғимараттарға қыз мет көрсететін персо-
налдар және күзету шілермен бейтаныс адамдардың негізсіз бай ла нысқа 
түсуі, олардан жұмыс тәртібі, қауіп сіздікті қамтамасыз ету бойынша 
шаралар және т.б. жөнінде мәліметтерді жинақтау;

5) бөгде тұлғалармен маңызы төмен жұмыс тарды (пакет, түйіншек, 
посылка беріп жіберу) ірі сыйақыға орындайтын тұлғаларды іздеуі.  

Күдікті тұлғаларды байқаған жағдайда келесі іс-қимылды 
орындау қажет:  

1) Ұстауға өздігімен әрекет қабылдамау; 
2) Олар жөнінде құқық қорғау органдарына шұғыл хабарлау; 
3) Өзіңіз назарға түспеу, тұлғалардың санын, нақты сыртқы белгілерін, 

киімдерін және оларда бар заттарды, қолдануындағы автокөлік номерін 
және маркасын, қозғалыс бағытын белгілеп алу.

Қазіргі таңда әлемдегі ең өзекті мәселенің бірі – діни 
экстремизм мен терроризм қаупі екендігі көпшілікке 
аян. Ғаламдық бұл қауіп-қатер қоғамға  саяси, эко-
номикалық, моральдық шығындар әкеліп, үрей ту-
дыруда. Бүгінгі күні жаһанда 500-дей экстремистік 
ұйымдардың бар екені белгілі болып отыр.

Соңғы жылдары біздің елімізде дін атын жамылған 
содырлық әрекеттер орын ала бастады. Республиканың 
батыс және оңтүстік аймақтарында орын алған 
лаңкестік оқиғалардың мемлекет қауіпсіздігіне төнген 
қатер екендігі айтпаса да түсінікті. Мемлекет діни экс-
тремизм мен терроризмнің алдын алу үшін ең алды-
мен оның құқықтық негіздерін жетілдіруі қажет. Осы 
тұрғыда төмендегі мәселелер өз шешімін табуы тиіс 
деп білеміз.

Біріншіден, діни экстремизм мен терроризм идея-
лары ның таралу жолдарына бөгет қоюды құқықтық 
тұр ғыда нығайту қажет. Ол үшін діни экстремистік 
ақпарат тарататын ғаламтор сайттары мен әлеуметтік 
желілердегі аккаунттарды бұғаттап, әдебиеттердің 
тара тылмауының ұтымды жолын қарастыру керек. Не-
месе күмәнді діни ақпараттың сараптама қорытындысы 
шыққанға дейін аталған діни ақпаратқа уақытша тараты-
луын шектеген жөн. Сонда, елімізде діни экстремистік 
ақпарат таралуының алдын алуға мүмкіндік туады. 

Екіншіден, республикадағы соңғы тіркелген лаң-
кестік оқиғалардың орын алуының себептеріне үңіл-
генде терактіні ұйымдастырушы содырлардың діни 
ақпаратты бейресми орындардан (құжыра, пәтер) алып, 
теріс діни түсініктермен қаруланғандығы мәлім болды. 
Олай болса, лаңкестіктің алдын алу үшін экстремизмге 
шақыратын теріс діни (бейресми) уағыз-насихаттардың 
жолын кесу қажет.

Үшіншіден, алғашқы дін еркіндігін жариялаған 
тоқсаныншы жылдары қазақстандықтардың шетелде 
діни білім алуына жол берілді. Алайда, шетелде діни 
білім алған базбір азаматтар елге оралған соң қазақтың 

дәстүрлі діни танымына қайшы ұстанымдарды на-
сихаттап, халықтың рухани тұтастығына жарықшақ 
түсіре бастады. Сондықтан діни білім алудың кешенді 
бағдарламасын түзу қажет. Әсіресе, шетелдерде діни 
білім алуды қадағалауды күшейткен жөн.

Бүгінгі таңда, мемлекеттік құзырлы орындар діни 
білім алуға болатын шетелдік оқу орындарының тізімін 
бекітті. Әйтсе де, кейбір азаматтардың шетелге туристік 
мақсатта сапарға шығып, рұқсат етілмеген діни оқу 
орындарда білім алғаны белгілі болып отыр.

Төртіншіден, ҚР заңдарына сәйкес діни экстре-
мистік және террористік іс-әрекет жасады деп айып-
талатын адамды «экстремист», «террорист» ретінде 
танудың құқықтық критерийлерін жетілдірген аб-
зал. Түптің түбінде бұл теріс әрекеттердің Қазақстан 
халқының бірлігі мен татулығына сына қағатыны 
түсінікті. Мұндай келеңсіз жайттарды алдын алу 
үшін қазақ халқының дәстүрлі ханафи мәзһабына сай 
қалыптасқан салт-дәстүрін терістейтін діни үкімдерге 
«экстремистік» деген анықтама берген жөн.

Бесіншіден, діни экстремизм мен терроризм қыл-
мысымен айыпталушылардың жазасын ауырлату, діни 
лаңкестіктің алдын алудың құқықтық амалдарының 
бірі саналады. 2011 жылдары орын алған лаңкестік 
оқиғалардың қайталану себебі – қылмыс жазасының 
жеңіл болуында. Жаза қолдану адамдарға тән  азабын 
шектіру мақсатында емес, қоғам үшін діни экстре-
мизм мен терроризмнің жат екендігін бойға сіңіру 
мақсатында іске асырылуы тиіс.

Елбасы Н.Назарбаевтың «Мәңгілік ел» идеясын 
іске асырып, қуатты мемлекетке айналу мақсатында ел 
қауіпсіздігіне қатер төндіретін әрбір шетін мәселені дер 
шағында алдын алғанымыз абзал.

А.БИТАеВ,
ЗК-169/1 мекемесінің жедел бөлімінің

жедел уәкілі, әділет капитаны.

дінИ ЭКсТремИзм 
насИХаТыныҢ алдын алу

Өңірлік коммуникациялар қызметі мен об-
лыс тық төтенше жағдайлар департаментінің 
бірлесіп ұйымдастыруымен «Жібек жолы» сауда-
ойын-сауық орталығы алдында «Судан сақ бол» 
атты акциясы өтті.

Сұрақ-жауап форматындағы шара барысын-
да құтқарушылар мен тұрғындар еркін пікір ал-
масты. Жиналғандарға суға түсу ережелері мен 
қауіпті жағдайға тап болған жандарға көмек 

көрсету жолдары түсіндірілді. Төтенше жағ-
дайлар қызметінің құтқару қондырғылары таныс-
тырылды. Шара соңында жиналғандарға ескерту 
парақшалары таратылды.

Аймақта жыл басынан бері 10 адам суға 
кет кен. Оның үшеуі бала. Мамандар қайғылы 

жағдайлардың басты себебі ретінде тұрғындардың 
рұқсат етілмеген жерлерде шомылуы, спирттік 
ішімдік ішіп суға түсуі және балалардың өзен-
көл жағалаулары мен каналдарда ата-аналардың 
қадағалауынсыз жүруін айтады.

Сандуғаш ӘБіЛҚАСыМ,
Қорқыт ата атындағы ҚМУ-дың студенті.

Судан СаҚ бОл!
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«Саган Дали» табиғи топтамасы –  
өміріңізді сақтап, денсаулығыңызды нығайтады!

«Бұл өсімдікті алғаш рет сонау 
жастық шағымда, Байкалдың 
оңтүс тігінің өсімдік терін зерт
теп жүргенде кездестірген бола 
тынмын. Таулы аймақта та
банымнан то зып, ұзақ жүріп, 
кешке қарай қой бағып жүрген 
шопанға кез болдым. Ол маған 

иісі жұпар аңқыған шай ұсынды. 
Шайға керемет дәм берген бұл 
қай өсімдік екен деп ойладым. Бір 
шыны шай ішкенненақ бойым
дағы шар шаңқы сезімнің бәрі 
жоғалып, көңіл көк жиегім кеңіп, 
ойымның ұштала түскенін 
сезін гендей болдым. Шопан ма

ған мұның «Саган Дали» деп 
ата  латын өсімдік екенін   айт
ты. Содан бері бұл өсімдік менің 
сенімді серігіме айналды...»  

«Саган Дали» өсімдігінің емдік 
қасиеттері туралы сібірлік халық 

емшісі А.В. Емельянцев 
осылай айтады.

 «Саган Дали»  бальзамын 
мынадай ауру түрлеріне 

қолдануға болады:
- қан қысымын реттеу үшін, тіпті 

созылмалы гипертонияда да;
- қан айналымын реттеу және қал-

пына кел тіру; 
- жас ұлғаюына байланысты түрлі 

өзгеріс терге қарсы;
- қант диабетіне;
- ми қызметінің бұзылуына;
- жүрек-қан тамыры қызметінің бұ-

зылуына қарсы, атап айтқанда, 
атеросклероз, инфаркт пен ин сульт 

алу мүмкіндігін жояды; 
- ісіктік өзгерістердің алдын алады;
- қалқанша безінің қызметі бұзы-

луына;
- ағзадағы зақымданған жасушалар-

дың қалпы на келуін қамта масыз етеді;
- белсіздікке қарсы, қалпына келтіру 

әсері жоғары;
- көздің көру қабілетінің төмен деуіне;
- өкпе мен тыныс жолы мүшелерінің 

өзгеріс теріне;
- тірек-қимыл аппараты кеселдері 

мен артрит, ревматизмге;
- жыныс және зәр шығару жүйесі;
- бауыр өзгерістері;
- ас қорыту органдары мен ұйқы безі 

қыз метінің бұзылуына;
- терідегі өзгерістерге (ақтаңдақ, 

безеу, аллергия, дерматит, псо риаз);
- ұйқының бұзылуы мен ашушаң-

дыққа;
- ұмытшақтық пен аутоиммунды 

ауру  ларға (эпилепсия, полиартрит 
т.б.).

«Саган Дали» табиғи компоненттер 
жиынтығы ауру ағзаға саулық дәнін 
сеуіп, науқастың әрбір жасушасына 

жаңа өмір сыйлайды. 

«Саган Дали» немесе «Рододендрон Адамс» ата латын 
бұл өсімдік өзінің пайдалы қасиет терімен ерекшеленеді. 
Ал өсімдіктің атауын бурят тілінен аударғанда «өмірді 
ұзартушы» дегенді білдіреді. Сондай-ақ, тибеттіктер де бұл 
өсімдікті емдік мақсатта пайдаланады. Олардың тілінен 
аударғанда «Ақ қа наттар», өмірді ұзартушы деген мағына 
береді. Бұл өсімдіктің пайда болуы туралы мынадай қызық 
аңыз да бар. Аңыз бойынша, ертеде жеңімпаз болып, жауды 
жеңіп келе жатқан жауынгерлер бойларында тасыған 
күш-қуаттарын жерге сіңіру үшін Саян қыраттарына 
найзаларын шаншиды. Арада бірнеше уақыт өткен соң әлгі 
жерге адамның бойына күш-қуат беретін, денсаулығын 
нығайтатын өсімдік өсіп шығады. 

Бүгінгі медицина тұрғысынан алып қарасақ, «Саган 
Дали» өсімдігі нен жасалған бальзам керемет қуаттан-
дырғыш зат. Ол бүйрек пен жүректің, мидың жұмысын 
жақсартады. Ер аза маттардың жыныс бездерінің жұ-

мысын қалыптандырып, қуатын арттырады. Шар шауды 
басып, алкогольді ішім діктен болатын бас ауруын басады.

«Саган Дали» бальзамы  кө не Сібір емшілерінің білімі 
негізін де айрықша рецепт бойын ша дай  ындал ған. Заманауи 
техно ло   гия ларды қолдану арқылы жа салған бальзамның 
құрамын да өсімдіктің барлық табиғи компо ненттері мен 
пайдалы қасиеттері сақталуымен қатар, ағзаға кері әсер 
тигізуі ықтимал спирт, қант және өзге де консерванттар 
жоқ. Бальзам құрамындағы таби ғи ком позицияның негізгі 
компо ненті – «Саган Дали» дәрілік шөбі болып табылады. Ал 
құрамындағы өзге табиғи компоненттер ағзаның сауы ғуын 
жеделдетеді.  «Саган Дали» бальзамының емдік қасиеті 
аса жоғары. Оны қатерлі ісік (он кологиялық) ауруларының 
алдын алуға және емдеуге де қолданады. 

«Саган Дали» табиғи ком позициясы адам ағза сындағы 
ау ру дың негізгі себебін анықтап, со ған қарсы әсер етумен 
бірге, көп теген жанама кеселдерді де емдейді.

КелгенДерге  Сыйлыққа «Брагшун» таС майы БерілеДі.

қызылорда қаласында 17 шілде күні сағат 10.00-11.00 
аралы ғында Ә.тәжібаев атындағы кітапханада. 

абай даңғылы, 53 д, 1-қабат, конференц зал.

мына телефонДар арқылы 
маманнан КеңеС алып, тапСырыС Беріңіз:

8 702 911 55 55, 8 777 114 13 20, 8 727 327 88 02
«Саган Дали» топтамаСының қаСиеті туралы 
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назар ауДарыңыз!

Бір қораптың БағаСы — 4000 теңге.

АКЦИЯ 
3+1

Бір курсқа 
бальзамның 

6 қорабын 
қабылдау 

ұсынылады.
4-ші қорапша тегін

3 қорапша 

алсаңыз  

тұтынушыларымыз Біз туралы:

сіз мына күні өткізілетін сатылым кезінде біле аласыз:

Мobipress – бұл смартфон, планшет 
 немесе интернет желісі болған кезде лаптоп 
арқылы жазылу бойынша алдыңғы қатарлы 
халықаралық басылымдардан танымал жур-
налдарды оқуға арналған заманауи сервис. 
Қосымшада 12 айдар қамтылған: «Бұл өте 
қызықты», «Ең жақсы оқылатын, «Hi-Tech», 
«Авто», «Бизнес және Саясат», «Балалар», «Ди-
зайн және өнер», «Сол үшін», «Ол үшін», «Үй 
және отбасы», «Спорт», «Өмір стилі».  Онда жал-
пы  2200 шығарылымды құрайтын  алдыңғы 
нөмірлердің мұрағаттарымен 71 басылым 
жинақталған.

Құрамына Қазақстанда шығарылған 9 жур-
нал кіреді: «Forbes Kazakhstan», «Cosmopolitan 
Kazakhstan», «SNC Kazakhstan», «Harper's 
Bazaar Kazakhstan», «L’Officiel Kazakhstan», 
«Esquire Kazakhstan», «Men's Health 
Kazakhstan», «Robb Report  Kazakhstan», «Үй 
іші Kazakhstan». 

Мақалаларды mobipress-те оқу екі формат-
та қолжетімді - стандартты  (тұтасымен журнал 
беттерінің цифрлы көшірмесі) және кез кел-
ген көлемдегі экраннан оқуға ыңғайлы болу 
үшін мобильді құрылғыға икемделген. Соны-
мен қатар, сервистің мобильді қосымшасы 
офлайн-оқуды қарастырған – журналдарды 
интер нетке рұқсатсыз мобильді құрылғыдан 
оларды жүктейді және оқиды. Қосымшада 
интуитивтік түсінікті интерфайс бар. Тақырып-
тар бойынша мақалаларды іріктеу және 
бастапқы сөздер бойынша қолайлы іздеу бар. 
Оқу тарихын сақтауға және журнал ішінде 
белгі жасауға болады.

 «Біздің айналамыз күннен күнге цифр лы 
болып келе жатыр. Олармен бірге өздерінің 
мобильді құрылғылары арқылы кез кел-
ген әртүрлі ойын-сауық контентіне ТВ-
бағдарламадан және кинодан  бастап ки-
нолар мен журналдарға дейін рұқсатты 
кез келген уақытта алғысы келетін біздің 
клиенттердің дағдылары мен қажеттіліктері 
де өзгеруде. Осы жаһандық трендті біз 
Қазақстанда бұрыннан қадағалап келеміз.  
Біз, біздің ОТТ-қызмет линейкасын  кеңейтетін 
және біздің компания абоненттерінің кез кел-
ген жерде оларды оқығысы келгенде сүйікті 
журналдарына қолайлы және ыңғайлы рұқсат 
беретін тағы бір жаңа сервис mobipress 
ұсынуға қуаныштымыз. Одан басқа, танымал 
журналдардың 2200 шығарылымына 30 күнгі 
жазылу бір журнал құнындай тұрады. Цифрлы 
эволюция жалғасуда және біздің компания 
біздің абоненттердің өмірін аса қызықты және 
мазмұнды ету үшін нарыққа жаңа ойын-сауық 
қызметтерін шығаруды жалғастыруда, – деп 
«Кселл» АҚ бас атқарушы директоры Арти Отс 
атап өтті.

  Мobipress сервисінің барлық журналда-
рына тәулігіне барлығы 30 теңге мөлшерінде 
шексіз рұқсат беріледі. Бұл ретте алғашқы үш 
күнде сервисті мүлде тегін пайдалануға бола-
ды. 

 Мobipress  сервисіне Сервистің www.
mobipress.kz сайты арқылы кіруге болады,    
mobipress мобильді қосымшасы арқылы,  
7007 қысқа нөмірінен келіп түскен код және  
өз Kcell/activ абоненттік нөмірін енгізіп, 
сервистің мобильді қосымшасын ашады және 
авторлайды немесе кейін  www.mobipress.
kz сайтына  көшетін  *770# командасының 
USSD теру арқылы кіруге болады.

(ҚР Көлік және коммуникация министрлігінен 
1998 жылдың 8 маусымында №ДС 0000270, 
мерзімсіз мемлекеттік лицензиясы берілген)

71 журналдың 2200 шығарылымын 
mobipress-те өз мобильді 

құрылғыларынан Kcell және activ 
абоненттері жүктейді және оқиды

Мен  3 жылдан бері жүрек  ауруы  ИБС  стенокардия де-
ген диагнозбен ауырып, есепте тұрдым. Дәрігерлер маған ко-
ронаграфия жасаймыз деді.  Мен жасатқым келмей Бішкекте 
дәрігерлерге көріндім. Олар  жасатпауымды ұсынды. Кейін га-
зеттен «Саган Далиді» көріп, оқып, бір курсын қабылдадым. 
Қабылдағаннан кейін (1 айдан кейін) Тараз қаласында жүректің 
4 түрлі аппараттарына түстім. Осы бальзамның арқасында 
нәтижесі оң болды. Сіздерге алғысымды айтамын және  Саган 
Дали бальзамын алдағы уа қытта міндетті түрде алып тұрамын.

Отарбаева Роза, 61 жас, 
Жамбыл облысы, Талас ауданы, Аққұм совхозы.

Қазіргі уа қытта 
ең кең тараған ауру
лар  жүрекқан та-
мырлары жүйесімен 
байланысты екенін 
көпшілігі біледі. 
Міне, менің де жү
регім атеросклероз-
дан зар дап шекті. 
Тамырлар хо лес
те ринді бляшка-
лармен бітелді, қан 

қысымым бірде жоғарылап, бірде түсіп 
кететін. Жиі  басым айналып, тыныс алу-
ым қиын болатын. Қуық безінің қабынуы 
(простатит) мазалады. Зәр шығаруым 
жиі леп кетті. «Саган Дали» бальзамын 
қа был дап жүргеніме бір ай болды. Осы 
уақыт арасында қан қысымын бір қалыпқа 
келтіру мүмкін болды, басымның айна-
луы қойды. Иә, сонымен қатар тыныс алу-
ым күні бойы жүрмеген жағдайда бол-
маса, жақсарды. Гормоналды фон қайта 
қалпына келді, простатит мазалауын 
қойды. Үлкен рахмет!

Омаров Мақсұт.
Шымкент қаласы.

дАбылды 
ескеРТу

4-6 шілдеде Қызылорда 
об  лысының кей жерлерінде 
шаңды дауыл, солтүстіктен, 
сол түстікшығыстан 1520 м/с 
жел күтіледі.

«Қазгидромет» РМк 
Қызылорда облысы 
бойынша филиалы.

Менде қалқанша тораптық зоб мәселесі туындады. Тұншы
ғып, дем ала аламай, тамағымда бірдеме тұрғандай болады. Он 
жыл бойы дәрігерлерге қаралып, дәрідәрмектер қабылдадым. 
Шамадан артық қозғалмауға, еңкеймеуге тырысамын, себебі 
тұншығып қалатындаймын. Артық салмақ қосып алдым. Жа-
нымда жүрген достарым менде демікпе деп ойлайтын. Көп 
жылдан бері радикулитпен де ауырып, дәрігердің жазып бер-
ген дәрісі басымды қатты ауыртатын (бүгін басым әлде бу-
ындарым ауырар ма екен деп ойлайтынмын). Көршім «Саган 
Дали» бальзамын қолдануға кеңес берген соң қолдана баста-
дым. Еш қандай кері әсерін байқаған жоқпын. Үлкен рақмет, 
жақсы көмектесті, әлі де үзбей қабылдаудамын. 

Айгуль кудиярбекова.
Алматы қаласы.

Астана
Астана санаң – сар

а, жүрегiң – нұр,

Тартқан тiн тектiлiктен тiрегiң бұл.

Бетке алып Бәйтеректiң бекзаттығын,

Төрiңнен төксiн сұлу тiлегiм жыр.

Бақыттың бесiгiндей Есiл еркем,

Керiмсал жел ойнаса төсi көркем.

Такаппар триумфтар сүйедi оны,

Өрлiкпен келбетiңе қосып өркен.

«Нұр-Әлем» ай-жұлдыздай жарқылдаған,

Өрнегi шалқыған күй, шарпылған ән.

Аспан астын астана қылған бабам,

Ақ ордасын көрмедi-ау алтындаған.

Бейнеңдi сипаттайын жанып, құшып,

Тұлғаңды тау жасырмас алып, кiшiк.

Арқадан көрдiм шырай шашылғанын,

Аспаннан темiрқазық ағып түсiп.

д.АЯШҰлы.

ҚЫЗ-КЕЛІНШЕКТЕР 
САЙЫСҚА ТҮСТІ

Жуырда  кәсіподақ күніне орай білім қызмет керлері 
кәсіподағы Шиелі аудандық филиалы мен «Тастүлек» 
теннис клубының бірлесе ұйым дастыруымен «са лау-
атты өмір – жарқын болашақ» ұранымен аудан қыз- 
келіншектерінің арасында үстел теннисінен турнир 
өт кізілді. бұл бір жағы аудан теннисшілерінің қазіргі 
деңгейін білу мақсатында жүзеге асырылғандықтан, 
бәсекені көпшілікпен бірге осы спорт түрлерінің жат-
тықтырушылары мен  мамандары да тамашалады.
Топтық сайыста алдыңғы екі орынға шыққан  спортшылар 

өзара жартылай финал мен финалға шығатындарды анықтады. 
Нәтижесінде ауданның бірнеше дүркін жеңім пазы № 219 Ы. 
Алтынсарин мектебінің дене шынықтыру пәні мұғалімі Жанат 
Еспембетова биыл ғана Қорқыт Ата атындағы университетті 
бітіріп келген жас Асылзат Өтешке есе жіберіп, амалсыз екінші 
орынға тұрақтады. Жарыс болған соң  түрлі кездейсоқ  жағдайлар 
кездесе берері белгілі, аудан намысын көп жылдардан бері 
қорғап жүрген тағы бір белгілі теннисші қызымыз Мирамгүл 
Оразова бұл жолы үшінші сатыға табан тіреді. Ол ақтық сайыс
та №46 мектептің ұстазы Жаңагүл Мырзағұлдан  басым түсті. 
Осылай алғашқы төрттікті анықтаған жүлдегерлерге бағалы 
сыйлықтары мен марапат қағаздары тапсырылды. Айта кет-
кен жөн, №127 мектеп ұстазы Аякөз Қалдыбай, №244 Тензила 
Бершімбаева, Ақтоған ауылдық округінен Шара Нұртаева, жас 
маман Аякөз Қылышбаева сынды теннисшілер өз өнерлерімен 
көпшілікті тәнті етті. 

Шара соңында білім қызметкерлері кәсіподағы Шиелі 
аудандық филиалы төрағасы Р.Құдайбергенов, аға жат тық 
тырушы Ғазиз Өмірзақовтар үстел теннисін онан әрі өрістету 
туралы өз пікірлерін білдірді.

б.ЖОлАМАНҰлы. 
Шиелі ауданы. 

ӘЛЕУМЕТТІК ОҢАЛТУ 
ЖҰМЫСТАРЫ 
ЖАЛҒАСУДА

байқоңыр қаласының пробация қызметі бай-
қоңыр қаласы құқық қорғау органдарының Үйлес-
тіру кеңесінің құрамына енгізілді. бұл туралы қала 
әкімшілігінде өткен қалалық ішкі істер органда-
ры  Үйлестіру кеңесінің және осындағы тәртіпті қам-
тамасыз ету бойынша тұрақты түрде жұмыс атқа-
ратын үйлестіру мәжілісінің бірлескен отырысында 
айтылды. 
Оған «Байқоңыр» кешенінде жұмыс істейтін Ресей 

 Федерациясы және Қазақстан Республикасының  құқық 
қорғау органдарының басшылары мен лауазымды тұлғалары, 
қала әкімшілігінің құрылымдық бөлімшелері қатысты.

Байқоңыр қалалық пробация қызметінің есебінде тұр
ғандар тарапынан құқық бұзушылықтың алдын алу мақ
сатында Байқоңыр қаласының пробация қызметінің ұсынысы 
бойынша  осы үйлестіру кеңесінің құрамына енгі зілді. От-
ырыста қоғамдық орындарда және көшелерде қылмыс пен 
құқық бұзушылыққа барудың себептері мен шарттары, 
олардың алдын алу жолдары, есірткі құралдарының заңсыз 
айналымына қарсы тұру, психотроптық заттардың, қалада 
ішімдік өнімдерінің заңсыз айналымының алдын алу және 
ведомствоаралық  байланысты нығайту сұрақтары қаралды. 

Қалыптасқан жағдай  қоғамдық  орындар мен қала көше
лерінде тәртіпті қамтамасыз ету бойынша жанжақты бағытта 
пәрменді шараларды қабылдауды қажет етеді. Бұл құқық 
бұзушылыққа бейім адамдармен жүйелі профилактикалық 
жұмысты дамыту, қоғамдық орындарда тәртіпті қамтамасыз 
ету бойынша тиімді ісшараларды жүзеге асыруды көздейді.

Бірлескен отырыстың қорытындысы бойынша мәдениет 
және спорт мекемелері, әлеуметтік қызмет басшылары-
на өмірде қиын жағдайға тап болғандарға әлеуметтік, мате
риалдық, психологиялық көмек көрсету шараларын қабылдау 
туралы шешім қабылданды.

Нұрбол бАЙМҰРЗАеВ,
облыс бойынша байқоңыр қаласы 

пробация қызметінің бөлім бастығы. 


