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СЕССИЯ

Құрметті депутаттар, әріптестер!
Бүгін біз ағымдағы жылдың бірінші 

жартыжылдығын қорытындылап отырмыз. Біз 
оның екінші жартысына қандай нәтижемен 
жеттік, қандай жұмыстар атқарылуда, қандай 
мәселелерді шешуге тырысудамыз...

Өздеріңізге белгілі, ақпан айында 
Облыс әкімінің 2017 жылға арналған іс-
қимыл жоспары қабылданды. Жоспар 310 
тармақтан тұрады. Бірінші жартыжылдықта 
жоспарланған тармақтардың барлығы 
мерзімінде іске асырылды, қалғаны – 
орындалу үстінде.

Жалпы алғанда, жылдың бірінші 
жартысында, менің ойымша, жаман өткен 
жоқпыз. Әлеуметтік-экономикалық дамудың 
барлық көрсеткіштері бойынша оң өсім 
қамтамасыз етілді. Тек қана мұнай өндіру 
көрсеткішін және сәйкесінше, өнеркәсіп 
өндірісінің көлемін қоспағанда. Бірақ, бұл 
жерде объективті себеп бар – мұнай өндіру 
көлемінің табиғи төмендеуі. Бұл – өздеріңізге 
белгілі. Өкінішке қарай, бұл көрсеткішке 

біз ешқандай әсер ете алмаймыз. 2017 
жыл болжамы – 6,8 млн тонна, 2016 жылға 
қарағанда 840 мың тоннаға аз, ал, 4 жыл 
бұрынғы көрсеткіштен 4,2 млн тоннаға 
төмендеген. Бұл, көршілес Ақтөбе облысының 
жылдық мұнай өндіру көлеміне сәйкес. 
Ағымдағы жыл басынан біз 450 мың тоннаны 
ала алмадық. Жағдай мұнайдың сулану деңгейі 
мен тұрақсыз, төмен бағасына қатысты.

Шығынның көлемі мен мұнай саласының 
экономикаға ықпалын еліміздің Ұлттық 
қорына түсетін түсімдерге қарап-ақ 
пайымдауға болады. 2013 жылдың өзінде 
мемлекет қазынасына Қызылорда облысынан 
500 млрд теңге аударылған болса, ал, биылғы 
жыл басынан бар болғаны – 58 млрд теңге. 

Осыған байланысты біз Үкіметтен жаңа 
кен орындарын барлау құқығын беретін 
келісімшарттардың мерзімдерін ұзарту, 
экспортқа шығарылатын мұнай көлемін 
арттыру мәселелерін тездетіп қарауды сұраған 
болатынбыз. Сондай-ақ, өңірдегі уран өндіру 
көлемін қысқартпау мәселесі де қойылды.

Бұл мәселелерді біз Премьер-министр 
Б.А.Сағынтаевтың  облысымызға 28 мау-
сымдағы жұмыс сапары барысында да қойған 
болатынбыз.

Осы орайда, қабылданған Үкіметтің 
хаттамалық тапсырмаларының орындалуына 
үміт артамыз (Б.Ә.Сағынтаевтың, А.Ұ.Мамин-

ның) өйткені өнеркәсіп өсімі осы мәселелердің 
оң шешілуіне тікелей байланысты.

Сонымен бірге, Қазақстанның үшінші 
жаңғыруы аясында аймақта негізгі 
секторларды техникалық қайта жарақтандыру, 
еңбек өнімділігі деңгейін арттыру, экспорттық 
өндірістің бәсекеге қабілетті дамуы жөнінде 
шаралар қолға алынуда. 

Нәтижесінде, өңдеу секторындағы өндіріс 
көлемі жыл басынан 9,4%-ға өсті, өткен 2013 
жылмен салыстырғанда 1,5 есеге (151,2%) 
артқан. Салыстырсақ, сәйкес кезеңде ҚР 
бойынша өсім қарқыны 8%-дан төмен 
көрсеткішті беріп отыр. Бұл ретте, шикізаттық 
емес сектордың жалпы ішкі өнім (ЖІӨ) 
құрылымындағы үлесі 4 жылда 3 есе өсті.

Технологиялық дамудың маңызы да аз 
емес. Мәселен, испандық жаңа технологияны 
енгізудің арқасында бүгінгі таңда «Арал тұз» 
АҚ өнімін экспорттау 40 есе ұлғайды! Соңғы 2 
жылда кәсіпорын Ресейдің ас тұзы нарығының 
12%-ын жаулап алды. 

Аймақтың дамуында маңызы зор басқа да 
жобаларды іске асыру бойынша да жұмыстар 
жалғасуда.

Ағымдағы жылы біз экспортқа бағыт-
талған 2 кәсіпорынды іске қосуды жоспарлап 
отырмыз, олар: молибден үш тотығын 
өндіретін кәсіпорын және шыны зауыты.

Молибден зауытында технологиялық 
құралдардың бірінші желісінде сынама 
жұмыстары жүргізілуде.  Өнімнің негізгі 
көлемін Жапонияға экспорттау жоспарлануда. 
Жыл соңында өндірісті толыққанды іске 
қосамыз. Сонымен қатар, құралдардың екінші 
желісін сатып алуға қосымша қаржы көздерін 
тарту бойынша жұмыстар жүргізілуде.

Шыны зауыты бойынша – баршаға белгілі 
қиындықтарға қарамастан, 2017 жылғы 15 
мамырда Мемлекет басшыларының Пекин 
қаласында өткен «Бір белдеу, бір жол» 

халықаралық форумындағы кездесуі аясында 
қытайлық «Чайна Триумф» ком паниясы 
мен «Orda Glass ltd» ЖШС арасында шыны 
зауытының құрылысын үстіміздегі жылдың 
желтоқсанында аяқтау жөнінде меморандумға 
қол қойылды. Одан бөлек, Премьер-министр 
Б.Ә.Сағынтаевтың  облы сы мызға 28 
маусымдағы жұмыс сапары аясында ағымдағы 
жылы құрылыс-монтаж жұмыстарын аяқтау 
үшін мердігерлік шартқа да қол қойылды. 
Бүгінде зауыттың 100% құралдары  құрылыс 
алаңына  әкеліп қойылды және құрастырылуда. 

Айтпақшы, қытайлық әріптестер екінші 
кезекте күн батареясына, смартфондар мен 
планшеттерге арналған экспорттық әлеуеті 
зор ультра жіңішке шыны шығару зауытының 
құрылысын тездетіп бастай беру жөнінде 
мәселе қойып отыр.

Шыны зауыты құрылысының мәселесі 
«қолмен басқаруда» (ручное управление). 
Зауыт  тың құрылысын өз мерзімінде аяқтау 
үшін біз қажеттінің барлығын жасап жатыр-
мыз.

Биылғы жылдың соңында Арал қала-
сында кальцийлендірілген сода өндіретін 
зауыт құрылысын бастауды жоспарлап отыр-
мыз. Құрылысты бастау  бұдан ертерек жос-
парланған болатын, алайда, жоба бастамашысы 
тарапынан зауыттың өнімділік қуатын ұлғайту 
туралы шешім қабылданып, жобаға тиісті 
түзетулер енгізілуде. Қаржы көлемінің аз 
ғана ұлғаюы нәтижесінде (81 млрд-дан 87 
млрд-қа дейін немесе 7,4%) жобаның жылдық 
өнімділік қуаты 200 мың тоннадан 300 мың 
тоннаға немесе 50%-ға көбеюде. 

Бұл заманауи, әрі еліміздің барлық 
қажет тілігінің 75%-ын қамтамасыз ететін 
республикадағы бірден-бір кальций лен діріл-
ген сода өндіретін зауыт болмақ.  Бүгінгі таңда, 
өкінішке қарай, кальцийлендірілген сода 
нарығын 100% импорттық өнімдер құрайды.

Айтпақшы, жобаның келешегін ескере 
отырып, Премьер-министр Б.Ә.Сағынтаев 
тарапынан 2018 жылы жаңа зауыт қа 
инфрақұрылым жүргізуге респуб-
ликалық бюджеттен 3,5 млрд теңге 
бөлу туралы ұсынысымыз қолдау 
тапты.

ОБЛЫС ӘКІМІ Қ.Е. КӨШЕРБАЕВТЫҢ ОБЛЫСТЫҚ МӘСЛИХАТТЫҢ XIV СЕССИЯСЫНДА СӨЙЛЕГЕН СӨЗІ

Салтанатты жиында алдымен комитеттің арғы-
бергі шежіресінен сыр шертіп, мемлекет дамуындағы 
ролін айшықтайтын бейнеролик көрсетілді. Көрінбес 
майданда күн-түн демей жұмыс істеп жүрген органда 
қалғуға, мүлгуге орын жоқ. Мемлекет тыныштығы 
бәрінен маңызды. Абыройлы да жауапты міндет 
қырағылықты, ыждағаттылықты қажет етеді. Ширек 
ғасыр ішінде ҰҚК көптеген қауіптің бетін қайтарып, 
талай лаңкестіктің жолын кесті. Комитет қалыптасып 
қана қоймай, реформалар нәтижесінде тұрақты дамып 
отырды. Комитет құрылымындағы барлық өзгеріс әлемдегі 
және елдегі ахуалмен тығыз байланысты. Реформалар 
комитетке жүктелген міндеттерді тиімді шешуді, тәуелсіз 
Қазақстанның мүддесін қорғауға бағытталды. Бүгінде 
ҰҚК – кез келген қатер мен сынаққа шұғыл жауап бере 

алатын икемді әрі жоғары білікті арнайы қызмет. 
Бейнеролик арқылы ғарышкерлер Федор Юрчихин 

мен Олег Новицкий халықаралық ғарыш стансасының 
бортынан ведомство өкілдеріне сәлем жолдады. Оларды 
мерейлі белеспен құттықтап, осыған байланысты коми тет-
тің жалаушасын зор құрметпен ғарыш орбитасына көтерді. 

Сала өкілдерін кәсіби мерекемен құттықтаған 
облыс әкімі Қ.Көшербаев ел тәуелсіздігінің алғашқы 
жылдарында құрылған арнаулы орган ширек ғасыр ішінде 
тұрақты жетіле отырып, даму мен қалыптасудың сындарлы 
жолдарынан өткенін атап айтты. 

– Комитет құрылымындағы өзгерістер әлемдегі және 
елдегі ахуалмен тығыз байланысып қана қоймай, егемен 
еліміздің мүддесін қорғау болды. Қазақстан Республикасы 
тәуелсіздігінің тұғырлы болуы жолында бастарыңызды 

бәйгеге тігіп атқарып жүрген адал қызметтеріңіздің алар 
орны ерекше. Бұл жолда батырлық та, батылдық та, 
тапқырлық та, айлалы ақыл да сіздердің бойларыңыздан 
табыла білуі қажет. Ұлт мүддесі үшін күресте қажымай-
талмай еңбек етіп, толымды табысқа жете беріңіздер. 
Сіздерге мықты денсаулық, отбасыларыңызға бақ-береке, 
амандық тілеймін, – деді ол. 

Еліміздің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 
қосқан зор үлесі мен елеулі еңбегі үшін облыс әкімінің 
алғыс хаттарымен ҚР ҰҚК Қызылорда облысы және 
Байқоңыр қаласы бойынша департаментінің 6 қызметкері 
марапатталды. Сонымен қатар департамент ардагерлері 
мен тағы бірқатар қызметкеріне комитеттің мерейтойлық 
медальдары мен алғыс хаттарын департамент бастығы, 
полковник Таңат Жүнісов табыстады. 

Мерекелік шарада қазақстандық және жергілікті 
өнер иелері ән мен биден шашу шашып, ҚР ҰҚК-нің 
корпоративті гимні орындалды. 

Назерке САНИЯЗОВА.

ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК – ҰЛЫ МІНДЕТ

Еліміздің күш және құқық қорғау құрылымдарының, 
министр ліктер мен ведомстволардың басшы ларымен 
бірге, құрметті қонақтар қатарында шетелдік 
елшіліктер делегацияларының жетекшілері, шетелдік 
арнаулы қызмет өкіл дері мен ардагерлері болды.
Қазақстан Президенті елімізде бейбітшілік пен 

тұрақтылықты сақтау үшін өз өмірін құрбан еткен ҰҚК 
қызметкерлерінің еңбектерін ерекше атап өтіп, оларды бір 
минут үнсіздікпен еске алуға шақырды.

Мемлекет басшысы Достастық елдерінің қауіпсіздік 
органдарының жетекшілеріне Қазақстандағы әріптестерімен 
тығыз байланыс орнатып, өзара жемісті іс-қимыл жасап келе 
жатқаны үшін алғыс айтты.

Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның тәуелсіздік 
жылдарындағы жетістіктеріне тоқталып, ұлттық қауіпсіздік 
органдары қызметкерлерінің мемлекетіміздің егемендігі мен 

конституциялық құрылымын сақтаудағы ролін атап өтті.
– Біз «Қазақстан-2050» стратегиялық бағдарламасын іске 

асырудамыз. Оның мақсаты – әлемнің озық дамыған отыз елінің 
қатарына кіру. Оған табысты қол жеткізудің басты шарттары 
– төңірегімізде бейбіт өмір мен тыныштықты қамтамасыз ету, 
сондай-ақ Қазақстан қоғамында ішкі саяси тұрақтылық пен 
келісім орнату, – деді Елбасы.

Қазақстан Президенті еліміздің егемендігі мен аумақтық 
тұтастығын қамтамасыз ету үшін күрескен қаһарман 
бабаларымыздың ерлігін есте сақтаудың маңыздылығын айтты.

Нұрсұлтан Назарбаев әлемнің қазіргі барлық сын-
тегеуріндері мен қауіп-қатерлеріне қарсы тұру үшін ҰҚК 
қызметкерлерінің кәсіби қабілеті мен біліктілігін жетілдіру 
қажеттігін атап өтті.

– Жыл басында Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен оның 
ведомстволарының жаңа құрылымы бекітілді. Өзара іс-қимыл 

жасау мен күш-қуатты қайта орналастырудың жаңартылған 
жүйесі мейлінше тиімді жұмыс жүргізуге мүмкіндік береді. 
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері алдағы уақытта 
да Отанымызға мінсіз қызмет етіп, елімізді көркейту және 
ұлттық мүддемізді қорғау жолында өздерінің барлық күшін, 
білімі мен тәжірибесін жұмсайтынына сенімдімін, – деді 
Елбасы.

Соңында Қазақстан Президенті қызметтік парызын 
орындауда ерлік мен жанкештілік көрсеткен ұлттық қауіпсіздік 
органдарының үздік қызметкерлеріне ордендер мен медальдар 
табыс етті. ІІ дәрежелі «Айбын» орденімен Е.Көшербаев 
(марқұм), Ә.Сарықұлов, «Жауынгерлік ерлігі үшін» медалімен 
ҰҚК қызметкерлері – Д.Базарбаев, А.Қожабеков, А.Лұқпанов, 
Ж.Омариев, Ә.Тастамбеков, Е.Үсенов марапатталды.

Марапаттау рәсімінен кейін Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 
25 жылдығына арналған салтанатты концерт өтті.

ПРЕЗИДЕНТ

Биыл – Қазақстанның Ұлттық қауіпсіздік комитетінің құрылғанына 25 жыл. Атаулы күнде сала 
ардагерлері мен қызметкерлерін облыс әкімі Қырымбек Көшербаев құттықтады. 

– Мұнай өндіру көлемінің төмендеуі – табиғи фактор. Оған 
біз ешқандай әсер ете алмаймыз. Биылғы болжам – 6,8 млн тонна. 
Өткен жылдан – 840 мың, ал 4 жыл бұрынғы көрсеткіштен 4,2 млн 
тоннаға кем, – деді облыс әкімі. 

Әйтсе де, «солай екен» деп ешкім қол қусырып отырған жоқ. 
Барға – қанағат. Қазақстанның үшінші жаңғыруы аясында негізгі 
секторларды техникалық қайта жарақтандыру, еңбек өнімділігі мен 
экспорттық өндірістің бәсекеге қабілеттілігін арттыру бағытында 
шаралар атқарылып жатыр. Жыл басында облыс әкімінің 2017 
жылға арналған дағдарысқа қарсы іс-қимыл жоспары қабылданған 
болатын. 300-ден астам тармақты қамтыған жоспардың бір бөлігі 
мерзімінде іске асырылды. Қалғаны – келер күннің еншісінде. 
Сессияда Қ.Көшербаев жылдың бел ор тасына нендей жетістіктермен 
жет кенімізді саралап, қандай мәселелер барын да жасырып қалмады. 
Алда одан да көп шаруа тұр. Сөз соңында мем лекеттік қызметшілер 
мен оларға теңестірілген мемлекеттік мекемелердің бас шылары 
арасында кездесетін сыбай лас жемқорлық мәселесіне көпшіліктің 
назарын аударды. 

– Қожалығында көп нәрсе таза емес бірінші басшыларға тиісті 
талап қою уақыты келді деп есептеймін. Себебі өзінің қоластындағы 
әр қызметкер үшін жауапкершілікті тікелей оны тағайындауға 
бастамашы болған басшысы көтеруі тиіс, – деді облыс әкімі. 

Осындай әрбір келеңсіздіктен кейін оны жасаған лауазым иесі 
ғана жазаланып қоймай, тікелей басшысы да басымен жауап беруге 
міндетті. Қ.Көшербаев бұл мәселеде барлығын талапты да тиянақты 
болуға шақырды. 

Одан кейін облыстық мәслихат депутаттары Мәдихан Бекжанов, 
Мейрамбек Жұмашев, Нұридин Әмитов ай мақтың әлеуметтік-
экономикалық даму қарқынын оң бағалап, Елбасы тап сырмаларын 
межелі уақытта сапалы орындау күрделі сын әрі жауапкершілік 
екенін жеткізді. 

– Денсаулық сақтау саласының материалдық-техникалық 
базасы нығайып келеді. 
Көптеген медициналық 
ғимарат жаңадан салынды. 
Биыл Арал, Қазалы аудандық 
ауруханаларының құрылысы 
басталды. Медициналық 
көмектің қолжетімділігі 
мен сапасын арттыру 
мақсатында емханаларда 89 
мамандандырылған кабинет, 
офтальмохирургиялық және 
тағы басқа орталықтар 
ашылды. Қатерлі 
ісікке шалдыққан ауыр 
науқастардың өмірін 
ұзартуға бағытталған 
паллиативті көмек көрсету 
үшін онкология орталығында 
30 төсек орынды бөлім, әр 
ауруханада арнайы 5 орыннан 
ашылды, – деген Н.Әмитов 
бірді-екілі ұсынысын айтты. 

Мысалы, Батыс Еуропа 
- Батыс Қытай автодәлізінің 
бойындағы трассалық 
медициналық құтқару 
бекеттерінің санын арттырса, 
науқастарға уақытылы, сапалы көмек көрсету үшін амбиограф 
тапшылығы жойылса дейді. Мәслихат жиынының күн тәртібіндегі 
тағы оншақты мәселе бойынша шешімдер қабылданды. Оның ішінде 
2016 жылға арналған облыстық бюджеттің атқарылуы жөніндегі 
есеп, көші-қон процесін реттеу қағидалары, тарихи-мәдени мұра 
объектілерінің қорғау, құрылыс салуды реттеу, қорғалатын табиғат 
ландшафт аймақтарының шекаралары бекітілді. 

Сессия соңында аймақ басшысы Қ.Көшербаев облыстық 
мәслихат депутаты, «СКЗ-Ю» ЖШС-нің бас директоры Мәдихан 
Бекжанов пен су шаруашылығы саласының майталманы, 
«Қазсушар» РМК облыстық филиалы өндірістік учаскесінің 
бастығы Жорабек Нұрымбетовті – асқаралы 60, облыстық мәслихат 
хатшысы, тарих ғылымдарының кандидаты, академиялық доцент 
Наурызбай Байқадамовты ердің жасы – 50-ге толуымен құттықтап, 
Құрмет грамотасымен марапаттады. 

Сонымен қатар облыстық ІІД бастығының орынбасары, полиция 
полковнигі Әмірбек Шаймағамбетов облыстық мәслихаттың 
бірқатар депу татына құқықтық тәртіпті қамтамасыз етудегі үлесі 
үшін «Қазақ стан полициясына – 25 жыл» төсбелгісін табыс етті.

Н.ҚАЗЫБАЙҚЫЗЫ.
Н.НҰРЖАУБАЙ (сурет).

БІТКЕН ІС
ПЕН 
КҮТКЕН ІС

БІРЛІК ПЕН ТІРЛІК БАҒЫНДЫРҒАН БИІК БЕЛЕСТЕР

Жылдың бірінші жартысы біздің облыс үшін жаман 
өтпеді. Әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінде 
өсім байқалады. Бір-ақ жерде «бірақ» деуге тура келеді. 
Оны облыстық мәслихаттың кезекті ХIV сессиясында 
аймақ басшысы Қырымбек Көшербаев айтып берді.

ҚР Парламенті Мәжілісінің 
де пу тат тары Абзал Ералиев, 
Генадий Шиповских айма ғы -
мыздағы ірі өндіріс орын дары-
ның бірі «Агро Холдинг «Бай-
қоңыр» ЖШС-ына қарасты 
Жа   ла   ғаш элеваторы күріш ақ-
тау зауытының жұмысымен та-
нысты.
Зауытта 60 мың тоннаға дейін 

астық қабылданып, тазаланып, кеп-
тіріліп сақта лады. Қазіргі күні шаруа-
шылықтарды тұқыммен қам     та масыз 
ету жұмыстары жүр гізілуде. Мұнда 
күріш ақтау, тұқым дайындау цехтары, 
дайын өнімдер  қоймасы, өндірістік  
техникалық зертхана толық жұ мыс 
істеп тұр. Жаңадан сатып  алынған 
шетелдік заманауи қондырғылар 
арқылы та зарту жұмыстарының нәти-
же сін де  кондициясы 2-3 кластық 
себу дәрежесіне  жеткізілген бірін-
ші репродукциялы тұқымдар дайын-
далады.

– Облыс әкімдігінің 2015 жылы 
бе кіт кен «Күріш дақылының 
элиталық тұқым дарын сатып алу» 
туралы  бюджеттік инвестициялық  
бағдарламасы бойынша 81,9 млн 
теңге қаржыға Краснодар  өлкесінен 
333 тонна «Лидер», «Фаворит»,  
«Янтарь» сорттарының элиталық 
тұқымдары  сатып алынып, Жалағаш, 
Шиелі, Жаңақорған аудандарындағы 
3 тұқым өсіруші шаруа-
шылықтарының 1280 гектар егістік 
жеріне орналастырылды, – деді завод 
басшысы Манарбек Еспанов.

Елімізде 2017-2021 жылдарға 
арналған агроөнеркәсіп кешенін 
дамыту бағдарламасы қабылданды. 
Онда бізді  қуантатыны күріш 
дақылының бір гектарына берілетін 
субсия да  сақталып қалды. Сонымен 
қатар, жоғары өнімді қалыптастыру 
үшін күріш тұқымына берілетін 
субсидия көлемі өсті. Одан бөлек 
тыңайытқыштардың барлығына 
бір  дей 50 пайызына жуығы суб-
сидиялануда. 

– Бұл Сыр өңіріндегі күріш 
өнімін өсіріп, тұқым дайындаумен  
айналысатын шаруашылықтар 
үшін мемлекет тарапынан жасалып 
отырған үлкен қолдау, – деп атап өтті 
Мәжіліс депутаты, Қазақстанның 
Еңбек Ері А.Ералиев.

«Агро Холдинг «Байқоңыр» ЖШС 
жұ мысымен танысып, ұжыммен 
кездескен халық қалаулылары 
ауыл шаруашылығын дамыту, жаңа 
технологияларды енгізу мәселелерін 
ортаға салып, жұмысшылар тара-
пынан қойылған сұрақтар мен ұсыныс 
тілектерді назарға алды. Сонымен 
қатар, Елбасының «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты мақаласын 
кеңінен насихаттап, Парламент 
қабырғасында атқарылып жатқан 
жұмыс барысы мен оң өзгерістерді, 
қабылданған заңдар мен алдағы 
уақытта депутаттардың назарына 
ұсынылатын жобалар жайында кең 
мағлұмат берді.

Ы.ТӘЖІҰЛЫ.

ДЕПУТАТТАР
«АГРО ХОЛДИНГ «БАЙҚОҢЫР» 
ЖҰМЫСЫМЕН ТАНЫСТЫ

ЕЛБАСЫ ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК КОМИТЕТІНІҢ
25 ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН ШАРАҒА ҚАТЫСТЫ
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Шиелі ауданында мұнайгаз және 
уран өндірісінде кеңінен қолданылатын 
тампонажды цемент шығаратын зауыттың 
құрылысы жалғасуда. Үстіміздегі жылдың 
наурыз айында қытайлық инвесторлармен 
зауыт құрылысына 7,5 млн АҚШ доллары 
көлемінде алғашқы транш өткізілді. 2018 
жылы белгіленген кесте бойынша зауытты 
іске қосамыз.

Тау-кен кешенін дамытуда Жол картасы 
аясында 3 «зәкірлі»  жоба бойынша жұмыс 
жүргізілуде.

Кен орнының оңалту жұмыстарын 
аяқтай сала, біз іс жүзінде «Шалқия» қор-
ғасын-мырыш кенішінде тау-кен байыту 
комбинаты мен газтурбиналық электр 
стансасының құрылысына кірісіп кеттік. 

Еуропалық қайта құру және Даму банкі 
мен «Тау-Кен Самұрық» АҚ арасында 
350 млн АҚШ доллары көлемінде жоба-
ны қаржыландыру туралы келісімге 
қол қойылды. ҚР Премьер-министрі 
Б.Ә.Сағын таевтың 28 маусымдағы об-
лыс қа жұмыс сапары барысында ке-
шен де гидрометаллургия зауыты құры-
лысын салудың  ТЭН-н (техникалық 
эко номикалық негіздемесін) әзірлеу 
бойын ша мәселе түбегейлі шешілді.

Биыл кәсіпорын шамамен 45 млрд 
теңге инвестицияны игеріп, жыл соңына 
дейін 200 жаңа жұмыс орнын ашуды 
жоспарлап отыр. 

2018 жылдан бастап тау-кен комбинаты 
2 млн. тоннаға дейін, ал, 2019 жылдан 4 
млн тоннаға дейін руда өндіре алады. Тек 
комбинаттың ғана пайдалануға берілуі 
1500-дей жаңа жұмыс орнын құруға 
мүмкіндік береді. 

Сөйтіп, Арал ауданында химиялық 
кластердің, ал, Жаңақорған ауданында тау-
кен дамыту кластерінің негізі құрылуда 
деп айтсақ болады.

«Баласауысқандық» ванадий кен 
орнын игеру жобасына келсек, өз дері ңіз 
білетіндей, 2016 жылы қараша айында 
британдық компаниямен қара тақ-
татастарды автоклавтық өңдеу жөніндегі 
инвестициялық жобаны іске асырудағы 
ынтымақтастық туралы келісімге қол 
қойылды. Жобаның ІІ және ІІІ кезеңін 
125 млн АҚШ доллары мөлшерінде 
қаржыландыру туралы шешім қабылданды. 
Жұмыстар кесте бойынша жүргізілуде. 

Мысалға, Қазақстан қор биржасында 
тау-кен металлургиялық комбинатының 
құрылысына инвестициялық қоржын 
қалыптастыру үшін 30 мың жай акциялар 
орналастырылды. Инвестициялар жө-
нін дегі комитетпен бір мезгілде инвес-
тициялық артықшылықтарды алу мәселесі 
бойынша тиісті жұмыстар жүргізілуде. 

Айтпақшы, осы жылдың 6 айында 
компания Тайваньға     80 тонна аммоний 
метаванадатын экспорттады. 

Өте күрделі жоба – ферроқорытпа 
зауыты бойынша да жұмыс жалғасуда. 
Өздеріңіз білесіздер, техникалық-
экономикалық не гіз демесі әзірленді. Биыл 
қаржылық қиын дықтарға қарамастан, біз 
жоба бойынша тәжірибелік-өндірістік 
сынақтар ұйымдастыру үшін 3,2 млрд теңге 
қаржы бөлуге Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің Жоғары ғылыми-техникалық 
комиссиясының келісімін алдық. 

Енді дамудың басқа да бағыттары 
бойынша бірер сөз айтып өтейін.

Айту керек, биылғы жылы экономикаға 
инвестиция салу және құрылыс 
жұмыстарының көлемі бойынша да оң 
векторға шығуға қол жеткіздік: сәйкесінше, 
121% және 110%. 2014 жылдан бастап 
(дағдарыс басталуымен) бұл көрсеткіштер 
бойынша төмендеу үрдісі байқалып еді.

268 мың шаршы метр тұрғын үй 
іске қосылды, бұл өткен жылдың тиісті 
кезеңімен салыстырғанда 64%-ға артық. 
Тұрғын үй құрылысының көлемі бойынша 
біз бүгінде Астана, Алматы қалалары және 
Маңғыстау облысымен қосқанда үздік төрт 
көшбасшы аймақтар құрамындамыз.

Тұрғындардың өз күшімен салынған 
тұрғын үй көлемі де 74% өскендігін атап 
өткен жөн. Осыған қарап халықтың жалпы 
өмір сүру деңгейін пайымдауға болады.

Айтпақшы, биыл «Қызылорда-
Жезқазған» трассасының бойынан тағы 
150 гектар аумаққа егжей-тегжейлі 

жоспарланған жоба дайындалды. 
Бұл 1200 отбасына жеке тұрғын үй 
салуға мүмкіндік береді.

Мемлекет қаражатының есебінен 
ағымдағы жылдың басынан бері 980 
пәтерлік 19 тұрғын үй пайдалануға 
берілді. Жыл соңына дейін 1809 пәтерлік 
41 көппәтерлі үй, оның 11-і халықтың әлсіз 
қорғалған топтары үшін (яғни, жалгерлік 
тұрғын үй) пайдалануға беруді жоспарлап 
отырмыз.

Тұрғындарға несиелік тұрғын 
үйді барынша қолжетімді ету үшін 
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ 
банкі» АҚ несиелерін беруде алғашқы 
төлемді 30%-дан 15%-ға дейін төмендету 
жөнінде мәселе көтерудеміз. Сол 
себепті, халықтың әлеуметтік жағынан аз 
қамтылған бөлігінің мүдделерін қорғау 
мақсатында, шындығын айтсақ, жаңа 
тұрғын үйге орналастыру уақытын созып 
отырмыз. 

Өздеріңіз білетіндей, біз Қызылорда 
қаласының сол жағалау бөлігін игеруге 
барынша кірісіп кеттік. Бұған бізді 
тұрғындар санының және урбанизация 
деңгейінің өсуі жетелеп отыр. Қазірдің 
өзінде алғашқы болып 18 көпқабатты 
үйлерден тұратын шағын аудан, балабақша, 
жастарға қызмет көрсету орталығы, 
«Болашақ» университетінің студенттер 
қалашығы және басқа да әлеуметтік-
мәдени нысандар құрылысы басталды. 

Сондай-ақ, сол жағалауда салынатын 
Қазақ Орталық Атқару комитетінің 

(КазЦИК) тарихи ғимаратында 
музеймен бірге Елбасының рухани 
жаңғыру бағдарламасынан туындайтын 
міндеттерді жүзеге асыратын аймақтық 
Рухани жаңғыру орталығы қатар 
орналасатын болады. Қазақ халқының 
өсіп-өркендеуіндегі арадағы бір ғасырлық 
уақыт осылайша бір-бірімен сабақтасып, 
рухани жалғасын таппақ. Жаңа қаладағы 
бір жобаға ерекше тоқтағым келеді.

Жобаға сәйкес, сол жағалауда Жастар 
ресурстық орталығының жаңа ғимараты 
бой көтеріп, пайдалануға берілмек. Қазір 
жұмыс жасап жатқан Жастар ресурстық 
орталығының ғимараты күрделі жөндеуден 
соң, негізінен маргинал жастармен жұмыс 
жасайтын арнайы орталыққа айналады. 
Ал, жаңа орталық жастардың жан-
жақты даму мәселелерімен айналысатын 
болады. Жастар саясаты Елбасының 
басымдық берген саласы, сондықтан, 
жастарға қатысты екі орталық еш көптік 
етпейді. Сонымен қатар, орталықтардың 
директорлары облыс әкімінің өкімімен 
тағайындалатын болады. 

Айта кету керек, ЭКСПО-2017 көрмесі 
аясында Қорқыт Ата кешенінде ашылған 
этноауылды бүгінгі таңда республика 
өңірлерінен ғана емес, Ресей, Голландия, 
Франция, Германия, Жапония, Польша 
сияқты шет мемлекеттерден де туристер 
келіп, тамашалауда. Қонақтар қазақ 
халқының салт-дәстүрімен танысып қана 
қоймай, Қорқыт Ата туралы мәліметтер 
алуда. Бұл Қызылорда облысын, Сыр елін, 
қазақ халқын шет мемлекеттерге кеңінен 
танытуға бірден-бір мүмкіндік болмақ. 

Әлеуметтік және инфрақұрылымдық 

нысандар салудың жобалау құжаттамасын 
әзірлеу  бойынша жұмыстар жүргізілуде.

Газ және электрмен қамтамасыз ету, 
инженерлік инфрақұрылым құрылысы 
бойынша жұмыстарды бастап кеттік. 
Ал, бүгін сумен жабдықтау, көлік 
инфрақұрылымын дамыту жұмыстарына 
да  қаражат қарастырамыз. 

Басқаша айтқанда облыс орталығы өсіп, 
дамып келеді. Сіз бен Бізге Қызылорданың 
жаңа келбетінің қалыптасуына куә болу 
мәртебесі бұйырды.

Бірнеше жыл бойы ауыл шаруашылығы 
саласында да тұрақты өсуі байқалып ке ле-
ді. Осы жылдың басынан бері 2,2% -ға өсті. 

Өздеріңіз білетіндей, ауыл 
шаруашылығы өндірісі саласындағы 
бәсекелестік артықшылықтарын бағалау 
үшін, біз кешенді маркетингтік зерттеулер 
жүргіздік. Бұдан соң, облыстың әлеуетін 
ескере отырып, 2020 жылға дейінгі 
агроөнеркәсіп кешенін дамытудың 
«Агрокартасын» жасадық, өндірістік 
қуаттарды енгізудің 2017-2020 жылдарға 
арналған жоспарын бекіттік.

Аграрлық секторды әртараптандыру 
бойынша жұмыс қатар жасалуда. Біз қазір 
бақша дақылдары мен майлы дақылдар, 
сондай-ақ, картоп пен өнеркәсіптік 
негіздегі көкөніс өсіруді ұлғайту бойынша 
белсенді жұмыс жасаудамыз. 

Өткен жылы көптеген жылдардан 

бері бақша өнімдерін экспорттауды 
жаңғырттық, шетелге 1 мың тонна өнім 
жөнелттік.  Ағымдағы жылы экспортқа 
енді 2 мың тонна бақша өнімін шығару 
жоспарлануда. Бүтіндей қауын кластерін 
құру идеясымен жұмыс жасаудамыз.  

Сыртқы нарыққа шығарылатын 
экспорттың негізгі өнім түрлерін күріш пен 
балық құрайды. Тек соңғы төрт жылдың 
ішінде күріш экспорты 28%-ға, ал, балық 
8 еседен жоғары өсті. 

Біз қазір күріш өткізуде нарықты 
қайта бағыттау бойынша жұмыстарды 
бастадық, мысалы, Иранға.  Бұл елде жыл 
сайын 3 млн тонна күріш импортталады. 
Жаңа нарыққа көшу барысында күріш 
шаруашылығы агроөнеркәсіп кешенінің 
негізгі экспорттық саласы болып саналады. 
АӨК (агроөнеркәсіп) саласында күріштің 
экспортта алар орны 44 %-ды құрайтын 
болады.

Облыстың аусыл бойынша буферлік 
аймақтан шығуы тірі мал мен етті экспорт-
тауға үлкен мүмкіндіктер туғызады. 

Осыған орай, ағымдағы жылы ет экс-
портын қамтамасыз ету үшін халық ара лық 
ветеринарлық талаптарға сай келе тін ет 
комбинатын салуды жоспарлап отырмыз.

Сонымен бірге, ауыл шаруашылығы 
өнімдерін өндірудің негізгі үлесі әлі де 
болса ұсақ шаруашылықтарға тиесілі 
болғандықтан ауыл шаруашылығы 
кооперативтерін құру жұмыстарын да 
белсенді атқарып отырмыз.

Қазіргі таңда облыста 64 ауыл 
шаруашылығы кооперативі құрылды. Олар 
1325 жеке қосалқы шаруашылықтардың 
басын біріктіріп отыр.

Сондай-ақ, сервистік дайындау 
орталықтарын орналастыру схемасы 
жасалды.

Жалпы алғанда, «Агрокартада» бел-
гі ленген шараларды жүзеге асыру нәти-
жесінде 2020 жылға қарай ауыл шаруа-
шылығы өнімдерінің жалпы көлемінің 
өсімі 2,4 есеге немесе 213 млрд. теңгеге 
(647 млн АҚШ доллары) артатын болады, 
бұл ретте 2020 жылға қарай экспорт 
көлемін 5 еседен жоғары арттырудың 
әлеуетті мүмкіндігі бар.

Ал, алдағы бес жылдықта 
жоспарларымызды іске асыру мақсатында 
судың қажетті көлемімен қамтамасыз 
етілген 188 мың га суармалы жерлерді 
айналымға енгізу қажет.

Суармалы жер су инфрақұрылымын 
қалпына келтіру - біздің жұмысымыздың 
тағы бір маңызды бағыты болып 
табылады. Осы мәселе бойынша шілде 
мерекелері қарсаңында біз әкімдер мен су 
мамандарының қатысуымен кеңес өткіздік.

Бүгінде суарылуы нашарлауына және 
дренаждық инфрақұрылым төмендеуіне 
байланысты Қызылорда облысындағы 
суармалы жерлердің төртінші бөлігі 
пайдаланылмай тұр. 

Біздің облыс Сырдарияның төменгі 
ағысында орналасқандығын ескерсек, 
суару, дренаж және ирригациялық 
жүйелерін жаңғырту мәселелері 

стратегиялық сипаттағы мәселе және 
жоғары орналасқан көршілес елдердің 
шешімдеріне толығымен тәуелді. 

Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
бастамасы бойынша жүзеге асырылып 
жатқан «Ирригациялық және дренаждық 
жүйелерді жетілдіру» жобасының екінші 
кезеңі (ПУИД-2) шеңберінде біз Жа-
лағаш ауданындағы 15 мың гектар су-
шаруашылық нысандарын паспорттауды 
аяқтадық.

Қазір біз осы нысандарды респуб-
ликалық меншікке беру бойынша және 
ирригациялық жүйелерді қалпына кел-
тіруге шамамен 7 млрд теңге инвестиция 
тарту бойынша жұмыстарды қатар  
жүргізіп жатырмыз. 

Сондай-ақ, Арал, Қазалы, Қармақшы, 
Сырдария аудандары мен Қызылорда 
қаласындағы гидротехникалық құрылым-
дардағы 29 мың га суармалы жерлерді 
паспорттауды қатар жүргізіп жатырмыз. 

Бүгін осы нысандардың паспорттауын 
аяқтауға және  әрі қарай республикалық 
меншікке өткізуге 208 млн теңге бөлу 
мәселесін Сіздердің қарауыңызға ұсынып 
отырмын. 

Бұл бізге халықаралық қаржы 
институттар арқылы олардың қалпына 
келтіру жұмыстарына 13 млрд теңге 
инвестиция тартуға мүмкіндік береді. 

Сонымен бірге, келесі жылы біз 144 
мың гектар алқапта ирригациялық және 
дренаждық жүйелерді жетілдіру үшін 
жобаның (ПУИД- 3) үшінші кезеңін жүзеге 
асыруды бастауды жоспарлап отырмыз. 
Осы жобаның аясында Қазақстан бойынша 
Үкімет тарапынан 4 облыста 312 мың га 

жерді қамту жоспарланған. 
Облыстық құрылымдардың мақсатты 

және тиісті жұмыстарды уақытылы ат-
қаруы нәтижесінде елдегі барлық жер 
үлесінің 50%-ы Қызылорда облысының 
үлесіне тиесілі болып отыр. Бұл болашаққа 
жақсы негіз болып табылады.

Баға деңгейінің негізсіз өсуінің 
алдын алу бойынша ауқымды жұмыстар 
жүргізілуде. Бүгінгі таңда облыс бойынша 
тұтыну бағасының индексі, оның 
ішінде негізгі азық-түлік тауарларына 
бағалар жалпы еліміздегі орташа 
бағалармен  салыстырғанда төмен. 
Жалпы инфляция деңгейінің ең төмен 
көрсеткіші біздің облыста. Бұл біздің 
құры лымдық бөлімшелердің, оның ішінде 
аймақтық Тұрақтандыру қорының тиімді 
ұйымдастыру жұмыстарының арқасында 
айтарлықтай дәрежеде болып отыр.

Алайда, 1 тамыздан бастап Қызыл-
ордада қоғамдық көліктегі жолаушылар 
тасымалы тариф терінің өсуі өз кезегінде  
(70 теңгеден 90 теңгеге дейін – толық 
билетке) жалпы инфляция көрсеткіштеріне 
әсерін тигізеді деп күтілуде. 

Бірақ, бұл шараның біз мәжбүрлі 
екендігін түсінеміз. Жанармай мен 
қосалқы бөлшектердің құны өсуде, ал, 
қалалық автобус паркінің және жеке 
тасымалдаушылардың  табыс деңгейі 
құлдырауда. Бұндай жағдай басқа да 
өңірлерде бар. Мысалы Алматы қаласында 
156 теңге. Тұрғындар тарапынан түсіністік 
болады деп ойлаймыз. Сонымен бірге, 
тұрғындардың әлеуметтік жағынан аз 
қамтылған бөлігін қолдау сақталып қана 
қалған жоқ, күшейтіле түсті.

Ал мүмкіндік болған жағдайда, 
мысалға, электр қуатымен қамтамасыз ету 
тарифі 1 тамыздан 5%-ға төмендетілді.

Бөлшек сауда тауар айналымының 6%-
ға өсіп, оң серпін көрсетуі өте маңызды, 
бұл халықтың сатып алу қабілетінің 
өскендігін білдіреді. Соңғы екі жыл бойы 
бұл көрсеткіш бізде «теріс» болатын.

Экономикадағы оң үрдістер жұмыс-
сыз дық деңгейін 4,8% шегінде ұстап 
тұруға мүмкіндік беруде. Бұл республика 
бойынша орташа көрсеткіштен де біршама 
төмен.

Бұл ретте, айта кету қажет, біз бұл 
нәтижелерге байсалды оптимизммен 
қараймыз, өйткені, бізді алда ауқымды 
істер күтіп тұр. 

Өздеріңіз білетіндей, ағымдағы 
жылдың 1 шілдесінен бастап әлеуметтік 
медициналық сақтандыру туралы Заң 
қолданысқа енгізілді. 2018 жылдан бастап 
атаулы әлеуметтік көмек көрсетудің жаңа 
форматы енгізіледі, осыған байланысты 
6 балаға дейінгі көпбалалы отбасылары 
мен күнкөрісі төмен отбасыларының 
балаларына арналған арнайы жәрдем-
ақыларды ұсыну тоқтатылады. Зейнетақы 
реформасы өз жұмысын бастайды.

Әлеуметтік осал аймақта біздің 
азаматтарымыздың қаншасы қалғандығын 
анықтау мақсатында біз әрбір аулаға аралау 
жүргіздік. Нәтижесі, айту керек, белгілі бір 
дәрежеде алаңдаушылық туғызады: белгілі 
бір кіріс көзі жоқ 120 мыңнан астам азамат 
бар екені анықталды (олардың 1,5 мыңы 
– өзін-өзі жұмыспен қамтығандар, 60 
мыңға жуығы өнімсіз өзін-өзі жұмыспен 
қамтығандар, 51 мыңы – тіркелмеген 
жұмыссыз азаматтар, 16 мыңы – ресми жұ-
мыссыздар). 

Әрбір ауланы аралап шығу нәтижесінде 
арнайы мемлекеттік жәрдемақы алатын 
20 мың отбасының ішінен тек 40%-ның 
ғана атаулы әлеуметтік көмектің жаңа 
форматының енгізілуіне орай мемлекеттік 
қолдауға мұқтаж болмайтыны анықталды.

Бұл төлемдер көпшілік тұрғындар 
үшін жалғыз кіріс көзі болып табылады. 
Тұрақты табыс көзі жоқ осы санаттағы 
азаматтардың жеке кәсіпкер ретінде 
тіркелуге мүдделі болмайтыны, осыған 
байланысты жұмыссыз мәртебесін алуға 
талпынатыны түсінікті. Бұл өз кезегінде 
облыс бойынша жұмыссыздық деңгейінің 
33%-ға дейін өсу қаупі бар екендігін 
көрсетеді (мұндай алаңдаушылық басқа 
өңірлерде бар екендігіне сенімдімін).

Кәсіпкерлікті дамыту арқылы, оқыту 
және жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің 
басқа да белсенді түрлерін қолдану 
арқылы, барлық мемлекеттік, салалық 
және өңірлік бағдарламалардың мүмкін-

діктерін пайдалану арқылы біз бүгінде 
жұмыссыздар мен өзін-өзі жұмыспен 
қамтыған азаматтарды өнімді жұмыспен 
қамтылуға шақырудамыз.

Бұл жұмыста жақсы мүмкіндіктерді 
өнімді Жұмыспен қамту мен жаппай 
кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы беруде. 
Өздеріңіз білетіндей, ағымдағы жылы осы 
Бағдарламаға қолжетімділікті бұдан әрі 
кең көлемде қамтамасыз ету мақсатында 
мемлекет ұсынылатын несие көлемін 18 
млн теңгеге ұлғайта отырып, бұған қоса 
қайтарымсыз негізде шағын несиелер 
бойынша жұмысын жаңадан бастаған 
кәсіпкерлерге – 85%-ға дейін, жұмыс 
жасап жүрген кәсіпкерлерге 50%-ға дейін 
кепілдемелер ұсынуда.

Кәсіпкерлікті дамыту – бұл қазіргі 
таңда ең маңызды басымдық болып 
табылады. Бұл – экономикалық өсім, 
салық, жақсы бюджет, жұмыс орындары 
және қоғамдық-саяси тұрақтылық. Бұл – 
әлеуметтік жағынан осал азаматтардың 
санын қысқартудың ең тиімді тәсілі.

Сондықтан, біз шағын несиелендіруді 
ұлғайту мақсатында Үкіметтің қарауына 
қосымша 2 млрд. теңге бөлу мәселесін 
ұсындық.

Өз тарапымыздан бизнестегі әкім-
шілік кедергілерді азайту мақсатында 
біз ағымдағы жылдың ақпан айында 
Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығын 
аштық.

Орталық кәсіпкерлерге «бір терезе» 
қағидаты бойынша инженерлік желілерге 
рұқсат құжаттары мен техникалық шарт-
тарды беру қызметтерін көрсетіп келеді.

Қазіргі таңда, аталған орталықпен 
ұсынылатын қызметтерді электрондық 
форматқа ауыстыру бағытында тиісті 
жұмыстар жүргізілуде.

Облыстағы жаппай кәсіпкерлікті 
дамыту бойынша бірыңғай жол картасы 
қабылданып, оны іске асыру барысы қатаң 
бақылауға алынып, есепке қойылған.

Қаланың, әрбір ауданның және ауылдық 
округті экономика салалары бөлігінде 
мамандандыру бекітіліп, кәсіпкерлікті 
дамытуға жүргізілген мониторинг 
Ахуалдық орталықтың (Ситуационный 
центр) базасына енгізілді.

Бұл шаралардың барлығы сәйкесінше 
бюджеттің кіріс бөлігін толықтыруға, 
Жинақтаушы зейнетақы қорларын және 
медициналық сақтандыру жарналарын 
қамтамасыз етуге де септігін тигізеді.

Көпшілігіңіз бизнес-құрылым өкілдері 
болып табыласыздар, осы ретте, құрметті 
депутаттар Сіздерді кәсіпкерлікті дамыту 
және жаңа жұмыс орындарын ашу 
бағытында, әсіресе, кәсібін жаңадан бастап 
жатқан  тұлғаларды қолдап, осы жұмысқа 
жұмыла кірісуге шақырамын.

Шағын, орта және микробизнес 
дамуының көрсеткіштері біздің Сіздермен 
бірлескен жұмысымыздың  басты 
қорытынды нәтижелері болуы тиіс.

Бұған қоса, ағымдағы жылдан бастап, 
біз Ресей Федерациясының Белгород 
облысының тәжірибесін қолдана отырып 
жаңа мемлекеттік басқару моделі ретінде 
«Жобалық басқаруды» енгізу бойынша 
белсенді жұмыс бастап кеттік.

Осы ретте, біз үздіктер қатарына кіру 
үшін алдымызға айтарлықтай өр мақсат 
қойып, «Қызылорда облысында жаппай 
кәсіпкерлікті дамыту жобасын басқару» 
жобасымен ТМД елдерінің «Проектный 
Олимп» байқауына қатысуға өтінім 
ұсындық.

Енді, бюджетке қатысты бір-екі ауыз 
сөз.

Үстіміздегі жылдың 1 шілдесіндегі 
жағдай бойынша шоғырландырылған 
бюджетке салық және төлемдер түсімінің 
көлемі жоспарланған көлемнен асты.

Республикалық бюджет тиісті бол-
жамнан 5,6%-ға, ал, жергілікті бюд-
жет бойынша болжам 9,5%-ға асыра 
орын далды. Бұл да аймақ эконо ми-
касы дамуының оң көрсеткіші. Бұл 
бізге облыстың әлеуметтік және инфра-
құрылымдық дамуының ең өзекті 
мәселелерін шешуге мүмкіндік береді.

Бүгінгі күні облыс бюджетінің көлемі 
220 млрд. теңгеге жетті, бұл өткен жылдың 
сәйкес кезеңімен салыстырғанда 15,5 млрд 
теңгеге артық.

БІРЛІК ПЕН ТІРЛІК БАҒЫНДЫРҒАН
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Облыс бюджеті әлі де өзінің әлеуметтік 
бағыт-бағдарын сақтап келеді (137 млрд 
теңге). Яғни, жан басына шаққандағы 
көлем бойынша біз бұрынғыша бірінші 
орында тұрмыз, өйткені, жылдан-жыл-
ға көптеген әлеуметтік мәселелер 
жинақталып қала берген.

Дегенмен, денсаулық сақтау, білім 
салалары біздің жұмыстың басты ең 
басым бағыттары болып қала береді.

Соның ішінде, ағымдағы жылдың 
тамыз айында орта білім беру саласында 
апатты жағдайдағы мектептердің 
мәселелері толығымен шешіледі. 
Өз кезегінде бұл мәселелердің оңай 
болмағандығын өздеріңіз де жақсы 
білесіздер, себебі, аталған мектептерді 
біз дағдарыс және бюджеттік қаражаттың 
мүлде жетіспеушілігі кезеңінде бастаған 
болатынбыз. 

12 апаттық мектептердің ішіндегі 9 
мектепті біз ағымдағы жылдың мамыр 
айында іске қостық, қалған 3 мектепті 
жаңа оқу жылы қарсаңында, яғни, тамыз 
айында іске қосамыз.  

Білім беру саласында білім беру 
сапасын арттыру бойынша тиімді жұмыс 
атқаруды жалғастырудамыз.

2016 жылы мектеп бітірушілердің 
95%-ы  жоғары оқу орын дары мен 
колледждерде білімдерін жалғастыруға 
қол жеткізді.  

Өздеріңіз білесіздер, соңғы үш жыл-
да мектеп бітіруші түлектерді ең үздік 
ресейлік және отандық ЖОО мен колледж-
дерге мақсатты түрде оқуға жіберудеміз.

Бүгінгі таңда, 400-ге жуық түлектеріміз 
Ресей Федерациясының білім грантының 
есебінен Ресейдің жетекші техникалық 
ЖОО-да білім алуда (Мәскеу және Санкт-
Петербург қалаларында).

Бұдан бөлек, облыс әкімнің гранты 
бойынша оқып жатқан әлеуметтік жағы-
нан аз қамтылған негізінен ауылдық 
отбастарынан шыққан балалар санын 
500-ге жеткіздік. Өткен жылы, тағы да 
еске салайын, мектеп бітірушілердің 95%-
ы ЖОО мен колледждерге түсіп, көбісі 
грант иегерлері атанды. Бұл – өте жақсы 
көрсеткіш! 

Биылғы жылы жоғары және орта 
оқу орындарына түскен біздің түлектер 
бойынша мәліметтер нәтижесі қандай 
екендігін біз әзір білмейміз. Бірақ, 
болжамдар жаман емес. ҰБТ нәтижелері 
бес пән бойынша орташа балл 82,4%-ды 
көрсетті, түлектердің 20%-ы 140 мүмкін 
балдан 100-ден жоғары балл алған. Соңғы 
жылдарда ҰБТ-ның ең үздік көрсеткіштері 
бойынша біздің облыс алдыңғы бестікке 
кіреді.

Өкінішке қарай, жоғары оқу 
орындарына түсу үшін межелік  деңгейден 
балы аспай қалған, яғни, 50 баллдан асыра 
алмаған түлектер де бар. Мұндайлар 
түлектер саны бізде – 147, бұл жалпы 
ҰБТ тапсырушылардың 3,5%-ы. Бұл 
жағдай аталған салада әлі де болса, кейбір 
мәселелер шешілмегендігін  көрсетуде, 
яғни, кемшіліктер әлі де бар деген сөз.

Қандай жағдай болса да, өмірінің әрі 
қарайғы жоспарларын анықтай алмаған 
жоғары және орта оқу орындарына 

түсе алмай қалған барлық балалармен, 
әрине, жеке-дара жұмыс істейміз. Әр қай-
сысымен!!! Олардың өздерін өздері жо-
ғалтып, «маргиналды» жастардың қа та-
рын толықтыруларына жол бермеу керек.     

Мемлекет басшысының тапсырмасы 
бойынша 2017 жылдың қыркүйек айынан 
бастап тегін кәсіптік-техникалық білім 
беру жобасы іске қосылады.

Облыстың 2020 жылға дейінгі даму 
стратегиясын ескере отырып өзіміз 
жасаған еңбек ресурстары балансының 
негізінде еңбек нарығының қажеттілігін 
ескере отырып, 6 мың мектеп бітіруші, 
өзін-өзі жұмыспен қамтыған және 
жұмыссыздар есебінен біз кадрларды тегін 
даярлауды қамтамасыз ететін боламыз.

 Ағымдағы жылы денсаулық сақтау 
саласында жалпы өлім көрсеткіштері 
төмендеген, қан айналымы жүйесінің және 
аса қатерлі жаңа өскіндер сырқатынан 
орын алатын өлім-жітім көрсеткіштері, 
туберкулез ауруынан туындайтын өлім 
көрсеткіштері азайды.

Әсіресе, сәбилер өлімі өткен жылмен 

салыстырғанда 47%-ға қысқарғандығы 
қуантады, ана өлімі жағдайлары тіпті 
орын алмаған.

Мамандандырылған медициналық 
көмекті дамыту шеңберінде №3 қалалық 
емхана базасында амбулаторлық хирур-
гия ның қалалық орталығы ашылды, ал, 
облыстық медицина орталығы базасында 
– «Диабет орталығы».

Қазалы ауданындағы Әйтеке би 
кентінде және Арал қаласында 150 
орындық екі орталық аудандық аурухана 
құрылысы жүргізілуде.

Үстіміздегі жылдың тамыз айында 
мемлекеттік-жекешелік әріптестік 
тетігінің арқасында Қызылорда қаласында 
ауысымына 400 келушіге арналған емхана 
жұмыс істей бастайды. Бұл  ағымдағы 
жылы МЖӘ келісім-шарты жасалған 2 
жобаның біреуі болып табылады (бірінші 
жоба – «Тарлан» дене шынықтыру кешені 
қазіргі таңда сәтті жұмыс жасауда).

Жалпы алғанда, мемлекеттік-
жекешелік әріптестік шеңберінде құны 
20 млрд теңгеден асатын 21 жоба жүзеге 
асырылуда, тағы 6 жоба әзірленуде.

Денсаулық сақтау желісін әрі қарай 
өзектендіру үшін облыстағы денсаулық 
сақтау объектілерін жаңғыртудың 2017-
2019 жылдарға арналған жоспары 
әзірленді. Осы жоспардың аясында 79 
денсаулық сақтау объектісінің   (құны 
38,2 млрд теңге) құрылысы жоспарланып 
отыр, бұл ретте 76 объект (құны 21,5 млрд 
теңге) жеке инвестициялар мен жергілікті 
бюджеттің қаражаты есебінен салынбақ.

Денсаулық сақтау саласының 3 ірі 
нысанының құрылысын қаржыландыру 
мәселелерін, олар – Шиелі (жобамен құны 
4,5 млрд теңге) және Жалағаш (жобамен 
құны 3,5 млрд теңге) аудандарындағы 
апатты жағдайда тұрған 2 орталық 
аудандық ауруханалар және Қызылорда 
қаласындағы ғимараты жоқ облыстық 
онкология орталығы (жобамен құны 10,4 
млрд. теңге) Үкімет алдына енгіздік, 
сондай-ақ, аталған мәселе Премьер-
министрдің облысымызға  жұмыс 

сапары барысында да көтерілді, нақты 
тапсырмалар берілді.  

Құрметті депутаттар! Осы сәтті 
пайдалана отырып,  Сіздерді ҚР Премьер-
министрі Б.А.Сағынтаевтың Қызылорда 
облысына жұмыс сапары барысында 
менің жоғарыда атап өткендерден бөлек 
көтерілген мәселелер бойынша хабардар 
еткім келеді.

Бірінші. «Сырдария өзенінің арнасын 
реттеу және Арал теңізінің солтүстік 
бөлігін сақтау» жобасының (САРАТС-2) 
екінші кезеңін жүзеге асыру туралы.

Біз аталған жобаны Дүниежүзілік 
банкі арқылы қаржыландыру мәселелері 
бірнеше жыл өз шешімін таппай жат-
қандығын ескере келе, жобаны қаржы лан-
дыруды республикалық бюджет арқылы 
жүргізу позициясын ұстанып келеміз. 
Дегенмен, әділеттілік үшін,  аталған 
бағытта Дүниежүзілік банкі мен көршілес 
елдердің позициясында кейбір позитивтік 
өзгерістер бар екендігін атап өту қажет.

Бұл жобаның барлық Арал өңіріне 
маңыздылығын тек біз ғана айтып келе 

жатқан жоқпыз. Мұны ағымдағы жылдың 
мамыр айында облысымызда өткен 
бірінші Халықаралық Арал форумына 
қатысушылар да растады.

Бұған қоса, бұл жобаның маңыз-
дылығы ағымдағы жылдың 1 шілдесінде 
халықаралық деңгейде Қамбашта өткен 
дәстүрлі III Арал  өңірі балықшыларының 
слетінде де айтылды. Ағымдағы жылы 
Үкіметтің қолдауымен біз жобаның екінші 
кезеңін жүзеге асыруды бастап кетеміз 
деген сенім бар дегім келеді.

Екінші. Үш елді мекенге (Жосалы, 
Жалағаш, Тереңөзек) «Бейнеу-Бозой-
Шымкент» магистральды газ құбырынан 
бұрма газ құбырын тарту және автоматты 
газ тарату стансасын орнату мен 
кварталішілік газ тарату желілерін тарту 
міндеті тұр. 

Осыған дейін айтылғандай, «Қаз-
Транс Газ» АҚ  есебінен газдандыру та-
риф  тердің екі есеге дерлік өсуіне әкеп 
соқ тырады (1000 текше метр үшін 19000 
теңгеден 40000 теңгеге дейін). Ал, бұл тұр-
ғындар мен бюджеттік мекемелерге, биз-
неске қосымша ауыртпалықтар әкеледі.

Осыған байланысты, аталған жобаны 
жүзеге асыру республикалық бюджеттің 
есебінен қаржыландыру қажет.

Сонымен қатар, ағымдағы жылдың 
3 шілдесінен бастап  «Бейнеу-Бозой-
Шымкент» магистральды газ құбырының 
өткізу қабілетін жылына 10 млрд текше 
метрге дейін, ал келешекте 15 млрд текше 
метрге дейін  ұлғайтуға мүмкіндік беретін 
жоғары технологиялық «Қараөзек» газды-
компрессорлық станциясы іске қосылды.

Бұған қоса, аталған станция алдағы 
уақыттағы Астана қаласы мен еліміздің 
солтүстігіндегі аймақтарды газдандыру 
мақсатымен салынған (Сары Арқа жо-
басы), яғни, бұл – ауқымды, әрі стра-
тегиялық жоба. Ал, біз үшін ол – қо-
сымша инвестициялар мен жаңа жұмыс 
орындары. Қазіргі таңда жоба мемлекеттік 
сараптамадан өтуде. 

Үшінші.  Байқоңыр қаласын дамыту 
мәселелері. 

Ағымдағы жылдың 12-13 маусымында 
Байқоңыр қаласында Байқоңыр кеше-
ніне қатысты 5-ші Қазақстан-Ресей 
үкіметаралық комиссиясы өткізіліп, 
Байқоңыр қаласын бірлесіп дамытудың 
2017-2025 жылдарға арналған бағдар-
ламасының жобасы, Қазақстанмен Бай-
қоңыр қаласын дамытудың меха низмдері 
және басқа да мәселелер келісілді. 

Отырыс нәтижелері ағымдағы жылдың 
13 маусымында ресейлік әріптестердің 
қатысуымен Астана қаласында ҚР 
Премьер-министрі Б.Ә.Сағынтаевта 
егжей-тегжейлі қаралды. Жағдай 
Елбасына баяндалды.

Жалпы, «Байқоңыр» кешенін бірлесіп 
пайдалану мәселелерін үкіметаралық 
комиссия аясында шешудеміз. Дегенмен, 
шешілуі үкіметаралық комиссияның 
құзырына кірмейтін және үкіметтік 
деңгейде шешуді қажет ететін мәселелер 
де бар.

Өздеріңізге белгілі, соңғы жылдары 
Ресей Федерациясының Үкіметі Байқоңыр 
қаласын қаржыландыруды айтарлықтай 
қыс қартты, әсіресе, қаланы дамыту 
бюджеті қысқарды. Сондықтан, біз ҚР Үкі-
меті алдында Байқоңыр қаласын дамыту 
үшін республикалық бюджеттен ныса-
налы трансферттерді бөлу мәселесін және 
қалада қолжетімді тұрғын үй, сондай-ақ, 
коммерциялық тұрғын үй құрылысын 
жүргізу мәлелелерін көтердік. Жалға беру 
шарты бұл мақсатқа мүмкіндік береді.

Ағымдағы жылдың маусым айында 
Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі мен 
«Самұрық Қазына Инвест» компаниясы 
Байқоңыр қаласынан 130 километр жерде 
орналасатын қуаттылығы 50 МВт жаңа 
күн электростанциясының құрылысын 
қаржыландыру ниетін білдіретін құ-
жатқа қол қойды. Онымен өндірілетін 
таза энергия облыс тұтынушыларына 
және қосымша Қызылорда қаласына 
бағытталатын болады. 

Жалпы айтқым келетіні, Мемлекет 
басшылары Н.Ә.Назарбаев пен 
В.В.Путиннің келісімдерінің арқасында 
«Байқоңыр» кешенінде бірлескен жоба-
ларды жүзеге асыруда біз елеулі жетіс-
тіктер қарсаңында тұрмыз. 

Мәселе тек космосты игеруде ғана 
емес, сонымен қатар, экономиканың әр 
түрлі саласында бірлескен кәсіпорындар 
мен жобаларды жүзеге асыруда.

Кезекті отырыс кезеңі Мәскеу 
қаласында ағымдағы жылдың 19-20 
шілдесіне өткізіледі деп күтілуде.

Құрметті депутаттар, әріптестер! 
Бұл – бірінші жартыжылдықтың негізгі 
қорытындылары. Барлық бағытта қажетті 
жұмыстар жүргізілуде. Бірақ, алда 
атқарылатын жұмыс әлі де көп.

Айтылғандарды қорытындылай келе, 
Сіздердің назарларыңызды соңғы уақытта 
баспасөзде жиі кездесетін мемлекеттік 
қызметшілер мен оларға теңестірілген 
мемлекеттік мекемелердің басшыларының 
арасында орын алып отырған жемқорлық 
фактілеріне аударғым келеді. Өкінішке 
қарай, мұндай фактілер біздің облыс 
бойынша да кездесуде. Бұл еліктіргіш 
жағдай біздің кейбір шенеуніктерді де 
айналып өткен жоқ.

Бұл тақырып бойынша көп 
сөздің қажеті болмас, бұл жағдайдың 
қаншалықты тиянақсыз, әрі арсыз 
екендігін де айтқым келмейді. Былайынша 
да, бәріне белгілі нәрсе, түсінікті жағдай. 

Қарамағында көп нәрсе таза емес 
бірінші басшыларға тиісті талап қою 
уақыты келді деп есептеймін. Себебі, 
өзінің қоластындағы әр қызметкер үшін 
жауапкершілікті тікелей оны тағайындауға 
бастамашы болған басшысы көтеруі тиіс.

Жемқорлықтың әр фактісі оны жасаған 
лауазымды тұлғаны ғана емес,  сондай-ақ, 
оның тікелей басшысын жауапкершілікке 
тарту үшін немесе мүлдем орнынан 
түсуіне негіз болуы тиіс.

Мүмкін, осындай қатаң әрекеттер көп 
жағдайда заңға қайшы істердің алдын 
алуға себеп болып, бүкіл облыстың және 
елдің беделіне нұқсан келтірмес.

Сондықтан, барлығыңызды аталған 
мәселе бойынша талапты да тиянақты 
болуға шақырамын. Бұл бағытта қажетті 
табандылықты көрсетуге біз дайынбыз. 
Бұл менің ресми мәлімдемем және тағы 
да ескертуім деп қабылдаңыздар! Ортақ 
қызметімізге сәттілік тілеймін!

 БИІК БЕЛЕСТЕР ЖЕМІСТІ НӘТИЖЕЛЕР
Аймақ өнеркәсібі секілді Жаңақорған ауданында да өндіріс 

саласы қарқынды дамып келеді. Бұл орайда индустриялық жобалар өз 
жемісін беруде. Бүгінгі таңда Шалқия кенішіндегі қорғасын-мырыш 
игеру жобаларын қаржыландыру мәселесі шешілген. Сонымен 
бірге, ірі томат пастасын өндіру зауытының құрылысын бастау 
жұмыстарына дайындық жүргізілуде. 

Әлемдік нарықтағы уран бағасының төмендеуіне қарамастан, 
«Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық компаниясына қарасты «Бәйкен-U», 
«Қорасан» серіктестіктері уран өндіру көлемін арттырды. «СКЗ-U» 
күкірт қышқылы зауыты өнім өндіру мен электр қуатын арттыруда 
жобалық межеге сенімді шықты. 

Біздің зауыт үшін маңызды мәселе күкірт қышқылы өндірісіне 
арналған шикізаттың бағасында болып отыр. 2016 жылы шикізаттың бағасы көтерілу қаупі 
туғанда облыс әкімі Қ.Көшербаев уақытылы араласып, бұл мәселені шешуге қолдау көрсетті. 
Нәтижесінде мәселе оңтайлы шешіліп, шикізат бағасы 2015 жылғы деңгейде қалды және 1,5 
жылға сақталатын болды. Бұл кәсіпорынға 500 млн теңгені үнемдеуге қол жеткізді. Соның 
нәтижесінде зауыт Жапон банктері алдындағы несиелік міндеттемелерін толық орындап, 
дефолттық қауіптің алдын алды. Бұл орайда жапондық «Марубени» компаниясы мен 
«Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық компаниясы мәселеге кепіл болғанын атап өткен жөн. 

Бұл көмек уақытылы және дер кезінде болғандықтан біздің компания өз әлеуетін сақтап 
қалды. Соның нәтижесінде кәсіпорында бірде-бір қызметкер жұмыстан қысқарған жоқ. Ал, 
зауыт бүгінгі күні қалыпты да толық қуатында жұмыс істеп тұр. Ең бастысы, өндірілген 
өнімдердің бағасы көтерілген жоқ және бұрынғы деңгейде қалды. 

Бүгінгі таңда облыс әкімдігі өнеркәсіптің қарқынды дамуына қол жеткізу үшін барлық 
мүмкіндіктерді жасауда. Жергілікті атқарушы органдардың бұл қолдауы біздің әлеуметтік 
жауапкершілігімізді арттырды. Мұнай-газ саласындағы проблемаларға қарамастан, аймақ 
билігі экономиканы әртараптандыруға және жаңа жұмыс орындарын ашуға күш салуда. 

Өңір экономикасының ырғақты дамуына және тұрғындардың өмір сүру сапасының 
жақсаруы бағытында облыс басшылығы тарапынан үлкен жұмыстар атқарылып жатқанын 
айтсам, барша облыс депутаттарының ортақ пікірін білдіргендей боламын деп есептеймін.

Мәдихан БЕКЖАНОВ,
облыстық мәслихат депутаты.

ХАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҒЫНА ҚАМҚОРЛЫҚ
Облыстық мәслихаттың кезекті сессиясында облыс әкімі 

Қ.Көшербаев ағымдағы жылғы алты айында аймақта атқарылған 
жұмыстарды саралады. Облыстың денсаулық сақтау саласында 
толайым тірліктер атқарылғаны айтылды.

Ұлт денсаулығын сақтау – мемлекет назарындағы басты мәселе. 
Осы бағытта, облысымызда соңғы жылдары денсаулық сақтау 
саласының материалдық-техникалық базасы тұрақты нығайып 
келеді. 

Өздеріңізге белгілі, көптеген медициналық ғимарат жаңадан 
салынып, іске қосылды.  Биылғы жылдың өзінде көптен күткен 
Қазалы, Арал аудандық ауруханаларының құрылысы басталды.

Өткен жылы Байқоңыр қаласында тұңғыш рет облыстық 
медицина орталығының филиалы ашылып, іске қосылды.

Сонымен қатар сирек кездесетін ауруларға облыстық мәслихат шешімімен дәрі-
дәрмек тізімі ұлғайтылды, оған қосымша жергілікті бюджеттен 150 млн теңге бөлінді.

Өткен  жылы  2016-2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасы 
қабылданып, өңірде бес Жол картасы бекітілді және аймақ басшысының  қолдауымен  
қомақты қаржы бөлінуде.     

Аймақтағы кадр тапшылығын төмендету мақсатында бөлінген грант бойынша алғаш 
рет 2016 жылы 11 дәрігер резидентураға қабылданса, ал  биылғы жылы 20 дәрігердің 
оқуына қаржы қарастырылып отыр. Ағымдағы жылы Санкт-Петербург қаласында балалар 
реанимотологтары және неонотолог дәрігерлерінің білімін жетілдіруге қаржы бөлінді.  

Осындай қолдау мен  тиімді ұйымдастырушылық жұмыстар арқасында, медициналық 
ұйымдарды материалдық-техникалық қамтамасыз  ету көрсеткіші – 45,19 пайыздан 
73,4 пайызға дейін өсті. Ал, республикалық көрсеткіш 71 пайыз болды және ағымдағы 
жылдың 6 айлық қорытындысы бойынша жалпы өлім-жітім 3,7 пайызға, жарақат, улану, 
жазатайым жағдайлардан өлім-жітім көрсеткіші 30,7 пайыз төмендегені байқалады.  
Бұдан басқа да көрсеткіш жақсаруда. 

   Нұридин ӘМИТОВ,
облыстық мәслихат депутаты.

ӘЛЕУМЕТТІК САЛА ӘЛЕУЕТІ АРТТЫ
Биылғы жылы облыс бюджетінің көлемі 200 млрд теңгеге 

жуық қаржыны құрады. Сондықтан болса керек, өңірдегі өзекті 
болып келген бірқатар әлеуметтік мәселелер шешімін тауып 
келеді. Атап айтқанда, қаланың іргесіндегі Досан ауылы, Абай 
ауылындағы, Тасбөгет кентіндегі көшелердің орташа және 
ағымдағы жөндеуден өткізілуіне, сондай-ақ қала орталығындағы 
көшелерді кеңейтіп, қалыпқа келтіруге қажетті қаржы бөлінді.

Табиғат ресурстарын тиімді пайдалану мәселесіне де 
лайықты көңіл бөлініп, ауыл шаруашылығы саласындағы 
суармалы жер инфрақұрылымын қалпына келтіру, ирригациялық 
және дренаждық жүйелерді жетілдіру жұмыстары оң шешімін 
тапқан. Сондай-ақ, жыл сайын су тасқыны кезінде зардап шегетін 
«Жалағаш-Байқоңыр» бағытындағы ішкі жолын төзімді етіп 

жөндеуге тиісті қаржы бөлінді.  
Ал сол жағалаудан қанат жайып келе жатқан қала құрылысы  дер кезінде көтерілген 

бастама деп білемін. Келешекте Сыр аймағының сәулетін арттырып, халықтың 
әлеуметтік-тұрмыстық деңгейін жақсартуға, бір сөзбен айтқанда, өңір экономикасының 
өрлеуіне өзіндік септігін тигізері анық.  

Қоғамның қалпына, заманның салтына сай еңбек нарығының, тұрғындардың талғам 
таразысының өзгеріп тұруы заңды. Осы орайда облыс көлемінде атқарылған жұмыстар 
аз емес. Оның барлығы да елдің игілігіне қызмет етеріне сенімім мол.

Шәкизада ӘБДІКӘРІМОВ,
облыстық мәслихат депутаты.

ҚОЛДАУ ҚАНАТТАНДЫРҒАН КӘСІПКЕРЛІК
Аймақта жаппай кәсіпкерлікті дамыту, бизнесті жүргізу үшін 

қолайлы жағдай жасау, қаржылық қолжетімділікті қамтамасыз ету 
бағытында ауқымды жұмыстар қолға алынуда. 

Соның бір нәтижесі – кәсіпкерлік саласындағы ұйымдар бір 
ғимаратта орналастырылып, әкімшілік кедергілерді қысқарту 
мақсатында құрылған Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы да 
рұқсатнама құжаттарын алу және инженерлік жүйелерге техникалық 
шарттар алу бойынша ақысыз негізде қызмет көрсетілуде.

Бұрын кәсіпкерлердің техникалық шарттар алуы ұзақ уақыт 
алатын. Ал қазір кәсіпкер орталыққа құжаттарын тапсырған соң 
5 күн мерзім ішінде орталық маманы техникалық шарттар алуға 
жұмыс жасайды. Бұл кәсіпкерлерді әуре-сарсаңға салмай, әкімшілік 

кедергілерді болдырмауға септігін тигізіп отыр.
Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау шараларынан бөлек, ісін жаңа бастаған кәсіпкерлердің, 

оның ішінде ауылдық елді-мекендердегі кәсіпкерлердің қаржылық ресурстарға 
қолжетімділігін қамтамасыз ету мақсатында өңірімізде «Даму-Аймақтар» бағдарламасы 
іске асырылып,  облыстық бюджет пен «Даму» қорынан тепе-тең мөлшерде 700 млн 
теңгеден бөлінді.  Сондай-ақ, бүгінгі сессияда «Қызылорда» өңірлік инвестиция орталығын 
қаржыландыруға 100 млн теңге бөлінді.

Мұның бәрі қазіргі таңда ауылдық аймақтардағы  кәсіпкерлік бастамасы бар азаматтарға 
оң серпін берді деп айта аламын. Бұған дәлел 4 ай ішінде ауылдық аймақтарда 1 286 
кәсіпкерлік субъектілері тіркелген. 

Бұдан өзге, өңірде импорттың орнын басатын ірі инвестициялық жобалар қолға алынуда.  
Қуаттылығы жылына 300 мың тоннаны құрайтын кальцийлендірілген сода зауытының 
құрылысы аймақта 700-ден аса жұмыс орнының құрылып, жергілікті бюджетке түсетін салық 
түсімінің артуына, өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына оң ықпалын тигізеді.

Жалпы аймақтың кәсіпкерлікті дамыту барысындағы тәжірибесі бойынша өңіріміздің 
рейтингі жоғары. Өзге өңірлер де бізге тәжірибе алмасуға келіп жатыр. Олай болса, 
кәсіпкерліктің дамуы өңірдің өрісті өркендеуіне ықпал етеді.

Мейрамбек ЖҰМАШЕВ,
облыстық мәслихат депутаты.

ДАМУ



Абылайханның тікелей ұрпағы, оның саяса-
тын жалғастырушы, қазақ хал қының тәуелсіздігі мен 
бостандығы үшін бар өмірін ат үстінде өткізген, ақыры 
сол мақсат жолында шәйіт болған қайран ер Кене-
сары Қасымұлының туғанына биыл 215 жыл, ал ол 
басқарған ұлт-азаттық көтерілістің басталғанына 180 
жыл толады.

«Арқада Бурабайға жер жетпейді,
Алашта Кенекеме ер жетпейді.
Көкшеде күңіренген Кенем қайда?
Дариға, жүрегімді дерт өртейді!» – деп  «аһ» ұрған 

түрікшіл ақын Мағжан Жұмабаев осы бір ұлы тұлғаның 
тарих сахнасындағы орнын, ролін көрегендікпен тап 
басып білді. Басқа да көптеген қазақ зиялылары осын-
дай пікірде болғанымен, халық тың санасында, ауыз 
әдебиетінде Кенесары есімі тәуел сіздік жолындағы 
күрестің туы ретінде қалғанына қарамастан, кешегі 
тоталитарлық режимнің идеоло гиясы оны «халық 
жауы» деп жариялады. «Правда» газетінің жазуына 
қарасақ, (26.012.1950ж.) бұл қазақ халқын кері тартқан 
патриархалдық-феодалдық тірек терді нығайтуға, орта-
ғасырлық хандық үкіметті қайта орнатуға, Қазақстанды 
Ресейден және ұлы орыс халқынан бөлектеуге тартқан 
реакцияшыл қозғалыс болды.

Құдайға шүкір, Сталин құрған, сонау тоқырау за-
маны дамытқан өктемшілдік, сананы басып-жаншып 
тұратын да идеология да құрып бітті. Тарихтың 
көп теген «ақтаңдағы» ашылып, Қазақ-Ресей қарым-
қатынастарының қыры мен сырына объективті, әділ 
көзқарас орнай бастады. Сөйтіп талай заманнан бері 
империялық зобалаңның құрбаны болған Кенесары 
бабамыздың да аруағымен қайта табыстық.

Еліміз егемендікке жетіп, тәуелсіздік алғаннан 
бастап, тарихи диалектикалық көз қарасқа сүйене 
отырып, XVIII-XIX ғасыр лар дағы ұлт-азаттық 
қозғалысының, кейбір мәселелері туралы сөз қозғап, 
пікірімді ортаға салғым келеді.

Жұртшылыққа мәлім, Алтын Орда ыдырап, 
Шыңғысхан іргесін қалаған  империя құлаған кез-
де оған 300 жыл бойы бағынышты болған орыс 
мем лекеті есін жиды. Дәл осы кезде түрік тектес 
халықтардың да Қырым, Қазан, Астрахань, Қазақ, 
Сібір хандары құрылды. Орыс мемлекеті бірте-
бірте күшейіп, империяға айнала бастады. Ол алма-
кезек Қырым, Қазан, Астрахань, Сібір хандықтарын 
 жаулап, өзіне бодан етті. Сөйтіп біздің сахараның 
шетінен бір-ақ шықты. Қазақ еліне Бұқар жырау 
айтқандай:

Шашын күнде тарайды,
Күншығысқа қарайды, – дейтін орыс елінің 

өкіметі көзін тікті. Оны болашақта жаулап алу идея сы 
сол XVI ғасырдан бастап, Ресей патшаларының бір 
сәт жатса – түсінен, тұрса ойынан кетпейді. Бірінші 
Петр «Азияның кілті мен құлпы» санаған қазақ саха-
расы ертелі кеш Ресейге қосылуы, бодан болуы осы-
лай мемлекеттік саясат дәрежесінде қалыптасты.

Бұл саясат қашқан, босқан орыс шаруа ла рының 
Жайық бойына келіп күнелтуі, әскери отаршыл-
казактардың іргелес қоныстануы, қазақтарды шо-
қын  дыру, дипломатия, сауда-саттық қатынастар 
арқылы жүргізілді. Қазақ сахарасына қалмақтарды, 
башқұрттарды, одан қалды казактарды айдап салып, 
күн сайын, жыл сайын берекесін кетіре берді. Қазақ 
еліне, іргелес қорғандар, әскери бекіністер салып, 
экспедициялар жасақтап, ақыр аяғында Қазақ елін 
өзіне бодан болуымен аяқтады.

1822-1824 жылдары отаршылдықтың жаңа кезеңі 
басталды. Хандық билік жойылды, қазақ елі орыс 
мемлекетінің губернияларының құрамына енді. Қазақ 

елінің басына күн туды. Міне, осы сәтте тарих сахна-
сына Сырымдай, Исатайдай, Махамбеттей, Есеттей, 
Жанқожадай, Кенесарыдай ұлы перзенттер келді.

Қарадан шыққан әскери элита, елге билік айт-
қан шешендер мен көсемдер хан  тірегіне  айналды. 
Хандық билікпен ақыл-күштің тетігі  батырлар мен 
билер билігіне ұласты. Билер мен батырлар әкел-
ген қара халықтың рухы хандық өктемдікті шек-
тей білді. Сонау Ұлытау мен Көкшетауда, Сай-
рам мен Түркістанда бүкіл қазақтың құрылтайлары 
ша қырылып, соғыс пен бітім, қоныс пен жайы-
лым, дау мен дамай, басқа халықтармен сауда және 
дипломатиялық қарым-қатынас мәселелері көп тал-
қысынан өтіп, шешімін тауып жатты. Үш жүз бір-
тұтас халық болып қауышып, ынтымақ-бірлік ту 
астында табысатын. Барша халықтық жиын сол 
заманға лайық парламент болатын. Абылай ханның 
даналығы мен көрегендігі осы бір дала демократия-
сын, хандық диктатураны бір тірекке сала білді. Ерлік 
ұранымызға, бірлік құранымызға осылай айналды. 
Бөгенбай, Қабанбай бастаған жаужүрек батырлар 
Абылайдың семсер ұстаған қолы болса, Бұқар  дана 
мен Төле би бастаған шешен мен көрегендер тобы 
Абылайдың сезімтал жүрегі болды.

Абылай бойына қазақ сахарасының дана лығын,  
күш-қайратын сіңірді. Аңыздағы кей батырдай, 
ол елмен халықпен біте қайнасты. Оның сырын 
да, мұңын да түсінді. Ол ұлттық сананы оята ала-
тын, халықтың тірегімен, бірлігін қорғай алатын 
болып ерте қалыптасты. Міне, осылай диктатура-
мен дала демократиясы жаугершілік заманда өзінің 
үндестігін тапты. Хан жанында билер алқасы, әділ 
қазылар алқасы, хан кеңесі қалыптасты.

Міне, сондықтан кейбір зерттеушілердің хандық 
құрылысты тарихи кезеңде нақты зерттемей, монар-
хия ға апарып тіреуін мен өз басым дұрыс деп санай 
ал маймын.

Қазақ Ресейге бодан болған алғашқы кезінде 
(1731-1822жж) ханның құты кетті, оның өзі импера-
тордың үмбетіне айналды. Жоңғар, Башқұрт жорық-
тары азайды, батырлардың беделі төмендеді. Қазақ 
жеріне дендеп, бойлай кіре бастаған орыс казактары 
халықтың көшіп қонуын шектеді, оның малын ба-
рымталады. Патша үкіметі қазақтың сұлтандарына, 
билеріне, батырларына шен-шек пенді үлестірді де, 
оларды үкіметпен халық ара сындағы үстем тап етіп 
қалыптастырды. Сөйтіп оларды өзінің әкімшілдік-
отаршылдық жүйесінің құрамды бөлігіне ай-
нал дырды. Патшалық-отар шылдық режимімен 
ауыз жаласқан хандық-билік кеселге ұшырады, ол 
халықты қанаушылармен, отаршылдармен одақ-
тасты да халық арасына сына қақты. Міне, дәл осы 
сәтте күш пен ақылды, білім мен білікті, сезім мен 
парасатты тең ұстаған Сырым батыр тарих сахна-
сына келді.

Ол хандық билікті жойып, ел басқарудың жаңа 
құрылымын жасауды ұсынды. Ұзақ жылға созылған 
Сырым батыр бастаған қозғалыс  осы негізде өрбіді.

1822-1824 жылдары хандық билік біржола 
жойылған кезде хан Кене қазақ хандығы үшін 
күресті. Осы арада Сырым батыр мен хан Кене 
қозғалыстарының арасында қайшылық жоқпа деген 
сұрақ туады.

Хан Кене  билікті қалпына келтіремін деп күрес 
бастағанда атасы Абылай, әкесі Қасымның жолын 
қуды. Ол қазақ елінің егемендік жолы болатын. Ол 
Бұқардай жырауға сүйенген Бөгенбай, Қабанбай, 
Баяндай батырларға сенген билік құрылымының 
жолы болатын. Екіншіден, хан Кене де Сырым 

батырға ұқсап патшамен халық арасында жүріп мал 
тапқан сатқын сұлтандарға, билерге батырларға 
қарсы соғысты. Сөйтіп, ол бастаған күрес те бүкіл 
халықтық сипат алды. Үшіншіден, Сырым бастаған, 
Кене хан бастаған күресті қолдаушы, оның негізгі 
қозғаушы күші қара шаруалар еді. Міне, осылай 
Сырым мен хан Кене көтерілістері үндестік тапты. 

Кеңес тарихнамасы хан Кене бастаған ұлт-
азаттық қозғалысын айтқанда, оның казактардың 
да жерін тартып алғандығын баса айтады. Бұл 
дұрыс, бірақ жеткіліксіз. Өздеріңіз ойлаңыздаршы, 

орыс мемлекеті өзендерді жағалай казактарды 
орна лас тырды. Тіпте хан Кененің жаз жайлауын-
да Торғай, Ырғыз қорғандары салынды. Тек 1755-
1772 жылдарда ғана Кіші жүз бен Орта жүз жерінде, 
Жайықтан Өскеменге дейін 3,5 мың  шақырым шеп 
бойына бекіністер салынды.

Әдебиетте, тарихта хан Кененің бейнесі 
дұрыс  суреттелмей келеді. Ол хандық билік үшін 
таласқан, арпалысқан, өте қатал, сұм тиран сипа-
тында айтылып, бейнеленіп жүр. Ал шын мәнінде 
отыз ұлының ішіндегі Қасым әулеті ғана ақ 
патшаға бағынбай, бабасының жолын қуды. Ке-
несары үш жүздің басын қосар хан болып сай-
ланды, ендеше оның отаршылдарға құлшына 
берілген сатқын сұлтандарға, билерге өктемдік жа-
сар жолы да, құқыда бар-ды. Еуропаның, тіпте со-
нау француздардың, Бурбон әулетін алсаңыздар, 
ондағы қантөгіс, ондағы бақталастық, өктемдік, 
т.б император әулеті арасындағы қарекет қазақ 
сахарасындағыдан артық шиеленіспесе кем бол ма-
ғанын есте ұстаған абзал.

Хан Кене мен қазақ сахарасындағы патшаға 
сатылған элитаның қарым-қатынасын көрсететін 
Ахмет Жантурин, Арыслан Жантурин, Жаңғабыл 
Төлегенов, Алтыбай Көбеков, Маман Абылаев, 
Қоңырқұлжа Құдаймендин, Баймұхамед Айшуақов, 
Күлжан Күшіков сияқтылар патшаға берілгендігін 
сөзімен де, ісімен де дәлелдеп бақты.

«У ішсең руыңмен» дейтін принцип әлі күшінде 
болатын. Көптеген ру өз көсемдерінің айтқанынан 
шыға алмады. Кенесары мұндай опасыз сатқындарға 
өте аяусыз болды. 1844 жылы шілде айының 20-
нан 21-іне қараған түні Ахмет Жантурин жасағын 
қоршап алып, 44 сұлтанды өлтіреді.

Осы бір мысалдан-ақ хан Кененің бойынан 
шұғыл қимылдың, мемлекеттік қайраткерлік пен 
өктем діліктің әділдік пен парасаттылықтың лебі өсіп 
тұрғаны көрініп тұрған жоқ па? Оның сұлтандарға, 
билерге қазақ елінің заңды ханы есебінде билік етуі 
заңдылық емес деп күстәна қылу әділдік пе? 

Ағылшын зерттеушісі Томас Аткинсон қазақ са-
харасында 7 жыл өмірін өткізіп, өзінің еңбектерінде 
«Кенесарының өзі көзсіз батыр, ұландары арасын-
да шексіз беделді болатын, оған олар құдайдай 
құлшынатын, жетесіз кеткендерді аямайтын, олар-
ды өлім жазасы күтетін. Жаумен кескілескен 
айқастарда ұран салып, айбалтасы жарқылдап, 
соғысқа бірінші кіретін. Бұл жігіттерге сенім 
беретін, оның көптеген бастамасының баянды болу-
ына негіз қалайтын, одан тек қырғыздар ғана емес, 
тіпті өздерінің қоныстарының шебінде отырған 
орыс тар да Кенесарының батыл шапқыншылығынан 
сескенетін дей келіп, ол егер білікті офицерлері бол-
са, қазақтар әлемдегі ең әйгілі атты әскерлерін құрар 
еді. Оларға тарихты даңққа бөлеген Шыңғыс хан 
жаһангерлерінің барлық тамаша қасиеттері тән бо-
латын» – деп жазады.

Орыстың әскери тарихшысы Н.Середа өзінің 
«Кенесары Қасымовтың дау-дамайы» деген еңбе-
гінде былай дейді: «Кенесары өз жасағынын 
мәртебелі әміршісі бола білді. Оның рухына 
бөленген жасаққа еуропалық әскердің қандай да 
болсын қолбасшысы таңданар еді. Дала құйынындай 
тегеурінді, екпінді Кенесарының қолы, қамал ал-
дында да бөгелмейтін. Қайта ондай бөгеттер 
оның қайтпас рухын қайрай түсетін, оның шұғыл 
қимылын қияңға көтеретін, мақсатына жету жо-
лында кездескен кедергілерді жайрататын, қаһарлы 
күшті тасқындататын. Біздің көшпенділер Кенесары 
бойындағы осындай қасиеттерді қастерлейтін, оған 
деген шексіз сүйіспеншілікпен, жанын пида етуге 
даяр адалдықпен жүректерін лүпілдедетін».

Ресейдің әскери тарихшысы В.А.Поттоның Ке-
несарыны «Қырғыздардың Шәмілі» деуі де содан 
болатын. 

Әдебиеттегі, тарихымызда өз дәрежесіне кө-
терілмей келе жатқан мәселе хан Кененің қазақ 
халқының біртұтастығы үшін күресі барысындағы 
ғажайып дипломаттығы. Орыс мемлекеті қазақтарға 
қарсы Хиуа, Қоқанды, қырғыздарды айдап салды. 
Ал қырғыздар болса орта жүзге ұлы жүзді қарсы 
қоюға тырысты. Хиуа Есет батырды Жанқожаға, 
Жанқожаны Кенесарыға қарсы қойып бақты. Патша 
үкіметі сатқын сұлтандарды Кене ханның соңына 
салды. Міне, осындай шытырман жағдайда Кене 
хан тұтастығының мүддесін жеке бастың қамынан 
жоғары қойды, ғажайып тапқырлықпен, асқан 
табандылықпен қиыннан қиыстырып, сан мәселенің 
түйінін шеше білді.

 Кенесары өзінің ақ патшаға, Орынбор губер-
наторы граф Перовскийге, Батыс Сібір губернато-
ры князь Горчяковқа жазған хатында «Сіздің ата-
бабаларыңыз менің атам хан Абылай тұсында халық 
тыныштыққа бөленген еді, ал оның тыныштығын 
ешкім бұзбаған-ды. Екі ел арасында сауда-саттық 
болды. Біздің халыққа алым-салық салынбады. Ал 
кейіннен іс басқаша болды, халықтан жасақ жина-
ла бастады, оған әртүрлі қысым көрсетілетін бол-
ды. Бейбіт өмірде келісім бұзылып, Сіздің бо-
дан бастықсымақтарыңыз «бүкіл қырғыз (қазақ) 
халқы Ресейге бодан болды» деп алдайды. Менің 
атам Абылай билеген елде сегіз дуан құрылды. Бұл 
халықты қалың мұңға душар етті. Бүкіл қазақ халқын 
қыспаққа салмай ол тыныштық өмірден ләззат алуы 
үшін мен мәртебелі ақ патша, елімізге бұрынғыдай 
жағдай қалпына келуін, сегіз округтік дуаныңызды 
құртуыңызды сұрағаныма өзімді бақытты деп санар 
едім».

Міне, осылай Кенесары қазақ халқының біртұтас-
тығын Ресей империясының қарама ғында егеменді 
ел дәрежесінде сақталуын көк седі. Ол онда ақ пат-
шаны, Ресейді бейбіт өмір сүруге шақырды. Тарих 
тәуелсіздік жолы қиын жол екендігін дәлелдеді. 

Өтеубай ҚОЖАҚҰЛЫ,
 тарих ғылымдарының докторы, 

профессор.
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тарих

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

1. «Мұрағат анықтамаларын беру» мемлекеттік 
көрсе тілетін қызмет регламентін бекіту туралы» Қызыл-
орда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 8 маусым дағы 
№ 28 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5054 нөмірімен тіркел-
ген, «Кызылординские вести» және «Сыр бойы» газет-
терінде 2015 жылғы 21 шілдеде жарияланған) мынадай 
өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулының атауы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«Архивтік анықтамалар беру» мемлекеттік көрсе-
тілетін қызмет регламентін бекіту туралы»;

аталған қаулымен бекітілген «Архивтік анықтамалар 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы 
қаулының қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жа-
зылсын. 

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 қолданысқа енгізіледі.
      
     Қызылорда облысының
                     әкімі                                        Қ. Көшербаев

Қызылорда облысы  әкімдігінің
2017  жылғы  «15» маусымдағы № 808 қаулысына

қосымша

Қызылорда облысы  әкімдігінің
2015  жылғы  «8»  маусымдағы  №  28  қаулысымен

бекітілген

«Архивтік анықтамалар беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламенті

1. Жалпы  ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушiнің атауы: «Қызылорда облысының мәдениет, архивтер және құжаттама 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің  облыстық, қалалық, аудандық мемлекеттік архивтері (бұдан әрі – көрсетілетін 
қызметті беруші).

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «Азаматтарға  арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан 

әрі – Мемлекеттік корпорация);
3) www.e.gov.kz «электрон дық үкімет» веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны - электрондық (ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз 

түрінде.
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі – әлеуметтік-құқықтық сипаттағы келесі мәліметтерді: жұмыс өтілін, 

жалақы мөлшерін, жасын, отбасының құрамын, білімін, марапатталғанын, зей нетақы жарналары мен әлеуметтік 
төлемдердің аударылуын, ғылыми дәрежелер мен атақтардың берілуін, жазатайым оқиғаны, емделуде немесе қоныс 
аударуда болуын, қуғын-сүргінге ұшырағанын, жаппай саяси қуғын-сүргiндер құрбандарын ақтау, экологиялық апат 
аймақтарында тұрғанын, бас бостандығынан айыру жерлерінде болғанын, азаматтық хал актілері, құқық белгілеуші 
және сәйкестендіру құжаттары жөніндегі мәліметтерді растау туралы архивтік анықтама немесе олардың болмауы 
туралы жауап, және (немесе) архивтік құжаттардан куәландырылған архивтік көшірмелер немесе үзінділер (бұдан 
әрі - анықтама) немесе «Мұрағат ісі саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2015 жылғы 17 сәуірдегі № 138 бұйрығымен (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №11086 болып тіркелген) бекітілген  «Архивтік анықтамалар беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі - стандарт) 10-1-тармағы бойынша мемлекеттік қызметті 
көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап (бұдан әрі – дәлелді бас тарту). 

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

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

5.  Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті 
алушының (не оның уәкілетті өкілі: уәкілеттілігін растайтын құжат бойынша заңды тұлға; нотариалды куәландырылған 
сенімхат бойынша  жеке тұлға немесе көрсетілетін қызмет алушының мүдделерін үшінші тұлға ұсынған кезде) (бұдан 
әрі – оның өкілі) көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға стандарттың 1-қосымшасына 
сәйкес нысан бойынша өтініш ұсынуы немесе пошта арқылы еркін нысандағы өтініш жолдауы немесе портал арқылы 
электрондық құжат нысанындағы сұраныс жолдауы.  

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

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

2) көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында көзделген құжаттар 
топтамасын толық ұсынбаған және (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған жағдайларда, 
көрсетілетін қызметті беруші  өтінішті қабылдаудан бас тартады (отыз минуттан аспайды); 

3) құжаттар топтамасы стандарттың 9-тармағына сәйкес келген  жағдайда көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкері құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне құжаттардың қабылданған күні мен 
уақыты және кіріс құжаттарының нөмірі, қабылдаған тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) көрсетілген, 
мөртаңбасы бар көрсетілетін қызметті алушы өтінішінің көшірмесін береді немесе пошта жөнелтілімдерін беруді 
жүзеге асыратын пошта ұйымының құжаттамасында белгі қойылған өтініш көшірмесін (бұдан әрі – өтініштің 
көшірмесі) және құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (отыз минуттан аспайды);

4) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің орындау-
шысына жолдайды (отыз минуттан аспайды);

5) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы  анықтаманы немесе дәлелді бас тартуды   дайындайды және 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (он жұмыс күн ішінде); 

екі немесе одан да көп ұйымдардың, сондай-ақ уақыты 5 (бес) жылдан асқан кезеңнің құжаттарын зерделеу 
қажет болған жағдайларда, мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі аяқталғаннан кейін көрсетілетін қызметті беруші 
мемлекеттік қызмет көрсету мерзімін күнтізбелік 25 (жиырма бес) күннен аспайтын мерзімге ұзартады,  бұл туралы 
қарау мерзімі ұзартылған күннен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде өтініште көрсетілген мекенжайға хат жолдау 
арқылы көрсетілетін қызметті  алушы  хабарландырылады;

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

7) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері анықтаманы немесе дәлелді бас тартуды  тіркейді және 
көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне 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 корпорацияның жинақтау бөлімінің қызметкері;
5)  Мемлекеттік корпорация 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 рәсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігі, көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің)  өзара іс-қимылдарының толық сипаттамасы, сондай-ақ  өзге  
көрсетілетін қызметті берушілер және (немесе) Мемлекеттік корпорациямен өзара іс-қимыл тәртібінің толық сипатта-
масы осы регламенттің 5-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында 
көрсетілген. 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес процестерінің анықта малығы «Қызылорда облысының мәдениет, архивтер 
және құжаттама басқармасы» мемлекеттік мекемесінің, Қызылорда облысы әкімдігінің  ресми интернет-ресурстарында 
орналастырылды.

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 корпорацияға және (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті берушілерге жүгіну тәртібінің сипатта-
масы, көрсетілетін қызметті алушының өтінішін өңдеу ұзақтығы, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін 
Мемлекеттік корпорация арқылы алу процесінің сипаттамасы, оның ұзақтығы:

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

2) Мемлекеттік корпорацияның қызметкері құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның 
өкіліне тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы немесе көрсетілетін қызметті алушы стандарттың 

9-тармағында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық емес топтамасын ұсынған жағдайда құжаттарды 
қабылдаудан бас тартады және стандарттың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту 
туралы қолхат береді (жиырма 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 қабылданғаннан кейін, көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 
мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі іс-қимылдары осы регламенттің 6-тармағының 

2-6) тармақшаларына сәйкес жүзеге асырылады;
5) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері анықтаманы немесе дәлелді бас тартуды  тіркейді және 

Мемлекеттік корпорацияға жолдайды (бір жұмыс күні ішінде);
  6) Мемлекеттік корпорация қызметкері анықтаманы немесе дәлелді бас тартуды тіркейді және көрсетілетін 

қызметті алушыға не оның өкіліне береді  (жиырма минуттан аспайды). 
Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-

қимыл) нәтижесінің (рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле 
отырып) сипаттамасы осы регламенттің 2-қосымшасында келтірілген.

11. Қызметті портал арқылы көрсету кезіндегі көрсетілетін қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті алушының  
жүгіну тәртібі мен рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі порталда тіркеледі және көрсетілетін қызметті алушының 
электрондық-цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі - ЭЦҚ) немесе бір реттік паролімен куәландырылған электрондық 
құжат нысанындағы сұраныс (бұдан әрі – электронды сұраныс) жолдайды; 

2) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы электронды сұранысты қабылдайды, көрсетілетін қызметті 
алушының не оның өкілінің «жеке кабинетіне» электронды сұраныстың қабылданғаны жөнінде немесе осы регламенттің 
6-тармағының 2-тармақшасына сәйкес бас тарту туралы хабарлама жолданады  (отыз минуттан аспайды);

3) құжаттар топтамасы стандарттың 9-тармағына сәйкес келген  жағдайда көрсетілетін қызметті берушінің орында-
ушысы электронды сұранысты тіркейді және құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (отыз 
минуттан аспайды);

4) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің орындау-
шысына жолдайды (отыз минуттан аспайды);

5) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы анықтаманы немесе дәлелді бас тартуды   дайындайды және 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (он жұмыс күн ішінде); 

екі немесе одан да көп ұйымдардың, сондай-ақ уақыты 5 (бес) жылдан асқан кезеңнің құжаттарын зерделеу 
қажет болған жағдайларда, мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі аяқталғаннан кейін көрсетілетін қызметті беруші 
мемлекеттік қызмет көрсету мерзімін күнтізбелік 25 (жиырма бес) күннен аспайтын мерзімге ұзартады,  бұл туралы 
қарау мерзімі ұзартылған күннен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде өтініште көрсетілген мекенжайға хат жолдау 
арқылы көрсетілетін қызметті  алушы  хабарландырылады;

6) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы анықтамаға немесе дәлелді бас тартуға қол қояды және көрсетілетін 
қызметті берушінің орындаушысына жолдайды (отыз минуттан аспайды);

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

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

«Архивтік 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

Көрсетілетін қызметті алушы не оның  өкілі көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде

1 Рәсімнің
(іс-қимылдың) нөмірі

1 2 3 4 5

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 
кеңсе қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің бас-
шысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің
кеңсе қызметкері

3 Рәсімінің 
(іс-қимылдың) атауы және 
олардың сипаттамасы

көрсетілетін қызметті 
алушыдан не оның 
өкілінен құжаттар топ-
тамасын қабылдайды, 
құжаттар  топтама-
сын толық ұсынбаған 
және (немесе) қолдану 
мерзімі өтіп кеткен 
құжаттарды ұсынған 
жағдайларда өтінішті 
қабылдаудан бас 
тартады  

4 Рәсімінің 
(іс-қимылдың) атауы және 
олардың сипаттамасы

құжаттар топтама-
сы толық болған 
жағдайда 
құжаттарды тіркейді 
және көрсетілетін 
қызметті алушыға не-
месе оның өкіліне 
өтінішітің көшірмесін 
береді 

құжаттарды 
қарайды

анықтаманы немесе 
дәлелді бас тартуды  
дайындайды

анықтамаға немесе 
дәлелді бас тартуға 
қол қояды

анықтаманы 
немесе дәлелді 
бас тартуды    
тіркейді

5 Келесі рәсімді                   
(іс-қимылды) орындау ды 
бастау үшін негіз бола-
тын мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша рәсімнің                             
(іс-қимылдың) нәтижесі

құжаттарды 
көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 
ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің
орындаушысы-
на жолдайды

анықтаманы неме-
се дәлелді бас тарту-
ды  көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 
ұсынады

анықтаманы неме-
се дәлелді бас тар-
туды  көрсетілетін 
қызметті берушінің 
кеңсе қызмет-керіне 
жолдайды

анықтаманы не-
месе дәлелді бас 
тартуды  көрсеті-
летін қызметті 
алушыға не оның 
өкіліне береді

6 Орындалу мерзімі 30 минуттан
аспайды

30 минуттан 
аспайды

10 жұмыс күні ішінде, 
екі немесе одан да көп 
ұйымдардың, сондай-ақ 
уақыты 5 жылдан асқан 
кезеңнің құжаттарын 
зерделеу қажет болған 
жағдайларда, мемлекеттік 
қызметті көрсету мерзімі 
аяқталғаннан кейін 
көрсетілетін қызметті 
беруші мемлекеттік 
қызмет көрсету мерзімін 
күнтізбелік 25 күннен 
аспайтын мерзімге 
ұзартады,  бұл ту-
ралы қарау мерзімі 
ұзартылған күннен бастап 
күнтізбелік 3 күн ішінде 
өтініште көрсетілген 
мекенжайға хат жол-
дау арқылы көрсетілетін 
қызметті алушы  хабар-
ландырылады

30 минуттан
аспайды

30 минуттан 
аспайды

«Архивтік анықтамалар беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне    

2- қосымша 

Көрсетілетін қызметті алушы  не оның өкілі Мемлекеттік корпорацияға  жүгінген кезде

1 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) 
нөмірі

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 
атауы 

Мемлекеттік 
корпорация 
қызметкері

Мемлекеттік 
корпора-
цияның  
жинақтау 
бөлімінің 
қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
кеңсе 
қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 
орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысы

Көрсеті-
летін 
қызметті 
берушінің 
кеңсе 
қызмет-
кері

Мемле-
кеттік 
корпора-
ция 
қызметкері

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

құжаттарды 
тіркейді

құжаттарды 
көрсетілетін 
қызметті 
берушіге  
жолдайды

құжаттарды 
тіркейді

құжаттарды 
қарайды

анықтаманы немесе 
дәлелді бас тартуды 
дайындайды

анықтамаға 
немесе 
дәлелді бас 
тартуға қол 
қояды

анықта-
маны неме-
се дәлелді 
бас тартуды 
тіркейді

анықта-
маны неме-
се дәлелді 
бас тартуды 
тіркейді

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

көрсетілетін 
қызметті 
алушыға не 
оның өкіліне  
құжаттардың 
қабылданғаны 
немесе 
қабылдаудан 
бас тарту ту-
ралы қолхат 
береді

құжаттарды 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысына 
ұсынады

көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
орындаушы-
сына жол-
дайды

анықтаманы неме-
се дәлелді бас тар-
туды көрсетілетін 
қызметті берушінің 
басшысына 
ұсынады

анықтаманы 
неме-
се дәлелді 
бас тартуды 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
кеңсе 
қызметкеріне 
жолдайды

анықта-
маны неме-
се дәлелді 
бас тартуды 
Мемлекет-
тік корпора-
цияға жол-
дайды

анықта-
маны неме-
се дәлелді 
бас тартуды 
көрсеті-
летін 
қызметті  
алушыға  
не оның 
өкіліне 
береді

5 Орындалу 
мерзімі

20 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні 
ішінде
(мемлекеттік 
қызмет 
көрсету 
мерзіміне 
кірмейді)

20 минуттан 
аспайды

20 минуттан 
аспайды

10 жұмыс күні 
ішінде, екі неме-
се одан да көп 
ұйымдардың, 
сондай-ақ 
уақыты 5 жыл-
дан асқан кезеңнің 
құжаттарын зерде-
леу қажет болған 
жағдайларда, 
мемлекеттік 
қызметті 
көрсету мерзімі 
аяқталғаннан 
кейін көрсетілетін 
қызметті беруші 
мемлекеттік қызмет 
көрсету мерзімін   
күнтізбелік 25 
күннен аспайтын 
мерзімге ұзартады,  
бұл туралы қарау 
мерзімі ұзартылған 
күннен бастап 
күнтізбелік 3 күн 
ішінде өтініште 
көрсетілген 
мекенжайға хат 
жолдау арқылы 
көрсетілетін 
қызметті  алу-
шы  хабарланды-
рылады

20 минуттан 
аспайды

1 жұмыс 
күні ішінде

20 минут-
тан аспай-
ды
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«Архивтік анықтамалар беру»                  
                                                                                                                                                                                  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  не оның  өкілі көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 

Көрсетілетін қызметті  
берушінің басшысы:  

анықтамаға немесе дəлелді бас 
тартуға қол қою жəне көрсетілетін 

қызметті берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдау  

(30 минуттан аспайды) 
 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе қызметкері: 

көрсетілетін қызметті 
алушыдан не оның өкілінен 

құжаттар топтамасын 
қабылдайды, құжаттар  

топтамасын толық ұсынбаған 
жəне (немесе) қолдану мерзімі 

өтіп кеткен құжаттарды 
ұсынған жағдайларда өтінішті 
қабылдаудан бас тартады, 
құжаттар топтамасы толық 

болған жағдайда 
құжаттарды тіркеу, көрсетілетін 

қызметті алушыға не оның 
өкіліне өтініш көшірмесін 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, анықтаманы немесе дəлелді бас 
тартуды  дайындау жəне көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсыну  (10 жұмыс күн ішінде, екі немесе одан 
да көп ұйымдардың, сондай-ақ уақыты 5 жылдан асқан 
кезеңнің құжаттарын зерделеу қажет болған жағдайларда, 
мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі аяқталғаннан кейін 
көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік қызмет көрсету 
мерзімін күнтізбелік 25 күннен аспайтын мерзімге 
ұзартады,  бұл туралы қарау мерзімі ұзартылған күннен 
бастап күнтізбелік 3 күн ішінде өтініште көрсетілген 
мекенжайға хат жолдау арқылы көрсетілетін қызметті  
алушы  хабарландырылады) 

Көрсетілетін қызметті алушы  
не оның өкілі: 

 құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушіге ұсыну 

 

Көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсе қызметкері:  

анықтаманы немесе дəлелді бас 
тартуды тіркеу жəне көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның өкіліне 

беру 
 (30 минуттан аспайды) 
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Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі  Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 

 
 

Мемлекеттік корпорация 
қызметкері: 

құжаттарды тіркеу жəне 
көрсетілетін қызметті 

алушыға не оның  өкіліне  
құжаттардың қабылданғаны  
немесе қабылдаудан бас 
тарту туралы қолхат беру 

(20 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы: 

құжаттарды қарау жəне 
көрсетілетін қызметті 

берушінің 
орындаушысына жолдау 
(20 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
 
құжаттарды қарау, анықтаманы немесе дəлелді бас тартуды 
дайындау жəне көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсыну (10 жұмыс күні ішінде, екі немесе одан да көп 
ұйымдардың, сондай-ақ уақыты 5 жылдан асқан кезеңнің 
құжаттарын зерделеу қажет болған жағдайларда, мемлекеттік 
қызметті көрсету мерзімі аяқталғаннан кейін көрсетілетін 
қызметті беруші мемлекеттік қызмет көрсету мерзімін 
күнтізбелік 25 күннен аспайтын мерзімге ұзартады,  бұл 
туралы қарау мерзімі ұзартылған күннен бастап күнтізбелік 3  
күн ішінде өтініште көрсетілген мекенжайға хат жолдау 
арқылы көрсетілетін қызметті  алушы  хабарландырылады) 

Көрсетілетін қызметті 
алушы не оның  өкілі: 

құжаттарды Мемлекеттік 
корпорацияға ұсыну 

Көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсе қызметкері:  

анықтаманы немесе дəлелді бас 
тартуды тіркеу жəне 

Мемлекеттік корпорацияға жолдау 
(1 жұмыс күні ішінде)

Мемлекеттік корпорацияның 
жинақтау бөлімінің 

қызметкері: 
құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушіге қайта 

жолдау 
(1 жұмыс күні ішінде, 

мемлекеттік қызмет көрсету 
мерзіміне кірмейді) 

Мемлекеттік корпорация  
қызметкері:  

анықтаманы немесе дəлелді бас 
тартуды тіркеу жəне көрсетілетін 

қызметті алушыға не оның  
өкіліне беру 

(20 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсе қызметкері: 

құжаттарды тіркеу жəне 
көрсетілетін қызметті берушінің 

басшысына ұсыну 
(20 минуттан аспайды)  

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы: 
анықтамаға немесе 

дəлелді бас тартуға қол 
қою жəне көрсетілетін 

қызметті берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдау  

(20 минуттан аспайды) 
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«Архивтік  анықтамалар беру» 
    мемлекеттік көрсетілетін  қызмет регламентіне  

4-қосымша  
 

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

 
Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі портал арқылы жүгінген кезде 

 
 
 
 

 

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі: 
 порталда тіркеледі жəне көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен немесе бір 

реттік паролімен  куəландырылған электронды сұраныс пен құжаттарды жолдайды 

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
электронды сұраныс пен құжаттарды қабылдайды, көрсетілетін қызметті алушының 
не оның өкілінің «жеке кабинетіне» мемлекеттік қызмет көрсету  үшін сұраныстың 

қабылданғаны жөнінде немесе бас тарту туралы хабарлама жолданады  
(30 минуттан аспайды) 

 

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
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, анықтаманы немесе дəлелді бас тартуды дайындайды жəне 

көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады 
(10 жұмыс күн ішінде, екі немесе одан да көп ұйымдардың, сондай-ақ уақыты  

5 жылдан асқан кезеңнің құжаттарын зерделеу қажет болған жағдайларда, мемлекеттік 
қызметті көрсету мерзімі аяқталғаннан кейін көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік 
қызмет көрсету мерзімін күнтізбелік 25 күннен аспайтын мерзімге ұзартады,  бұл туралы 

қарау мерзімі ұзартылған күннен бастап күнтізбелік  
3 күн ішінде жолдау арқылы көрсетілетін қызметті  алушы  хабарландырылады) 

 

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

орындаушысына жолдайды  
(30 минуттан аспайды)

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін тіркейді жəне  

көрсетілетін қызметті алушының не оның өкілінің  
«жеке кабинетіне» жолдайды  

(30 минуттан аспайды) 
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«Архивтік  анықтамалар беру»  
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 

 5-қосымша  
 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы  
 

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Көрсетілетін қызметті 
алушы не оның өкілі 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 
кеңсе қызметкері 

 
 

 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы 

Көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысы 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 
қызметкері 

 құжаттарды тіркейді, 
көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның 
өкіліне өтініш 

көшірмесін береді 
жəне құжаттарды 
көрсетілетін  

қызметті берушінің 
басшысына  ұсынады

ИƏ 

30 минуттан 
аспайды 

 
 
құжаттарды қарайды 
жəне көрсетілетін 
қызметті берушінің 
орындаушысына 

жолдайды 

30 минуттан 
аспайды 

   анықтаманы немесе дəлелді бас 
тартуды дайындайды жəне 

көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады 

10 жұмыс күн ішінде, екі немесе 
одан да көп ұйымдардың 

құжаттарын зерделеу қажет болған 
жағдайда  

25 күнтізбелік күн ішінде, 
бұл туралы қарау мерзімі 
ұзартылған күннен бастап 

күнтізбелік 3 күн ішінде өтініште 
көрсетілген мекенжайға хат жолдау 

арқылы көрсетілетін қызметті  
алушы  хабарландырылады 

 анықтамаға немесе 
дəлелді бас тартуға қол 

қояды жəне 
көрсетілетін қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдайды

30 минуттан 
аспайды  

 анықтаманы немесе 
дəлелді бас тартуды 

тіркейді жəне 
көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның 
өкіліне береді 

30  минуттан 
аспайды 

құжаттарды 
көрсетілетін  қызметті 
берушіге  ұсынады 

ЖОҚ 

30 минуттан аспайды 

Көрсетілетін қызметті 
алушыдан не оның 
өкілінен құжаттар 

топтамасын 
қабылдайды, құжаттар  

топтамасы толық 
ұсынбаған жəне 
(немесе) қолдану 
мерзімі өтіп кеткен 
құжаттарды ұсынған 
жағдайларда өтінішті 
қабылдаудан бас 

тартады  
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Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 

  

Көрсетілетін 
қызметті  
алушы не  
оның өкілі  

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері 

 

 

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 

   анықтаманы немесе 
дəлелді бас тартуды 
дайындайды жəне 

көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады 

10 жұмыс күн ішінде, 
екі немесе одан да көп 

ұйымдардың 
құжаттарын зерделеу 
қажет болған жағдайда

25 күнтізбелік күн 
ішінде, бұл туралы 

қарау мерзімі 
ұзартылған күннен 
бастап күнтізбелік  

3 күн ішінде өтініште 
көрсетілген 

мекенжайға хат жолдау 
арқылы көрсетілетін 
қызметті  алушы  

хабарландырылады 

 анықтамаға 
немесе дəлелді 
бас тартуға 

қол қояды жəне 
көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкеріне  
жолдайды 

20 минуттан 
аспайды  

 анықтаманы 
немес дəлелді 
бас тартуды  
тіркейді жəне 
Мемлекеттік 
корпорацияға 
жолдайды 

 

Мемлекеттік 
корпорация 
қызметкері 

Мемлекеттік 
корпорацияның 

жинақтау 
бөлімінің 
қызметкері

Мемлекеттік 
корпорация 
қызметкері 

құжаттарды 
тіркейді жəне  
көрсетілетін 
қызметті 

алушыға не 
оның өкіліне 
құжаттардың 
қабылданғаны   
туралы қолхат 

береді  
 

құжаттарды 
көрсетілетін  
қызметті 
берушіге 
жолдайды 

1 жұмыс 
күні 

ішінде 
 

құжаттарды 
қабылдаудан бас 
тартады жəне 
бас тарту 

туралы қолхат 
береді 

20 минуттан 
аспайды 

анықтаманы 
немесе дəлелді 
бас тартуды  
тіркейді жəне 
көрсетілетін 
қызметті 

алушыға не 
оның өкіліне 

береді 
20 минуттан 

аспайды  
 

құжаттарды 
тіркейді жəне 
көрсетілетін  
қызметті 
берушінің 
басшысына  
ұсынады 

 

20 минуттан 
аспайды 

 ИƏ 

ЖОҚ 

1 жұмыс күні 
ішінде 

(мемлекеттік 
қызметті 
көрсету 

мерзіміне 
кірмейді) 

 

20 минуттан 
аспайды 

құжаттарды 
Мемлекеттік 
корпорацияға 
ұсынады  
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Даланың 
ержүрек батыры

ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕС – 
ҚОҒАМНЫҢ ОРТАҚ МІНДЕТІ
Сыбайлас жемқорлықты – әлеуметтік-

эконо   микалық даму үдерісін, нарықтық эконо-
миканың құрылуын, инвестициялар тарту про-
цесін тежейтін фактор ретінде қарастыруға бо-
лады. Сондай-ақ, демократиялық мемлекеттің 
сая си және қоғамдық институттарына кері әсерін 
тигізіп, елдің болашақ дамуына елеулі қауіп 
төндіретін құбылыс.

Қазақстанның мемлекеттік саясатының не-
гіз гі басымдықтарының бірі сыбайлас жем қор -
лық пен күрес болып табылады.

Осы бағытта 2014 жылы 26 желтоқсанда 
Қазақстан Республикасы Президентінің № 986 
Жарлығымен «Қазақстан Республикасының 
2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас же м қор -
лыққа қарсы стратегиясы» және 2015 жылғы 18 
қарашадағы Қазақстан Рес пуб ликасының «Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 
Заңы қабылданды. 

Осы стратегияны жүзеге асыру бойынша 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 
14 сәуірдегі № 234 қаулысымен «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-шаралар жос пары бекітілді. Іс шара жоспа-
ры сыбайлас жем қор лықты болдырмау және ал-
дын алдын алу бағытында орталық атқарушы 
органдар мен жергілікті атқарушы органдар  
орындауға тиісті жүйеленген 129 тармақты 
қамтиды. 

Сыбайлас жемқорлықты болдырмау және 
алдын алу бағытында «Қызылорда облысының 
жолаушылар көлігі және автомобиль  жолдары 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі тиісті жұ-
мыс  тарды атқарып келеді. 

Басқарма басшысының 2017 жылғы 16 қаң-
тардағы бұйрығымен «Қызылорда облы сы ның 
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 
басқармасында сыбайлас жемқорлықтың алдын 
алу жөніндегі 2017 жылға арналған іс-шаралар 
жоспары» бекітілген. Осы іс-шара жоспарына 
сәйкес тиісті жұмыстар атқарылуда.

Сонымен қатар басқармада  сыбайлас жем     -
қор  лықтың алдын алу және болдырмау үшін 
2017 жылға арналған мемлекеттік сатып алу 
жоспарындағы мемлекеттік сатып алу жұмыс-
тарының барлығы «Қызылорда об лысы ның мем-
лекеттік сатып алу басқармасы» мем лекет тік 
мекемесіне ұйымдастыруға берілген.

Сондай-ақ, басқармада сыбайлас жем қор-
лық тәуекелдеріне ішкі талдау жұмыстары 
үнемі жүргізіліп келеді. Талдауға байланысты 
бас қарманың автомобиль жолдары, сондай-ақ 
жолаушылар көлігі және көлік инфра құры-
лымы бөлімдері жиі сыбайлас жемқорлық тәуе-
келдеріне ұшырайды. Осы бөлімдердің қыз мет-
керлеріне үнемі сыбайлас жемқорлықты болдыр-
мау және күресу жолдары түсіндіріліп отырады. 

Басқарма басшысы және басқарма бас шы-
сының орынбасарлары жол және жолаушылар 
тасымалы саласы бойынша аудандарға шығу 
арқылы тұрғындарды жеке қабылдау өткізіп от-
ырады. Тұрғындардың қойған сұрақтары мен 
өтініштеріне заң шеңберінде тиісті жауаптар 
қайтарылып, көтерілген мәселелер басқарманың 
құзыреті шеңберінде шешімін табуда.

Қорыта келе, сыбайлас жемқорлықпен кү-
рес ті Қазақстан Республикасының әр аза маты 
өзінен бастауы керек. Сыбайлас жемқорлықты 
жағымсыз әрекет екенін іштей терең сезініп, 
оған қарсы мықты иммунитет қалыптастыру 
тиіс. Сонда ғана біздің қоғамымыз өсіп өр кен-
деп, өркениетті елдердің қатарына қосы латыны 
сөзсіз.

«Қызылорда облысының жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары 

басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 
құқықтық қамтамасыз ету бөлімі.

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы 15 маусымдағы № 808 қаулысы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 05.07.2017 жылы № 5898 тіркелген

«Мұрағат анықтамаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламентін бекіту туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 

8 маусымдағы № 28 қаулысына өзгерістер енгізу туралы
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Қызылорда облысының әкімдігі мен мәслихаты, «Нұр Отан» партиясының 
облыстық филиалы облыстық мәслихат депутаты, Қызылорда облысы кәсіпкерлер 
палатасы Өңірлік кеңесінің төрағасы Асқар Махамбетовке анасы

Кәнімжан Махамбетованың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

* * *
Қызылорда облысының әкімдігі мен мәслихаты, «Нұр Отан» партиясының 

облыстық филиалы Қазақстан Мұсылмандар Діни Басқармасының Қызылорда об-
лысы бойынша өкілі, орталық «Ақмешіт-Сырдария» мешітінің бас имамы Талғат 
Омаровқа ағасы

Мұхит Сейткәрімұлы Омаровтың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

* * *
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» акционерлік қоғамының әкімшілігі 

мен кәсіподақ комитеті осы акционерлік қоғамның Қамтамасыз ету қызметінің 
техник-механигі Қалдыбаев Мұхтарға 

әкесінің
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

ЖараМСыз деп еСептелСін
Әбдіғаппар Нұғыман Бершінбайұлының атына Қызылорда облысы, Сырда-

рия ауданы, Тереңөзек кенті, О. Мәлібаев ауылы, Айтбай арық көшесі №5 үйге 
берілген жерді өмір бойы мұраға қалдырып иеленуге құқық беретін мемлекеттік 
актісінің (кадастрлық №10-153-027-245, КЗ №0033879) түпнұсқасы жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

* * *
Айгельдиева Шолпанның атына Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, 

Ақсуат а/о, «Наурыз» кешені, «Мелиоратор» бау-бақша серіктестігі, №3 көше, 
№30 учаскесіне берілген жер учаскесіне жеке меншік құқығын беретін актісінің 
(кадастрлық №10-156-066-4344, №0249504 31.08.2016 ж.) түпнұсқасы жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

* * *
Абдикаликов Асфандияр Сагатбековичтің атына Қызылорда облысының ішкі 

істер департаментінен  берілген КЗ №08921 қызметтік куәлігі жоғалуына байла-
нысты жарамсыз деп есептелсін.

* * *
Туркпеналиев Акылбек Бахитжановичтің атына Қызылорда облысы, Қазалы 

ауданы, Қазалы қаласындағы  М.Горький атындағы №16 орта мектепті 2003  
жылдың 20 маусымында бітіргені жөнінде берілген   ОБ №1004597 аттестаты 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

2017 жылдың 18 шілдесі күні сағ. 
15.00-де Студенттер сарайында Қорқыт 
Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
уни вер ситетінің, ҚР Ұлттық Ғылым акаде-
миясының Қызылорда бөлімінің, ҚР Ұлттық 
Инженерлік академиясының Қызылорда 
филиалының және ҚР Ұлттық тау-кен 
ғылымдары академиясының Қызылорда 
филиалының ұйымдастыруымен «Құрылыс 
және мұнай салаларындағы инновациялық 
қуат және ресурсүнемдеуші технология-
лар» тақырыбында дөңгелек үстел өтеді. 

Осы маңызды ғылыми шараға қатысу 
үшін аймағымыздағы ғалымдарды, кәсіп-
кер лер мен өнеркәсіп орындарының қыз-
меткерлерін, қоғамдық және үкіметтік емес 
ұйым өкілдерін және бұқаралық ақпарат 
құралдары өкілдерін шақырамыз. 

Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университеті.

(ҚР Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым 
саласындағы бақылау комитетінен 2012 жылдың 11 

желтоқсанында №12019394 лицензиясы берілген)

Хабарландыру

Қызылорда қаласында қоғамда  сыбайлас 
жемқорлықтың кез келген көріністеріне мүлдем 
төзбеушілікті қалыптастыру мақсатында құрыл-
ған «Парасыз болашаққа. Бірге!» сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мобильді топ ақпараттық-
түсіндіру және азаматтарды қабылдау жүргізу 
жұмыстары жалғасуда.

Мобильді топтың құрамына «Нұр Отан» 
партиясы Қызылорда облыстық филиалының 
төраға орынбасарлары, «Жаңару» сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы жалпы ұлттық қозғалысы» 
республикалық қоғамдық бірлестігінің Қызыл-

орда облысы бойынша филиалының өкілдері, 
сондай-ақ агенттіктің департамент басшылығы 
және сала бойынша мемлекеттік мекеменің бас-
шылығы енгізілген. 

Жылжымалы қоғамдық қабылдау азаматтар-
ды халық көп шоғырланған орындарында төмен-
дегі кестеге сәйкес қабылдайды.

№ Өткізу күні Ұйым атауы Мекен жайы 
1. 13.07.2017 ж

10:00 - 12:30
«Азаматтарға арналған үкімет» МК» 
КЕАҚ филиалы «Халыққа қызмет көрсету 
орталығы» департаменті, Қызылорда 
қалалық №1 бөлімшесі  

Қызылорда қаласы,
Ғ. Мұратбаев көшесі 2 Е, үй

2. 13.07.2017 ж
15:00 - 17:30

Қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі

Қызылорда қаласы,
Қ. Қазантаев көшесі 43, үй

3. 18.07.2017 ж
10:00 - 12:30

«Азаматтарға арналған үкімет» МК» КЕАҚ 
Қызылорда облысы бойынша филиалы 
Жер кадастры және жылжымайтын 
мүлікті техникалық тексеру департаменті, 
Қызылорда қалалық бөлімшесі

Қызылорда қаласы, 
Абай даңғылы 52, үй 

4. 18.07.2017 ж
15:00 - 17:30

Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік 
кірістер департаменті;

Қызылорда қаласы,
Абай даңғылы 64 Г, үй 

5. 20.07.2017 ж
10:00 - 12:30

«Азаматтарға арналған үкімет» МК» 
КЕАҚ филиалы «Халыққа қызмет 
көрсету орталығы» департаменті, арнайы 
мамандандырылған бөлімшесі

Қызылорда қаласы, 
Тасбөгет кенті, Жаңадария 
№91, үй

6. 20.07.2017 ж
15:00 - 17:30

Облыстық медициналық орталығы (ОМЦ) Қызылорда қаласы,
Жібек жолы көшесі

7. 25.07.2017 ж
10:00 - 12:30

Қалалық жер қатынастары бөлімі;
Қалалық тұрғын үй-коммуналдық, 
шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы 
бөлімі

Қызылорда қаласы,  
Ы. Жахаев көшесі 16, үй

8. 25.07.2017 ж
15:00 - 17:30

Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон 
комитетінің Қызылорда облысы бойынша 
департаменті;
«Азаматтарға арналған үкімет» МК» 
КЕАҚ филиалы «Әлеуметтік төлемдерді 
ведомствоаралық есептеу орталығы» 
департаменті, №1,№2 бөлімшелері 

Қызылорда қаласы, 
Бекзатхан Асқар 47, үй

9. 27.07.2017 ж
10:00 - 12:30

«Азаматтарға арналған үкімет» МК» 
КЕАҚ филиалы «Халыққа қызмет көрсету 
орталығы» департаменті, Қызылорда 
қалалық №1 бөлімшесі 

Қызылорда қаласы,
Ғ. Мұратбаев көшесі 2 Е, үй

10. 27.07.2017 ж
15:00 - 17:30

«Қызылорда облыстық кеңес беру 
диагностикалық орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы мемлекеттік 
коммуналдық кәсіпорны

Қызылорда қаласы,
Жібек жолы көшесі 

11. 01.08. 2017 ж
10:00 - 12:30

«Азаматтарға арналған үкімет» МК» КЕАҚ 
Қызылорда облысы бойынша филиалы 
Жер кадастры және жылжымайтын 
мүлікті техникалық тексеру департаменті, 
Қызылорда қалалық бөлімшесі

Қызылорда қаласы, 
Абай даңғылы 52, үй

12. 01.08.2017 ж
15:00 - 17:30

Қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі

Қызылорда қаласы,
Қ. Қазантаев көшесі 43, үй

13. 03.08.2017 ж
10:00 - 12:30

«Азаматтарға арналған үкімет» МК» 
КЕАҚ филиалы «Халыққа қызмет 
көрсету орталығы» департаменті, арнайы 
мамандандырылған бөлімшесі

Қызылорда қаласы, 
Тасбөгет кенті, Жаңадария 
№91, үй

14. 03.08.2017 ж
15:00 - 17:30

Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік 
кірістер департаменті;

Қызылорда қаласы,
Абай даңғылы 64 Г, үй

15. 08.08.2017 ж
10:00 - 12:30

Қалалық жер қатынастары бөлімі;
Қалалық тұрғын үй-коммуналдық, 
шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы 
бөлімі

Қызылорда қаласы,  
Ы. Жахаев көшесі 16, үй

16. 08.08.2017 ж
15:00 - 17:30

Кәсіпкерлік палатасы Қызылорда қаласы,  
Әйтеке би көшесі 

17. 10.08.2017 ж
10:00 - 12:30

Азаматтарға арналған үкімет» МК» КЕАҚ 
филиалы «Халыққа қызмет көрсету 
орталығы» департаменті, Қызылорда 
қалалық №2 бөлімшесі

Қызылорда қаласы,  
Бекзатхан Асқар 47 үй

18. 10.08.2017 ж
15:00 - 17:30

Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон 
комитетінің Қызылорда облысы бойынша 
департаменті;
«Азаматтарға арналған үкімет» МК» 
КЕАҚ филиалы «Әлеуметтік төлемдерді 
ведомствоаралық есептеу орталығы» 
департаменті, №1,№2 бөлімшелері 

Қызылорда қаласы, 
Бекзатхан Асқар 47, үй

19. 15.08.2017 ж
10:00 - 12:30

«Азаматтарға арналған үкімет» МК» КЕАҚ 
Қызылорда облысы бойынша филиалы 
Жер кадастры және жылжымайтын 
мүлікті техникалық тексеру департаменті, 
Қызылорда қалалық бөлімшесі

Қызылорда қаласы, 
Абай даңғылы 52, үй

20. 15.08.2017 ж
15:00 - 17:30

Қалалық №3 емхана Қызылорда қаласы,
Жібек жолы көшесі 66

21. 17.08.2017 ж
10:00 - 12:30

«Азаматтарға арналған үкімет» МК» 
КЕАҚ филиалы «Халыққа қызмет көрсету 
орталығы» департаменті, Қызылорда 
қалалық №1 бөлімшесі  

Қызылорда қаласы,
Ғ. Мұратбаев көшесі 2 Е, үй

22. 17.08.2017 ж
15:00 - 17:30

Қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі

Қызылорда қаласы,
Қ. Қазантаев көшесі 43, үй

23. 22.08.2017 ж
10:00 - 12:30

«Азаматтарға арналған үкімет» МК» 
КЕАҚ филиалы «Халыққа қызмет 
көрсету орталығы» департаменті, арнайы 
мамандандырылған бөлімшесі

Қызылорда қаласы, 
Тасбөгет кенті, Жаңадария 
№91, үй

24. 22.08.2017 ж
15:00 - 17:30

Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік 
кірістер департаменті;

Қызылорда қаласы,
Абай даңғылы 64 Г, үй 

25. 24.08.2017 ж
10:00 - 12:30

«Қызылорда облыстық кеңес беру 
диагностикалық орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы мемлекеттік 
коммуналдық кәсіпорны

Қызылорда қаласы,
Жібек жолы көшесі 

26. 24.08.2017 ж
15:00 - 17:30

Облыстық медициналық орталығы (ОМЦ) Қызылорда қаласы,
Жібек жолы көшесі

27. 29.08.2017 ж
10:00 - 12:30

Қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі

Қызылорда қаласы,
Қ. Қазантаев көшесі 43, үй

28 29.08.2017 ж
15:00 - 17:30

Қалалық жер қатынастары бөлімі;
Қалалық тұрғын үй-коммуналдық, 
шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы 
бөлімі

Қызылорда қаласы,  
Ы. Жахаев көшесі 16, үй

Қызылорда облысының сыбайлас жемқорлыққа қарсы мобильді тобының жылжымалы қоғамдық қабылдау өткізу 
КеСтеСі

Қызылорда облыстық прокуратурасымен «Алаяқтық 
қылмысының алдын алу» жобасының жүзеге асыры-
луы жалғасуда. Жобада аталған санаттағы қылмыстың 
алдын алумен қатар, алаяқтық қылмысы үшін сотты 
болғандардың тізімі облыстық прокуратураның ресми 
сайтына орналастыру көрсетілген.

Бізбен, арнайы облыс тұрғындарына 2017 жылдың 
өткен мерзімінде Қызылорда облысы бойынша алаяқтық 
қылмысы үшін сотты болған тұлғалардың тізімі әзірленді. 

Олардың тізімін Сіз http://kzl.prokuror.kz/kaz/baspasoz/
akparaty/abaylanyz-alayak  сілтемесіне көшу арқылы көре 
аласыз!

Құрметті Қызылорда облысының тұрғындары!
Облыстық прокуратура жоғарыда көрсетілген кеңес-

терді назарға алып, әрқашан сақ болуды сұрайды. Есте-
ріңізде болсын, алаяқтық қылмыстарына тосқауыл 
қойып, өз мүліктеріңіздің сақталуын қамтамасыз ету тек 
Сіздердің қолдарыңызда!

р/с Сотталушының 
аты-жөні

Сотпен тағайындалған 
жаза

1. Исмагулова 
Айнур 
Куанышовна 
12.10.1982 ж.т.

Қызылорда қалалық №2 сотының 
11.01.2017 жылғы қаулысымен 

13.12.2016 жылғы Рақымшылық жасау 
туралы Заңының 6-бабына сәйкес,  

іс тоқтатылып, 
жауаптылықтан босатылған

2. Кулбаева 
Салтанат 
Ибрагимовна 
13.03.1981 ж.т.

Қызылорда қалалық №2 сотының 
18.01.2017 жылғы үкіммен 3

жыл бас бостандығынан айырылды

3. Құлбаева 
Айткүл 
Камалиқызы 
12.10.1978 ж.т.

Қызылорда қалалық №2 сотының  
18.01.2017 жылғы үкіммен

13.12.2016 жылғы Рақымшылық 
жасау туралы Заңының 6- бабына 

сәйкес  іс тоқтатылып, жауаптылықтан 
босатылған

4. Ибраева 
Роза 
Жанатаевна 
17.12.1967 ж.т.

Қызылорда қалалық №2 сотының 
24.01.2017 жылғы үкімімен

2 жыл 6 айға бас бостандығынан 
шектеуге сотталды

5. Хегай 
Юлия 
Владимировна 
01.02.1989 ж.т.

Байқоңыр қалалық сотының 02.02.2017 
жылғы қаулысымен

13.12.2016 жылғы Рақымшылық жасау 
туралы Заңының 6- бабына сәйкес  

іс тоқтатылып, 
жауаптылықтан босатылған

6. Ким 
Елена
11.01.1981 ж.т.

Қызылорда қалалық №2 сотының  
09.12.2016 жылғы үкіммен

5 жылға бас бостандығынан айыруға 
сотталды, үкім 24.01.2017 жылы 

күшіне енді
7. Бекжанова 

Гульмира 
Дуйсенбековна 
01.05.1973 ж.т.

Қызылорда қалалық №2 сотының  
09.12.2016 жылғы үкіммен

5 жылға бас бостандығынан айыруға 
сотталды, үкім 24.01.2017 жылы 

күшіне енді
8. Акшанова

Айгул 
Викторовна 
05.01.1979 ж.т.

Қызылорда қалалық №2 сотының  
29.03.2017 жылғы үкіммен

3 жылға бас бостандығынан айыруға 
сотталды

9. Рысқал 
Жазира 
Жарылқасынқызы 
09.01.1987 ж.т.

Қызылорда қалалық №2 сотының  
28.03.2017 жылғы үкіммен

2 жыл 3 ай  бас бостандығынан 
айыруға сотталды

10 Аппазова 
Лиза 
Оринбасаровна 
10.03.1970 ж.т.

Қызылорда қалалық №2 сотының  
31.03.2017 жылғы үкіммен

4 жыл 6 айға бас бостандығынан 
айыруға сотталды

11 Отызбаева 
Гульбаршын 
Имангалиевна 
01.01.1980 ж.т.

Қызылорда қалалық №2 сотының  
11.04.2017 жылғы үкіммен

4 жылға бас бостандығынан 
айыруға сотталды

12 Әбілханова 
Гүлнұр 
Бахытқызы 
03.05.1982 ж.т.

Қызылорда қалалық №2 сотының  
18.04.2017 жылғы үкіммен

5 жыл 3 айға  жылға бас 
бостандығынан айыруға сотталды

13 Танирбергенова 
Шынар 
Жаксановна
01.04.1969 ж.т.

Қызылорда қалалық №2 сотының  
19.04.2017 жылғы үкіммен

3 жылға бас бостандығынан 
айыруға сотталды

14 Уткельбаева 
Сауле 
Рахметовна 
26.11.1965 ж.т.

Қызылорда қалалық №2 сотының  
19.04.2017 жылғы үкіммен

3 жылға бас бостандығынан 
шектеуге сотталды

15 Дуйсенова 
Гаухар 
Амангелдиевна 
30.04.1984 ж.т.

Арал аудандық сотының  21.04.2017 
жылғы үкіммен 2 жылға

бас бостандығынан 
шектеуге сотталды

16 Нурмаганбетова 
Жадра 
Умирбековна 
09.11.1984 ж.т.

Қызылорда қалалық №2 сотының  
24.04.2017 жылғы үкіммен

2 жылға бас бостандығынан 
айыруға сотталды

17 Жолбаева 
Жаннат 
Алтынбековна 
09.11.1961 ж.т.

Қызылорда қалалық №2 сотының  
25.04.2017 жылғы үкіммен

3 жылға бас бостандығынан айыруға 
шартты түрде сотталды

18 Жанділдаева 
Ақбота 
Жанділдақызы 
28.12.1980 ж.т.

Қызылорда қалалық №2 сотының  
26.04.2017 жылғы үкіммен

3 жылға бас бостандығынан 
шектеуге сотталды

19 Кабулова 
Эльмира 
Бериковна 
19.11.1984 ж.т.

Қызылорда қалалық №2 сотының  
03.05.2017 жылғы үкіммен

5 жылға бас бостандығынан 
айыруға сотталды

20 Жанибекова 
Айнур 
Сериковна 
27.08.1977 ж.т.

Қызылорда қалалық №2 сотының  
04.05.2017 жылғы үкіммен

5 жылға бас бостандығынан 
айыруға сотталды

21 Адильбаева 
Сауле 
Курмангазиевна 
07.08.1979 ж.т.

Шиелі аудандық сотының  19.05.2017 
жылғы үкіммен 3 жылға

бас бостандығынан 
шектеуге сотталды

22 Бектасова 
Айнур 
Сапаргалиевна
01.08.1989 ж.т.

Шиелі аудандық сотының 19.05.2017 
жылғы үкіммен 4 жылға

бас бостандығынан 
шектеуге сотталды

23 Бейсенбекова 
Индира 
Құрбанбекқызы 
04.04.1982 ж.т.

Шиелі аудандық сотының 23.05.2017 
жылғы үкіммен 2 жылға

бас бостандығынан 
шектеуге сотталды

24 Матаева 
Айнур 
Сагинбаевна 
27.03.1976 ж.т.

Қызылорда қалалық №2 сотының  
23.05.2017 жылғы үкіммен

5 жыл 6 айға бас бостандығынан 
айыруға сотталды

25 Жетписбаева 
Ақгүл 
Жетписбаевна 
12.04.1974 ж.т.

Қызылорда қалалық №2 сотының  
01.06.2017 жылғы үкіммен

1 жылға бас бостандығынан 
шектеуге сотталды

26 Сүйндыкова 
Майра 
Купбаевна 
24.05.1981 ж.т.

Қызылорда қалалық №2 сотының  
01.06.2017 жылғы үкіммен

1 жылға бас бостандығынан 
шектеуге сотталды

27 Исахаев 
Калмурат 
Дилдахметович 
12.09.1977 ж.т.

Қызылорда қалалық №2 сотының  
01.03.2017 жылғы үкіммен

5 жылға бас бостандығынан 
айыруға сотталды

28 Отызбаев 
Ержан 
Мадиханович 
01.09.1980 ж.т.

Шиелі аудандық сотының 24.03.2017 
жылғы үкіммен 3 жылға

бас бостандығынан 
шектеуге сотталды

29 Сеидахметов 
Нурмуханбет 
Зикиралиевич 
22.10.1972 ж.т.

Шиелі аудандық сотының 29.03.2017 
жылғы үкіммен 3 жылға

бас бостандығынан 
айыруға сотталды

30 Бектурганов 
Кунтолган 
Келдыбаевич 
01.10.1985 ж.т.

Қызылорда қалалық №2 сотының  
05.04.2017 жылғы үкіммен

4 жылға бас бостандығынан айыруға 
шартты түрде сотталды

31 Әлиев 
Съезбек 
Жұмабекұлы 
21.02.1981 ж.т.

Қызылорда қалалық №2 сотының  
25.04.2017 жылғы үкіммен

3 жылға бас бостандығынан айыруға 
шартты түрде сотталды

32 Назарбеков 
Нұрлыбек 
Алғашбекұлы 
13.11.1987 ж.т.

Қызылорда қалалық №2 сотының  
03.05.2017 жылғы үкіммен

5 жылға бас бостандығынан 
айыруға сотталды

33 Турсынов 
Багдат 
Бабашович 
22.10.1975 ж.т.

Қызылорда қалалық №2 сотының  
05.05.2017 жылғы үкіммен

3 жылға бас бостандығынан айыруға 
шартты түрде сотталды

34 Өмірбекұлы 
Алтынбек 
27.04.1990 ж.т.

Қызылорда қалалық №2 сотының  
29.05.2017 жылғы үкіммен

3 жылға бас бостандығынан 
шектеуге сотталды

35 Алиев 
Талгат 
Раисович 
31.08.1976 ж.т.

Сырдария аудандық сотының  
08.06.2017 жылғы үкіммен 1
жылға бас бостандығынан 

шектеуге сотталды

Абай болыңыздар – алаяқтар!
Еліміздің қауіпсіздігіне қатер төн-

діретін сыбайлас жемқорлық сияқты 
құбылыспен күрес мемлекеттік биліктің 
барлық деңгейінде күн сайынғы тап-
жылмай еңбектенуді, әр мемлекеттік 
қызметші тарапынан күш салысуды та-
лап етеді. 

Осы орайда  қылмысқа қарсы күрес 
жүргізетін өкілетті органдар қоғамдық 
дерттің салдарымен себептерінің алдын 
алуды басты мақсат ретінде белгілеп 
отырғанын атап өту керек. Олардың ал-
дында – жемқорлықпен күресте жаңаша 
бағыт ұстау, яғни жемқорлық фактісін 
анықтап кінәлілерді жазалау ғана емес, 
сыбайластықтың пайда болу шарттары 
мен себептерін анықтау стратегиялық 
міндеті тұр. Мәселен, Сыбайлас жем-
қор лыққа қарсы іс-қимыл Ұлттық 
 бю ро  сының Қызылорда облысы бой-
ынша департаментінің бүгінгі таңдағы 
қызметінің өзгеріссіз басым бағыттары 
«100 нақты қадам» Ұлтық Жоспарына 
сәйкес құрылып, бес институционалды 
реформаның басымдықтары бойынша 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
жазаның қолданылмай қалмауын қамта-
масыз ету, азаматтар мен мемлекеттің 
сыбайлас жемқорлықпен бұзылған құ-
қық тарды қалпына келтіру, жүйелі сы-
байлас жемқорлық фактілерін жолын 
кесу болып табылады.

Одан басқа, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл қызметінің  басым 
бағыты шағын және орта бизнес 
субъекті лерін мемлекеттік органдардың 
ла уазым ды тұлғаларының тарапы-
нан олардың қызметіне заңсыз арала-
судан қорғау. Заңсыз іс әрекет жөнінде 
кәсіпкерлердің оларға қатысты әрбір ха-
барламалары арнайы бақылауда болады. 
Сонымен қатар, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қызметімен мемлекеттік және 
салалық бағдарламаларды жедел сүйе-
мелдеу шаралары қабылданады.

Ұлттық бюроның call-орталығының 
1424 бірыңғай нөмірі жұмыс істейді, оған 
республиканың әрбір азаматы қоңырау 
шала алады, өз ақпаратын жеткізіп не-
месе сыбайлас жемқорлыққа іс-қимылға 
қатысты сұрақтар бойынша кеңес алу-
ына болады. Үстіміздегі жылдың ал-
ғаш қы жартысында департаментте 69 
сыбайлас жемқорлық қылмыстық іс 
тіркелген, 69 қылмыстық іс өндіріспен 
аяқталған, олардың 66 сотқа жолданған. 
Аяқталған қылмыстық істер бойын-
ша анықталған залалдың жалпы со-
масы 719 млн теңге, тергеу барысын-
да өндірілгені 688 млн теңге. Сыбайлас 
жемқорлық қылмыс жасағаны үшін 22 
тұлға сотталып, олардың 15 айыппұл жа-
засына, 7 басқадай жазаларға тартылған. 
Азаматтардың конституциялық құқық-
тарының бұзылу және істерді қайта тер-

геуге қайтару фактілері орын алмаған.
Осы ретте Қызылорда қалалық №2 

сотының 2017 жылдың бірінші жар-
тыжылдығында сыбайлас  жемқор лық 
қылмыстарға байланысты 17 іс 19 
адамға түскен (өткен жылдан 1 іс 7 
адамға қалдықта). Өндірістен аяқтал-
ғаны 16 іс, 23 адамға айыптау үкімдері 
қабылданған. Жаза тағайындау – 1 
адам бас бостандығын шектеу, 16 адам 
айыппұл, 4 адам рақымшылыққа байла-
нысты жазадан босатылған. Сыбайлас 
жемқорлық қылмыстары бойынша 62 
934 727 теңге айыппұл салынған, қазіргі 
кезде орындалып, айыппұл төленгені 37 
750 теңге, 25 184 727 теңге орындалмай 
тұр.

Қылмыстық процестік кодексінің 
475 бабының 2 бөлігінің  талабына 
сәйкес дереу төлеу мүмкіндіктері бол-
мағандықтан, 6 айға дейін мерзімге 
ұзар туға 4 адаммен ұсыныс берілген. 3 
ұсыныс қанағаттандырылып, айыппұл 
төлеу мерзімі ұзартылған, 1 ұсыныс 
қана ғаттандырусыз қалдырылған 
(05.07.2017 ж. қаулысымен)

Ал жалпы үстіміздегі жылы сы-
байлас жемқорлыққа қарсы қызмет 
органдарымен анықталған бірқатар 
қылмыстар сотта қаралды. Мәселен, 
Шиелі аудандық ішкі істер бөлімі 
бастығының орынбасарының пара алу 
әрекеті әшкереленіп, сот үкімімен 9 

млн теңге айыппұл жазасына сотталды. 
Сол секілді, Қармақшы аудандық ішкі 
істер бөлімі бастығының орынбасары 
қызметтік өкілеттігін теріс пайдаланғаны 
үшін 2 жылға бас бостандығын шектеу 
жазасы тағайындалды. 

Сыбайлас жемқорлық қылмыстар 
санатына пара алу мен пара беру ғана 
емес, сонымен қатар, парақорлыққа дел-
дал болу, яғни пара алушы және пара 
берушіге олардың арасында келісімге 
қол жеткізуге ықпал ету де қылмыс бо-
лып саналады.

Мәселен, сотталушы З. белгісіз 
аза матқа көлік жүргізу куәлігін дай-
ын датып алып беруі үшін 10 000 теңге 
ақшаны пара алушы А.Б. апарып беріп, 
арада делдал болған. Сотталушы З. ҚК-
нің 368-бабының 2-бөлігімен кінәлі деп 
танылып, мүлкі тәркіленіп, мемлекеттік 
органдарда қызметтер атқару құқынан 
өмір бойына айыра отырып, 800 мың  
теңге айыппұл жазасы тағайындалды. 
Бұл  басқаларға сабақ болуы тиіс.

Жемқорлықпен күресу азаматтар-
да мораль және адамгершілікті, руха-
ни мәдениеттілікті және өз еліне деген 
сүйіспеншілікті қалыптастыруды та-
лап етеді. Тек, қоғам бұл құбылыстың 
мүлдем болмауына көз жеткізген кез-
де ғана, сыбайлас жемқорлықтың алдын 
алуға болады.

ы.тӘЖіҰлы. 

Қауіпті ӘлеуМеттіК ҚҰбылыСтыҢ ЖОлын КеС!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
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     спорттық сарап

(ҚР Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы 
бақылау комитетінен 2012 жылдың 11 желтоқсанында 

№12019665 мемлекеттік лицензиясы берілген)

«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

Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік 
кірістер департаментінің қызмет ету 
аясындағы сыртқы экономикалық 

қызметке қатысушылардың назарына!
«Кедендік баждардың, салық

тар дың, кедендік алымдардың және 
өсім пұлдардың түсімдерін аудару 
мен есепке алудың кейбір мәселелері 
 туралы» Қазақстан  Республикасы 
Қаржы министрінің 2015 жылдың 
3 сәуіріндегі №257 Бұйрығының 
41 тар мағына сәй кес, кедендік 
баждардың, салық тардың, кедендік 
алымдар мен өсімпұлдардың бюд
жетке ар тық (қате) төленген сома
лары төленген күннен бастап бес 
жыл өткеннен кейін жеке шоттар
дан есептен шығарылады. 

Осыған орай, кедендік баж
дар дың, салық  тардың, кедендік 

алым дар мен өсім пұлдардың бюд
жетке артық (қате) төленген сома
ларының төленген күннен ба
стап бес жыл өткендігін анық тау 
мақсатында, департаменттің қызмет 
ету аясындағы бар лық сыртқы 
экономикалық қызметке қаты сушы
ларды  департаментпен кедендік 
баждар, салықтар, кеден дік алым
дар мен өсімпұлдар бо йынша салы
стыру актілерін жүр гізуді сұраймыз.

Толық ақпаратты 23-88-10 
 теле фоны арқылы алуға болады.

Қызылорда облысы бойынша
мемлекеттік кірістер 

департаменті.

Өздеріңізге белгілі, Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашы лығы министрлігі Орман шаруашылығы 
және жануарлар дүниесі коми тетінің 2015 жылғы 13 
тамыздағы №211 «Мем лекеттік орман қоры учас 
келеріндегі сек сеуіл екпелерінде ағаш кесуге тыйым 
салу туралы» бұйрығына сәйкес Қазақстан Рес
публикасының мемлекеттік  орман қоры учаске
леріндегі сексеуіл екпелерінде ағаш кесудің барлық 
түріне 2018 жылғы 31 желтоқ санға дейін тыйым 
салынған. 

Сондайақ, «Қолдануға рұқсат етілген кәсіпшілік 
және кәсіпшілік емес балық аулау құралдарының 
түрлері мен тәсілдерінің тізбесін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрі нің 2015 жылғы 16 қаңтардағы № 1804/17 
бұйрығымен, жібінің диаметрі 0,5 миллиметрден кем 
және ұяшықтарының мөлшері 100 миллиметрден кем 
(торының конструктивтік адымы 50милли метрден 
кем) синтетикалық нейлондық немесе басқа да поли
амидті моножіптен және басқа да синтетикалық моно
жіптен машина тәсілімен немесе қолдан жасалған балық 
аулайтын, түйінді аудан басқа полиамидті моножіптен 
және басқа да синтетикалық моножіптен жасалған 
аулармен балық аулауға тыйым салын ған.

Осыған байланысты, 2017 жылғы 15 мау
сым дағы №73VI ҚРЗ «Қазақстан Республика
сы ның кейбір заңнамалық актілеріне өсімдіктер 

және жануарлар дүниесі мәселе лері бойынша өзге
рістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақ
стан Республикасының Заңымен, Қазақстан Респуб
ликасының «Сауда қызметін реттеу туралы» Заңына 
(01.07.2017 жылы күшіне енген) өзге рістер енгі зіліп, осы 
Заңның 32бабы 3 тармағы төмендігі тармақшалармен 
толықтырылды.

43тармақшасында қолданылуы Қазақстан Рес
публи касының заң на ма сында тыйым салынған, ба
лық ресурстарымен басқа да су жануар ларын аулау 
құралдарын;

44тармақшасында сексеуіл сүре гі нен жасалған 
өнімді, Қазақстан Республикасының орман заңна
масы на сәйкес мемле кеттік орман иелену шілердің 
оны өткізуін қоспағанда, мемле кеттік орман қоры 
учаскелерінде сексеуіл екпелерін кесу ге тыйым 
салу қолданылатын кезең де сатуды жүзеге асыруға 
тыйым салынады делінген.

Осыған орай, 2017 жылдың 1 шіл десінен респуб
лика аумағында пайда лануға тыйым салынған 
балық аулау құрал дары мен сексеуіл отындарын 
сауда нүктелерінде сатуға тыйым салынатындығын 
ескертеміз.

Қызылорда облыстық орман 
шаруашылығы және жануарлар 
дүниесі аумақтық инспекциясы.

Балық ресурстарын және сексеуіл екпелерін 
сақтап қалу Бойынша заңдылықтарға 

енгізілген өзгерістер туралы

2017 жылдың 20 шілде 
күні  сағат 11:00де «Нұр Отан» 
партиясының Қызылорда об
лыстық филиалының ғимара
тында «Қы зыл орда облысының 
мемлекеттік сатып алу басқар
масы» мемлекеттік мекемесінің 
бас шысы Ерсейітова Жанзира 
Қазиқызы жұмыс тар, тауарлар 
және көрсетілетін қыз меттерді 
мемлекеттік сатып алу саласы 
бойынша қоғамдық қабылдау 
жүргізеді.

хабаРландыРу

хабаРлама
«KAZPETROL GROUP» ЖШС 2007 жылғы 9 қаң тар дағы №212ІІІ 

Қазақстан Республикасының Экология кодексінің 57бабының талапта
рына сәйкес  «Хаиркелды кен орнының бір тобын жайластыру» жұмыс 
жобасын «Қоршаған ортаны қорғау» жобасымен бірге  құжаттаманың 
мемлекеттік экологиялық сараптамаға жолданғандығы жайлы хабарлай
ды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық бірлес тіктерге мемлекеттік 
сараптамадан өткізу кезеңінде өздерінің ойпікірлерін білдіру мүмкіндігі 
беріледі.

анықтама алу телефоны: 8 777 452 77 11.

* * *
ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 ж. 28.06 №204ө 

бұйрығымен бекітілген «Жоспарлау алдындағы, жоспарлау, жобалау 
алдындағы және жобалау құжаттамасын әзірлеу кезінде көзделіп отырған 
шаруашылық және өзге де қызметтің қоршаған ортаға әсеріне бағалау 
жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 53тармағына сәйкес «KAZPETROL 
GROUP» ЖШС «Хаиркелды кен орнының бір тобын жайластыру» 
жұмыс жобасын «Қоршаған ортаны қорғау» жобасымен бірге қоғамдық 
пікірді тіркеу үшін жазбаша ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қаласы, О.Махам
бетов, 2 П мекен жайында және kayrkhanuly@mail.ru электронды пошта
сы арқылы қабылданады.

анықтама алу телефоны: 8 777 452 77 11.

Қызылорда облысының табиғи ресурс тар 
және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы 
бос тұрған шаруа шылық жүргізу құқығындағы 
«Табиғат» мемле кет тік коммуналдық кәсіпорны
ның директоры лауазымына орналасуға конкурс 
жариялайды.

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

Кәсіпорынның негізгі қызметінің қыс қаша 
сипаттамасы: Қызылорда  облысында  мемлекет 
мен шігіндегі су шаруашылығы жүйелерін және 
құры лыстарды күтіп ұстау, пайдалану, сондайақ 
олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, табиғат 
пайдаланудың және орман өсірудің шектеулі 
режимі бар орман саябақтары, жасыл және 
қорғаныш аймақтарын құру болып табылады.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
талаптар: Жаратылыстану ғылымдары (эколо
гия, гидрология); ауылшаруашылық ғылымдары 
(су ресурстарын пайдалану және су ресурста
ры, агрономия, орман ресурстары және орман 
шаруашылығы) немесе техникалық ғылымдар 
және технологиялар (тіршілік әрекетінің қауіп
сіздігі және қоршаған ортаны қорғау, құры лыс) 
мамандықтары бойынша жоғары білім.

Мамандығы бойынша экономика саласы 
кәсіп орны ның бейініне сәйкес басшы лауазым
дарда кемін де 5 жыл жұмыс өтілінің болуы. 

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

Кәсіби қызметті тиімді атқаруға қажетті 
құзыреттер: Қазақстан Республикасының Консти
туциясын,  Су кодексін, Еңбек ко дексін, «Сыбай
лас жемқорлыққа қарсы ісқимыл туралы» Заңын, 
«Мемлекеттік мүлік  туралы» Заңын, және осы 
кәсіпорынның қызмет саласындағы қатынастарды 
реттей тін Қазақстан Республикасының норматив
тік құқықтық актілерін білуі.

Сондайақ бекітілген кәсіпорын басшысы
ның білік  тілік талаптары мен лауазымдық 
нұсқаулығының негі зінде конкурсқа қатысу шы
лардың кәсіби білімі.

Конкурсқа қатысуға ниет бiлдiрген тұлға 
Комис сияға мынадай құжаттарды ұсынады:

1) конкурсқа қатысу туралы өтiнiш;
2) мемлекеттiк және орыс тiлдерiнде 

түйiндеме;
3) еркiн нысанда жазылған өмiрбаян;
4) бiлiмi туралы құжаттардың көшiр мелерi;
5) еңбек кiтапшасының (ол болған кез

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

6) «Денсаулық сақтау ұйымдарының бас тапқы 
меди циналық құжаттама  нысандарын бекіту 
 туралы» Қазақстан  Республикасы Ден саулық 
сақтау министрі міндетін атқару шы сының 2010 

жылғы 23 қарашадағы №907 бұй рығымен бекітіл
ген нысан бойынша ден саулық жағдайы туралы 
анықтама.

Конкурсқа қатысушы өзiнiң бiлiмiне, жұмыс 
өтіліне, кәсiби даярлық деңгейiне қатысты 
қосымша ақпаратты (бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми 
дәрежелер мен атақтар беру, ғылыми жарияланым
дар  туралы құжаттардың көшірмелері, сондайақ 
бұрын ғы жұмыс орнының басшы лығынан ұсы
нымдар және т.с) бере алады.

Конкурс Қазақстан Республикасы Ұлт тық 
эко номика министрінің 2015 жылғы 2 ақпандағы 
№70 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттiк кәсiп
орынның басшысын тағайындау және аттестат
тау, сондайақ оның кандидатурасын келiсу» 
Қағидалары негізінде өткізіледі.

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

Мекенжайы: 120008, Қызылорда қаласы, Бей
барыс сұлтан көшесі, №1  («Облыстық мекемелер 
үйі») 2 қабат, 232 бөлме.

Анықтама телефондары: 8(7242) 605361.
Қызылорда облысының табиғи 

ресурстар және табиғат пайдалануды 
реттеу басқармасының 

конкурстық комиссиясы.

КОнКуРс өтКізу туРалы хабаРландыРу

Қазір бокс жанкүйерлерінің ғана емес, күллі жұрттың 
аузында  жүрген әңгіме қыркүйекте өтетін Геннадий Го
ловкин мен Сауль Альварестің жекпежегі туралы болып 
тұр. Тіпті бұрын боксқа қызықпайтындар да бұл әңгімеден 
шетқақпай қалмайды. Сондағы айтатындары «кім жеңеді 
екен?» деген қысқа сөз. Біздің де айтпағымыз осы. 

Геннадий Головкин жайлы деректерге бәріміз де 
қанықпыз. Төрт бірдей тұжырым бойынша орта салмақтағы 
34 кездесуінің бәрінде жеңіске жеткен  қазақстандық 
кәсіпқой боксшы. Бұл әңгіме барысында «тұжырым», 
«салмақ» турасында тарқатып айтудың қажеті шамалы. 
Біздің оқырманға керегі бокс. 

Головкиннің барлық жекпежегін жібермей көріп келе 
жатырмыз. Өйткені Генаның жекпежектерінде, сөз жоқ, 
қазақтың намысы сынға түседі. Мәселе оның қазақстандық 
болуында ғана емес, әр кездесуінде Мемлекетіміздің туы 
желбіреп, Әнұранымыздың асқақтауы. Ұлтымыздың ны
шаны болған оюлы шапанымыздың әлем жұрты алдына 
шығып, «Алға, Қазақстан!» деген рухты сөздің жаңғыруы. 
Міне, қарасирақ баладан ақсақалды шалға дейінгі жан
күйерліктің бір сыры осында жатса керек.

Ұмытпай тұрып айта кетсек болады, «GGG»дің 
 аме ри калық әлем чемпионы Джейкобспен өткізген соңғы 
жекпежекпегі туралы біраз әңгіме бұрқырап барып ба
сылды. «Гена шаршады, енді абыройын түсірмей боксты 
қойғаны да дұрыс» дегендер де бар. Өйткені бұл шайқас 12 
раундқа созылды. Қарсыласын жарты жолда жығып кетіп 
жүрген Генаның осы бір шабандығы ойымызды әрсаққа 
жүгірткені рас. Бірақ, бұл Головкиннің әлсіздігінен емес
ті. Кейін ол мұндай қадамға баруын «келесі жекпежегіме 
дайындығым» деп түсіндірді. Мұнан артық сенімділік 
бола ма? Бір жағынан жазылмайтын ауруды спорт арқылы 
жеңген  америкалық боксшы құрметтеуге тұрарлық аза
мат еді. Ал, жекпежек алдында Джейкобстың өзі «мен 
оны соққының астына аламын деп айта алмаймын, не 
істейтінімді рингте көрсетемін» деп екіұшты сөз айтқан. 
Демек, Дэниел мойындап тұр.

Ендеше, Гена дайындалып жүрген келесі жекпежектің 
бас қаһарманы Сауль Альварес кім?

Сауль 1990 жылы Мексиканың Гваналахара қаласын
да дүниеге келген. Қоңыр сары балақай жас кезінде 
балалардың мазағына қалып жүретін жуас мінезді 
екен. Оның «Канелло» деген лақап аты «қоңыр» деген 
ұғымды білдіреді. Сол балаларды сабау үшін Сауль ағасы 
Ригобертоға еріп бокс жаттығуларына барады да осы 
спортты ұнатып қалады. Ақырында ағасынан озып кет
кен. Уақытша чемпиондық атағынан айырылып қалған 
ағасының орнына «кек алған» Альварес 21 жасында бірден 
екі чемпиондық белбеу тағынған. Сонымен бірге 27 кезде
су өткізген ағасы 6 рет жеңілсе, інісі бір рет қана жеңіліп, 
бір рет тең кездесу тіркеген. Ол өзінің кәсіпқой рингтегі 49 
жекпежегінде жеңіп, оның 33ін нокаутпен аяқтаған.

Ал, енді бұл Канеллоның біздің Генадан артық
шылықтары бар ма, соған келейікші. Біріншіден, ол 
ешбір жеңіліп көрмеген доминакандық Гансалес, ұлыбри
таниялық Амир Хан, америкалық Флойд Мейвезер 
сияқты атақты боксшылармен кездесу өткізген. Голов
кинге мұндай атақтылармен жұдырықтасудың ыңғайы 
келмеді. Бірде салмағы сәйкес болмаса, бірде келісім
шартқа отыру қиындығы туды. Осы келісімге келу деген
ге орай  Джейкобспен болған кездесуінен кейінгі Генаның 
жаттықтырушысы Абель Санчестің айтқан сөзі ойы
ма түсіп отыр. «Кездесудің бұлай 12 раундқа созылуы 
қарсылас шақыру үшін де керек болды» деп еді ол. Де
мек, қандай бір атақты болса да жүрегі дір ететін Гена жоқ 
деген сөз. Тағы бір артықшылығы деп айтылып жүрген 
жағдайы Саульдің жасы, ол Генадан сегіз жас кіші. Соны
сына қарай жекпежекте жылдам. Оның үстіне қаша жүріп 
соққылау тәсілін жетік меңгерген. Яғни, өзіне жұдырық 
жұқтырмайтын сияқты. Генаның соққысы ауыр, соған сай 
ол жақыннан, ұрымтал тұстан ұрудың хас шебері. Осын
дай айырмашылықтары бар. Өз басым бұл нәрселерді 
артықшылық деп айта алмаймын. Керісінше Генаның 
артықшылықтарын айтуға болады. Ол, мәселен, әуесқой 
рингке 350 рет шыққан, ал, Альварес 30 рет те шықпаған. 
Гена олимпиада ойындарына қатысып, күміс жүлдегер 
атанған, Сауль қатыспаған. Мұны артықшылық демесеңіз, 
қай кезде де Канеллоның осы кездесуден қашқақтап 
жүруінің байқалып қалатыны ше? Тіпті оның Генадан 
қашып жүргені туралы мультфилм де түсіріліпті. Бұл 
анимациялық туындыда «Қайда барсам, Қорқыттың көрі» 
демекші, Альварестің алдынан қабағы қатулы Гена шыға 
береді. Біржола құтылуды ойлаған мексикалық ұшақтан 
секіріп кетеді, бірақ жерде тағы да Генаға кездеседі. Осы 
уақытқа дейін «мен емес, ол дайындалсын» деп күпініп 
келген Канеллоның қашқақтайтыны да рас. Сондықтан 
Геннадий оны өз сұхбаттарында «ісінен сөзі көп» деп 
сынаған болатын. Тағы бір қызығы, Головкин осы бәске 
төрт бірдей белбеуін тігіп отыр. «Иә, бел кетер, иә, бел
беу кетер». Альварес болса, бірақ белбеуін салмақшы. Бұл 
енді дымсыз қалмайын деген емей, не?

Сонымен, бокс тарихына алтын әріптермен жазылатын 
тағы бір тамашаны күтеміз. Бокс – әрі шоу, әрі қомақты 
ақша. Кейбір сарапшылар бұл жекпежектің бәсіне 100 
миллион доллар тігілуі мүмкін дегенді де айтып жатыр. 
Бізге керегі қазақтың намысы мен көк туының еңкеймегені!

Қыркүйектің 16сы күні ЛасВегаста өтетін дүбірлі 
кездесуді еліміздің телеарналары азанғы мезгілде көрсе
теді. «Үнемі осы бокстың қызығынан қалып қоямыз. Біз 
ұйқымыздан оянғанда Головкиннің қарсыласы ұйықтап 
жатады» деген екен бір қазақ. Сол айтпақшы, солай бол
сын.

дүйсенбек аЯШҰлы.
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Жаңадан салынған Қызылорда қаласы, Желтоқсан көшесі №3 

А мекен-жайында орналасқан «Ақбаян» тұрғын үй кешенінде («Ақ 
ниет» мейрамханасының жанында) 1-2 бөлмелі пәтерлер және 
Желтоқсан №11 мекен-жайында орналасқан «Құралай» тұрғын үй 
кешенінде 1-2 бөлмелі пәтерлер, кеңселік (офистік) бөлмелер са-
тылады (бағасы келісім бойынша). Байланыс тел.: 8 701 566 07 44, 
8 701 141 85 85.

 Қазақстан Республикасының барлық аумағында қолжетімді 
бағада жылдық 0%-4% және 6%-бен (теңгемен) 10 жылға дейін  
 несие бойынша үй алуға болады. Асель: 8 777 336 46 64.
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