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«САУДА ҮЗДІГІНДЕ» 
ҚЫЗЫЛОРДАЛЫҚТАР ОЗЫҚ

Жуырда Атырау қаласында «Атамекен» ҰКП мен 
Қазақстанның сауда кәсіпорындары қауымдастығы бірлесіп, ҚР 
Ұлттық экономика министрлігінің қолдауымен «Сауда үздігі - 
2017» республикалық байқауын өткізген болатын. 
Байқау кәсіпкерлердің кәсіби қызметіне жоғары баға берумен қатар 

Қазақстанның сауда кәсіпорындарының үздік басшыларын анықтау, 
сервис деңгейін және қызмет көрсету сапасын көтеру, еліміздегі сауда 
саласына заманауи формаларды енгізу мақсатымен ұйымдастырылған. 
Онда «Үздік бөлшек сауда кәсіпорны», «Үздік көтерме сауда кәсіпорны», 
«Үздік сауда базары», «Үздік сауда-ойын сауық орталығы, кешені, сауда 
үйі», «Үздік жол бойы сервисі және демалыс аймағы», «Жылдың ең үздік 
басшысы», «Үздік шетелдік компания» номинацияларына лайықтылар 
анықталды. 

Байқау қорытындысында «Үздік бөлшек сауда кәсіпорны» но ми-
нациясы бойынша «Браунис Қазақстан» ЖШС І орынға, «Үздік демалыс 
аймағы» номинациясы бойынша «Нұр-назар» ЖШС-ның «Арай» 
спорттық-сауықтыру кешені  І орынға, «Үздік көтерме сауда кәсіпорны» 
номинациясы бойынша «Абзал және К» ТС  І орынға ие болды. 

«Жылдың үздік басшысы» номинациясының гран-приі «Абзал 
және К» ТС-нің директоры Мұрат Сәрсенбаевқа берілді. Байқауға 
қатысушылардың құжаттарын әзірлеп, ұйымдастыру жұмыстарына 
қосқан үлесі үшін Кәсіпкерлер палатасының сарапшысы Гүлдана 
Таңатова алғыс хатпен марапатталды.

Айта кету керек, қызылордалықтар  І орынға ие болғандықтан, келесі 
жылы «Сауда үздігі» республикалық байқауы біздің өңірде  өтеді. 

ЕЛбАСЫ ҰЛТТЫҚ ҚАУІпСІЗДІк кОмиТЕТІНІң 
ТөРАғАСЫ кәРІм мәСІмОвТІ ҚАбЫЛДАДЫ
Кездесуде Мемлекет басшысы елімізде өтетін халықаралық іс-

шаралар барысында қауіпсіздікті қамтамасыз етудің маңыздылығын 
айтып, «ЭКСПО-2017» мамандандырылған көрмесін өткізген кезде 
құқық қорғау құрылымдарының сапалы жұмыс атқарғаны үшін тағы 
да алғыс білдірді.

– Мен арнаулы және құқық қорғау органдарының 
қызметкерлеріне «ЭКСПО-2017» көрмесін өткізген кезде үйлесімді 
жұмыс жүргізгені үшін алғыс айттым. Олар тәртіп пен қауіпсіздікті 
қамтамасыз ете алды, сондықтан көрмеге келген барлық қонақтар 
тарапынан жақсы баға берілді, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Сондай-ақ, Кәрім Мәсімов еліміздегі қазіргі ахуал мен ұлттық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қабылданып жатқан шаралар 
туралы баяндады.

– Ел ішіндегі ахуал тұрақты. Астанада «ЭКСПО-2017» көрмесін 
өткізу кезінде арнаулы және құқық қорғау қызметтері өз міндеттерін 
жоғары деңгейде атқара білді, – деді Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 
төрағасы.

Соңында Қазақстан Президенті бірқатар нақты тапсырма берді.
Сенбі күні облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың 

төрағалығымен жаппай кәсіпкерлікті дамыту жайын 
талқылаған селекторлық мәжіліс  өтті. 
Жиында жыл басында аймақта кәсіпкерлікті дамытудың 

бірыңғай жол картасы әзірленгені айтылды. Елімізде 
кәсіпкерлік саласына қолайлы жағдай жасалған. Өз ісін ашып, 
жұмысын жандандырамын дегендерге ешқандай кедергі жоқ.
Тіпті бірнеше жобалар мен бағдарламалар арқылы ынта 
білдірген адамдарды оқытып та жатыр. Тек сол елді мекенді 
басқарып отырған әкім мемлекеттік бағдарламалармен тиімді 
жұмыс жасаса болғаны.

Қызылорда қаласы мен Жаңақорған ауданындағы жаппай 
кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі селекторлық мәжілісте облыс 
басшысы осы мәселелерге тоқталды. 

– Наурыз айында менің қатысуыммен барлық ауданда ак-
тив отырысы өткен болатын. Сол жиындарда ауыл әкімдеріне 
кәсіпкерлікті дамыту бойынша нақты тапсырмалар берілді. 
Бұған дейін Арал, Қазалы, Қармақшы, Жалағаш, Сырдария, 
Шиелі аудандарындағы шағын және орта кәсіпкерліктің даму 
динамикасын қараған болатынбыз. Бүгін Қызылорда қаласы 
мен Жаңақорған ауданы әкімдерінің есебін тыңдаймыз, – деді 
аймақ басшысы.

Көтеріліп отырған мәселеге орай қала әкімі Нұрлыбек 
Нәлібаев хабарлама жасап, Қызылордадағы кәсіпкерліктің 
ахуалын баяндады. Қала басшысының сөзіне сүйенсек, 
Қызылордада 25 мыңнан аса шағын және орта бизнес 
субъектісі тіркелген. Ағымдағы жылдың наурыз-қыркүйек 
айларында 1800-ден астам кәсіпкерлік субъектісі тіркелген. 
Сонымен қатар, 1900-ден аса жаңа жұмыс орны ашылған. 
Кәсіпкерлердің өз қаражаты есебінен 150-ге тарта кәсіпкерлік 
нысан ашылып, 1380 адам жұмыспен қамтылды. Облыстық 
кәсіпкерлік палатасы тарапынан қала мен оған қарасты 
ауылдық округтерде 339 бизнес жоспар дайындалып, 85 
жоба жүзеге асырылды. Жоба аясында 112 жаңа жұмыс 
орны ашылды. «Даму» кәсіпкерлікті қолдау қоры арқылы 
әзірленген 34 бизнес жоспардың 13 жобасы жүзеге асырылды.

Кәсіпкерлікті дамыту бойынша Қызылордада бұдан да 
басқа атқарылған жұмыстар баршылық. Әлеуметтік жұмыс 
орындарына да, жастар тәжірибесімен жұмыс жасауға да адам 
жіберілген. «Бизнес-кеңесші» жобасы аясында 500-ге тарта 
адам оқытылған. «Алтын асық», «Құлан» бағдарламаларымен 
де жұмыс жасалуда. «Сыбағадан» да сырт қалып жатқан жоқ. 
Кооперативтер де құрылған.

Жаңақорған ауданында да шағын және орта бизнесті 

дамыту жолға қойылған. Аудан әкімі Ғалым Әміреевтің 
мәліметінше, «Бизнес-кеңесші» жобасы бойынша 137 
адам оқыған. Сондай-ақ, 52 жоба қаржыландырылған. 
Несие алушылардың 70 пайызы мал шаруашылығымен 
айналысушылар екенін де айта кеткен жөн. Бұл ауданда 
кооперативке бірігушілердің қатары өскен. Жаңақорғанда 
кәсіппен айналысамын деушілер де артып келеді. Қазірдің 
өзінде 3 мыңнан аса кәсіпкер жұмыс жасауда. Бұл аталған 
аудандағы шағын және орта бизнестің қаншалықты әлеуетті 
екенін көрсетеді. Наурыз-қазан айларында 400-ден аса 
кәсіпкерлік нысан тіркелгенін айта кетудің артықшылығы 
жоқ. Бұл ауданда нәтижелі жұмыстар жеткілікті.

Селекторлық мәжілісте облыс әкімі Қызылорда қаласына 
қарасты Қосшыңырау, Ақжарма ауылдарының және 
Жаңақорған ауданының Қаратөбе, Көктөбе, Сүттіқұдық 
округтерінің әкімдеріне кәсіпкерлік мақсаттағы жұмыстарды 
әлі де болса жетілдіре түсу қажеттігін ескертіп өтті.

Жиын соңында облыс басшысы қараша айында қала, 
аудан, ауыл әкімдерінің кәсіпкерлікті дамыту бойынша 
атқарған жұмыстары қайта қаралатынын назарға салды.

Азиз БАТЫРБЕКОВ.

кәСІпкЕРЛІк САЛАСЫ кЕНЖЕЛЕмЕУІ ТиІС

Қазіргі күні аймақта мұнай өндіру 
көлемі 691 мың тоннаға кеміді. Жыл 
аяғына таман бұл көрсеткіш 840 мың 
тоннаға дейін жетуі мүмкін. Одан әрі 
де мұнай қоры азаймаса, көбеймейтіні 
анық. 
Жиында облыс әкімінің орынбасары 

Қуанышбек Ысқақов аталған жағдай 
экономиканы әртараптандыруға жол 
ашқанын айтты. Бүгінде мұнай қорының 
90-95 пайызы суланған әрі «Құмкөл», 
«Қоныс», «Бектас», «Ақшабұлақ», «Арыс», 
«Ащысай» сияқты кеніштер тартыла 
бастаған. Бірақ мұнай өндірісіндегі жағдай 
макроэкономикалық көрсеткішке әсер 
етпеуі тиіс.

– Аймақ басшысы Қырымбек 

Елеуұлының экономиканы әртараптандыру 
жөніндегі қабылдаған шешімі облыстың 
дамуына айтарлықтай серпіліс берді. Өңір 
экономикасының дамуын сипаттайтын 
басқа да көрсеткіштер бойынша оң 
динамика қалыптасты, – деді Қ.Ысқақов. 

Биыл 9 айда өңдеу өнеркәсібінде 78 
млрд теңгенің өнімі өндірілген, өсім – 6,2 
пайыз. Негізгі капиталға 142 млрд теңге 
инвестиция тартылды, өсім – 8 пайыз. 
Көлемі 467 мың шаршы метр болатын 
тұрғын үйлер пайдалануға берілді. Егін 
жинау жұмыстары аяқталды, сарапшылар 
түсімнің былтырғыдан тәуір болатынына 
сенімді. 

– Есепті кезеңде 10997 жаңа жұмыс 
орны құрылса, оның 9587-сі тұрақты. 

Соңғы жылдары жұмыссыздық 5-тен 4,8 
пайызға төмендеді. Бұл ретте «Нұрлы жер», 
«Нұрлы жол» және «Нәтижелі жұмыспен 
қамту және шағын кәсіпкерлікті дамыту» 
бағдарламалары аясында жүзеге асырылған 
іс-шаралар тиімді нәтиже беріп келеді, – 
деді облыс әкімінің орынбасары. 

Жалақы қарызының төлену мәселесі 
ерекше бақылауда. Жедел әрекет ету 
шаралары нәтижесінде 79 кәсіпорын-
мекеме 1805 жұмысшысына 225 млн 
теңге жалақы қарызын өндіріп берді. 
Еңбек инспекторлары жыл басынан бері 
246 мекеме-кәсіпорынды тексеріп, 319 
заңбұзушылықты анықтады. Оның 262-
сі – еңбек, 40-ы – еңбек қауіпсіздігі және 
еңбекті қорғау, 17-сі халықты жұмыспен 

қамту заңнамалары бойынша. Анықталған 
заңбұзушылықтардың 303-і немесе 95 
пайызы жойылды. 

Қ.Ысқақов облыс бюджетінің жай-
күйіне де тоқталды. Жалпы шығыстың 
137,6 млрд теңгесі әлеуметтік салаға 
бағытталды. 97 тендердің қорытындысымен 
1,7 млрд теңге үнемделді, ол – жалпы сатып 
алу сомасының 6,4 пайызы. «Нұрлы жол», 
«Нұрлы жер» бағдарламалары шеңберінде 
7,9 млрд теңгеге ұйымдастырылған 18 
тендер өтті.

Сондай-ақ облыстың әлеуметтік-
экономикалық даму қарқыны жөнінде тиісті 
басқарма басшылары баяндап берді. 

Назерке САНиязОВА.

ОбЛЫС ЭкОНОмикАСЫНДАғЫ Оң ДиНАмикА 

Дақылдардың өсу дәуірінде оңтайлы мерзімде 
агротехникалық шараларға сай күтіп-баптау шарасы өз 
мәнінде жүргізілумен қатар, егістікті сумен қамтуда ешқандай 
кедергі кездескен емес. Күрішке алғашқы орақ қыркүйектің 
бірінші онкүндігінде «РзА-Агро» ЖШС алқабында түсіп, 
нақты кезеңде аудан бойынша егін жинау жұмыстары 
толығымен аяқталды. Нәтижесінде қырманға 30197 тонна 
күріш салысы құйылып, әр гектарынанмежелі өнім алынды.

Аудан диқандарының ішінде «РзА-Агро»-ЖШС егілген 
2500 гектар күріштің әр гектарынан 52 центнерден өнім 
алды дейді біздегі деректе. Қазалыда ақ егіс дақылдарын 
жинау да сәтті аяқталып, дақылдардың 
орташа гектар түсімі өткен жылмен 
салыстырғанда (сүрлемдік жү-
гері ден басқа) біршама жоғары 
болыпты. Сондай-ақ, 
табиғи шөп дайындау 

да басты назарда тұр. Қыс қыр астында екенін ескерсек, мал 
азығының маңыздылығы қандай екені тағы аян.

Егіншілік саласын субсидиялауға бүгінгі күнге 322,5 млн 
теңге субсидия төленген. Оның ішінде күрішке 120,7 млн 
теңге, жаңа жоңышқаға 23,2 млн теңге, сүрлем жүгеріге 13,8 
млн теңге беріліпті. Сатып алынған (пайдаланған) тұқымға 
28,6 млн теңге есептелініп, облыстық ауыл шаруашылығы 
басқармасына жолданып, аударылған. Алдағы жылдың егісі 
үшін жаздық бидай, мақсары, жоңышқа тұқымы дайындалып, 
сүдігер көтеріліпті.

Енді санаулы күннен соң егін жинаудың аяқталуына сай 
қалыптасқан дәстүрмен салтанатты жиын өткізілмекші. Онда 
тындырымды тірлігімен өзгелерден дара шыққан озаттар 
марапатталатын болады. «Еңбектің наны тәтті» деп тегін 
айтылмаса керек.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Қазалы ауданы. 

Сенбі күні академиктің туған жері Тартоғай ауылындағы 
№153 мектептің алдына орнатылған бюстінің лентасы 
қиылды. Аудан әкімі Қайратбек Сәрсенбаев кіріспе сөз 
сөйлесе, жазушы, мемлекеттік сыйлықтың иегері Қойшығара 
Салғарин, ҚР Парламенті Сенатының депутаты Мұрат 
Бақтиярұлы, қоғам қайраткері Абдолла Дәулетов және 
басқалар естеліктер айтты. Сонан соң осы мектеп ішінде 
арнайы ғалымның атына жабдықталған кабинеттің ашылу 
рәсімі өтті. Аудандағы үздік білім ордаларының бірі сана-
латын №153 мектеп-лицейінің директоры Айжан Қаракеева 
бұл бөлмені «Шахмардан Есенов атындағы кіші академия» 
деп атап, мұнда ғалымның құнды еңбек тері қойылғандығын 
айтып, таныстырды. Кабинеттің жабдықталуына «Ш.Есенов 
атындағы қордың»  қызметкері Ирина Грищенко арнайы 
Алматы қаласынан келіп, көп көмек бергендігі де құрметпен 
айтылды. Аудан басшысы оған өз алғысын білдірді. 

Қазақтың «жақсыдан – шарапат» деген сөзінің ас-
тарын да үлкен мән жатқандығы белгілі. Міне, дала кезген 
айтулы ғалымның 90 жылдық мерейтойының құрметіне 
облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың қолдауымен Ш. 
Есеновтің туған ауылы Тартоғайда осы күні 150 орындық 
Мәдениет үйінің іргетасы қаланды. Бұл ауыл жастарының 
жиі бас қосып, мәдениетті өрістетуіне жол ашады. Ауыл 
тұрғындарының алқалы жиындары өтеді. Мәдениет үйінің 
іргетасы қалану рәсімінде елдің ынтымағына сүйсінген 
қоғам қайраткері, «Қазақстан әйелдері» журналының бас 
редакторы Алтыншаш Жағанова: «Ауылдардың көркеюі 
елдің өскендігін білдіреді»  десе, ауыл ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Алтынбек Әлсейітов қамқорлық танытқан тілектес 
ағайынға ауылдастарының атынан алғыс айтты. 
Аталған ғимарат құрылысы жуық арада басталады 
деп күтілуде. 

ЕЛ ЕҢСЕСІН КӨТЕРГЕН 
ЕРЕКшЕ ТОЙ

Шиелі 
ауданындағы 

биылғы «Алтын 
күз» мерекесі үлгілі 

тойланды. Оның 
аясында Мемелекет 

және қоғам 
қайраткері геология-

минералогия 
ғылымдарының 
докторы, ғалым 

Шахмардан 
Есеновтің 90 жылдық 

мерейтойы өтті. 
Ауыл еңбеккерлері 

асыға күтіп, 
шаттана тойлайтын 
мерекесі халықтық 
сипат алып, үлкен 

салтанатқа ұласты. 
Аптаның жұма 

күні Қызылорда 
қаласында басталған 
шара ертеңіне Шиелі 
ауданында жалғасын 

тапты. 

ЕҢБЕКТІҢ НАНЫ ТӘТТІ

Кең даланы дүбірге бөлеген егін жинау жұмыс та-
ры да мәреге жетті. Қазалылық диқандар жаз бойы 
төккен терінің өтеуіндей болған алтын астықты 
ысырапсыз қамбаға құйып та үлгерді. Ағымдағы 
жылы аудан бойынша ауыл шаруашылығы 
дақылдары 17 355 гектар жерге орналастырылса, 
оның 6705 гектарын басты дақыл – күріш құраған 
еді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 130 гектарға 
артық деген сөз. Майлы дақылдардың да  көлемі 
өскен. Жалпы, межеленген өнімді алуға біліктілік 
пен еселі еңбекке қоса түрлі тыңайтқыштардың да 
септігі мол екені белгілі. 

ХАБАРЛАНДЫРУ
«РУХАНи ЖАңғЫРУ» өңіРЛіК ЖОБАЛЫҚ ОфиСі ТУРАЛЫ

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақаласын өңірімізде жүзеге  асыру мақсатында облыс әкімі Қ.Е.Көшербаевтың 2017 жылғы 
10 мамырдағы 559-ө өкіміне сәйкес «Рухани жаңғыру» өңірлік жобалық офисі ашылып, жұмыс 
жасауда. 

Жобалық офис:
•Бәсекеге қабілетті, жігерлі, жауапты, шығармашылық тұлға қалыптастырып, білім беру мен 

оқытудың ұлттық жүйесін дамыту 
• Қазақстандықтардың әлеуметтік белсенділігі мен Отан алдындағы жауапкершілік сезімін 

нығайту 
• Ұлттық дәстүр мен мәдени құндылықтарымызға құрметпен қарап, тарихымызды жаңғырту 
• Ақпараттық инфрақұрылым құрып, Бағдарламаны іске асыру барысы туралы халықты 

хабардар ету бағытындағы жұмыстарды әлеуметтік жобалар арқылы жүзеге асырады.
Бағдарламаның жоғарыда аталған бағыттағы жұмыстарын жүргізуге барлық азаматтар 

(Азаматтық қоғам институттарының өкілдері, жастар ұйымдары мен этномәдени бірлестік 
өкілдері және жергілікті тұрғындар) қатыса алады. Егер Бағдарламаны іске асыруға бағытталған 
ұсыныстар болса өңірлік жобалық офиске келіп ұсынып, пікір қалдыруға болады.

«Рухани жаңғыру» өңірлік жобалық офисінің орналасқан жері: Қызылорда қаласы, Сұлтан 
Бейбарыс көшесі №1, облыстық мекемелер үйі 3-қабат №347 бөлме. 

Байланыс телефондары: 60-53-09, 60-55-58 rzh_kzo@mail.ru

ХАБАРЛАНДЫРУ

Аудандар атауы    Орналасатын орындары
Арал ауданы     –   С.Торайғыров 

   көшесінің бойы
	 	 	 («Шұғыла»		 	

 	 	 	 	 балабақшасының	алды)

Қазалы ауданы – Ғ.Мұратбаев көшесінің бойы мен 
    Қ.Яссауи көшесінің қиылысы 
    («Шұғыла»	шағын	ауданы)

Қармақшы ауданы – «Журба» көшесінің бойы
    (С.Романов	пен	Саламатов		 	

	 	 	 	 көшесінің	аралығы)

Жалағаш ауданы – Ә.Қашаубаев пен  Жетікөл    
    көшесінің қиылысы

	 	 	 	 (Титов	қыстағы)
Сырдария ауданы – Жаңқожа батыр көшесінің бойы
    (Реалбаза	алды)
Шиелі ауданы   – Тасбөгет кенті 
	 	 	 	 (Орталық	алаң)
Жаңақорған ауданы – Астана даңғылының бойы
    (Е.Көшербаев	пен	А.Иманов		 	

	 	 	 	 көшесінің	аралығы)
Қызылорда қаласы – Әйтеке би көшесі
    (Қазбек	би	мен	Д.Қонаев
	 	 	 	 көшесінің	аралығы)

2017 жЫлдЫҢ 28 қАзАН КүНІ «АлТЫН дӘН-2017» мЕрЕКЕсІНЕ орАй 
қАлА орТАлЫғЫНдА өТЕТІН АудАНдАр мЕН қЫзЫлордА 

қАлАсЫНЫҢ жӘрмЕҢКЕлЕрІНІҢ орНАлАсу орЫНдАрЫ
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Облыстық медицина орталығында «Тері-
венерология науқастарына қарсы күрестің қазіргі 
ахуалы және перспективалары. Науқастарды 
медициналық және психологиялық оңалту 
мәселелері» тақырыбында республикалық ғылыми-
тәжірибелік конференциясы өтті. Облыстық тері-
венерология саласының 90 жылдығына орай 
ұйымдастырылған шараға облыс әкімінің орынбасары 
Руслан Рүстемов, ҚР Тері-венерология ғылыми-
зерттеуинституты директорының орынбасары, 
медицина ғылымдарының кандидаты Асылжан Баев 
және еліміздің бірқатар өңірлері мен облыс көлемінен 
сала мамандары мен ардагерлер қатысты.

Конференцияға қатысушылар алдымен облыстық 
тері-венерология саласының тарихына арналған 
бейнероликті тамашалады. Жиында  облыс әкімінің 
орынбасары Руслан Рүстемов мерейтоймен құттықтап, 
жылы лебізін білдірді және сала қызметкерлеріне 
облыс әкімінің Құрмет грамотасы мен Алғыс хатын 
табыстады. Сондай-ақ,  еңбек ардагері Ернияз Омаров, 
ҚР Тері-венерология ғылыми-зерттеу институты 
директорының орынбасары Асылжан Баев, облыстық 
денсаулық сақтау басқармасының басшысы Ақмарал 
Әлназарова мерейтой иелерін құттықтап, ізгі 
тілектерін арнады. Салтанатты шарада бірқатар 
үздіктер Ұлттық медицина ассоциациясының «Алтын 
Дәрігер» және «Мейірім» төсбелгілерімен, облыстық 
денсаулық сақтау басқармасының Алғыс хаттарымен 
марапатталды.

Тарихқа тоқталсақ, сонау 1927 жылы Қызылорда 
қаласында 220 төсектік Орынбор мен Ташкент 
аралығында халыққа тері аурулары бойынша 
медициналық қызмет көрсетуге арналған алғашқы 
клиника ашылған. Себебі, елдің жұқпалы тері 
дертіне, оның ішінде таз (парша) кеселіне шалдығуы 

өте жоғары деңгейде болған. 1923 жылы өткен 
бірінші Жалпыресейлік дерматовенерологтар съезі 
венерикалық кеселдерге қарсы күрес жұмыстарын 
ұйымдастыруда үлкен роль атқарды. Съезд барлық 
медицина қызметкерлеріне жіңішке аурулармен қарсы 
күресте бастамашыл болды. Осының негізінде сол 
кездегі астана болған Ақмешіттен, яғни, Қызылорда 
қаласынан тері-венерологиялық ауруханасы 
ашылып, ел игілігне қызмет ете бастайды. Тарихи 
құжаттарда:  «Дәрігерлердің табанды еңбегінің 
нәтижесінде клиниканың жұмысы тез жанданып, 10 
жыл аралығында аурушаңдық 5 есеге азайды» деп 
жазылған. 

90 жылдық мерейтойын атап өтіп отырған тері-
венерология диспансерінде бүгінде 64 маман қызмет 
жасайды. 60 төсектік ауруханада науқастардың 
қажетті ем алуына жағдай жасалған. Анықтау, емдеу 
әдістері заманауи үрдістерге бейімделген. 

Конференция барысында баяндамаларға 
кезек берілді. Атап айтқанда, «Қазақстан 
Республикасындағы тері-венерология саласының 
даму перспективалары» тақырыбында ҚР Тері-
венерология ҒЗИ директорының орынбасары 
Асылжан Баевтың баяндамасы тыңдалса, 
«Жыныстық жолмен жұғатын инфекцияларды 
диагностикалаудағы зертхананың маңыздылығы» 
туралы облыстық тері-венерология диспансерінің 
серология лаборатория бөлімінің меңгерушісі 
Перуза Дүйсенбаеваның, «Қазақстандағы лепра 
ахуалы» жөнінде республикалық песхана бас дәрігері 
Молдағали Сейталиевтің және басқаларының 
баяндамалары тыңдалды.  Конференция соңы түстен 
кейін секциялық жұмыстарға жалғасты.

Айнұр БАТТАЛОВА.

Елбасы өзінің көпшілікке жақсы мәлім «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында өлкетану 
тарихын зерттеу, туған жердің мәртебесін көтеру, 
танымал тұлғалар өмірін насихаттау жұмыстарын 
қолға алуды ерекше тапсырған болатын. Мұндай игі 
қадам жас ұрпақтың туған жерге деген сүйіспеншілігін 
қалыптастыруда, ұлы тұлғаларымызды насихаттап, 
олардың өмірі мен өнегесін дәріптеуге әсері мол екенін 
айрықша  атап өткен еді. 

Осы тұрғыда ауқымды шаралар Қазалы ауданында  

өткен жылдан  бастау алған болатын. Тәуелсіздіктің ширекғасырлық 
мерейтойы  ауданда кең көлемде аталып өтті. Тарихи-танымдық  көптеген 
жұмыстар, ұлағаты мол тәрбиелік шаралар легі биыл да жалғасуда. 
Олардың қатарында Қазалы қаласының аталуына – 150, би әрі батыр 
Басықара бабаның туылғанына – 260, Шығыс жастарының жалынды 
жетекшісі Ғани Мұратбаевқа – 115, Кеңес Одағының батырлары Генадий 
Шляпиннің туғанына – 105, Үрмәш Түктібаевтың туғанына 100 жыл 
толуына қоса,  өзге де көптеген айтулы тойларды айтуға болады. 

Жуырда «Қызыл Жұлдыз» орденінің иегері, марқұм, жерлес теңізші 
Талант Бөріқұлақовтың 70 жылдығы жоғары деңгейде аталып өткендігінен 
оқырман хабардар. Бәлкім, жұртшылықтың көкейінде мұндай ұлан-асыр 
тойлардың пайдасы қаншалықты деген сауал туындауы да ғажап емес. 

«Осындай тағылымды шаралармен жас ұрпақтың бойына отансүйгіштік 
сезімді терең сіңірумен қатар сол аумақта бірқатар толымды тіршіліктер 
жүзеге асатын болады»  дейді ел ағалары. Мәселен, санаулы күннен соң 
тойланатын даңқты қолбасшы Жалаңтөс Сейітқұлының 440 жылдығын 
мерекелеу аясында батырдың есімімен аталатын  ауылда жаңадан 
салынған клуб ғимараты, абаттандырылған орталық алаң пайдалануға 
берілмекші. Бұрынғы ескі клуб, балабақша, шаруашылық қоймасының 
орнына салынған аумақта шағын демалыс орындары, балалардың ойын 
және спорттық тренажер алаңдары бар.   

Сондай-ақ, Басықара батырдың мерейтойында ат бәйгесі, 
аудандық жазба ақындар мүшәйрасы, облыстық шежірешілер байқауы 
ұйымдастырылатын болады. Мерейтой қарсаңында баба атындағы ауылда 
ауқымды жұмыстар жүргізілді. Елді мекенді абаттандыруға  аудандық 

бюджеттен 121,8 млн теңге қаржы бөлінген еді. Осынау қаражатқа ауылдың 
бас қақпасы жаңаланып, кіреберістегі 618 метр жерге жарықшамдар 
қойылды. Орталықтан «Басықара баба» атындағы аллея ашылып, 
ұрпақтарының демеушілігімен ескерткіш-белгі қойылды. Сонымен қатар, 
Орталық алаң, Жастар алаңы, балалардың ойын алаңы тұрғындардың көз 
қуанышына айналды. Ауылдық клубтың айналасы қоршалып, Қадірбай 
Есенов, Үрмәш Түктібаев көшелері асфальтталды. Алдағы сәрсенбі күні 
ауданда бірқатар нысандар ашылады деп күтілуде.

Оған қоса көптен күткен Сырдария өзені бойындағы «Әлсейіт» 
өткеліндегі темір-бетон көпірінің іргетасын қалау рәсімі өтеді. Бұл  
халықтың көп уақыттан бері тағатсыздана тосқан арманы болатын. 
«Әлсейіт» қалқымалы көпірі арқылы қатынап, көктем-күздегі абыржыда  
сілікпесі шығатын Арал, Қазалы тұрғындарына осынау игілікті істің 
қаншалықты маңызды екенін сөзбен жеткізу мүмкін емес. Осы күні 
ауылда  жазба ақындар мүшәйрасы,  патриоттық әндер байқауы өтіп, 
Орынбет ишан көшесінің, Ү.Түктібаев бюстінің ашылу рәсімі,  қылқалам 
шеберлерінің көрмесі, жастармен кездесу, салтанатты жиын, концерттік 
бағдарлама, республикаға танымал облыс ақындары айтысы, батыр баба 
рухына арналған ас, ат бәйгесі, басқа да шаралар мәреге жетіп, «Жастар» 
саябағы, жарық шамдар, гүлзарлар, шағын демалыс орындары орналасып, 
Түктібаевтың бюсті қойылған «Тағзым» алаңы ел игілігіне беріледі. 

Осы жылы Қазалы қаласының атауына 150 жыл толатыны көзі 
қарақтыларға аян. Мерейтой аясында қаланы абаттандыруға  бюджеттен 
бөлінген 434,3 млн теңге қаржыға жастар алаңы салынып, «Ардагерлер 
алаңы» абаттандырылды. Қаланың мерейтойына арналған монумент 
қойылды. Бүгінгі таңда қаланың 6 көшесіне түнгі  жарықшамдар орнатылып, 
5 көше асфальтталды. Бірнеше көшеге бордюрлар, жаяу жүргіншілер жолы 
салынып, қиыршық тас төселді. Спорт мектебінің ғимаратын жөндеп, 
айналасын абаттандыруға облыстан қаралған қаржыға тиісті жұмыстар 
жүргізілді. Мерейтой аясында «Ағайын» мейрамханасының, «Ардагерлер 
алаңында» монументтің ашылу рәсіміне қоса  аймақтық жыршы-термешілер 
байқауы, өзге де шаралар бар. Арнайы тігілген киіз үйлерде ас беріліп, 
Ғани Мұратбаев атындағы жастар сыйлығы тапсырылады. Дарынды 
жастардың басын қосқан дәстүрлі шара биыл республикалық дәрежеде 
ұйымдастырылуда. Байқауға  облыс аудандарынан бөлек Алматы, Тараз, 
Атырау, Ақтөбе, Шымкент, Түркістан, Павлодар қаласы, Батыс Қазақтан 
және Маңғыстаудан жастар қатысуға талап қылуда. Жеңімпаздарға 
марапаттарды облыс әкімі, кезіндегі комсомол комитеттерінің бірінші 
хатшылары табыстайды. Өткен жылы тұңғыш рет облыстық деңгейде  
Ғ.Мұратбаев атындағы жастар сыйлығы жеңімпаздары марапатталған-ды. 
Мерейтой аясында Қазалы қаласы мен Әйтеке би кенті аралығы бойынан 
тұрғындарға жер телімдері табысталатын болады.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Қазалы ауданы.

«Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы» жобасына Сыр өңірінен енген 
нысандардың бірі – Төлегетай-Қылышты ата кешен-мазары. Жаңақорған ауданы Қыркеңсе 
ауылынан оңтүстікке қарай 7-8 шақырым жерде орналасқан. 

Төлегатай-Қылышты ата мазары Жаңақорған ауданы, Қыркеңсе ауылынан оңтүстікке 
қарай 7-8 шақырымда орналасқан. Кесене жергілікті маңызы бар тарих және мәдениет 
ескерткіші қатарына жатады. Ұлттық  сәулет өнерінің озық үлгісі. 1970 жылдардағы 
кесененің түсірілген 
суреті арқылы сызбасын 
сызып, кесененің күмбезі, 
қасбетінде қос бағана 
болғандығын айқындаған. 
Қайта жаңғырту жұмыстары 
2005 жылы 1 маусымда 
басталып, 2008 жылы 30 
тамызда толық аяқталды. 
Сәулетші Бек Ыбыраев  
қайта жаңғыртқан. Көне 
кесене жобасы аса шебер 
қолтаңбамен айшықталды. 
Қос күмбезді, төрт 
мұнаралы, сегіз сынтасты. 
Күмбезді құрылыс нысаны 
биік әрі еңселі, әдемі және 
ерекше пропорциялы.

Қылышты ата аруақты 
адам болған. Қылышты атаның әкесі Камаладдин Меккеден келіп Қырөзгент шаһарының патшасы Әбубәкір 
Сыдық ұрпағы Ілгімағзұмның қызына үйленеді. Содан көп кешікпей Меккеге қайтып келеді. Қылышты ата шеше 
ішінде қалып, өскенде аспаннан қылыш пен ақбоз ат түсіп мың бір бәлеге қарсы тұрған. Уәзірлері мен билері 
алдына келгенде қылыш күн сәулесіне шағылысып, қонған шыбын екіге бөлініп түсе берген. Онысы «Кімде-кім 
адал болмаса, осындай жаза алады» дегені екен. Міне, осыдан бастап Қылышты ата атанған.

Төлегатай (Төлек ата) –  Қылышты атаға өкіл бала болып тәрбиесін алып, қойын бағады. Бір күні Қылышты 
ата Төлегатайды сынау үшін аңдиды. Сөйтсе, сусыз құм ішінде  Төлегатай аса таяғымен жер сызып су шығарып, 
қой суарып жүр екен. Баланың жетілгенін біліп, өз қызын беріп күйеу бала етеді. Төлек атадан төрт ата Найман 
тарайды. Қылышты ата дүниеден өтерінде «менің қабатыма Төлекті қойыңдар, зияратқа келген адам бірінші 
Төлекке дұға оқып, сосын маған келсін» деген екен. Шындыққа жүгінгенде бүкіл Найман ұрпағының түп атасы 
– Төлегетай  екендігі негізделуде. Аңызға сүйенсек, көлікті адам көлігінен түсіп бабалар жатқан кесенеге зиярат 
етпесе, өзі немесе аты майып болған. Басына түнеп перзент тілегендер мен кеселденгендерге Алланың күшімен 
шипа беріп отырған.

Қазір кесене басына келіп, мінәжат етушілерге арналған үй және шырақшысы бар. Зиярат жасаушыларға 
барлық мүмкіндіктер қарастырылған. Инфрақұрылым жүйелері толығымен қамтылған.

М.МЕРЕЙ.

2014-2016 жылдар аралығында 112 
үлкен автобус әкелінді. Осы тамызда үлкен 
автобустарға арналған тұрақтар, жанармай 
бекеті, көлік жуу алаңы және автобустардың 
үздіксіз жұмыс жасауына ыңғайлы жаңа 
коммуналдық автобус паркі пайдалануға 
берілді. Жалпы, аймақтағы 212 елді мекеннің 
арасында 211 автобус қатынайды. Ал 
Қызылорда қаласынан Астана, Алматы, 

Шымкент, Жезқазған, Түркістан, Жібек жолы 
(Черняевка) және Сарыағаш қалаларына 7 
маршрут ұйымдастырылған. 

Облыстық және аудандық маңыздағы 
автомобиль жолдарының ұзындығы 2338,8 
шақырым болса, соның 37,4 пайызының 
сапасы сын көтермейді. Биыл 165 шақырым 
көшені жөндеуге және көлік инфрақұрылымын 
дамытуға 8,7 млрд теңге бөлінді. 

– Қызылорда қаласының 53,3 шақырым 
көше-жолдары, аудандардағы елді мекендердің 
28 шақырымдық көшелеріне күрделі және 
орташа жөндеу жұмыстары жүргізілуде, – деді 
басқарма басшысы. 

Осы қыркүйекте Қазалы ауданының 
«Әлсейіт» учаскесіндегі Сырдария өзені 
арқылы өтетін көпір құрылысы басталды. 
Енді Қызылорда қаласының Ғ.Мұратбаев 
көшесіндегі автомобиль көпірінен «Самара-
Шымкент» автомобиль жолына қосылатын 
магистралды көше құрылысы басталуы тиіс. 

Н.ҚАЗЫБАЙҚЫЗЫ.

Өңірлік коммуникациялар қызметінде  облыстық мемлекет
тік сәулетқұрылыс бақылауы басқармасының басшысы 
Марсбек Молдабаевтың қатысуымен брифинг өтті. Онда 
саланың  биылғы жылдың тоғыз айында атқарған жұмыстары 
мен  алдағы мақсаттары жайында кеңінен  айтылды.
Биыл аймақта 54 әлеуметтік нысанның құрылысы жүргізіліп жатыр. 

Олардың қатарында мектеп, балабақша, мәдениет үйі, емхана, инженерлік 
жүйелер бар. Оның ішінде 23 нысан өткен жылдан қалған болса, 31-нің 
құрылысы ағымдағы жылы басталған. Қазіргі кезде 19 нысан тапсырылса, 
жылдың аяғына дейін 7-і пайдалануға берілмек. Ал, қалған 28 нысан  
құрылысы келер жылдың еншісінде екен. Жалпы, биылғы жылдың 9 
айында басқармаға мемлекеттік және жеке инвестициялар есебінен 
салынатын нысандарға құрылыс-монтаж  жұмыстарының басталғаны 
туралы  296 хабарлама түскен. Оның 168-і бюджет қаражаты есебінен 
салынып жатқан құрылыстар болса, 128-і жеке қаржыға салынатын  
нысандар болмақ.

Сонымен бірге, мемлекеттік қолдаумен облыста тұрғын үй құрылысы 
саласында тұрақты даму көрсеткіш бар. Өткен жылы пайдалануға 

берілген тұрғын үйлердің көлемі 543,7 мың шаршы метрге өскен. Соңғы 
төрт жылда бұл көрсеткіш екі есеге артқан. Саладағы өсу динамикасы  
ағымдағы жылы да жалғасын тауып отыр.  Мәселен, «Нұрлы жер» 
бағдарламасы аясында 151,5 мың шаршы метр болатын 47 көпқабатты 
тұрғын үй  құрылысы қарқынды жүргізілуде. Қызылорда қаласында 
автобус паркі, газ толтыру компрессорлық  станциясы, Қорқыт ата 
көшесіне күрделі жөндеу жұмыстары  мен 28 көпқабатты тұрғын үй 
құрылысы аяқталып, ел игілігіне берілген. Бүгінде 2 балабақша, шыны 
зауыты, мемлекеттік мұрағат нысаны, Титов қыстағынан индустриялық  
аймаққа дейінгі темір жол тұйығы, 19 көпқабатты тұрғын үй және Белкөл 
кентін газдандыру құрылысы жүргізіліп жатыр.    

Брифингте басқарма басшысы  облыста жүргізіліп жатқан 
құрылыстардың сапасы қатаң  бақылауда екенін айтты. Соңғы кезде 
аймағымыз өзге өңірлерге қарағанда құрылыс қарқыны жағынан алдыңғы 
орынға шыққан. Бұл тындырымды атқарылған жұмыстың нәтижесі 
екенін жеткізді.

Сара АДАЙБАЕВА.

БАБАЛАР ТЫНЫС ТАПҚАН МЕКЕН

ҰЛАҒАТТЫ ШАРАЛАР 
ТОЛАСТАМАЙДЫ

Шара шымылдығын ашқан облыстық партия 
филиалы төрағасының бірінші орынбасары Ибадулла 
Құттықожаев отбасы – біздің қоғамымыздың 
құндылықтарын сақтаудың аса маңызды институты 
екенін атап өтті. 

– Елбасы, партия Төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
бағдарламалық мақаласында ұлттық салт-дәстүріміз, 
тіліміз бен әдебиетіміз, ұлттық рухымыз бойымызда 
мәңгі қалуға тиістігін атап көрсеткен. Бұл – жаһандану 
дәуірінде өз тарихының, мәдениеті мен тілінің қадіріне 
жететін халық ғана табысты өркендей алатындығының 
кепілі. Сондықтан отбасындағы ынтымақты, береке 
мен бірлікті сақтай отырып, отбасы құндылықтарын 
насихаттау, дамыту біздің стратегиялық басымдығымыз 
болып табылады, – деді Ибадулла Құттықожаев.

Бұл байқауда аумақтық кезеңнен озық шыққан 
бастауыш партия ұйымдарынан 12 отбасы қатысып, 
таныстыру, өз өнерін көрсету, Елбасының «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласын 
заманауи тұрғыда насихаттау бойынша сынға түсті.

Шара соңында жүлделі орындар анықталды. 
Бас жүлдені Сырдария аудандық партия филиалына 

қарасты «Мәдениет үйі» бастауыш партия ұйымынан 
Көшекбаевтар отбасы, І орынды Қазалы аудандық 
филиалының «Ақжелкен» бастауыш партия ұйымы, 
Тәңірбергеновтер отбасы, ІІ орынды қалалық 
филиалына қарасты «Сымбат» бастауыш партия 
ұйымы, Нұрымбетовтер отбасы және «Тұран» 
филиалына қарасты «Көрмек» бастауыш партия ұйымы, 
Мирмановтар отбасы иеленсе, ІІІ орын Жалағаш 
және Жаңақорған аудандық филиалдарына қарасты 
«Жаңаталап», «Өнер» бастауыш партия ұйымдары 
отбасыларына бұйырды. 

– Отан отбасынан басталады. Үлгілі отбасы кейінгі 
ұрпаққа қолжетімді көрнекі құрал іспетті. Сондықтан 
«Нұр Отан» партиясы ұйымдастырып отырған бұл 
байқау Елбасы көздеген жаңғырудың жарқын үлгісін 
насихаттауда өзгеге үлгі көрсетіп отыр, – деді «Өркен» 
бастауыш партия ұйымының мүшесі, II орын иегері 
Нәку Мирманов. 

Қалған бастауыш ұйым отбасылары түрлі 
номинацияларға ие болып, арнайы алғыс хаттар және 
естелік сыйлықтармен марапатталды.

Шынар БЕКБАН.

ОТБАСЫ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ 
НАСИХАТТАЛДЫ

«Нұр Отан» партиясының «Бақытты отбасы – Бақытты балалық шақ» партиялық жобасы аясында 
«Өнегелі отбасы – рухани жаңғырудың өзегі» тақырыбында бастауыш партия ұйымы мүшелері арасында 
отбасылық байқау өтті.

ҚҰРЫЛЫСЫ ҚАРҚЫН АЛҒАН АЙМАҚ

150 АВТОБУС САТЫП АЛЫНАДЫ
Алдағы уақытта Қызылорда автобус паркіне облыстық бюджет есебінен орта 

сыйымдылықтағы 150 автобус сатып алынады. Мұны өңірлік коммуникациялар 
қызметі ұйымдастырған брифингте облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль 
жолдары басқармасының басшысы Ержан Әбдіхалықов айтты.

жАқСЫ іСТің 
жОрАЛғЫСЫ көП

Шиелі ауданының орталығы «Көкшоқы» 
шағын ауданындағы «Арман» мәдениет үйінің 
алдында академикке қойылған ескерткіш бар. 
Осы жерге аялдаған мәртебелі меймандар гүл 
шоқтарын қойып, ғалым рухына құрмет жасады. 
Тағы да академиктің өнегесі мен қайраткерлігі 
туралы жылы лебіздер білдірілді. 

Ал осы күні аудандық спорт кешенінде 
ғалымның 90 жылдығы құрметіне арналған 
қазақ күресінен республикалық турнирдің 
ашылу салтанаты да өткізілді. Оны аудан әкімі 
Қайратбек Сәрсенбаев ашып, Шиелінің жалпы 
дамуымен қатар спорттық шараларды жиірек 
өткізуімен де алдыңғы қатарда екендігін айтты. 
Мәселен, жылма жыл Мұстафа Шоқай атындағы 
республикалық турнир өткізілсе, Бала би 
атындағы айтулы жарыс та бұл өңірден мықты 
палуандардың өсіп шығуына себепші болуда. 
Турнирдің ашылу салтанатында қазақ күресінен 
мемлекеттік жаттықтырушы Марат Жақитов 
палуандар белдесуіне сәттілік тіледі.  

Айтары жоқ,  90 келіге дейінгі салмақтағы 
еліміздегі мықтылардың бас қосқан бәсекесі 
болды бұл. Оған әр кезеңдегі 4 бірдей Әлем 
чемпионының қатысқандығын еске алатын 
болсақ, кілем үстіндегі айқастың нағыз алыптар 
бәсекесі болғандығын аңғарасыз. Алайда, 
«Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда» демекші 
алғашқы белдесулерде қарсыластарынан басым 

түсіп отырған төрт мықты іріктеле келе 
ақтық айқасқа жолдама алды. Олар 
алматылық Саят Шәмшиев, жамбылдық 

Дәулет Жақыпов пен Айбек Айболов және 
Өзбекстаннан келген Жасүрпек Шүкіров 
болатын. Олардың өзара белдесуінен соң 
үшінші орын үшін күресте Дәулет Жақыповтың 
мерейі өзбекстандық палуаннан үстем болды. 
Расында екеуі тең дәрежеде өнер көрсетті, тек 
қазақ палуаннының бір бүгі артықтау болып, 
жүлдеге қолын іліндірді. Ал бірінші орын үшін 
айқаста бұрындары Әлем чемпионы атанған 
Айболов та, Шәмшиев те аянып қалмады. Екеуі 
бірін-бірі ала алмай тура 5 минут алысты. Тек 
соңғы секундтарда ғана бағы өрлеп тұрған 
Саят Шәмшиев бір тәсіл жасап үлгерді. Бұл 
оған бас жүлдеге тігілген 1 миллион теңгені 
қанжығасына бөктеруге мүмкіндік берді. Ал 
екінші орын үшін 500 мың, үшінші жүлдегерге 
300 мың сыйақы берілді. 

Ал Иманжүсіп атындағы орталық стадионда 
«Алтын күз-2017» мерекесіне арналған 
театр ландырылған көріністер тартымды 
жүр гізіліп, жұртшылық қызықшылыққа 
кенел ді. Осы күні табиғат та тосын мінез 
көр сетпей, арайлы күн жайдарлана нұрын 
шашып тұрды. Ортадағы сахнаға көтерілген 
аудан басшысының құттықтау сөзінен соң 
академик, философия ғылымдарының докторы 
Д.Кішібеков шиеліліктерді «Алтын күз» 
мерекесімен құттықтап, жерлестерінің жеңісіне 
ризашылығын танытты. Жылдағы дәстүр 
бойынша мереке аясында ауыл шаруашылығы 
озаттары марапатталды. Олардың арасында 
ең үздік шаруашылық атанған «Ақмая» 

шаруашылығы (төрағасы – Дәулет Жұмбеков), 
жақсы еңбек көрсеткішін көрсеткен «Төңкеріс 
К» шаруа қожалығы  (төрағасы – Бауыржан 
Көпеев), «Бидайкөл» шаруа қожалығы (төрағасы 
– Талғат Байдалиев) және озат агроном – 
Сәрсенбай Көбегенов, озат бригадир Әбдімәлік 
Сейтжанов және басқа да сала озаттары бар. 
Олардың барлығына аудан әкімдігі белгілеген 
бағалы сыйлықтар табысталды. Осы күні 
бірқатар азаматтарға ауданның «Құрметті 
азаматы» атақтары да берілді.  

Тойдың қызығы «Салтанат сарайында» 
өткізілген республикалық ақындар айтысымен 
жалғасты. Айтысты Жүрсін Ерман жүргізсе, 
айтысқа республикалық «Айқын» газетінің бас 
редакторы Нұртөре Жүсіп бастаған қазылар 
төре шілік етті. Сөз маржаны төгілген аламан 
айтыста соңғы жылдары шашасына шаң жұқпай 
жүрген шиелінің тумасы Мейірбек Сұлтан-
хан бас жүлдені иемденсе, бірінші орын ға 
жамбылдық ақын қыз Аруана Керімбек кө-
терілді. Ал астаналық Серікжан Дүйсенғазин 
мен шиелілік Иранғайып Күзенбаевтар екінші, 
үшін ші орындарды өзара бөлісті. Айтыстың 
бас жүлдегеріне жеңіл автокөлік кілтін облыс 
әкімінің орынбасары Руслан Рүстемов тап-
сырды. 

Ал жексенбі күні ауылшаруашылық жәр-
меңкесі өткізіліп, түрлі дақылдар мен  мал 
өнімдері арзан бағада саудаланды. 

Нұрмахан ЕЛТАЙ.
Шиелі ауданы.

ЕЛ ЕҢСЕСІН КӨТЕРГЕН ЕРЕКшЕ ТОЙ
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2017 жылғы 28 қыркүйектегі 

№ 885 қаулысы

Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде

17.10.2017 жылы № 5997 тіркелген

«Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтердің регламенттерін 

бекіту туралы» Қызылорда 
облысы әкімдігінің 

2015 жылғы 9 қыркүйектегі 
№ 151 қаулысына 

өзгеріс енгізу туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемле

кеттік басқару және өзінөзі басқару туралы» Қазақстан 
Респуб ликасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына 
және «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 
Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі 
Заңына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің рег
ла  мент терін бекіту туралы» Қызылорда  облысы әкім
дігінің 2015 жылғы 9 қыркүйектегі № 151 қаулысына 
(нормативтік құқық тық актілерді мемле кеттік тіркеу 
Тізілімінде 5150 нөмірімен тіркелген, «Сыр бойы» және 
«Кызылординские вести» газет терінде 2015 жылғы 3 
қазанда жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін: 

аталған қаулымен бекітілген «Асыл тұқымды 
мал шаруа шылығын дамытуды, мал шаруашылығы 
өнімінің өнімділігін және сапасын арттыруды субси
диялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті 
осы қаулының қосымшасына сәйкес жаңа редакция
да жазылсын. 

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызыл
орда облысы әкімінің орынбасары С.С. Қожаниязовқа 
жүктелсін.

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

Қызылорда облысының
              әкімі                                 Қ. Көшербаев

Қызылорда облысы әкімдігінің 
2017 жылғы «28» қыркүйектегі № 885 қаулысына 

қосымша

Қызылорда облысы әкімдігінің
2015 жылғы «9» қыркүйектегі № 151 қаулысымен

бекітілген

«Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал
 шаруашылығы өнімінің өнімділігін және сапасын 
арттыруды субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушiнің атауы: ау
дан дардың, облыстық маңызы бар қаланың ауыл 
шаруа шылығы бөлімдері (бұдан әрі – көрсетілетін 
қызметті беруші) және «Қызылорда облысының ауыл 
шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі 
(бұдан әрі  басқарма).

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсеті
летін қызмет нәтижелерін беру: 

мал шаруашылығының өнімділігін және өнім са
пасын арттыру бағыты бойынша субсидиялау кезінде:

1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік 
қоғамы  (бұдан әрі  Мемлекеттік корпорация);

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
3)  www.egov.kz «электрондық үкімет» вебпор

талы (бұдан әрі  портал) арқылы жүзеге асырылады.
асыл тұқымды мал шаруашылығын  дамыту 

бағыты бойынша субсидиялау www.plem.kz селекция
лық және асыл тұқымдық жұмыстың бірыңғай ақпа
раттық базасы  (бұдан әрі – АТЖ) арқылы жүзеге асы
рылады.

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны  
электрондық (ішінара автоматтандырылған) және (не
месе) қағаз түрінде.

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі 
– «Мал шаруашылығы саласындағы мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту тура
лы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі №32/378 
бұйры ғымен (нормативтік құқықтық актілерді мем
ле кеттік тіркеу Тізілімінде 11284 нөмірімен тіркел
ген) бекітілген мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының (бұдан әрі  стандарт) 1қосымшасына 
сәйкес нысан бойынша субсидия алуға өтінімді 
қарастыру нәтижелері туралы хабарлама (бұдан әрі – 
субсидиялау туралы хабарлама) немесе стандарттың 
101тармағында көрсетілген негіздер бойынша бас 
тарту туралы дәлелді жауабы.

Портал арқылы жүгінгенде көрсетілетін қызметті 
алушыға мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесі 
«жеке кабинетке» көрсетілетін қызметті берушінің 
уәкілетті тұлғасының электронды цифрлық колтаңбасы 
(бұдан әрі  ЭЦҚ) қойылған электронды құжат түрінде 
жіберіледі.

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

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) ісқимыл 

тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді 
(ісқимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қыз
метті алушының көрсетілетін қызметті берушіге не
месе Мемлекеттік корпорацияға стандарттың 2қосым
шасына сәйкес нысан бойынша өтінім мен стандарттың 
9тармағында көрсетілген құжаттар тізбесімен қоса 
(бұдан әрі – құжаттар) ұсынуы немесе портал арқылы 
электрондық құжат нысанындағы сұраныс жолдауы.

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

мал шаруашылығының өнімділігін және өнім са
пасын арттыру бағыты бойынша субсидиялау кезінде:

1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін 
қыз метті берушіге стандарттың 9тар мағына сәйкес 
өтінімді ұсынады; 

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызмет
кері өтінімді тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға 
құжаттарды қабылдаған күні мен уақыты көрсетілген, 
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу 
туралы белгі қойылған өтінім көшірмесін (бұдан 
әрі – өтінімнің көшірмесі) береді және құжаттарды 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады 
(отыз минуттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 
өтінімді қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысына жолдайды (отыз минуттан аспайды);

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындау
шысы өтінімді тігілген, нөмірленген және мөрмен 
бекітілген арнайы журналға (бұдан әрі  журнал) 
тіркейді, өтінімнің Қазақстан Республикасы Премьер
Министрінің орынбасары  Қазақстан Республика
сы Ауыл шаруашылығы министрінің 2017 жылғы 27 
қаңтардағы №30 бұйрығымен (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 14813 
нөмірімен тіркелген) бекітілген «Асыл тұқымды мал 
шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығының 
өнімділігін және өнім сапасын арттыруды субсидия
лау қағидаларын бекіту туралы» қағидасында (бұдан 
әрі – қағида) белгіленген талаптарға сәйкестігін тексе
реді, қажеттілік туындаған жағдайда көрсетілетін 
қызметті алушының қызмет орнына барады. Қағиданың 
өлшемшарттары мен талаптарына сәйкес келмеген 
жағдайда, өтінім сәйкессіздіктердің дәлелді негіздемесі 
бар ілеспе хатымен көрсетілетін қызметті алушыға 
қайтарылады (бес жұмыс күні ішінде);  

5) өтінім Қағидада белгіленген өлшемшарттар 
мен талаптарға сәйкес келген жағдайда көрсетілетін 
қызметті берушінің орындаушысы аудан бойынша 
жиынтық акті (бұдан әрі  жиынтық акт) толтырады, 
бекітілген жиынтық акті мен екінші деңгейдегі банктің 
немесе поштаның Ұлттық операторының ағымдағы 
шоттың бар болуы туралы анықтамасының (бұдан 
әрі – ағымдағы банктегі есеп шоты туралы анықтама) 
электрондық көшірмесін басқармаға жолдайды (бір 
жұмыс күні ішінде); 

6) басқарманың кеңсе қызметкері құжаттар мен 
жиынтық актіні тіркейді және басқарманың басшысы
на ұсынады (отыз минуттан аспайды); 

7) басқарма басшысы құжаттар мен жиынтық 
актіні қарайды және басқарманың  орындаушысына 
жолдайды (отыз минуттан аспайды);

8) басқарма орындаушысы жиынтық актілерді 
мал шаруашылығының өнімділігін және өнім сапа
сын артыруды субсидиялау бағыты бойынша жиынтық 
актілерді тіркеу журналына (бұдан әрі – журнал) 
тіркейді, барлық деректердің болуы және толықтығы 
тұрғысынан қарайды, сәйкес келмеген жағдайда  
қайтару себептерін көрсете отырып, жиынтық актіні 
пысықтау үшін көрсетілетін қызметті берушіге 
қайтарады (бұдан 

9) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушы
сы түзетілген және толықтырылған жиынтық актіні 
басқармаға қайта ұсынады, мүмкін болмаған жағдайда, 
қайтарып беру себептерін жазбаша көрсете отырып, 
құжаттарды көрсетілетін қызметті алушыға қайтарады 
(екі жұмыс күні ішінде); 

10) басқарманың орындаушысы деректер сәйкес 
келген жағдайда бағыттардың басымдығын, жиынтық 
актілердің келіп түсу хронологиясын сақтай отырып 
тиесілі субсидиялардың көлемін көрсете отырып, об
лыс бойынша жиынтық акт толтырады (екі жұмыс 
күні ішінде); 

11) басқарма көрсетілетін қызметті алушының 
банктік есепшотына тиесілі бюджеттік субсидиялар
ды аудару үшін төлем шоттарын дайындайды және 
қазынашылықтың аумақтық бөлімшесіне жолдайды 
(бір жұмыс күні ішінде); 

12) басқарманың орындаушысы мал шаруашы
лығының өнімділігін және өнім сапасын арттыруға 
арналған бағыттар бойынша көрсетілетін қызметті 
алушылардың өтінімдерін қарастыру қорытындылары 
жөніндегі ақпаратты дайындайды және көрсетілетін 
қызметті берушіге жолдайды (екі жұмыс күні ішінде); 

13) көрсетілетін қызметті берушінің орындау
шысы өтінімдер қарау қорытындылары жөніндегі 
ақпаратқа сәйкес субсидиялау туралы хабарламаны 
тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға береді 
(ақпарат алған күні).

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

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 

бөлімшелері (қызметкерлері) мен өзге ұйымдардың 
өзара ісқимыл тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік  қызметті көрсету процесіне қаты
са тын көрсетілетін қызметті берушінің  құрылымдық  
бөлімшелері (қызметкерлері) мен өзге ұйымдардың 
тіз бесі: 

1)  көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызмет
кері;

2)  көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы;
4)  Мемлекеттік корпорация қызметкері;
5) Мемлекеттік корпорацияның жинақтау бөлімі

нің қызмет кері;
6)  басқарманың кеңсе қызметкері;
7)  басқарма басшысы;
8)  басқарма орындаушысы.
8. Әрбір рәсімнің (ісқимылдың) ұзақтығы көрсе

тіле отырып, құрылымдық бөлімшелер  (қызметкерлері) 
арасындағы рәсімдер (ісқимылдар) реттілігінің сипат
тамасы осы регламенттің 3қосымшасында келтірілген.

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
көр  се тілетін қызметті берушінің құрылымдық бө
лім  шелерінің (қызметкер лерінің) рәсімдері (ісқи
мыл   дары), өзара ісқимылдары ретті лігінің  то лық 
сипаттамасы, сондайақ мемлекеттік қызмет 

көрсету процесінде өзге де көрсетілетін қызметті 
беру шілермен өзара ісқимыл тәртібінің сипат
тамасы осы регламенттің 6қосымшасына сәйкес 
мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнеспроцестерінің 
анықтамалығында көрсетілген.

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

4. Мемлекеттік корпорациямен және (немесе) өзге де 
көрсетілетін қызметті берушілермен өзара ісқимыл 
тәртібінің, сондайақ мемлекеттік қызмет көрсету 

процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану тәртібінің 
сипаттамасы

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

1) көрсетілетін қызметті алушы Мемлекеттік 
кор порацияға стандарттың 9тармағына сәйкес 
құжаттарды ұсынады:

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжат
тарды тіркейді және көрсетілетін қызметті алушы
ға тиісті құжаттардың қабылданғаны  туралы 
қолхат береді немесе көрсетілетін қызметті  алушы 
стандарттың 9тармағында көзделген тізбеге сәйкес 
құжаттардың толық емес топтамасын ұсынған 
жағдайда құжаттарды қабылдаудан бас тартады және 
құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат 
береді (он бес минуттан аспайды); 

Мемлекеттік корпорация қызметкерi, егер 
Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше 
көзделмесе, мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде 
ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын 
құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға 
көрсетілетін қызметті алушының келісімін алады;

3) Мемлекеттік корпорацияның жинақтау 
бөлімі нің қызметкері құжаттарды көрсетілетін қыз
метті берушіге жолдайды (бір жұмыс күні ішінде, 
құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызметті 
көрсету мерзіміне кірмейді);

4) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қыз
меткері құжаттарды тіркейді және көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсынады (отыз минут
тан аспайды);

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшы
сы құжаттарды қарайды және көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысына жолдайды (отыз минут
тан аспайды);

6) көрсетілетін қызметті берушінің орындау
шысы өтінімді тігілген, нөмірленген және мөрмен 
бекітілген арнайы журналға (бұдан әрі  журнал) 
тіркейді, өтінімнің Қазақстан Республикасы Премьер
Министрінің орынбасары  Қазақстан Республика
сы Ауыл шаруашылығы министрінің 2017 жылғы 27 
қаңтардағы №30 бұйрығымен (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 14813 
нөмірімен тіркелген) бекітілген «Асыл тұқымды мал 
шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығының 
өнімділігін және өнім сапасын арттыруды субсидия
лау қағидаларын бекіту туралы» қағидасында (бұдан 
әрі – қағида) белгіленген талаптарға сәйкестігін тексе
реді, қажеттілік туындаған жағдайда көрсетілетін 
қызметті алушының қызмет орнына барады. Қағиданың 
өлшемшарттары мен талаптарына сәйкес еместігі 
анықталған жағдайда, өтінім сәйкессіздіктердің дәлелді 
негіздемесі бар ілеспе хатымен көрсетілетін қызметті 
алушыға қайтарылады (бес жұмыс күні ішінде);  

7)  өтінім Қағидада белгіленген өлшемшарттар 
мен талаптарға сәйкес келген жағдайда көрсетілетін 
қызметті берушінің орындаушысы, аудан бойынша 
жиынтық актіні (бұдан әрі  жиынтық акт) толтырады, 
бекітілген жиынтық акті мен екінші деңгейдегі банктің 
немесе поштаның Ұлттық операторының ағымдағы 
шоттың бар болуы туралы анықтамасының (бұдан 
әрі – ағымдағы банктегі есеп шоты туралы анықтама) 
электрондық көшірмесін басқармаға жолдайды (бір 
жұмыс күні ішінде); 

8) басқарманың кеңсе қызметкері құжаттар мен 
жиынтық актіні тіркейді және басқарманың басшысы
на ұсынады (отыз минуттан аспайды); 

9) басқарма басшысы құжаттар мен жиынтық 
актіні қарайды және басқарманың  орындаушысына 
жолдайды (отыз минуттан аспайды);

10) басқарманың орындаушысы жиынтық акті
лерді мал шаруашылығының өнімділігін және өнім 
сапасын артыруды субсидиялау бағыты бойын
ша жиынтық актілерді тіркеу журналына (бұдан 
әрі – журнал) тіркейді, барлық деректердің болуы 
және толықтығы тұрғысынан қарайды, сәйкес келме
ген жағдайда  қайтару себептерін көрсете отырып, 
жиынтық актіні пысықтау үшін  көрсетілетін қызметті 
берушіге қайтарады (бұдан 

11) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушы
сы түзетілген және толықтырылған жиынтық актіні 
басқармаға қайта ұсынады, мүмкін болмаған жағдайда, 
қайтарып беру себептерін жазбаша көрсете отырып, 
құжаттарды көрсетілетін қызметті алушыға қайтарады 
(екі жұмыс күні ішінде); 

12) басқарманың орындаушысы жиынтық акті 
сәйкес келген жағдайда бағыттардың басымдығын, 
жиынтық актілердің келіп түсу хронологиясын сақтай 
отырып, тиесілі субсидиялардың көлемін көрсете оты
рып облыс бойынша жиынтық акт қалыптастырады (екі 
жұмыс күні ішінде); 

13) басқарма көрсетілетін қызметті алушылардың 
банктік есепшоттарына тиесілі бюджеттік субсидия
ларды аудару үшін төлем шоттарын дайындайды және 
қазынашылықтың аумақтық бөлімшесіне жолдайды 
(бір жұмыс күні ішінде); 

14) басқарманың орындаушысы мал шаруашы
лығының өнімділігін және өнім сапасын артыруға 
арналған бағыттар бойынша көрсетілетін қызметті 
алушылардың өтінімдерін қарастыру қорытындылары 
жөніндегі ақпаратты дайындайды және көрсетілетін 
қызметті берушіге жолдайды (екі жұмыс күні ішінде); 

15) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушы
сы өтінімдерді қарастыру қорытындылары жөніндегі 
ақпаратқа сәйкес субсидиялау туралы хабарламаны 
тіркейді және Мемлекеттік корпорацияға жолдайды 
(ақпарат алған күні); 

16) Мемлекеттік корпорация қызметкері суб
сидиялау туралы хабарламаны тіркейді және 
көрсетілетін қызметті алушыға не оның нотариалды 
куәландырылған сенімхат бойынша өкіліне (бұдан әрі – 
оның өкілі) береді (он бес минуттан аспайды). 

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

11. Қызметті портал арқылы көрсету кезіндегі 
көрсетілетін қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті 
алушы рәсімдерінің (ісқимылдарының) кезектілігі мен 
жүгіну тәртібінің сипаттамасы: 

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

2) көрсетілетін қызметті берушінің орындау
шысы электрондық сұранысты қабылдайды және 
көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесін ала
тын күні көрсетіле отырып, электрондық сұраныстың 
қабылданғаны туралы мәртебе көрсетіледі (он бес ми
нуттан аспайды);

3) электрондық сұраныс қабылданғаннан кейін 
мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 
(қызметкерлерінің) ісқимылдары осы регламенттің 
6тармағының 213) тармақшаларына сәйкес жүзеге 
асырылады;

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушы
сы өтінімдерді қарастыру қоры тындылары жөніндегі 
ақпаратқа сәйкес субсидиялау туралы хабарламаны 
тіркейді және көрсетілетін қызметті алушының «жеке 
кабинетіне» жолдайды (он бес минуттан аспайды).

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

12. АТЖ және (немесе) өзге де көрсетілетін 
қызметті берушілерге жүгіну тәртібінің сипаттама
сы, көрсетілетін қызметті алушының өтінішін өңдеу 
ұзақтығы, сондайақ мемлекеттік қызмет көрсетудің 
нәтижесін АТЖ арқылы алу процесінің сипаттамасы, 
оның ұзақтығы:

асыл тұқымды мал шаруашылығын дамыту 
бағыты бойынша субсидиялау кезінде:

1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін 
қызметті берушіге стандарттың 2қосымшасына сәйкес 
нысан бойынша өтінімді АТЖ арқылы жолдайды; 

2) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушы
сы АТЖ арқылы келіп түскен өтінімді көрсетілетін 
деректердің толықтығын, Қазақстан Республика
сы ПремьерМинистрінің орынбасары  Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 
2017 жылғы 27 қаңтардағы № 30 бұйрығымен 
(норма тивтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 14813 нөмірімен тіркелген) бекітілген 
«Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал 
шаруашылығының өнімділігін және өнім сапасын 
арттыруды субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» 
Қағидасының (бұдан әрі – Қағида) өлшемшарттары 
мен талаптарға сәйкестігін тексереді және АТЖ және 
Ауылшаруашылығы жануарларын сәйкестендіру 
(бұдан әрі – АЖС) базасының сәйкестігін салыстыру 
деректерін шығарып алады. Көрсетілген деректердің 
толық еместігі немесе Қағиданың өлшемшарттары 
мен талаптарына сәйкес еместігі анықталған жағдайда 
субсидиялар алуға арналған өтінім АТЖ арқылы 
барлық сәйкессіздіктердің дәлелді негіздемесімен 
бірге көрсетілетін қызметті алушыға АТЖ арқылы 
қайтарылады (екі жұмыс күні ішінде);

3) өтінім Қағиданың өлшемшарттары мен талап
тарына сәйкес келген жағдайда көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы өтінімнің Қағиданың 
өлшемшарттары мен талаптарына сәйкестігін салысты
рып тексеру үшін жұмыс тобымен шаруашылыққа ба
рады және сапар нәтижелері бойынша салыстырып тек
серу актісін толтырады. Қағиданың өлшемшарттары 
мен талаптарына сәйкес келмеу анықталған жағдайда 
барлық сәйкессіздіктердің дәлелді негіздемесімен 
бірге көрсетілетін қызметті алушыға АТЖ арқылы 
қайтарылады, Қағиданың өлшемшарттары мен талап
тарына сәйкес келген жағдайда көрсетілетін қызметті 
беруші салыстырып тексеру актісінің электрондық 
көшірмесімен қоса өтінімді Басқармаға жолдайды 
(алты жұмыс күні ішінде); 

4) басқарманың орындаушысы өтінім келіп 
түскен сәттен бастап өтінімді көрсетілетін деректердің 
толықтығына тексереді, сәйкес келген жағдайда 
көрсетілетін қызметті алушыға АТЖ арқылы өтінімнің 
мақұлданғандығы туралы хабарламаны жолдай
ды. Көрсетілген деректердің толық еместігі неме
се салыстырып тексеру актісі қате жасалған жағдайда 
АТЖ арқылы барлық сәйкессіздіктердің дәлелді 
негіздемесімен бірге көрсетілетін қызметті берушіге 
пысықтауға қайтарады (екі жұмыс күні ішінде); 

5) көрсетілетін қызметті берушінің орындау
шысы салыстырып тексеру актісінің қате жасалуы 
салдарынан кері қайтарылған жағдайда Басқармаға 
пысықталған актіні АТЖ арқылы қайта енгізеді, 
егер өтінімдегі деректердің толық еместігі анықталу 
себебінен қайтарылған жағдайда өтінім АТЖ арқылы 
көрсетілетін қызметті алушыға сәйкессіздіктердің 
дәлелді негіздемесімен бірге қайтарады (бір жұмыс 
күні ішінде);

6) басқарманың орындаушысы өтінім мақұлданған 
сәттен бастап бағыттардың басымдығын, субсидия 
алуға өтінімдердің келіп түсу хронологиясын ескере от
ырып облыс бойынша жиынтық актіні қалыптастырады 
және ақы төлеуге жолдайды (екі жұмыс күні ішінде);

7) басқарма көрсетілетін қызмет алушының 
банктік шотына тиесілі бюджеттік субсидияларды 
аудару үшін төлем шоттарын дайындайды, қазына
шылықтың аумақтық бөлімшесіне жолдайды және 
АТЖ арқылы көрсетілетін қызметті алушыға субси
диялау туралы хабарламаны жолдайды (екі жұмыс 
күні ішінде);

8) басқарманың орындаушысы асыл тұқымды мал 
шаруашылығын дамыту бағыттары бойынша алынған 
субсидиялар туралы мәліметтерді көрсетілетін қызмет 
алушыға субсидия лар төленген күннен бастап АТЖне 
енгізеді (екі жұмыс күні ішінде).

Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графи
калық нысандағы ақпараттық жүйелердің функ
ционалдық өзара ісқимыл диаграммасы осы регла
менттің 5қосымшасында келтірілген. 

«Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығы
өнімінің өнімділігін және сапасын арттыруды субсидиялау»  

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
 1 қосымша

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

берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы

1 Рәсімнің
 (ісқимылдың) нөмірі

1 2 3 4 5 6

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы Басқарманың 
кеңсе қызметкері

Басқарма басшысы 

3 Рәсімнің 
(ісқимылдың) атауы және 

олардың сипаттамасы

өтінімді 
тіркейді және 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға өтінім 

көшірмесін 
береді

өтінімді қарайды өтінімді журналға тіркейді, 
Қағидада белгіленген 
талаптарға сәйкестігін 
тексереді, қажеттілік 

туындағанда көрсетілетін 
қызмет алушының қызмет 
орнына барады.Қағиданың 

талаптарына сәйкес 
келмеген жағдайда өтінім 
сәйкессіздіктердің дәлелді 

негіздемесі бар ілеспе 
хатымен көрсетілетін 

қызметті алушыға 
қайтарылады  

өтінім Қағиданың 
өлшемшарттары мен 
талаптарына сәйкес 

келген жағдайда 
жиынтық актіні 

қалыптастырады, 
бекітілген жиынтық 
акті мен ағымдағы 

банктегі есеп шоты 
туралы анықтаманың 

электрондық 
көшірмесін басқармаға 

жолдайды
басқарманың басшысына 

ұсынады

құжаттар мен 
жиынтық актіні 

тіркейді 

құжаттар мен 
жиынтық актіні

қарайды

4 Келесі рәсімді                       
(ісқимылды) орындауды 
бастау үшін негіз болатын 

мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша рәсім                           

(ісқимыл) нәтижесі

өтінімді 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына
ұсынады

өтінімді 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

орындаушысына 
жолдайды

басқарманың 
орындаушысына 

жолдайды

5 Орындалу мерзімі 30 минуттан 
аспайды

30 минуттан 
аспайды

5 жұмыс күні ішінде 1 жұмыс күні ішінде 30 минуттан 
аспайды

30 минуттан 
аспайды

кестенің жалғасы

1 Рәсімнің 
(ісқимылдың) нөмірі

7 8 9 10 11 12

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Басқарманың 
орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысы

Басқарманың 
орындаушысы

Басқарма Басқарманың 
орындаушысы

Көрсетілетін қызметті 
беруші

3 Рәсімнің 
(ісқимылдың) 

атауы және олардың 
сипаттамасы 

жиынтық 
актілерді журналға 
тіркейді, жиынтық 

актіні барлық 
деректердің болуы 
және толықтығы 

тұрғысынан 
қарайды

түзетілген және 
толықтырылған 
жиынтық актіні 

басқармаға қайта 
ұсынады, мүмкін 

болмаған жағдайда, 
қайтарып беру 

себептерін жазбаша 
көрсете отырып, 

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті алушыға 
қайтарады

деректер
сәйкес келген 

жағдайда бағыттардың 
басымдығын, жиынтық 

актілердің келіп 
түсу хронологиясын 

сақтай отырып, тиесілі 
субсидияның көлемін 
көрсете отырып облыс 

бойынша жиынтық 
актіні қалыптастырады

 

көрсетілетін 
қызметті 

алушының 
банктік есеп

шотына тиесілі 
бюджеттік субси
дияларды аудару 

үшін төлем шотта
рын дайындайды 
және қазынашы

лықтың аумақтық 
бөлімшесіне жол

дайды 

мал шаруашы
лығының өнімділігін 
және өнім сапасын 
арттыруға арналған 
бағыттар бойынша 

көрсетілетін қызметті 
алушылардың 

өтінімдерін қарастыру 
қорытындылары 

жөніндегі ақпаратты 
дайындайды және 

көрсетілетін қызметті 
берушіге жолдайды

өтінімдерді қарау 
қорытындылары 

жөніндегі ақпаратқа 
сәйкес көрсетілетін 

қызметті алушыға суб
сидиялау туралы хабар

ламаны береді

4 Келесі рәсімді                       
(ісқимылды) 

орындауды бастау 
үшін негіз болатын 

мемлекеттік 
қызметті көрсету 
бойынша рәсім                           

(ісқимыл) нәтижесі

сәйкессіздік 
анықталған 
жағдайда 

көрсетілетін 
қызметті берушіге 

пысықтауға 
қайтарады

5 Орындалу мерзімі 3 жұмыс күні 
ішінде

2 жұмыс күні 
ішінде

2 жұмыс күні ішінде 1 жұмыс күні 
ішінде

2 жұмыс күні ішінде ақпарат алған күні

«Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығы
өнімінің өнімділігін және сапасын арттыруды субсидиялау»  

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 
2қосымша

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

берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы

1
Рәсімнің

 (ісқимылдың) 
нөмірі

1 2 3 4 5 6 7 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

Басқар
маның кеңсе 
қызметкері 

Басқарма 
басшысы

3 Рәсімнің 
(ісқимылдың) 

атауы және 
олардың 

сипаттамасы

құжаттарды
тіркейді

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті
берушіге

жолдайды

құжаттарды 
тіркейді 

құжаттарды 
қарайды

өтінімді журналға 
тіркейді, Қағидада 

белгіленген талаптарға 
сәйкестігін тексереді, 

қажеттілік туындағанда 
көрсетілетін қызмет 
алушының қызмет 

орнына барады.
Қағиданың талаптарына 

сәйкес келмеген 
жағдайда өтінім 

сәйкессіздіктердің 
дәлелді негіздемесі 
бар ілеспе хатымен 

көрсетілетін қызметті 
алушыға қайтарылады  

өтінім Қағиданың 
өлшемшарттары 
мен талаптарына 

сәйкес келген 
жағдайда 

жиынтық актіні 
қалыптас
тырады, 

бекітілген 
жиынтық акті 
мен ағымдағы 
банктегі есеп 
шоты туралы 
анықтаманың 
электрондық 
көшірмесін 
басқармаға 
жолдайды

құжаттарды 
және жиынтық 
актіні тіркейді 

құжаттарды 
және жиынтық 

актіні
қарайды

4 Келесі рәсімді                       
(ісқимылды) 
орындауды 
бастау үшін 

негіз болатын 
мемлекеттік 

қызметті 
көрсету 

бойынша рәсім                           
(ісқимыл) 
нәтижесі

көрсетілетін 
қызметті 
алушыға 

құжаттардың 
қабылданғаны 
туралы немесе 

құжаттарды 
қабылдаудан 

бас тарту 
туралы қолхат 

береді

көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысына

ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

орындаушы
сына жолдайды

басқарманың 
басшысына 

ұсынады

басқарманың 
орындаушы

сына жолдайды

5 Орындалу 
мерзімі

15 минуттан 
аспайды

(1 жұмыс 
күні ішінде, 
құжаттарды 

қабылдау күні 
мемлекеттік 

қызметті 
көрсету 

мерзіміне 
кірмейді)

30 минуттан 
аспайды

30 минуттан 
аспайды

5 жұмыс күні ішінде 1 жұмыс күні 
ішінде

30 минуттан 
аспайды

30 минуттан
аспайды

кестенің жалғасы

1 Рәсімнің 
(ісқимылдың) 

нөмірі

9 10 11 12 13 14 15

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 

атауы

Басқарманың 
орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысы

Басқарманың 
орындаушысы

Басқарма Басқарманың 
орындаушысы 

Көрсетілетін 
қызметті беруші

Мемлекеттік 
корпорация 
қызметкері

3 Рәсімнің 
(ісқимылдың) 

атауы және 
олардың сипат

тамасы 

жиынтық актіні 
журналға тіркейді, 

жиынтық актіні 
барлық дерек
тердің болуы 
тұрғысынан 

қарайды 

түзетілген және 
толықтырылған 
жиынтық актіні 

басқармаға қайта 
ұсынады, мүмкін 

болмаған жағдайда 
қайтарып беру 

себептерін жазбаша 
көрсете отырып, 

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті алушыға 
қайтарады

деректер
сәйкес келген  

жағдайда 
бағыттардың 
басымдығын, 

жиынтық актілердің 
келіп түсу хроноло

гиясын сақтай 
отырып, тиесілі 
субсидиялардың 
көлемін көрсете 
отырып облыс 

бойынша жиынтық 
актіні қалыптас

тырады

көрсетілетін 
қызметті 

алушының 
банктік есеп

шотына тиесілі 
бюджеттік суб
сидияларды ау
дару үшін төлем 
шоттарын дай
ындайды және 

қазынашы
лықтың аумақтық 
бөлімшесіне жол

дайды

мал шаруашы
лығының өнімділігін 
және өнім сапасын 
арттыруға арналған 
бағыттар бойынша 

көрсетілетін қызметті 
алушылардың 

өтінімдерін 
қарастыру 

қорытындылары 
жөніндегі ақпаратты 

дайындайды және 
көрсетілетін қызметті 
берушіге жолдайды 

өтінімдерді қарау 
қорытындылары 

жөніндегі 
ақпаратқа сәйкес 
субсидиялау ту
ралы хабарлама
ны тіркейді және 

Мемлекеттік 
корпорацияға  

жолдайды

субсидиялау 
туралы 

хабарламаны 
тіркейді және 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға не 

оның өкіліне 
береді

4 Келесі рәсімді                       
(ісқимылды) 
орындауды 
бастау үшін 

негіз болатын 
мемлекеттік 

қызметті көрсету 
бойынша рәсім                           

(ісқимыл) 
нәтижесі

сәйкессіздік 
анықталған 

жағдайда көрсеті
летін қызметті 

берушіге пысық
тауға қайтарады

5 Орындалу мерзімі 3 жұмыс күні 
ішінде

2 жұмыс күні 
ішінде

2 жұмыс күні ішінде 1 жұмыс күні 
ішінде

2 жұмыс күні ішінде ақпарат алған 
күні

15 минуттан 
аспайды

Қызылорда облысы әкімінің
2017 жылғы 29 қыркүйектегі № 24 шешімі

Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде

13.10.2017 жылы № 5992 тіркелген

«Қасқырлар мен 
шибөрілерге қарсы 

күрес жөніндегі шаралар 
туралы» Қызылорда 

облысы әкімінің 2014 жылғы 
12 желтоқсандағы 

№ 32 шешіміне  
өзгеріс енгізу туралы

«Республикадағы жыртқыштардың жекеле
ген түрлерінің санын реттеу жөніндегі шаралар 
туралы» Қазақстан Республикасы Министрлер 
Кабинетінің 1995 жылғы 5 қыркүйектегі № 
1230 қаулысына сәйкес Қызылорда облысының 
әкімі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. «Қасқырлар мен шибөрілерге қарсы 
күрес жөніндегі шаралар туралы» Қызылорда 
облысы әкімінің 2014 жылғы 12 желтоқсандағы 
№ 32 шешімінде (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 4832 
нөмірімен тіркелген, «Кызылординские вести» 
және «Сыр бойы» газеттерінде 2014 жылғы 13 
қаңтарда жарияланған):

1тармақтың 2) және 3) тармақшалары 
жаңа редакцияда жазылсын:

«2) әрбір олжаланған бөлтірікке (терісінің 
құнынсыз) тиісті қаржы жылына арналған 
республикалық бюджет туралы заңымен 
белгіленген он еселенген айлық есептік 
көрсеткіштің 70 (жетпіс) пайызы мөлшерінде;

3) әрбір олжаланған шибөріге (терісінің 
құнынсыз) тиісті қаржы жылына арналған 
республикалық бюджет туралы заңымен 
белгіленген он еселенген айлық есептік 
көрсеткіштің 50 (елу) пайызы мөлшерінде 
сыйақы көзделсін.».

2. «Қызылорда облысының табиғи ре
сурс тар және табиғат пайдалануды  реттеу 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі осы шешім
нен туындайтын шараларды заңнамамен 
белгіленген тәртіппен қабылдасын.

3. Осы шешімнің орындалуын бақылау 
Қы зылорда облысы әкімінің орынбасары             
С.С. Қожаниязовқа жүктелсін.

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

 Қызылорда 
облысының 
      әкімі                              Қ. Көшербаев

«Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығы 
өнімінің өнімділігін және сапасын арттыруды субсидиялау» 

мемлекеттік көрсетілетін  қызмет регламентіне
3қосымша

Әрбір рәсімнің (ісқимылдың) ұзақтығын көрсетіле отырып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) 
арасындағы рәсімдер (ісқимылдар) реттілігінің сипаттамасы 
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«Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығы  
өнімінің өнімділігін және сапасын арттыруды субсидиялау»  

мемлекеттік көрсетілетін  қызмет регламентіне 
3-қосымша 

 
Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсетіле отырып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы  
 
Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде: 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

Көрсетілетін қызметті  
берушінің басшысы:  

 өтінімдерді қарау және көрсетілетін 
қызметті берушінің орындаушысына 

жолдау  
(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысы: 

өтінімді журналға тіркеу, Қағидада 
белгіленген талаптарға сәйкестігін 

тексеру, қажеттілік туындағанда көрсетілетін 
қызметті алушының қызмет орнына бару.  

Қағиданың талаптарына сәйкес келмеген 
жағдайда өтінімді сәйкессіздіктердің 

дәлелді негіздемесі бар ілеспе хатымен 
көрсетілетін қызметті алушыға қайтару  

 (5 жұмыс күні ішінде)   

Көрсетілетін қызметті берушінің  
кеңсе қызметкері: 

өтінімдерді тіркеу, көрсетілетін қызметті 
алушыға өтінім көшірмесін беру және 

құжаттарды көрсетілетін қызметті  
берушінің басшысына ұсыну  

(30 минуттан аспайды) 

Басқарманың орындаушысы:  
жиынтық актіні журналға тіркеу, 

жиынтық актіні барлық деректердің 
болуы және толықтығы тұрғысынан 
қарау, сәйкес келмеген жағдайда - 

көрсетілетін қызметті берушіге 
пысықтауға қайтару 

 (3 жұмыс күні ішінде) 

Басқарма басшысы: 
құжаттар мен жиынтық 

актіні қарау және басқарма 
орындаушысына жолдау  

(30 минуттан аспайды) 

Басқарманың орындаушысы: 
деректер сәйкес келген жағдайда 

бағыттардың басымдығын, жиынтық 
актілердің келіп түсу хронологиясын 
сақтай отырып, тиесілі субсидиялар 
көлемдерін көрсете отырып облыс 

бойынша жиынтық актіні 
қалыптастыру  

(2 жұмыс күні ішінде) 

Көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысы: 

түзетілген және толықтырылған  
жиынтық актіні басқармаға қайта 

ұсыну, мүмкін болмаған жағдайда - 
қайтарып беру себептерін жазбаша 

көрсете отырып, құжаттарды 
көрсетілетін қызметті алушыға 

қайтару  
(2 жұмыс күні ішінде) 

Басқарманың кеңсе 
қызметкері: 

құжаттар мен жиынтық 
актіні тіркеу және 

басқарманың басшысына 
ұсыну 

(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті алушы:  
өтінімді көрсетілетін қызметті берушіге 

ұсыну 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы: 

өтінім Қағиданың 
өлшемшарттары мен 

талаптарына сәйкес келген 
жағдайда жиынтық актіні 
қалыптастыру, бекітілген 

жиынтық акті мен 
ағымдағы банктегі есеп 

шоты туралы анықтаманың 
электрондық көшірмесін 

басқармаға жолдау 
(1 жұмыс күні ішінде)

Басқарма: 
көрсетілетін қызметті 

алушының банктік 
есепшотына тиесілі бюджеттік 

субсидияларды аудару үшін 
төлем шоттарын дайындау 

және қазынашылықтың 
аумақтық бөлімшесіне жолдау  

(1 жұмыс күні ішінде) 

Көрсетілетін қызметті беруші:  
өтінімдерді қарау 

қорытындылары жөніндегі 
ақпаратқа сәйкес субсидиялау 

туралы хабарламаны тіркеу 
және көрсетілетін қызметті 

алушыға беру 
(ақпарат алған күні) 

Басқарманың орындаушысы: 
мал шаруашылығының 

өнімділігін және өнім сапасын 
арттыруға арналған бағыттар 

бойынша өтінімдерді 
қарастыру қорытындылары 

жөніндегі ақпаратты дайындау 
және көрсетілетін қызметті 

берушіге жолдау 
(2 жұмыс күні ішінде) 

Өмірден тағы бір асыл өтті. Ел ана
сы, батыр ана болған Шалғынбаева 
Күләй шаның дүниеден озғаны көптің 
қабырғасын қайыстырып отыр. Біз елдің 
қадірін көр ген, қасиетті жанның ор
нын іздеп, жоқтап қалдық. Ол саналы 
ғұмырын ұрпақ тәрбие сіне арнаған абзал 
кісі. Ерен еңбегі елдің мәртебесіне айнал
ды.

Күләйша Көшекбайкеліні 1937 жыл
дың 28 желтоқсанында Қызылорда 
қала сында туған. 19551956 жылдары 
ВЛКСМның ХХV жылдығы атындағы 
орта мектебін бітіріп, сол жылы Қызыл
орданың Н.Гоголь атындағы мемлекеттік педаго
гикалық институтына түседі. 1961 жылы аталған 
инс ти тут тың толық курсын «Химия, биология және 
ауыл шаруашылық негіздері» мамандығы бойынша 
бітіріп шықты.

Еңбек жолын 19611962 жылдары Жалағаш ау
даны «Мәдениет» кеңшарының №32 орта мектебінде 
«Химия және биология» мұғалімі болудан бастай
ды. 1964 жылдан 1976 жылға дейін Жалағаш посел
кесіндегі №123 орта мектебінің мұғалімі, 19761978 
жылдар аралығында «Коммунизм» кеңшары балалар 
бақшасының меңгерушісі болған. 1979 жылдан зей
нет демалысына шыққанға дейін жоғарыда аталған 

№123 орта мектебінде еңбек жолын жал
ғастырады.

Жас ұрпаққа білім нәрін беру мен тәр
биелеу жолындағы еңбегі үшін облыстық 
білім беру бөлімі екі рет Құрмет грамота
сымен марапаттаған. 1987 жылы өмірінің 
26 жылдан астам уақытында бар күш
жігерін, қажырқайратын, қабілетін аян
бай еңбек еткені, жүздеген жас ұрпақты 
еліміздің ардақты азаматы дәрежесіне 
қадам басуға аттандырғаны үшін Жалағаш 
аудандық білім беру бөлімі «Еңбек арда
гері» медалімен наградтайды.

Зейнеткерлікке шыққаннан кейін де 
1994 жылға дейін қажымай оқушыларға білім беру 
мен тәрбиелеу ісін тоқтатқан жоқ.

Шалғынбаева Күләйша Көшекбайкеліні  жанұяда 
8 бала тәрбиелеп өсірген ардақты ана. 1996 жылы 
«Алтын алқа» медалімен наградталған.

Ұрпақтары.
* * *

Марқұмның қонақасы орталық «Ақмешіт-Сыр-
дария» мешітінде 24 қазан күні сағат 17.00-де, нама-
зы 25 қазан күні сағат 10.00-де Қызылорда қаласы, 
Түлкібаев көшесі, 43 үйде (Аманкелді көшесімен 
қиылысады) өтеді.

Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасы  облыс 
тұрғындары үшін «БИЗНЕС-МЕКТЕП» компоненті ая-
сында «Бизнес-Өсу» жобасы бойынша оқу жүргізеді. 
Оқу қызметі Қызылорда қаласындағы Қызмет көрсету 
орталығында және облыстың барлық  аудандарында 
орна ласқан Кәсіпкерлерді қолдау орталықтарында 
көрсе тіледі.

«БИЗНЕС-ӨСУ» жобасы – «Бизнескеңесші»  жобасы 
бойынша курстардан өтуі жөніндегі сертификатын алған 
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне және кәсіпкерлік 
бастамасы бар тұрғындарға кәсіпкерлік қызметті жүргізу 
және дамытудың функционалдық бағыттары бойынша 
(кәсіпкерлердің таңдауы бойынша тізбеге сәйкес) қысқа 
мерзімді  оқытуды қарастырған. 

Оқыту ақысыз негізде жүзеге асырылады.
Оқу кестесі http://kyzylorda.atameken.kz/ru/pages/277 сай

тында  орналастырылған.
Анықтама үшін телефон: 40-08-74, 40-02-02.
Сall-Center - 597960.

* * *
Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасы «Кәсіп-

керлер үшін сервистік қолдау»  компонентінің көрсе-
тілетіндігін хабарлайды.

Ұсынылатын қызмет түрлері: 
1. Бухгалтерлік және салық есептілігін жүргізу, сондайақ 

статистикалық есептілікті жасау қызметтері;
2. Кеден рәсімдері бойынша қызметтер;
3. Кәсіпкерлердің және кәсіпкерлік бастамасы бар тұр

ғындардың өтінімдерін сүйемелдеу;
4. Заң қызметтері;
5. Маркетинг сұрақтары бойынша қызметтер;
6. Ақпараттық технологиялардың қызмет көрсетуі сала

сында кеңес беру қызметтері;

7. Мемлекеттік сатып алулар, ұлттық компаниялар мен 
жер қойнауын қолданушылардың сатып алулары бойынша 
қызметтер;

8. Мемлекеттікжекешелік әріптестік саласындағы қыз
меттер.

ҚЫЗМЕТТЕР АҚЫСЫЗ ТҮРДЕ КӨРСЕТІЛЕДІ.  
Жоғарыда көрсетілген қызмет түрлерін Қызылорда 

қаласы, Әйтеке би, 28 мекенжайында орналасқан Қызылорда 
облысының кәсіпкерлер палатасынан алуға болады.

Облыс аудандарындағы  Қызылорда облысының кәсіп
кер лер палатасының филиалындағы Кәсіпкерлікті қолдау 
орталықтарында қызмет түрлері кәсіпкерлер өтініші бойын
ша көрсетіледі.

Кәсіпкерлікті қолдау орталықтарының 
мекен-жайлары:

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

134 «а» үй, тел.: 8/72435/79120.
Анықтама үшін телефон: 40-08-74, 40-02-02.
Сall-Center - 597960.

Хабарландыру АСЫЛДЫҢ ІЗІ ӨШПЕЙДІ

ЖАрАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН
Мамадияр Тұңғышбай Пірназарұлының атына Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Шіркейлі а/о, Шіркейлі 

ауылы, Әжібай Тоққожаев көшесі №12 үйге берілген жер учаскесіне жеке меншік құқығын беретін актісінің 
(кадастрлық №10153008255, №0034473) түпнұсқасы жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.
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  «Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығы 
 өнімінің өнімділігін және сапасын арттыруды субсидиялау» 

 мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне  
4–қосымша 

 
Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық нысандағы ақпараттық жүйелердің 

функционалдық өзара іс-қимыл диаграммасы 
  

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
электрондық сұранысты қабылдайды және көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесін алатын күні көрсетілген электрондық сұраныстың 

қабылданғаны туралы мәртебе көрсетіледі 
(15 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері: 
өтінімді тіркейді және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады 

(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы:  
 өтінімді қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына жолдайды  

(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
өтінімді журналға тіркейді, Қағидада белгіленген талаптарға сәйкестігін тексереді, қажеттілік 
туындағанда көрсетілетін қызметті алушының қызмет орнына барады. Қағиданың талаптарына 

сәйкес келмеген жағдайда өтінім сәйкессіздіктердің дәлелді негіздемесі бар ілеспе хатымен 
көрсетілетін қызметті алушыға қайтарылады  

(5 жұмыс күні ішінде)  

Басқарманың кеңсе қызметкері: 
құжаттар мен жиынтық актіні тіркейді және басқарма басшысына ұсынады 

(30 минуттан аспайды) 

Басқарма басшысы: 
құжаттар мен жиынтық актіні қарайды және басқарма орындаушысына жолдайды  

(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті алушы:  
порталда тіркеледі және көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық 

сұранысты жолдайды 

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
өтінім Қағиданың өлшемшарттары мен талаптарына сәйкес келген жағдайда жиынтық актіні 

қалыптастырады, бекітілген жиынтық акті мен ағымдағы банктегі есеп шоты туралы 
анықтаманың электрондық көшірмесін басқармаға жолдайды 

 (1 жұмыс күні ішінде) 
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кестенің жалғасы 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Көрсетілетін қызметті беруші: 
өтінімдерді қарау қорытындылары жөніндегі ақпаратқа сәйкес субсидиялау туралы хабарламаны 

тіркейді және көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» жолдайды      
(15 минуттан аспайды) 

 

Басқарманың орындаушысы:  
жиынтық актіні журналға тіркейді, жиынтық актіні барлық деректердің болуы тұрғысынан 

қарайды және сәйкессіздік анықталған жағдайда - көрсетілетін қызметті берушіге пысықтауға 
қайтарады 

 (3 жұмыс күні ішінде) 

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
түзетілген және толықтырылған жиынтық актіні басқармаға қайта ұсынады, мүмкін болмаған 

жағдайда қайтарып беру себептерін жазбаша көрсете отырып, құжаттарды көрсетілетін  
қызметті алушыға қайтарады  

(2 жұмыс күні ішінде)

Басқарманың орындаушысы: 
деректер сәйкес келген жағдайда бағыттардың басымдығын, жиынтық актілердің келіп түсу 

хронологиясын сақтай отырып, тиесілі субсидиялар көлемдерін көрсете отырып облыс 
бойынша жиынтық актіні қалыптастырады 

(2 жұмыс күні ішінде)

Басқарма: 
көрсетілетін қызметті алушылардың банктік есепшоттарына тиесілі бюджеттік субсидияларды 

аудару үшін төлем шоттарын дайындайды және қазынашылықтың аумақтық бөлімшесіне 
жолдайды  

(1 жұмыс күні ішінде)

Басқарманың орындаушысы: 
мал шаруашылығының өнімділігін және өнім сапасын арттыруға арналған бағыттар бойынша 
өтінімдерді қарастыру қорытындылары жөніндегі ақпаратты дайындайды және көрсетілетін 

қызметті берушіге жолдайды 
(2 жұмыс күні ішінде)
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«Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығы 
 өнімінің өнімділігін және сапасын арттыруды субсидиялау» 

 мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне  
5–қосымша 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Көрсетілетін қызметті алушы:  
АТЖ тіркеледі және көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған 

электрондық өтінім мен құжаттарды жолдайды 

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы:  
АТЖ арқылы түскен өтінімді көрсетілетін деректердің толықтығын, Қағидада 

белгіленген өлшемшарттары мен талаптарына сәйкестігін тексереді және АТЖ және 
АЖС сәйкестігін салыстыру деректерін шығарып алады. Көрсетілген деректердің 

толық еместігі анықталған немесе Қағиданың өлшемшарттары мен талаптарына сәйкес 
келмеген жағдайда өтінім АТЖ арқылы сәйкессіздіктердің дәделді негіздемесімен бірге 

көрсетілетін қызметті алушыға қайтарылады 
(2 жұмыс күні ішінде)

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
өтінім Қағиданың өлшемшарттары мен талаптарына сәйкес келген жағдайда, өтінімнің  

Қағиданың өлшемшарттары мен талаптарына сәйкестігін салыстырып тексеру үшін 
жұмыс тобымен шаруашылықтарға барады және сапар нәтижелері бойынша салыстырып 
тексеру актісін толтырады. Қағиданың өлшемшарттары мен талаптарына сәйкес келмеген 

жағдайда өтінім АТЖ арқылы сәйкессіздіктердің дәделді негіздемесімен бірге 
көрсетілетін қызметті алушыға қайтарылады. Қағиданың өлшемшарттары мен 

талаптарына сәйкес келген жағдайда салыстырып тексеру актісінің электрондық 
көшірмесімен қоса өтінім басқармаға жолданады 

(6 жұмыс күні ішінде)

Басқарманың орындаушысы: 
көрсетілген деректердің толықтығын тексереді, сәйкес келген жағдайда АТЖ арқылы 

өтінімнің мақұлданғандығы туралы хабарламаны көрсетілетін қызметті алушыға 
жолдайды, көрсетілген деректердің толық еместігі немесе салыстырып тексеру актісінің 

қате жасалғаны анықталса, өтінім АТЖ арқылы барлық сәйкессіздіктердің дәделді 
негіздемесімен бірге көрсетілетін қызметті берушіге пысықтауға қайтарылады 

(2 жұмыс күні ішінде) 

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы:  
өтінімдегі деректердің толық еместігі себебі бойынша қайтарылған жағдайда, АТЖ арқылы 

көрсетілетін қызметті алушыға сәйкессіздіктердің дәделді негіздемесімен бірге өтінімді 
қайтарады, салыстырып тексеру актісінің қате жасалуы салдарынан кері қайтарылған болса 

пысықталған актіні басқармаға АТЖ арқылы қайта енгізеді 
(1 жұмыс күні ішінде)  
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кестенің жалғасы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Басқарманың орындаушысы:  
өтінімді мақұлдаған сәттен бастап бағыттардың басымдығын, өтінімдердің келіп түсу 
хронологиясын сақтай отырып облыс бойынша жиынтық актіні қалыптастырады және 

ақы төлеуге жолдайды 
(2 жұмыс күні ішінде) 

Басқарма:  
көрсетілетін қызметті алушының банктік есеп шотына тиесілі бюджеттік субсидияларды 
аудару үшін төлем шоттарын дайындайды және қазынашылықтың аумақтық бөлімшесіне 

жолдайды және АТЖ арқылы көрсетілетін қызметті алушыға субсидиялау туралы 
хабарламаны жолдайды 
(2 жұмыс күні ішінде) 

Басқарманың орындаушысы: 
асыл тұқымды мал шаруашылығын дамыту бағыттары бойынша алынған субсидиялар 

туралы мәліметтерді субсидиялар төленген күннен бастап АТЖ-не енгізеді 
(2 жұмыс күні ішінде) 
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 Көрсетілетін қызметті алушы Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде:  
 

  

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Көрсетілетін қызметті  
берушінің басшысы:  

 құжаттарды қарау және көрсетілетін 
қызметті берушінің орындаушысына 

жолдау  
(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысы: 

 өтінімді журналға тіркеу, 
Қағидада белгіленген талаптарға 

сәйкестігін тексеру, қажеттілік 
туындағанда көрсетілетін қызметті 

алушының қызмет орнына бару. 
Қағиданың талаптарына сәйкес 

келмеген жағдайда өтінімді 
сәйкессіздіктердің дәлелді 

негіздемесі бар ілеспе хатымен 
көрсетілетін қызметті алушыға 

қайтару  
(5 жұмыс күні ішінде)   

Көрсетілетін қызметті берушінің  
кеңсе қызметкері: 

құжаттарды тіркеу және көрсетілетін 
қызметті  берушінің басшысына ұсыну  

(30 минуттан аспайды) 
 

Басқарманың орындаушысы:  
жиынтық актіні журналға тіркеу, 

жиынтық актіні барлық 
деректердің болуы тұрғысынан 

қарау, сәйкес келмеген жағдайда 
көрсетілетін қызметті берушіге 

пысықтауға қайтару 
(3 жұмыс күні ішінде)

Басқарма басшысы: 
құжаттар мен жиынтық актіні 

қарау және басқарма 
орындаушысына жолдау  

(30 минуттан аспайды)

Басқарманың орындаушысы: 
деректер сәйкес келген жағдайда 

бағыттардың басымдығын, жиынтық 
актілердің келіп түсу хронологиясын 
сақтай отырып, тиесілі субсидиялар 
көлемдерін көрсете отырып облыс 

бойынша жиынтық актіні 
қалыптастыру 

(2 жұмыс күні ішінде) 

Көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысы: 

түзетілген және толықтырылған 
жиынтық актіні басқармаға қайта 
ұсыну, мүмкін болмаған жағдайда 

қайтару себептерін көрсете отырып 
құжаттарды көрсетілетін қызметті 

алушыға қайтару 
(2 жұмыс күні ішінде)

Басқарманың кеңсе қызметкері: 
құжаттар мен жиынтық актіні 

тіркеу және басқарманың 
басшысына ұсыну 

(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті алушы:  
құжаттарды Мемлекеттік корпорацияға 

ұсыну 

Басқарманың 
орындаушысы: 

мал шаруашылығының 
өнімділігін және өнім 

сапасын арттыруға 
арналған бағыттар 

бойынша өтінімдерді 
қарастыру 

қорытындылары 
жөніндегі ақпаратты 

дайындау және 
көрсетілетін қызметті 

берушіге жолдау 
(2 жұмыс күні ішінде) 

Мемлекеттік корпорация қызметкері:  
құжаттарды тіркеу және көрсетілетін 

қызметті алушыға құжаттардың 
қабылданғаны туралы немесе құжаттарды 

қабылдаудан бас тарту туралы қолхат 
береді  

(15 минуттан аспайды) 

Мемлекеттік корпорацияның жинақтау 
бөлімінің қызметкері: 

құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушіге жолдау  

 (1 жұмыс күні ішінде, құжаттарды 
қабылдау күні мемлекеттік қызметті 

көрсету мерзіміне кірмейді) 

Көрсетілетін қызметті 
беруші:  

өтінімдерді қарау 
қорытындылары 

жөніндегі ақпаратқа 
сәйкес  

субсидиялау туралы 
хабарламаны тіркеу және 

Мемлекеттік 
корпорацияға  жолдау 
 (ақпарат алған күні) 

Мемлекеттік корпорация 
қызметкері: 

субсидиялау туралы 
хабарламаны тіркеу және 

көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның өкіліне 

беру 
(15 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысы: 

өтінім Қағиданың өлшемшарттары 
мен талаптарына сәйкес келген 

жағдайда жиынтық актіні 
қалыптастыру, бекітілген 

жиынтық акті мен ағымдағы 
банктегі есеп шоты туралы 
анықтаманың электрондық 

көшірмесін басқармаға жолдау 
(1 жұмыс күні ішінде)

Басқарма: 
көрсетілетін қызметті алушының 

банктік есепшотына тиесілі 
бюджеттік субсидияларды аудару 
үшін төлем шоттарын  дайындау 
және қазынашылықтың аумақтық 

бөлімшесіне жолдау  
(1 жұмыс күні ішінде) 
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«Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығы 
өнімінің өнімділігін және сапасын арттыруды субсидиялау» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне  
6-қосымша 

 
 

Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы 
 

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде: 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
орындаушысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің 

орындаушысы 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері 

Көрсетілетін қызметті
алушы  

 

 

 

 

 

 

 

 

           
           ИӘ 

    

  
 

 

 

өтінімді журналға 
тіркейді, Қағидада 

белгіленген талаптарға 
сәйкестігін тексереді, 
қажеттілік туындағанда 
көрсетілетін қызметті 

алушының қызмет 
орнына барады. 

Қағиданың талаптарына 
сәйкес келмеген 
жағдайда өтінім 

сәйкессіздіктердің 
дәлелді негіздемесі 
бар ілеспе хатымен 

көрсетілетін қызметті 
алушыға қайтарылады 

өтінімді тіркейді, 
көрсетілетін қызметті 

алушыға өтінім 
көшірмесін береді 
және көрсетілетін 

қызметті берушінің 
басшысына 

ұсынады 

 

өтінім 
Қағиданың 

өлшемшарттары 
мен талаптарына 

сәйкес келген 
жағдайда 

жиынтық актіні 
қалыптастырады, 

бекітілген 
жиынтық акті 
мен ағымдағы 
банктегі есеп 
шоты туралы 
анықтаманың 
электрондық 
көшірмесін 
басқармаға 
жолдайды 

өтінімді қарайды 
және көрсетілетін 

қызметті берушінің 
орындаушысына 

жолдайды 

1 жұмыс күні 
ішінде 

30 минуттан 
аспайды 

5 жұмыс күні 
ішінде 

30 минуттан 
аспайды 

Басқарманың кеңсе 
қызметкері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

құжаттар мен 
жиынтық актіні 
тіркейді және 

басқарма 
басшысына 

ұсынады 

30 минуттан 
аспайды 

өтінімді 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкеріне 
ұсынады 

Басқарма басшысы 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

құжаттар мен  
жиынтық актіні  
қарайды және  

басқарма 
орындаушысына 

жолдайды 

30 минуттан 
аспайды 
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Көрсетілетін қызметті алушы Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде: 
 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 
 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
         

 

 

 

    

   

 
 

 

 

 

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
орындаушысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы 

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері 

Мемлекеттік 
корпорацияның 

жинақтау 
бөлімінің 

қызметкері
  

 

 

 

 

 

 

 

           
   

 
 

 

 

өтінімді журналға 
тіркейді, Қағидада 

белгіленген талаптарға  
сәйкестігін тексереді, 
қажеттілік туындағанда 
көрсетілетін қызметті 

алушының қызмет 
орнына барады. 

Қағиданың талаптарына 
сәйкес келмеген 
жағдайда өтінім 

сәйкессіздіктердің 
дәлелді негіздемесі бар 

ілеспе хатымен 
көрсетілетін қызметті 
алушыға қайтарылады

құжаттарды 
тіркейді және 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады

 

өтінім Қағиданың 
өлшемшарттары 
мен талаптарына 

сәйкес келген 
жағдайда 

жиынтық актіні 
қалыптастырады, 

бекітілген 
жиынтық акті мен 
ағымдағы банктегі 
есеп шоты туралы 

анықтаманың 
электрондық 
көшірмесін 
басқармаға 
жолдайды 

құжаттарды 
қарайды және 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

орындаушы-
сына жолдайды

1 жұмыс 
күні ішінде

30 минуттан 
аспайды 

5 жұмыс күні 
ішінде 

 

30 минуттан 
аспайды

Басқарманың 
кеңсе 

қызметкері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

құжаттар мен 
жиынтық 

актіні 
тіркейді 

және 
басқарма 

басшысына 
ұсынады 

30 
минуттан 
аспайды 

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

кеңсе 
қызметкеріне 

ұсынады

Басқарма 
басшысы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

құжаттар мен  
жиынтық актіні 
қарайды және 

басқарма 
орындаушы-

сына жолдайды 

30 минуттан 
аспайды 

Көрсетілетін 
қызметті 
алушы  

Мемлекеттік 
корпорация 
қызметкері 

құжаттарды 
 Мемлекеттік 
корпорацияға 
 ұсынады 

 

құжаттарды 
тіркейді және 

көрсетілетін 
қызметті 
алушыға 

құжаттардың 
қабылданғаны 
туралы қолхат 

береді 
1 жұмыс күні 

ішінде, 
құжаттарды 

қабылдау 
күні 

мемлекеттік 
қызметті 
көрсету 

мерзіміне 
кірмейді 

15 минуттан 
аспайды 

құжаттарды 
қабылдаудан 
бас тартады 

және 
құжаттарды 
қабылдаудан 

бас тарту 
туралы қолхат 

береді

15 минуттан
аспайды

ИӘ

 ЖОҚ 
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 кестенің жалғасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
                 

   

Басқарма Басқарманың 
орындаушысы  

 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы 

 

Басқарманың орындаушысы
 

   

 

 

 

 

 

 

 

көрсетілетін қызметті 
алушының банктік 
есепшотына тиесілі 

бюджеттік 
субсидияларды аудару 
үшін төлем шоттарын 

дайындайды және 
қазынашылықтың 

аумақтық бөлімшесіне 
жолдайды 

түзетілген  және 
толықтырылған жиынтық 
актіні басқармаға қайта 

ұсынады, мүмкін болмаған 
жағдайда -  қайтарып беру 

себептерін жазбаша 
көрсете отырып, 

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті алушыға 

қайтарады 

деректер сәйкес келген 
жағдайда бағыттардың 
басымдығын, жиынтық 
актілердің келіп түсу 

хронологиясын сақтай 
отырып, тиесілі 
субсидиялардың 

көлемдерін көрсете 
отырып облыс бойынша 

жиынтық актіні 
қалыптастырады 

жиынтық актіні 
журналға тіркейді, 

жиынтық актіні барлық 
деректердің болуы және 
толықтығы тұрғысынан 

қарайды және сәйкес 
келмеген жағдайда 

көрсетілетін қызметті 
берушіге пысықтауға 

қайтарады 

2 жұмыс күні 
ішінде 2 жұмыс күні 

ішінде 

мал 
шаруашылығының 
өнімділігін және 

өнім сапасын 
арттыруға арналған 
бағыттар бойынша 

көрсетілетін 
қызметті 

алушылардың 
өтінімдерін 
қарастыру 

қорытындылары 
жөніндегі ақпаратты 

дайындайды және 
көрсетілетін 

қызметті берушіге 
жолдайды 

Басқарманың 
орындаушысы  

1 жұмыс күні 
ішінде 

2 жұмыс күні 
ішінде 

3 жұмыс 
күні ішінде 

Көрсетілетін қызметті 
беруші 

өтінімдерді қарау 
қорытындылары 

жөніндегі 
ақпаратқа сәйкес 

субсидиялау 
туралы 

хабарламаны  
тіркейді және  
көрсетілетін 

қызметті алушыға 
береді 

ақпарат 
алған күні 
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 кестенің жалғасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде: 
 
 

   

Басқарма 

 

Басқарманың 
орындаушысы  

 

Басқарманың 
орындаушысы 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

деректер сәйкес келген 
жағдайда бағыттардың 
басымдығын, жиынтық 
актілердің келіп түсу 

хронологиясын сақтай 
отырып, тиесілі 
субсидиялардың 

көлемдерін көрсете 
отырып облыс бойынша 

жиынтық актіні 
қалыптастырады 

түзетілген  және 
толықтырылған 
жиынтық актіні 

басқармаға қайта 
ұсынады, мүмкін 

болмаған жағдайда -  
қайтарып беру 

себептерін жазбаша 
көрсете отырып, 

құжаттарды 
көрсетілетін қызметті 
алушыға қайтарады 

жиынтық актіні 
журналға тіркейді, 

жиынтық актіні 
барлық деректердің 

болуы және 
толықтығы 

тұрғысынан қарайды 
және сәйкес келмеген

жағдайда 
көрсетілетін қызметті 
берушіге пысықтауға 

қайтарады 
2 жұмыс 

күні ішінде 3 жұмыс күні 
ішінде 

2 жұмыс күні 
ішінде 

көрсетілетін 
қызметті 

алушының банктік 
есепшотына 

тиесілі бюджеттік 
субсидияларды 

аудару үшін төлем 
шоттарын 

дайындайды және 
қазынашылықтың 

аумақтық 
бөлімшесіне 
жолдайды 

Басқарманың 
орындаушысы  

 

Көрсетілетін қызметті 
беруші 

1 жұмыс күні 
ішінде

мал 
шаруашылығының 

өнімділігін және өнім 
сапасын арттыруға 
арналған бағыттар 

бойынша өтінімдерді 
қарастыру 

қорытындылары 
жөніндегі ақпаратты 

дайындайды және 
көрсетілетін қызметті 
берушіге жолдайды 

2 жұмыс 
күні ішінде 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің 

орындаушысы 

Мемлекеттік 
корпорация 
қызметкері 

өтінімдерді 
қарау 

қорытындылары
жөніндегі 

ақпаратқа сәйкес 
субсидиялау 

туралы 
хабарламаны  
тіркейді және 
Мемлекеттік 
корпорацияға  

жолдайды 

субсидиялау 
туралы  

хабарламаны 
тіркейді және  
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға не 

оның өкіліне 
береді 

ақпарат 
алған күні  

15 минуттан 
аспайды 
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мерей

Қызметін қанша бір жерден 
білік тілікпен атқарып жүрсе де 
жұрт назарынан таса қала беретін 
талай кісіні көрдік. Өйткені олар 
сол қызмет бабынан әрі аспайды. 
Тапсырманы орындайды, тәртіп 
бұзбайды, өзгенің мүддесіне өз жа-
нынан қосатын қолқайыры болмай-
ды. Біз айтқалы отырған адам олар-
дан мүлде бөлек. Ерекше, еркін, 
елшіл, көп тің мұқтажын жеке 
қажетінен жоғары қоятын жан. 
Әсіресе оның туған жеріне деген 
перзенттік сүйіспеншілігі әркімде 
жоқ бір биіктік. Жолығысқан 
адамының жадында қалып қоятын 
жақсы қасиеттері бір төбе. 

* * *
Муфтулла келіпті дегенде елең 

ете қалдым. Аралға келіпті дегенін 
неше мәрте естісем де, кездесудің 
бір сәтін түсіре алмағанмын. По-
ездан түсе табаны жерге тиісімен 
дүние есігін ашқан қасиетті мекені 
Ауан мен Ақбастыға тартады екен. 
Ата-ана, аруақ қонған бабалар ба-
сына тағзым етіп, құран оқиды. Со-
сын теңіздің төсінде солығын ба-
сып, ақ толқындардың жалына 
алақанын төсеп, моторлы қайықпен 
зырылдап жүреді дейді. Тіпті жора-
жолдастарының жайған дастарха-
нынан нан ауыз тигені болмаса, 
жантайып жатуға уақыт таппайтын 
көрінеді. 

Сол Муфтулла «Пай, пай, көк 
теңізімнің саф ауасы-ай, көкем 
көзін жүздірген айдын шалқарым-
ай!» деп рахат күйге мас болып 
келе жатса, толқындардың үстінде 
керегесі керілген алты қанат ақ үй 
қалқып жүр екен. Жағада емес, тура 
көк теңіздің төрінде.

 – Ау-у, бұл не ғажап?! – деп 
қайықтан түсе қалып, ішке енсе, 
төсек жаюлы, қазан асулы, са-
зан балығының сорпасы бұрқ-бұрқ 
қайнап жатыр. 

– Ә-ә, қолға түстің бе? – деп 
су астына жасырынған Қорғанбек 
Едігеев құрдасы шыға келіп, ой-хой, 
құшақтары айқаса кетіпті...

Бұл бір ел аузында жүрген 
әңгіме. Ел-жұрт осылайша жақсы 
көрген адамын аңыз кейіпкеріне ай-
налдырып жібереді.

* * *
Ал, сонда мұншама құрметті 

Муфтулла Дабыловты кім дейсіз 
ғой? 

Өзімізге мәлім өмірбаянын ай-
тып өтейік. Ол – ақбас Аралдың 
қиян түбегіндегі Ауан-Ақбасты 
топырағының тумасы.  Жас кезінде 
Қазалы ауыл шаруашылығы техни-
кумын бітірген. Әскер қатарында 
болып келген соң, яғни, 1964 жылы 
Алматы үй құрылысы комбинатына 
мамандығы бойынша жұмысқа ор-
наласып, ауызша «Нархоз» деп ата-
латын ауылшаруашылығы инсти-
тутының кешкі бөлі міне оқуға 
түскен. Күндіз жұмыста, кешкілік 
студент. 1970 жылы «Нархоздан» 
эко  номист деген диплом алып 
шыққан. Сонан соң Алматы үй 
құрылысы комбинатына мамандығы 
бойынша жұмысқа орналасты. 
Комбинаттың есігінен кіргеннен-ақ 
қоғамдық іске белсенділігі танылған 
Муфтулла 1968 жылы комбинаттың 
бастауыш комсомол ұйымының 
хатшылығына, 1975 жылы партком 

хатшысының орынбасарлығына, 
1979 жылы кәсіподақ ұйымының 
төрағалығына сайланады. Сапа-
лы жұмысымен, салиқалы мінез-
құлқымен көзге көрініп, қызметінде 
сатылап көтерілген ол 1985 жылы 
комбинат директорының  бірін ші 
орынбасарлығына таға йын далады. 
Нарық заманы келіп, үлкен ком-
бинат екіге бөлінгеннен бері де 
М.Дабылов сол баяғы вице-прези-
дент қызметінде болды.

Көрдіңіз бе, сөйтіп бө тен ор та-
ға түстім демей, ақыл-парасатымен 
алға шы ғып, талғам-та разыларын 
алдына ұстап жүретін алма тылық-
тардың өзін мойындата білген. 
«Жүзден – жүйрік, мыңнан – тұл-
пар» дегеніңіз осы. Тұлпар ғой, біз-
дің Муфтулла! 

– 1964 жылы комбинатта 600-
ден астам адам еңбек етсе, оның 120-
сы ғана өзіміздің қаракөздер еді, – 
депті Муфтулла бір басылымға бер-
ген сұхбатында, – Содан әй-шәйға 
қарамай,  Арал, Қазалыдан, Өскемен, 
Семей, Алматы облысының барлық 
аудандарынан жұмысшы ала бас-
тадық. Шашырап жүрген қазақ 
жастарын құрылысқа тарттық. 
Жұ  мысқа алғасын жатақханаға ор-
наластырдық. Уақыттарын ұтым ды 
пайдалану үшін техни кумдар мен 
институттардың кеш кі бөлімдерін 
комбинат тың өз ішінен аштық. 
Жалпы, Алматының қазақтануына, 
қазақ жастарының өз астана-
сында басым болуына тікелей 
кірістік. Соның нәтижесінде 1980 
жылдары кәсіпорындағы қазақ 
жастарының саны 6 мыңға жеткенін 
мақтанышпен мәлім етемін.

Муфтулланың осы сөзінен-ақ 
оның ұлтжандылығы көзге ұрып 
тұр. Осы жерде бағана әңгіме ба-
сында мысал үшін айтылған  адам-
дар  болса, олар осындай жұмысқа 
бас қатырар ма еді?! Байқап қарасақ, 
сұхбаттағы сөздің «аштық», «кіріс-
тік» деп көпше түрде айтылып 
тұрғаны болмаса, бұл игілікті іс 
Муфтулланың тікелей бастамасы-
мен жүзеге асқан болатын.

Сонымен бірге,  Алматы үй құ-
рылысы  комбинаты республи кадағы 
ғана емес, Одақтағы ірі жұмыс 
орны болатын. Комбинат Алматы-
дан басқа Қаратауда, Жаңатаста, 
Жамбылда, Целиноградта, Гурьев-
те, Талдықорғанда, Түркістанда, 
Ташкентте, Чарджоуда, тіпті 
мұхит асып, Сантьягода, Кубада 
құрылыстар жүргізгенін білеміз. 

Тек құрылыс ғана ма?! Әлеуметтік 
салаларда да ілгерілеушілік болды. 

Комбинатта құрылысшы қыз-
дар дан жа сақ талған волейбол ко-
мандасы бар-ды. Талантты, жалын-
ды жастар кілең. Бірақ пәлен дей 
нәтижеге қол жеткізе алмай жүрді. 
Муфтулланың спортқа да бейімі 
жақсы болатын, оның үстіне ел на-
мысы десе, арқасы қозып тұратын 
мінезі бар. Осыны білетін жо ғары 
басшылары. «Өзің кәсіп одаққа 
төрағасың, әрі спорт қа икемің бар, 
команданы қолыңа ал, көрсет, 
жарқырат!» дейді. Муфтулла білек 
сыбанып, осы іске кірісіп кетеді. 
Жұмыс үстіне жұмыс қосып ал-
дым демейді, қолы қалт еткен 
уақытының бәрін командамен бірге 
өткізеді. Команданың әр мүшесін 
баласындай көріп, басынан си-
пап баптайды. Тынымсыз еңбектің 
нәтижесінде комбинаттан құрылған 
волейбол командасы екі жыл ша-
масында ойын кестесімен жоғары 
топқа шығып, 1981 жылы КСРО 
чемпионы атанады. 1982-1983 жыл-
дары, екі жыл қатарынан Еуропа 
чемпионы кубогын жеңіп алады. 
Осы командамен бірге Муфтолла 
әлемнің 17 мемлекетінің дәм-тұзын 
татыпты. 

Осылайша, бапкер Муфтулла-
ның шапанынан шыққан ком-
бинат командасы 1979-дан 1992 
жылға дейін құрылысшылардың 
қарамағында болады да, одан әрі 
спорт және туризм министрлігіне 
өтеді.

Иә, мақтана, марқая айтатын 
естелік. Енді мына жайға құлақ 
түріңіз. Муфтулла Дабылов 1971 
жылдан, яғни комсомолдың хат-
шысы кезінен бері Алматы қалалық 
және аудандық мәслихаттарына 
28 жыл депутат болып сайланған. 
28 жыл! Және бұл сол кездегі 
астаналық қала мен оның ауданда-
рында ғой. Соншама жыл халықтың 
жоғын жоқтап, мұңын мұңдап, 
ішінен ілініп тұратын қаншама ме-
кеме, ұйымдардың есігін айқара 
ашты. Мекеменің ғана емес, бар-
ша халықтың мүддесін жоғары 
мінберден айтып, қанша жанның 
алғысын алды десеңізші!

Мына әңгімені тыңдасаңыз да 
Муфтулла ның жайсаң болмысына, 
ерекше адамилығына ене түсесіз. 

– Алматыға алғаш барып, оқу-
ға түскеннен кейін жатақхана ал-
ғанша алты ай бойы  Муфтулла 
ағайдың үйінде болдым, – депті 
бүгінгі Қызылорда облыстық 
мәсли хатының депутаты  Имамадин 
Оңғарбаев аға-жеңгеге разылық 
ниетпен, – Көлемі шағын пәтерде 
өздерімен бірге Халима жеңгейдің 
екі сіңлісі және біз, екі жиен 
жаттық. Келім-кетім кісі де көп. Ел 
жақтан келетін адамдардың аялда-
масы да осы үй. Қазір ойлап отыр-
сам, көлемі 25-30 шаршы метр ғана 
болатын сол пәтер осынша адамға 
тарлық қылады екен-ау. Бірақ соның 
тарлығын бір сезбеппіз. Бәлкім, бұл 
өмірінде қабақ шытпайтын Халима 
жеңгейдің кеңдігі шығар. Уақытылы 
үйге келмей қалсақ, телефондап 
іздеп жатады. Келіп-кететін қонақ 
емес, сол үйдің баласындаймыз. Не 
деген бекзат жандар еді!

* * *

Бірде Муфтулла Ақбастыға кел-
се, шипалы қайнар атқылап тұр 
дейді. Палаткаларын жайып тас-
тап, суға түсіп жатқандар көп-ақ. 
Сол жолы Муфтулла копператив 
басшысы Зияғаладин Өтеновпен 
жолығыпты. Екеуара әңгіме былай 
өрбіпті.

 – Әй, жиен, бері кел, – депті 
көр ген жаңалығына көзі қуанған 
Муфтулла, – мына қайнардың ба-
сына шағындау болса да қонақ үй 
тұрғызбадыңдар ма?

 – Енді, нағашы-еке...
 –Айта бер, қысылма, – дейді 

Мұф текең. 
– Құрылыс материалы да, 

жиһазы да жетіспей тұр-ау!
– О жағын менен күт, тағы нең 

бар?
– Аралдың экологиялық зар-

дабынан хабардарсыз. Әсіресе 
балаларға қиын-ақ. Сіз басқаратын 
комбинаттың қарауында пансионат 
та, пионер лагері де, демалыс үйі 
де бар деседі. Жылма-жыл аралдық 
жүз баланың демалуына жағдай 
жасасаңыз...

– Алматыға барғасын ойласып, 
қорытын дысын айтармын, – депті 
сонда  Муфтулла. «Жоқ» демепті. 
Тіпті сондай ұсыныстың айтыл-
ғанына қуанып қалған сыңай таны-
тыпты.

Көп ұзамай құрылыс шикізат-
тары мен жиһаз  жабдықтары да 
жетіпті. «Туған жерінің бір ауыз 
сөзін бір вагон жүк қылған Мұф-
текең-ай» деп жұрт алғысын жау-
дырыпты. Сонан соң аудан коопе-
раторлары кәсіподағының төрағасы 
К.Күмісов пен З.Өтенов екеуі 100 
баланы 5 жыл қатарынан Алатаудың 
аясында жиырма төрт тәулік 
демалуға жіберіп тұрды. Ақысыз, 
пұлсыз, тегін. Жас өскінге осындай 
қамқорлық жасаған Муфтулланың 
есімі ел аузында күн сайын айтылса, 
ол орынды, әрине. Ал, асыл туған 
азаматтың Құлата мен Жылқаман 
бабаның, басқа халықтық тұлғаға 
айналған әкелеріміздің аруағына 
ас берілгенде достарымен бірге 
Аралға келіп, қаржылай демеушілік 
жасағаны туған жері мен аталарына 
деген құрметінің тағы бір дәлелі.

* * *
Муфтулланың жұбайы, марқұм 

Халима Шайғани қызы  медицина 
қызметкері, ғылым  кандидаты, 
Орал облысының қызы  болатын. 
Сондықтан, Оралдан шыққан қазақ-
тың ақиық ақыны Қадыр Мырза Әлі 
Муфтуллаға арнап өлең де жазған. 
Мұфтекеңнің жақсы қасиеттерін, 
жайсаң болмысын саралай түскен 
ақын сөз түйінін:

«...Жасамады биіктік саған 
аспан,

Жеңе аласың жаманды 
жағаласқан.

Сұлтан жігіт, керемет супер 
күйеу,

Қазақ болу мүмкін бе, бұдан 
асқан? – 

деп қайырыпты.
Сірә, осыдан артық айта алмас-

пыз да.
Міне, ер мінез Муфтулла есімі-

нің ел аузынан түспейтін сыры 
осындай. 

Шәкірат 
ДӘРМАҒАНБЕТҰЛЫ,

дербес зейнеткер.
Арал ауданы.

ЕЛ АУЗЫНДАҒЫ ЕР МІНЕЗ
немесе Муфтулла Дабылов туралы сыр

Камералық оркестр «Құрмет» 
ордені және «Мәдениет саласы-
ның үздігі» төсбелгісінің ие гері  
Кеулім жай  Ботабаевтың  ди ри -
жерлік етуімен әлемдік клас си-
калық  музыканттар В.Моцарт,  
И.Бах,  шет ел және қазақ компо-
зиторлары А.Пьяцолло, Г.Динику, 
Д.Пуччини, Л.Андерсон А.Сер ке-
баев,  Л.Хамиди, Х.Сетеков тар-
дың  шығармаларын орындады.

Оркестр солисі Мақсат Ма-
құл беков Д.Пуччинидің «Туран-
дот» операсынан Калафтың ари-
ясын орындаса, Л.Хамидидің 
«Қазақ вальсі» әнін  Сыр бұлбұлы 
Самал Байсейтованың  орын-
дауында  көрермендер тамсана 
тыңдады.

Мұндай өнер кештерін филар-
мония ұжымы жиі өткізіп тұрады. 
Жаңа маусымды осы оркестрдің 
концертімен бастаған  өнерпаздар 
бұл жолы да келушілерін таң-
тамаша етті. 

А.ЖҰМАДІЛДАҰЛЫ.

КЛАССИКАЛЫҚ ӘУЕН 
ҚАЛЫҚТАҒАН КЕШ

     өнер

Биыл Алашорда автономиясының құрылғанына 
100 жыл. Алашорда республикасы советтік билікке 
жұтылып кетпегенде биыл атаулы мерейтойды 
тойлаған  болар едік. Алаш автономиясы 1917 жылы 
Орынбор қаласында өткен 2-жалпықазақ съезінде 
жарияланған. Партияның алға қойған мақсаттарының 
көбі әлі күнге дейін өзектілігін жойған жоқ. Осы орай-
да еліміздің түкпір-түкпірінде жоғары деңгейдегі іс-
шаралар өткізіліп жатыр. 

Облыстық филармония ұжымының ұйымдас-
тыруымен «Ақмешіт» фольклорлық ансамблі және 
дәстүрлі орындаушылардың қатысуымен «Алаш 
атқа қонғалы, Алаша хан болғалы» атты тақырыпта 
қойылым-концерт болып өтті. 

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты бағдарламасы аясында өткен шараның шымыл-

дырығы Әділхан Қуаңбаевтың орындауындағы «Ар-
нау» жырымен  ашылды. 

Мұнан кейін ұлттық өнерімізді кеңінен наси-
хаттап жүрген «Ақмешіт» флоьклорлық ансамбль 
өнерпаздары «Көрұғлы», «Боз тайлақ», «Қоңыр», «Ба-
балар мекені – Алтай», «Ташауыз», «Қара жорға» 
және «Тентек Ақжелеңді» нақышына келтіре орын-
дап, көпшіліктің ыстық ықыласына бөленді.  Со-
нымен бірге Бақдәулет Қарғабаев, «Тұран» триосы,  
Мұхамедәлі Бекпейісов,  Бисенбек Төлеубаев секілді 
жезтаңдай әншілер әннен шашу шашты. 

Қойылым-концерт соңы «Ақмешіт» фольклорлық 
ансамблінің орындауындағы М.Сыдықовтың «Мұрат-
тың төкпесімен» қорытындыланды. 

Сара АДАЙБАЕВА.

АЛАШОРДА МЕРЕЙТОЙЫНА 
АРНАЛДЫ

Қызылорда облыстық  филармониясы Елбасының «Бола
шаққа бағдар: рухани жаң ғыру» атты бағдарламалық мақаласын 
негізге ала отырып, А.Тоқмағамбетов атындағы мәде ниет үйінде 
камералық оркестрдің  концертін  ұйымдастырды.

Қызылордада тұңғыш рет мемлекеттік 
көр сетілетін қызметтер жәрмеңкесі ұйымдас
ты рылды. Бұл шара ең алдымен аймақтағы 
шал ғай ауылдарда тұратын халыққа барлық 
мемлекеттік қызметті бір жерден алуға мүм
кіндік берді.
Жәрмеңкенің ашылу салтанатында Мемлекеттік 

қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл департаментінің басшысы Абзал Мұхимов 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер халыққа сапалы 
және қолжетімді түрде іске асырылу керектігін ерекше 
атап өтті.

– Сондықтан да бүгін жәрмеңкеге халықтың сұра-
нысы жоғары жер, білім, тұрғын үй, көші-қон сияқты 
салалар бойынша қызмет көрсететін уәкілетті органдар-

ды қатыстырып отырмыз. Бұл шара алдағы уақытта да 
жалғасын табады, – деді ол.

Жәрмеңкеге халықтың сұранысы жоғары жер, 
әлеуметтік, білім, тұрғын үй, сәулет және құрылыс, 
АХАЖ, әділет, салық, көші-қон салалары бойынша 
қызмет көрсететін уәкілетті органдары, Халыққа қызмет 
көрсету орталығының және «Қазпошта» АҚ Қызылорда 
облысы бойынша филиалы қатысты. 

Айта кетейік, шараға 200-ге жуық тұрғын келіп, 
қажетті қызметтер мен кеңес алды. Сонымен қатар ҮЕҰ 
өкілдерімен бірлесіп, қоғамда сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениетті қалыптастыру мақсатында қоғамдық 
қабылдау өткізіп, азаматтарға әдістемелік көмек көр-
сетілді. 

Шынар БЕКБАН.

АУЫЛ ТҰРҒЫНДАРЫ ҮШІН 
АЙТУЛЫ ЖӘРМЕҢКЕ

Өткен жексенбіде «Қайсар» өз алаңында «Аты-
рауды» қабылдап 4:1 есебімен ойсырата жеңді. Бұл 
қызылордалық команданың биылғы маусымдағы өз 

алаңындағы соңғы ойыны болатын. Осылайша олар 
Сыр жанкүйерлеріне жарқын қуаныш сыйлады.

Жергілікті стадионның қосымша алаңына шық-
қан қос команда арасындағы ойын ә дегеннен тар-
тысты басталды. Стойчо Младенов шәкірттері то-
лассыз шабуыл ұйымдастырды. Бірақ қарсыластың 
осал тұсын табу оңайға соққан жоқ. Алғашқы минут-
тардан қорғаныста жатқан атыраулық команданың 
тек 20 минуттан кейін ғана ойынына өзгеріс ене 
бас тады. Осылайша «Қайсарға» алғашқы соққысын 
бағыттады. Қос команда алмакезек шабуылдап, 
бірінші таймның соңында есеп ашылды. «Атырау» 
командасының ойыншысы Новица Максимович 
доп ты алыстан бағыттап, төреші қосқан бір минут-
ты тиімді пайдаланып кетті.

Екінші таймда «Қайсар» белсенділік таныт-
ты. Өз алаңындағы маусымның ақырғы ойынын-
да жанкүйерлер алдындағы жауапкершілікті сезінді 
ме, әлде бапкер басқаша нұсқау берді ме, әйтеуір 

«Қасқырлар» қателікке бой берген жоқ. Екінші 45- 
минутта төрт бірдей гол салды. Алдымен Аржанов-
тан пас алған Байжанов гол салса, 10 минуттан соң 
Аржановтың өзі гол авторы атанып, команданы алға 
шығарды. Матч соңына қарай Матиас Курьор дубль 
жасап, жанкүйерлер қуанышын еселеді.    

Қазір «Қайсар» ұзақ уақыттан бері тұрақтап кел-
ген 6-орынынан 7-ге сырғыды. Өзінен кейін «Аты-
рау» тұрса, қарағандылық «Шахтер» жергілікті 
топ тың алдына шығып кетті. Ендігі екі ойынын 
сыртта өткізетін қызылордалық команда алдымен 
Оралға қонаққа барса, одан кейін Таразда маусымды 
қорытындылайды. Биылғы маусымды қарқынмен 
бастаған «Қайсардың» турнирлік кестедегі қазіргі 
орны көңіл түсіретіндей емес. Олар осындай жеңісті 
ойындарын жалғастырар болса, кестеге өзгеріс енгі-
зеді. Тіпті, соңғы екі матчта жеңіске жетсе, Еуропа 
лигасында ойнауына да мүмкіндік туады.

М.ЖАСҰЛАН.

«ҚАЙСАР» ЖАРҚЫН ЖЕҢІС СЫЙЛАДЫ
     спортЖеке қаржылық бастама бойынша 

мемлекеттік-жекешелік әріптестік 
жобасына қызығушылық 

білдірушілер бойынша сұраныс 
білдіру туралы хабарлама

«Қызылорда облысының білім басқармасы» мемле-
кеттік мекемесі «Мемлекеттік жекешелік әріптестік жо-
баларын жоспарлаудың және іске асырудың кейбір 
мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық эко-
номика министрінің м.а. 2015 жылғы 25 қарашадағы № 
725 бұйрығы негізінде «мемлекеттік-жекешелік әріптестік  
жобаларын жоспарлауды іске асырудың кейбір мәселелері 
туралы» жобасын іске асыруға жеке қаржылық бастама 
бойынша қызығушылық білдірушілер бойынша сұраныс 
білдіретіндігін хабарлайды. Жалағаш ауданы Таң ауылдық 
округіндегі 90 орындық балабақша құрылысын  ашу.

1. Жобаның мақсаты:  1  жастан 6 жасқа дейінгі мек-
тепке дейінгі оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті 
білім беру стандарттарының бағдарламалары мен оқу жос-
парлары арқылы баланың жас және дербес ерекшеліктерін 
ескере отырып, оның тұлғалық қалыптасуы мен дамуын  
жетілдіру;

2. Жобаның техникаэкономикалық талаптары: 
1) Объектінің орналасқан орны – Жалағаш ауданы Таң 

ауылдық округі;
2) Жер учаскесінің алаңы: 0,3488 га.
3) Жалпы алаңы 1046,4 ш. м.
4) Құрылыс ауданы  615,7 ш. м.
3. Басты көрсеткіштері: 
- Мектепке дейінгі балаларды оқыту және  тәрбиелеу;
- барлық қызмет түрлерінің гармониялық негізінде 

бала ның тұлғалық дамуы;
- мектепке дейінгі жастағы балалардың физикалық 

және психикалық денсаулығын қорғау және ілгерілету, 
оларды салауатты өмір салтының құндылықтарына тарту.

- мектепке дейінгі білім берудегі денсаулық сақтау 
тех нологиясы арқылы балалардың денсаулығын сақтау 
және жақсарту, олардың мүдделерін қанағаттандыру, 
азаматтық, ұлттық құндылықтарға тарту негізінде дағ-
дыларын дамыту;

- мектепке дейінгі балалардың бастамасын, қызығу-
шылығын, еркіндігін және өзінің шығармашылық өзіндік 
жетілдіруі дағдыларын дамыту;

- балалардың мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеудегі 
білім беру бағдарламаларын меңгеруі үшін жағдай жасау;

- бес (алты) жастағы балаларға мектепке дейінгі 
дайын дықты қамтамасыз ету;

- тәрбиеленушілердің  ата-анасымен тығыз байланыс-
та болуы қажет.

4. Байланысу деректері: 
«Қызылорда облысының білім басқармасы» мемле-

кеттік мекемесі, тел 8/7242/ 605460, электронды  пошта: 
e.alpisbaev@korda.gov.kz жауапты орындаушының А.Т.Ә. 
Жоспарлау және есеп жүргізу бөлімінің бөлім басшысы  
Е.Алпысбаев.

5. Жоба ұсынысын берудің түпкілікті мерзімі: бұқа-
ралық ақпарат құралдарында конкурс өткізу туралы ха-
барландыру орналастырылған күннен бастап 30 (отыз) 
күнтізбелік күн.

МЕМЛЕКЕТТІК қоЛДАУДЫ 
ТиІМДІ пАЙДАЛАНАЙЫқ

Биыл Мемлекет басшысы өзінің 
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: 
жаһандық бәсекеге қабілеттілік» 
атты Жолдауында аграрлық сектор 
эко но миканың жаңа драйверіне ай-
налу керектігін атап өтіп, осы саланы 
дамыту бағытында алдымызға нақты 
міндеттер қойған болатын.

Осыған байланысты,  Елбасы тап-
сырмасын іске асыру  барысында 
облыста бірқатар жұмыстар атқа-
ры луда. Яғни, аграрлық саланы мем-
ле кетіміздің тұрақты қолдауының 
арқасында, өңірі міздің ауыл шаруа-
шылығы саласы жылдан жылға қар-
қынды дамып келеді.

Сондай қолдаудың бірі ауыл 
шаруа  шылығы тауарларын өндіруші-
лер ге су беру бойынша көрсетілетін 
қыз меттердің құнын субсидиялау бо-
лып табылады.

Ағымдағы жылы Ауыл шаруашы-
лығы тауарларын өндірушілерге 
су беру бойынша көрсетілетін қыз-
меттердің құнын  субсидиялау қағи-
дасына сәйкес 161,1 млн теңге 
қара лып, шілде айынан бері ауыл 
шаруа шылығы тауарын өндірушіле-
ріне субсидия төлене бастады. Бүгінгі 

күнге барлығы 325 шаруашылықтан 
947 өтінім қабыл данып, 92,4 млн 
теңгесі игерілді. Бұл өз кезегінде, 
бөлінген қаржының 57,3 пайы-
зын құрылымдар өтінімдерді өте 
баяу тапсыруда екендігін білдіреді. 
Алайда, субсидиялау мерзімі тек 
қазан айының соңына дейін ғана 
болғандықтан, ауыл шаруашылығы 
басқармасына құжаттарды жедел-
детіп тапсыруларыңыз қажет. 
Сон дықтан, ауыл шаруашылығы 
 та уар ларын өндірушілерге су беру 
бойын ша көрсе тілетін қызметтердің 
құнын субси диялауға құжаттарды 
көрсетілген мер зім ішінде тапсы-
рып, мемлекеттік қол дауды тиімді 
пайдалануға шақы рамыз.

Қосымша мәліметтерді облыстық 
ауыл шаруашылығы басқармасынан 
алуға болады. Байланыс телефоны: 
60-54-42, Электронды адрес: usx@
korda.gov.kz

Ж.МҰСТАЯПОВ, 
облыстық ауыл 
шаруашылығы 

басқармасының егіншілік және 
өсімдік қорғау бөлімінің 

бас маманы. 

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ 
Мемлекеттік қызметшілердің  мемлекеттік қызметі және Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл туралы Заңнамаларының және Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қызметшілерінің «Әдеп» кодексі талаптарының бұзылуына жол бермеуі және оның 
алдын алу мақсатында Қызылорда облысының жолаушылар көлігі және автомобиль 
жолдары басқармасында 8 /7242/ 60-54-76 «Сенім  телефоны» жұмыс істейді.  

Қызылорда облысының жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары басқармасы басшысының және 

басшы орынбасарларының жеке және 
заңды тұлғаларды қабылдау кестесі

Аты-жөні Лауазымы Қабылдау 
күндері

Қабылдау 
уақыты

Байланыс 
телефоны 
(алдын ала 

жазылу). 
Анықтамалық 

бөлме №

Сенім 
телефоны

Әбдіқалықов 
Ержан 
Қыпшақбайұлы

Басқарма 
басшысы

Әр аптаның 
жұма күні

11:00-ден   
13:00-ге 

дейін

8/7242/
60 54 76

№447 бөлме

8/7242/
60 54 76

Әбсұлтанов 
Қайрат 
Байғабылұлы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Әр аптаның 
дүйсенбі, 
сәрсенбі 
күндері

11:00-ден   
13:00-ге 

дейін

8/7242/
60 54 76

№447 бөлме

8/7242/
60 54 76

Жаңабаев 
Ерлан 
Мақсотұлы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Әр аптаның 
сейсенбі, 
бейсенбі 
күндері

16.00-ден
19:00-ге 

дейін

8/7242/
60 54 76

№447 бөлме

8/7242/
60 54 76


