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Облыс әкімі Қырымбек Көшербаев осы 
жатақханадан қоныс аударған тұрғындарға 
пәтер кілтін табыстап, Ұлыстың ұлы күні 
қарсаңындағы қуаныштарымен құттықтады.

– Бүгін біз жасампаздық мерекесі – 
Наурыз мейрамы қарсаңында қала тұрғын
дарына мерекелік тарту ретінде кезекті 
тұрғын үйді пайдалануға бергелі тұрмыз. 
Комиссия қорытындысымен «Титов» шағын 
ауданындағы №32 жатақхана апатты деп 
танылып отыр. Жаңа қоныстарыңыз құтты 
болсын! Іші сәбидің күлкісіне толып, құт
берекелі мекендеріңізге айналсын! Жалпы, 
тұрғын үй құрылысы саласындағы ең 
үлкен жетістігіміз  2017 жылдан бастап 
Қызылорда қаласының бас жоспарына 
сәйкес Сырдария өзенінің сол жағалауынан 
жаңа қаланың құрылысын бастадық. 
Биылғы мерейлі жыл – Елордамыз – Астана 

қаласының 20 жылдығы мен Қызылорда 
қаласының 200 жылдығына орай Қызылорда 
қаласының сол  жағалауындағы жаңа тұрғын 
ауданды пайдалануға береміз», – деді аймақ 
басшысы.

Жаңа пәтер иелерінің қатарында зейнет
керлер, бюджеттік сала қызметкерлері, 
көпбалалы және аз қамтылған отбасылар 
бар.

Тұрғын үйге қол жеткізген Раиса 
Ержанова да бүгінгі күннің қуанышын 
келе жатқан ұлы мерекенің шарапатына 
балайтынын айтып, ел ағаларына риза
шылығын білдірді.

– Бізге жаңа үй аласыздар дегенде 
сенбегенбіз. Мәселеміз бір апта ішінде 
шешілді, яғни, 143 отбасы бүгін қоныс 
тойларын тойламақ. Жылдам шара 
қабылдағандарыңыз үшін үлкен рахмет, 

қуанышымызды сөзбен айтып жеткізу мүмкін 
емес. Көршілерімді қоныс тойларымен, 
барлық жерлестерімді «Қауышу» күнімен 
шын жүректен құттықтаймын! – деді 
Р.Ержанова.

Айта кету керек, «Нұрлы жер» 
бағдарламасы арқылы «Дәнекер», «Орион 
ЛТД» және «Астана сервис» серіктестіктері 
арқылы тұрғызылған бұл үйлер 2 және 3 
бөлмелі пәтерлерден тұрады. Құрылыс 
барысында үйлердің сапасына ерекше 
мән берілген. Инженерлік инфрақұрылым 
дамы ған. Аулада балаларға арналған ойын 
алаңы қарастырылған. Жақын жерде қала
ның кез келген нүктесіне баруға болатын 
автобус аялдамасы бар. Көп ұзамай жаңа 
тұрғын ауданнан мектеп, балабақша, сауда 
орталығының құрылысын жүргізу де 
жоспарланып отыр. 

Соңғы 5 жылдықта аймақтағы құры
лыстың қарқынын ел біледі. Осы жылдар 
аралығында 7000ға жуық отбасы тұратын 
14 шағын аудан салынды. Сондайақ, 
Сырдарияның сол жағалауында жаңа қала 
құрылысы басталды. Онда тұрғын үйлер, 
«Болашақ» университетінің студенттер 
қалашығы, Жастар ресурстық орталығы, 
«Рухани жаңғыру» орталығы, балабақша 
және Неке сарайы орналасатын болады. 
Одан бөлек, жақын арада 3 шағын ауданның 
инженерлік инфрақұрылым нысандары мен 
«Батыс ЕуропаБатыс Қытай» көлік дәлізіне 
апаратын «Шіркейлі» арнасынан өтетін 
көпір құрылысы басталмақ.

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы» 

Б. ЕСЖАНОВ. (сурет).

ҚОНЫСТОЙ

Күні кеше 143 отбасы Жаппасбай батыр көшесінде орналасқан жаңа көпқабатты үйден бас
пана алды. Бұған дейін олар комиссия қорытындысымен апатты деп танылған «Титов» шағын 
ауданындағы жатақханада тұрған болатын. Естеріңізге сала кетейік, 28 ақпан күні «Титов» шағын 
ауданында орналасқан көпқабатты жатақхананың адам тұрмайтын бір бөлігі құлаған болатын. Осы 
оқиғадан кейін қала көлемінде орналасқан 22 жатақхананың жағдайын зерттеу үшін арнайы комиссия 
құрылды. Комиссия қорытындысы 12 наурыз күні жарияланды. Тексеруден өткен 22 жатақхананың 
3і техникалық жағдайы жақсы, 18і қанағаттанарлық, бірақ жөндеуді қажет ететін, ал «Титовтағы» 
№32 жатақхана апатты деп танылған болатын. 

ЖАТАҚХАНА ТҰРҒЫНДАРЫНА  
ЖАҢА ПӘТЕР

ОСЫДАН ОТЫЗ 
ЖЫЛ БҰРЫН...

1988 жылы 30 наурыз 
күнi Алматыдағы М.Горький 
атындағы демалыс паркiнде 62 
жылдық үзілістен кейін Наурыз 
мейрамы қайта тойланды. 
Мерекеге жиналған жүз мыңдай 
адам «Наурыз тілек»,  «Наурыз 
бата» рәсімдерін, «Батырлар 
шеруін», «Алдар көсе», «Тазша 
бала» ертегілерінен үзінділер, 
«Алтыбақан», «Тең көтеру», 
«Жаяу жарыс», «Арқан тартыс», 
«Бағанаға өрмелеу» сияқты 
ойындарды тамашалады.  Өлгені 
тіріліп, өшкені жанған елдің 
қуанышында шек болмады. 
Үш жылдан соң Қазақстан 
тәуелсіздікке қол жеткізіп, ұлттық 
мерекесін күнтізбеге қызылмен 
белгіледі. Осылайша соңғы 30 
жылда Наурыз қазақпен бірге 
жасасып келеді. 6бет

НАУРЫЗ АЙЫ ТУҒАНДА...

Жүздесу ахуалдық орталықтың жұмысымен танысудан басталды. 
Заманауи басқарудың нақты үлгісі мен шешімі туралы облыс әкімі 
аппараты басшысының орынбасары Индира Ақжігітова аға буын 
өкілдеріне жанжақты баяндап берді. Аталған орталық 2014 жылы 
ақпараттықкоммуникациялық технологияларды қолдану мүмкіндіктерін 
дамыту мақсатында құрылған болатын. Бүгінде біздің аймақтың тәжірибесі 
өзге өңірлерге үлгі болып отыр.  Осы сәтте онлайн режимде байланысқа 
шыққан Жалағаштағы аудандық ішкі істер бөлімі ғимаратының 
құрылысын жүргізуші мердігер мекеме өкілі Асқат Жаңабергенов 
құрылыс жұмысының барысын баяндады. Оның айтуынша, жұмыстың 80 
проценті орындалған, нысан ағымдағы жылдың маусымында пайдалуға 
беріледі деп күтілуде. Осы орайда облыс әкімі орталықтан бір мезетте 
200дей құрылыс нысанының жұмысымен танысуға болатынын, жаңа 
ақпараттық технологияларды қолдану уақыт талабы екенін, сондықтан 
өңірде мектеп бітіруші түлектерді техникалық мамандықтармен қатар ІТ 
технологияларын меңгеруге оқыту үлкен басымдықпен қолға алынғанын 
айтты. Осылайша, ардагерлер орталықтың зор мүмкіндігін көзбен көрді.

Кеше облыс әкімі Қырымбек Көшербаев ахуалдық 
орталықта «Қауышу күні» мерекесіне орай  ардагерлер
мен кездесті. 

2бет

2бет

Шағын құрамдағы келіссөздер ба
ры   сында тараптар екіжақты ынты мақ
тастық мәселелерін және оны әрі қарай 
нығайту перспективаларын тал қылады.

Мемлекет басшысы екі ел ара
сындағы қарымқатынастың сенімге 
негізделгенін атап өтіп, Қазақстан мен 
Тәжікстан халықтарының достығын 
ны ғайту жолында Эмомали Рахмонның 
айрықша рөл атқарғанын айтты.

– Сіз басшылық еткен жылдар ішінде 
біз зор сенімге, ынтымақтастыққа және 
достыққа негізделген қарымқаты нас 
орнаттық. Ешқашан арамызда шеші
мін таппаған мәселе болған емес. Біз 
әрдайым, әсіресе, халықаралық дең
гейде бірбірімізді қолдап келеміз, – деді 
Қазақстан Президенті.

Нұрсұлтан Назарбаев бүгінде екі 
ел арасындағы ынтымақтастық жаңа 
кезеңге аяқ басқанын айтып, мем
лекетаралық қарымқатынастың өзек
ті мәселелерін талқылауға ниетті еке
німізді жеткізді.

– Біз сіздермен кез келген мәселені 
талқылап, шешуге дайынбыз. Сонымен 
қатар, көрші мемлекеттердің басшылары 
келе жатыр. Ертең біз үшін тағы бір 
мәрте кездесуге мүмкіндік туады. 
Биыл сіздерде су ресурстарын басқару 
жөніндегі конференция өтетінін білемін. 

Қазақстан бұл бастаманы қолдайды, – 
деді Мемлекет басшысы.

Кездесу барысында Нұрсұлтан 
Назарбаев Тәжікстан Республикасының 
Президентін «Парасат» орденімен 
марапаттады.

Э.Рахмон Нұрсұлтан Назарбаевқа 
Қазақстанға шақырғаны үшін және 
жоғары марапат табыс еткені үшін алғыс 
білдірді.

– Қазақстанға келген әр сапарымда 
Астананың келбеті жылдам өзгеріп келе 
жатқанын байқаймын. Бұл жетістік, 
ең алдымен, Сіздің дана әрі көреген 
саясатыңыздың жемісі болып саналады, 
– деді Тәжікстан Республикасының 
Президенті.

Э.Рахмон екі ел арасындағы сауда
экономикалық қарымқатынастың қар
қынды дамып келе жатқанына тоқталып, 
оны әрі қарай ілгерілете түсуге ниетті 
екенін атап өтті.

–  Тауар айналымының көлемі жөні
нен Қазақстан Тәжікстанның жетекші 
экономикалық әріптестері арасында 
екінші орынға ие. Біз елдеріміздің 
кешенді әрі стратегиялық қарым
қаты настарын нығайтуға ниеттіміз, 
– деді Тәжікстан Республикасының 
Президенті.

ПРЕЗИДЕНТ

ХАЛЫҚТАР ДОСТЫҒЫНЫҢ 
АЙҚЫН КӨРІНІСІ

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанға ресми сапар
мен келген Тәжікстан Республикасының Президенті Эмомали Рахмон
мен кездесті.

ҮЛКЕННІҢ ӨНЕГЕСІ 
ЖАСТАРҒА ЖІГЕР 
БЕРЕДІ

ІЗЕТ ПЕН ІЗГІЛІК 
БАСТАУЫ

ЖҮЗДЕСУ

Кеше елімізде «Амал» мерекесі басталды. Бұл күні 
адамдар ерте тұрып, жасы  кішілер үлкендерге арнайы 
барып сәлем береді. Көршікөлемдер  үй аралап, «Жасың 
құтты болсын!», «Жасыңа жас қосылып, ғүмырың ұзақ 
болғай!» деп тілек айтады. Қауышу күні бұрынғы өкпе
реніш кешіріліп, араздық ұмытылады, дастарқан жайып, 
асқа шақырып, келген меймандардың отбасына, ағайын
туыстарына амандықсаулық, құтбереке тілейді. Ерте
ден келе жатқан дәстүрді көбіне Батыс өңірінің халқы 
ерекше тойлайды. Биыл Сыр өңірінің халқы да атап өтті. 

Облыс орталығындағы «Сыр сүлейлері»  аллеясында 
сән түзеген салтанат «Амал келді, жыл келді!» деп аталды.

ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ 
15 наурыз 
Наурыз мерекесіне орай облыс

тық өлкетану мұражайы нда ашық 
есік күні.

Сағат 09.0018.00.
16 наурыз 
«Шалқар шабыт ме рекесі – Әз 

Наурыз!»  атты мерекелік шара 
және «Наурыз – бірлік пен із гіліктің 
бастауы» атты кітап көрмесі. 
Ә.Тәжібаев атындағы облыстық 
әмбебап ғылыми кітапханасы, сағат 
10.00.

«Армысың, Әз Наурыз!» атты 
музейлік сабақ. Облыстық тарихи
өлкетану музейі, сағат 11.00.

Білім беру ұйымдары 
мен балабақшаларда «Қош 
келдің, Наурыз!», «Ұрпақтар 
сабақтастығы» тақы рыбымен мере
келік салтанатты шаралар.

Барлық білім беру мекемелері, 
сағат 09.0018.00.

Ұлттық спорт түр лерінен сту
дент тер арасында сайыстар. Қала
лық мәдени және демалыс паркі, 
сағат 11.00.

17 наурыз  
Мереке қарсаңында тұрғын

дарды, мекеме ұжымдарын көр
кейтукөгал дандыру шарасына 
тар та оты рып, «Наурыз  Көк» тақы
рыбы мен жалпыхалықтық сенбі

ліктер, «Наурыз – тал» акциясын 
ұйымдас тыру. Қала аумағы, сағат 
09.00.

18 наурыз 
Ерікті жастарды тар та отырып, 

Ұлы Отан соғысы, еңбек және 
тыл ардагерлері, тұрмысы тө мен 
жалғызбасты азаматтарға «Арда
герлерге тағзым» атты қысқы 
мезгілден кейінгі тазалау, көркейту
көгалдандыру жұмыстарына 
жәрдем беру шаралары. сағат 10.00.

19 наурыз  
Наурыз мейрамына орай ұлттық 

спорт түрлерінен (қазақша күрес, 
асық, көкпар және т.б.) сайыстар 
ұйым дастыру, «Көктем» марафоны.
Орталық алаң, сағат 10.00.

Заманауи спорт түр лерінен 
(Вор каут, Стритбол, Скейтбол) 
сайыс  тар. Қаладағы спорт 
алаңдары, сағат 12.00.

Қала көлеміндегі «Сыбаға», 
«Жайна», «Талғат» базары кәсіп
керлерінің тұрғын дарға арналған 
сый тартуы. Қазантаев көшесі, сағат 
10.00.

20 наурыз
«Наурыз – рух тірегі» атты 

мере келік концерт. М.Ералиева 
атындағы мәде ниет үйі, сағат 10.00.

20-31 наурыз 
«Көктем лебі» тақы рыбында 

жас суретшілердің көр месі. 

Көркемсурет галереясы, сағат 11.00.
21 наурыз 
«Домбыра думан» мере келік 

шарасы. Орталық алаң, сағат 11.00
13.00.

«Жастар» кеші. Орталық алаң, 
сағат 20.0022.00.

22 наурыз 
Астана қаласының 20 жылдығы, 

Қызылорда қала сының 200 жылдық 
мерейтойлары аясында Наурыз  ме
ре кесіне арналған  мәденикөп шілік 
шара. Орталық алаң, сағат 09.00. 

АРАЛ АУДАНЫ
21 наурыз – Ұлыстың ұлы күні

не ар налған мерекелік шара. Арал 
қаласы. Орталық алаң, сағат 10.00.

ҚАЗАЛЫ АУДАНЫ 
22 наурыз – Қазалы ауданының 

тарихиөлкетану музейінің ашы
луы. Әйтеке би кенті, сағат 10.00.

22 наурыз – Наурыз мерекесіне 
арналған мерекелік шаралар. 
Әйтеке би кенті. Орталық алаң, 
сағат 11.00.

ҚАРМАҚШЫ АУДАНЫ
21 наурыз – «Наурыз тойы – ме

ре ке, салтдәстүрім – береке» тақы 
рыбында этнографиялық көр ме. 
Аудандық тарихиөлкетану музейі, 
сағат 10.00.

22 наурыз – «Армысың, Әз 
Наурыз!» атты мәденикөпшілік 
 ша ралар. Жосалы кенті. Орталық 
алаң, сағат 10.00.

ЖАЛАҒАШ АУДАНЫ 
20 наурыз – Наурыз мерекесіне 

ар налған спорттық шаралар. 
Жалағаш кенті. Орталық алаң, сағат 
10.00.

22 наурыз – «Нұрын шашқан, 
Әз Наурыз!» тақырыбында  мере
келік шара. Жалағаш кенті. Орталық 
алаң, сағат 09.00.

СЫРДАРИЯ АУДАНЫ
21 наурыз – Ұлыстың ұлы 

күніне арналған мерекелік сал
танатты шара.Тереңөзек кенті. 
Орталық алаң, сағат 10.00.

ШИЕЛІ АУДАНЫ
21 наурыз  – Наурыз мерекесіне 

арналған мерекелік шара. Шиелі 
кенті. М.Шоқай атындағы орталық 
алаң, сағат 10.30.

ЖАҢАҚОРҒАН АУДАНЫ
21 наурыз – «Мәңгілік елді мәр

те белеп нұрландырған Әз Наурыз!» 
тақырыбындағы ме ре ке лік шара. 
Жаңақорған кенті. Орталық алаң, 
сағат 09.00.

НАУРЫЗ МЕРЕКЕСІНЕ ОРАЙ 
ОБЛЫС КӨЛЕМІНДЕ ӨТЕТІН ШАРАЛАР
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Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: рухани жаң
ғыру» еңбегінде: «Латын әліпбиіне көшудің терең 
логикасы бар. Бұл қазіргі заманғы технологиялық 
ортаның, коммуникацияның, сондайақ, XXI ғасыр
дағы ғылыми және білім беру процесінің ерек
шеліктеріне байланысты», – деп өз көзқарасын ай
қын білдірген болатын. Жақында ғана «Қазақ тілі 
әліпбиін кириллицадан латын графикасына көшіру 
туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 
Жарлығы да қолданысқа енгізілді. Біз жазуымызды 
жаңғырту арқылы ана тіліміз бен қоғамдық санамызды 
жаңғыртуға зор мүмкіндік алдық.

Әліпбиімізді латын қарпіне көшіру өз ұрпа
ғымыздың болашағы үшін және бүкіл әлеммен бірлесе 
түсуімізге, ағылшын тілі мен интернет тілін жетік 
игеруімізге, ең бастысы – қазақ тілін жаңғыртуға 
жағдай туғызатындығы басы ашық басты мәселе 
екендігі барша қазақстандықтардың санасына сіңді 
ғой деп ойлаймыз.

Елбасы ендігі арада Парламент те, Үкімет те 
өз жұмыстарын тек қана мемлекеттік тілде жүргізу 
жөнінде орынды нұсқау берді. Бұл біздің қоғамның 
көптен бері күтіп жүрген зәрулі бір мәселесі болатын. 
Өйткені, мемлекеттік тілде сөйлеу және оны дамыту 
барлық деңгейдегі мемлекеттік қызметкерлердің 
басты міндеті. Елбасының осы тапсырмасы ендігі 
арада Қазақстанның барлық облыстық әкімдіктерінен 
бастап, меншік иесіне қарамастан, бүкіл мекемелерде 
жүзеге асырыла бастағаны да жөн болар еді.

Қазір қоғамды тағы да бір мәселе алаңдатып 
отыр. Латын әліпбиі қолданысқа енгізіледі деген 
әңгімеден соң, әсіресе әлі күнге дейін өз ана тілін 
жетік білмейтіндердің қауіптері күшейіп, олар өз 
балаларының болашағына алаңдап, балаларын орыс 
тілді мектептерге бере де бастады. Өйткені ертеңгі 
күні балаларын латын қарпінде оқытып, білім беруге 
үрке қарап отыр.

Латын әліпбиімен бірге кириллица қатар жүре
тіндігі біздің біртұтас ұлт болуымыздың өзіне қауіп 
төндіретіндей. Себебі латын қарпін тек қазақ тілді 
мектептерде ғана қолданатын болсақ, күні ертең 
әр атаана  балаларын өздері білетін  тілдегі, яғни 
кириллица  графикасымен  орыс тілінде жұмыс істеп 
тұрған мектептерге беруі де қазірден белгілі болуда. 
Түптің түбінде қоғамды біреулері  латын әліпбиін 
меңгерген, ал екінші топты латын қарпін білмейтін, 
тек кириллицамен ғана жұмыс істей алатын топтарға 
бөліп жібермей ме деген мәселе алаңдатады. Бұл тұтас 
бір қазақ ұлтының тағы да тілдік негізде бөлшектеніп 
кетуіне әкеліп соғатындай сезіледі.

Қалыптасып отырған осы бір жағдайға  байланысты 
және Елбасының Қазақстанның болашағы – Қазақ 
тілінде деп айтқан идеясына орай латын әліпбиін 
сол арқылы мемлекеттік тілді Қазақстанды мекендеп 
отырған барлық ұлт өкілдерінің білуі керек деп 
санаймыз. Бұл маңызды мәселені еліміздегі барлық 
диаспоралардың саналарына осы бастан сіңіретіндей 
түсінік жұмыстары жүргізілуі қажет. Өйткені, 
болашақта латын әліпбиімен жұмыс істейтін тіл – ол 
біздің қазақ тіліміз – Мемлекеттік тіл! Ал, Мемлекеттік 
тіл – барлық қазақстандықтарға ортақ тіл. 

Осыған орай, жалпы Қазақстандағы мектепке дейінгі 
білім беру мекемелерінде, яғни бүкіл балабақшаларда 
ендігі арада оқутәрбие жұмыстарының бәрі де  тек 
латын әліпбиіне  негізделген мемлекеттік тілде жүр
гізілуін ойластыруды және балабақшаларда латын 
әліпбиін  қазірден бастап  оқытып, үйретуді қажет деп 
санаймыз. Үкіметтің осы мәселеге қатысты кешенді іс
шара жасауын сұраймыз.

Сенатор Мұрат БАҚТИЯРҰЛЫ.

ДЕПУТАТТЫҚ 
САУАЛ

ҚЫЗЫЛОРДАЛЫҚТАР 
ЭЛЕКТРОНДЫ ЖОЛАҚЫМЕН 

ЖҮРУІ МҮМКІН

Болашақта қызылордалықтар қоғамдық көлікте электронды 
жолақымен жүруі мүмкін. Оның қыр-сырымен облыс әкімдігіндегі 
мәжілісте Орталық Азиядағы IBA Group компаниясының директоры 
Михаил Бунас таныстырды. 

IBA Group – Орталық және Шығыс Еуропаның 
тасымалдау қызметіндегі жетекші компаниялардың 
бірі. Автоматтандырылған бағдарламаны ең әуелі 
Минскіде әзірлеп, қолданысқа енгізген. Бүгінде 
мұндағы автобус, троллейбус, трамвай, метро мен 
қала маңындағы электричкалар аталған жүйемен 
жұмыс істейді. Жолаушылар жолақыны Mifare 
Plus технологиясының базасындағы әмбебап 
iCard смарт картасымен төлейді. Смарт картада 
оның иесіне тиесілі жеңілдіктер туралы ақпарат 
көрсетіледі. Ақшаны банк арқылы да, терминал 
арқылы да толтыруға болады. 

– Жүйеге түрлі сағатта және түрлі бағыт 
бойынша жолаушылар ағымына бақылау 
жасайтын аналитикалық бағдарлама орнатылған. 
Салонға кірген кезде бақылаушы «қояндарға» 
қулығын іске асыруға мүмкіндік бермей, 
жолақыны бақылаушы жақындағаннан кейін 
төлеуі үшін кәртішкені валидаторға жақындатып, 
оның жұмысын бұғаттайды. Тексеруді аяқтаған 
соң бақылаушы өз картасын қайтадан валидаторға 
жақындатып, бұғатын алып тастайды, – деді 
Михаил Бунас. 

Қызылорда қаласының әкімдігі қоғамдық 
көліктердегі электронды төлем жүйесін 
мемлекеттікжекеменшік әріптестік негізінде 
жүзеге асырмақ. Бұл үшін облыстық бюджеттен 
6 280 мың теңге бөлінді. Облыстық жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 
компания ұсынған нұсқаның тиімділігін 
қарастырып жатыр. 

Назерке САНИЯЗОВА, 
«Сыр бойы».

Қыстан қуатты шығып, жыл басы – 
Наурызға аман жеткен ел бірбірімен төс 
қағысып көріскен кезді қауышу күні деп 
атаған. Көрмеде ағаштан түйін түйіп, 
қиыннан қиыстырып қолөнер бұйымдарын 
жасайтын шеберлер 7 ауданнан жиналды. 
Адамға қашанда табиғи дүние қымбат. 
Жанға жақын, денсаулыққа пайдалы. 
Түйе жүнінен дайындалған табиғи 
тізеқап, белдемше, көрпелерді қазалылық  
Айдана Байдүйсенованың топтамасынан 
тамашаладық. ЭКСПО2017 көрмесінде 
Елбасының өзі бүлдіршіннің тұсауын 
кескен оюлы, киіз кілемді де арнайы 
әкеліпті. Ал меринос қойдың жүнінен 
жасалған, химикат қосылмаған, оюлы 
кілемдер мен жастықтар қызылордалық 
Қуаныш Үркінбайдың қолынан шыққан. 

Көрмеде мүмкіндігі шектеулі балаларға 
арналған «Аңсаған» бірлестігінен кел
ген кішкентай шеберлердің әдемі туын
дыларын да тамашаладық. Бірлестікте 
қазір 130ға тарта бала бар. Қазақы 
көйлекті бойжеткеннің бейнесінде жасал
ған майлық салғыш, қайыңнан ерекше 
формада жасалған киіз үй алыстан көз 
тартты. Авторы Нұржан Байжігітов пен 
Жанар Шаутеева екен. Жас жұбайлардың 
ұлттық нақыштағы бұйымдар жасауға 
деген ықыласын байқап, нағыз  қазақы жас 
отбасылардың көбейгеніне қуандық.

Көрме өткен залда жоғарыға қарасаң, 
киіз үйдің шаңырағын көргендей боласың. 
Сән мен салтанат ала келген думанды 
мереке орталықта ерекше үйлесім 
тапқан. «Азаматтарға арналған үкімет» 

мемлекеттік корпорациясы коммерциялық 
емес акционерлік қоғамының облыс 
бойынша филиалы ХҚКО департаментінің 
директоры Айнұр Шорабекқызы салт
дәстүр елге жете насихатталуы үшін халық 
көп жиналатын жерде арнайы өткізгенін 
айтты. Шараны ұйымдастырушы – 
«Қолөнер» ұлттық нақыш орталығы мен 
«Тағылым» балаларды шығармашылық 
дамыту орталығы.

Шеберлерге алғыс ретінде орындар 
тағайындалып, 19 номинация бойынша 
дипломдар табысталды. Қолөнер шебері, 
ардагер Жәнібек Махамбетов бата беріп, 
елге ырыс, бақ, береке тіледі.

Айдана ЖҰМАДИНОВА,
Жансая ҚЫДЫРБАЙ.

ҰЛТ МҰРАСЫ 
ҰЛЫҚТАЛҒАН КҮН

МӘСЕЛЕ

Көктемнің келуін бейнелейтін, Наурыз мейрамы 
қарсаңында атап өтілетін бұл мереке «Амал» немесе 
«Көрісу күні» деп те аталады. Бастауын  ғасырлардан 
алатын Наурыз мейрамын қарсы алу осы күннен басталған. 
Бұл күні ауыл тұрғындары ерте тұрып, елеңалаңнан 
бірбіріне сәлем берген. Бұрынғы өкперенішті кешіріп, 
араздықты ұмытқан. 

Кездесуде облыс әкімі аға буын өкілдерін құттықтап, 
үлкен мен кіші арасындағы рухани байланыстың 
құндылықтарын сөз етті.

– Қауышу – тек адамдардың бірбіріне амандасып, 
жақ  сылық тілейтін, бірбірімен қауышатын мерекесі 
ғана емес, сондайақ, жасы үлкендерге ізет көрсетіп, 
ілтипат білдіретін күн. Батыс өңірінде жастар бұл күні 
үлкен кісілерге сәлем беріп, батасын алуға асығады. 
Бүгін осындай керемет күні бас қосып отырмыз. Ондағы 
мақсат – жастарымыз өздеріңіздің ақ баталарыңызды 
алып, жылды жақсылықпен бастасын деген ниет. 
Кездесуімізді ахуалды орталықтың жұмысымен танысудан 
бастауымыздағы  мақсат – жас буынның жұмысын 
көрсету, бүгінгі заман талабы үдесінен шығу барысында 
атқарылып жатқан шаруалармен таныстыру. Бүгінде 
ақпараттық технологияның дамыған, алдыңғы қатарға 
шыққан уақыты. Цифрлық жүйе, цифрлық басқару 
дегеніміз, міне, осы. Заман талабына ілесе жүріп, біз 
өзіміздің ұлттық салтдәстүр, әдетғұрыптарымызды, 
ұлттық мәдениетімізді ұмытпай, қатар алып жүруіміз 

қажет. Сондықтан да Елбасының бастамасымен 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы жүзеге асырылуда. 
Оны сіздер мен біздер болып іске асыратын боламыз. 
Сіздердің өмірлік мол тәжірибелеріңіз, ақыл
кеңестеріңіз жастарға қажет. Өздеріңізге мықты 
денсаулық, отбасыларыңызға берекебірлік, жақын
дарыңызға амандық тілеймін»,–деді облыс әкімі 
еменжарқын жүздесуде.

Белгілі  қоғам қайраткерлері Тұрғанбай Маханов, 
Оразғали Бекпанов, Файзулла Сахиев сынды ел 
ағалары ұйымдастырылған шараның ұтымдылығын 
айтып, жылдан жылға жарқын жетістіктерді 
бағындырып келетін өңірдегі өміршең істерді 
пайымды пікірлерге арқау етті. 

– Соңғы жылдары облысымыз қарқынды да
мып келеді. Республика бойынша біздің аймақ 
үздік үштікте. Бұл – мақтанатындай көрсеткіш. 
Осында отырған әр ардагердің өңірдің дамуына 
сіңірген еңбегі зор. Атасалтымыз жаңғырып жатқан 
уақытта көргенбілгенімізді жастарға жеткізу біздің 
парызымыз деп есептеймін,– деді қоғам қайраткері, 
облыстың Құрметті азаматы  Тұрғанбай Маханов.

Айнұр БАТТАЛОВА,
 «Сыр бойы».

ҮЛКЕННІҢ ӨНЕГЕСІ ЖАСТАРҒА ЖІГЕР БЕРЕДІ

 «Қауышу күнінде» 
халыққа қызмет 

көрсету орталығы 
тұрғындарды ерекше 

салтанатпен қарсы 
алды. Айдан – аман, 

жылдан есен шыққан 
ел Амал мерекесін 

көрісу рәсімінен 
бастады. Орталыққа 
құжаттарын реттеу-

ге келіп, жұмысын 
аяқтаса, асығыс 

аттанатын тұрғындар 
бұл жолы қайтуға 

асықпады. Қолөнер 
көрмесін тамаша-

лап, күмбірлеген күй 
тыңдады. «Қобыз үні» 
атты дәстүрлі көрмеге 

облыстық ішкі сая-
сат басқармасының 

басшысы Айдын 
Қайруллаев пен қала 
әкімінің орынбасары 

Шахмардан Байманов 
қатысты. 

1-бет

Облыстық мәдениет, архивтер және 
құжаттама басқармасы ұйымдастырған шара 
«Сыр сүлейлері» аллеясында болды. Оған 
облыс әкімінің орынбасары Руслан Рүстемов 
қатысып, жиналған көпшілікке жылы лебізін 
білдірді.

– Наурыз – 3 мың жылдықтан аса тарихы 
бар үлкен мейрам. Оның негізінде ізгілік пен 
мейірімділік, қайырымдылық пен татулық 
жатыр. Сондықтан халық мерекені ғасырлар 
бойы сақтап, тойлап келеді. Биыл, міне,  
Наурыздың елімізде  тойланып жатқанына 
30 жыл толып отыр. Наурыз – бұл ренжіскен 
адамдардың бірбірімен татуласуына, жол 
ашып, барша ұлттар мен ұлыстар арасындағы 
ауызбіршілікке үндейтін мереке. Олай болса, 
Ұлыстың ұлы күні елімізге ырысы мен 
ынтымағын, жақсылығын әкелсін, – деген 

Р.Рүстемов мерекенің мәнмағынасы мен 
құндылықтарын толықтыра түсті. Мұнан 
соң жиналған көпшілікке ардагер С.Аңсатов 
батасын берді.

Шара барысында «Нұрлы Наурыз» жас
тар флешмобы ұйымдастырылып, ақын 
А.Рахметов арнау айтса, жергілікті әншілер 
Сыр аспанын жыр шашумен көмкерді. 
Сондайақ, ұлық мерекеге орай киіз 
үйлер тігіліп, келушілер наурызкөже мен 
бауырсақтан дәм татты. Ал жастар жағы 
арқан тарту, гір тасын көтеру, қол күрес 
секілді спорт түрінен өзара сынға түсті.

Айта кету керек, жаңа сипатта ұйым
дастырылып отырған биылғы мейрам 
халқымыздың көнеден келе жатқан 
Наурызнама дәстүрін заманауи үлгіде қайта 
жаңғыртуға бағытталып отыр. Осыған 
байланысты мерекелік шаралар 9 түрлі атау 
бойынша ұйымдастырылмақ. Әр күн өзіндік 
сипатта, өзіндік ерекшеліктерімен аталып 
өтіледі. Жақсы дәстүрге жол ашқан бүгінгі 
шара «Қауышу» деп аталды.

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,
«Сыр бойы».

ІЗЕТ ПЕН 
ІЗГІЛІК 
БАСТАУЫ

1-бет

Бас прокуратурамен «Қазақстанның де
мо кратиялық таңдауы» атты тіркелмеген 
қозғалыстың заңсыз қызметі анықталды.

Оны Қазақстанда 20 жылға бас бос
тандығынан айыруға сотталған Мұхтар 
Әбілязов құрған. Әбілязов сотпен қылмыстық 
қоғамдастықты құрғаны,  7,5 млрд АҚШ 
дол ларын ұрлап, шетелге шығарғаны 
үшін кінәлі болып танылған. Қылмыстық 
табыстарды заңдастыру фактілері бойынша 
бірқатар еуропалық елдерде Әбілязовқа 
қатыс ты тергеу жүргізілуде.

Ұлыбританияда Лондон қаласының 
Жоғарғы сотының шешімімен Әбілязов 
пен оның сыбайластарынан 4 млрд АҚШ 
доллары өндірілген.

Шетелде сот жазасынан жасырынып, 
Әбілязов Қазақстан Республикасы Конс
ти туциясының талаптарын бұзып, конс
титуциялық құрылысты күштеп өзгертуді 
насихаттау мен үгіттеу бойынша заңсыз 
әрекетін жалғастыруда.  

Интеренет желі лер, мессенджерлер, 
сондайақ, әртүрлі әлеуметтік топтарға 
парақшалар тарату арқылы, Әбілязов 
белсенді түрде Қазақстанның азаматтарын 
қозғалысқа қосылуға шақырады, қазіргі 
биліктің жағымсыз бейнесін құрып, қоғамда 
наразылық көңілкүйлер қалыптастыруда. 

Осылайша, жоспарлы түрде әлеуметтік 
араздық пен алауыздықты қоздыруда. 

Наразылық акциялардың бейбітшілігі 

туралы айтса да қозғалыс басшысы 
М.Әбілязов пен оның белсенділерінің қыл
мыстық мақсаты билікті құлатып, басып алу 
болып табылады. 

Бұл әрекеттер «Экстремизмге қарсы 
ісқимыл туралы» Заң бойынша саяси 
экстремизм болып саналады және 
мемлекеттің қауіпсіздігіне қарсы қылмыс 
ретінде қуда ланады. 

Осыған байланысты, Бас прокуратура 
«Прокуратура туралы» Заңмен көзделген 
өкілеттіктерін іске асырып, сотқа қозғалысты 
экстремистік ұйым деп тану туралы 
арызбен жүгінді. 2018 жылғы 13 наурызда 
Астана қаласының Есіл аудандық сотының 
шешімімен аталған арыз толық көлемде 
қанағаттандырылды. Сотпен қозғалыстың 
әрекеті экстремистік деп танылып, оған 
Қазақстан Республикасының барлық 
аумағында тыйым салынды. Сонымен 
қатар, бұл ұйымның әрекетін ақпараттық 
материалдар, бұқаралық ақпарат құралдары, 
телекоммуникация, әлеуметтік желілер, 
мессенджерлер және бейнехостингтер 
арқылы таратуға тыйым салынды.

Бұдан басқа, әлеуметтік алауыздықты 
қоздыру, билікті басып алуды насихаттау 
және оған жария түрде шақыру фактілері 
бойынша ұлттық қауіпсіздік және ішкі 
істер органдарымен сотқа дейінгі тергеп
тексерулер жүргізілуде.

Құрметті азаматтар, Бас прокуратура 

сот шешімінен кейін «Қазақстанның де
мо  кратиялық таңдауы» экстремистік 
ұйымының әрекетіне кез келген қатысқаны 
және қаржыландырғаны үшін Қылмыстық 
кодекстің 182, 258 және 405 баптарына сәйкес 
қылмыстық жауапкершілік көзделгенін 
түсіндіреді.

«Қатысу» әрекетіне қозғалыстың идея
сын үгіттеу және насихаттау, оның жария
ланымдарын, парақшаларын, посттарын, 
пікірлерін және басқа да ақпараттық мате
риалдарын дайындау, шығару, көбейту және 
тарату жатады.

Сонымен қатар, «қатысу» болып қоз
ғалысты және оның басшысы Әбілязовты 
қол дауда митингтерді, шерулерді, жария 
акцияларын және басқа жаппай ісшараларды 
ұйымдастыру және өткізу саналады.

«Қаржыландыру» ұғымына Әбілязов 
пен қозғалысқа  ақшаны, өзге де мүлікті 
беру немесе жинау, сыйға тарту, айырбастау, 
қайырмалдық жасау, спонсорлық және 
қайырымдылық көмек, ақпараттық және 
өзге де қызмет түрлерін көрсету жатады.

Сонымен қатар, істегі заңнамаға сәйкес, 
экстремистік топтың әрекетіне қатысуды өз 
еркімен тоқтатқан адам,  қылмыстық жауап
тылықтан босатылады.

 
Қазақстан Республикасы 

Бас прокуратурасының
баспасөз қызметі.

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ 
ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ ТАҢДАУЫ» 
ҚОЗҒАЛЫСЫ ЭКСТРЕМИСТТІК 

ДЕП ТАНЫЛДЫ



www.syrboyi.kzz 3QUJAT №39 (19522)
15 наурыз, бейсенбі
2018 жыл

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мем 
ле кеттік басқару және өзінөзі басқару  туралы» Қазақ
стан Республикасының 2001 жылғы 23 қаң тардағы 
Заңына және «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 
15 сәуірдегі Заңына сәйкес Қызылорда облысының 
әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған:
1) «Спорт мектептеріне және спорт мектеп терінің 

бөлімшелеріне «мамандандырылған» деген мәртебе 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;

2) «Олимпиада, Паралимпиада, Сурдлимпиа
да ойындарының чемпиондары мен жүлдегерлеріне 
тұрғын үй беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламенті бекітілсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызыл
орда облысы әкімінің орынбасары Р.Р.Рүстемовке 
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
2018  жылғы «22» ақпандағы  

№ 1048  қаулысымен  бекітілген

«Олимпиада, Паралимпиада, Сурдлимпиада 
ойындарының чемпиондары 

мен жүлдегерлеріне тұрғын үй беру» 
мемлекеттік көрсетілетін  қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: 
облыстық жергілікті атқарушы органының дене 
шынықтыру және спорт саласындағы функцияларды 
жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшесі (бұдан әрі 
–көрсетілетін қызметті беруші). 

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсеті
летін қызмет нәтижелерін беру көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны  қағаз 
түрінде.

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі: 
1кезең: мемлекеттік қызметті көрсету бойынша оң 

нәтижесі не «Дене шынықтыру және спорт саласында 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мәдениет 
және спорт министрінің 2015 жылғы 17 сәуірдегі 
№139 бұйрығымен (Қазақстан Республикасының 
Әділет министрлігінде 2015 жылғы 5 маусымда № 
11276 тіркелген) бекітілген «Олимпиада, Паралим
пиада, Сурдлимпиада ойындарының чемпиондары 
мен жүлдегерлеріне тұрғын үй беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі – стан
дарт) 10тармағымен көзделген жағдайлар және 
негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден 
бас тарту туралы дәлелді жауап;

2кезең: тұрғын үйге меншік құқығын растайтын 
құжат. 

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін 
ұсыну нысаны  қағаз түрінде.

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

тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді 
(ісқимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін 
қызметті алушының не оның уәкілетті өкілінің (бұдан 
әрі – оның өкілі) көрсетілетін қызметті берушіге 
стандарттың 9тармағына сәйкес құжаттар топтама
сымен жүгінуі.

6. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің 
құрамына кіретін әрбір рәсімнің (ісқимылдың) 

мазмұны, оларды орындаудың ұзақтығы:
1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі 

көрсетілетін қызметті берушіге стандарттың 
9тармағына сәйкес құжаттарды ұсынады. Рәсімнің 
(ісқимылдың) нәтижесі: құжаттар топтамасын ұсыну;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қыз
меткері құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның өкіліне құжаттар топтамасының 
қабылданған уақыты мен күнін көрсете отырып, 
өтініштің көшірмесін береді (бұдан әрі – өтініштің 
көшірмесі) (он бес минуттан аспайды). Көрсетілетін 
қызметті алушы стандарттың 9тармағында көзделген 
тізбеге сәйкес құжаттардың толық емес топтама
сын және (немесе) қолданыс мерзімі өтіп кеткен 
құжаттарды ұсынған жағдайда көрсетілетін қызметті 
беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады. Рәсімнің 
(ісқимылдың) нәтижесі: құжаттарды тіркеу және 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсыну не
месе өтінішті қабылдаудан бас тарту.

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 
құжаттарды қарайды және жауапты орындаушы
ны анықтайды (бір сағаттан аспайды). Рәсімнің 
(ісқимылдың) нәтижесі: құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің орындаушысына жолдау; 

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы 
құжаттарды қарайды, мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нәтижесінің жобасын дайындайды және көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсынады (жеті жұмыс 
күні ішінде). Рәсімнің (ісқимылдың) нәтижесі: 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесінің жобасын 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсыну;

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесіне қол 
қояды (бір сағаттан аспайды). Рәсімнің (ісқимылдың) 
нәтижесі: мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін 
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкеріне 
жолдау; 

6) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қыз
меткері мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін 
тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның 
өкіліне береді (он бес минуттан аспайды). Рәсімнің (іс
қимылдың) нәтижесі: мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нәтижесін көрсеті летін қызметті алушыға не оның 
өкіліне беру. 

7) көрсетілетін қызметті беруші дене шынықтыру 
және спорт саласындағы уәкілетті органына өтінімді 
жолдау бойынша тиісті рәсімдерді жүзеге асырады (он 
жұмыс күн ішінде), онымен келісім жасайды, тұрғын 
үй сатып алады (ағымдағы нысаналы трансферттер 
түскен күннен бастап алты айдан кешіктірілмей) және 
«Дене шынықтыру және спорт туралы» Қазақстан 
Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі Заңының 
(бұдан әрі  Заң) 47бабының 6тармағына сәйкес 
меншігіне тұрғын үйді беруді жүзеге асырады.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық

бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 
өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қаты
сатын көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкері;

2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы.
8. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 

көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлім
шелерінің (қызметкерлерінің) рәсімдері (ісқимыл
дары), өзара ісқимыл тәртібі реттілігінің толық 
сипаттамасы осы регламенттің қосымшасына сәйкес 
мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнеспроцестерінің 
анықтамалығында көрсетілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнеспро
цестерінің анықтамалығы «Қызылорда облысы ның 
дене шынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінің, Қызылорда облысы әкім дігінің ресми ин
тернетресурстарында орналас тырылады.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 22 ақпандағы
№ 1048 қаулысы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде
05.03.2018 жылы № 6182 тіркелген

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
регламенттерін бекіту туралы
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    «Олимпиада, Паралимпиада, Сурдлимпиада ойындарының  
чемпиондары мен жүлдегерлеріне тұрғын үй беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 
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«Олимпиада, Паралимпиада, Сурдлимпиада ойындарының 
чемпиондары мен жүлдегерлеріне тұрғын үй беру»
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                     Шартты белгілемелер: 
 
 
‐  - мемлекеттік қызмет көрсетудің басталуы немесе аяқталуы; 
 
 
 

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

 
 
               - таңдау нұсқасы; 
 
 
‐ - келесі рәсімге (іс-қимылға) өту. 
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Қызылорда облысы әкімдігінің 
2018  жылғы «22» ақпандағы  

№ 1048  қаулысымен  бекітілген

«Спорт мектептеріне және спорт мектептерінің 
бөлімшелеріне «мамандандырылған» деген 

мәртебе беру» мемлекеттік көрсетілетін  
қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: 
облыстық жергілікті атқарушы органының дене 
шынықтыру және спорт саласындағы функцияларды 
жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшесі (бұдан әрі 
–көрсетілетін қызметті беруші). 

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет нәтижелерін беру көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны  қағаз 
түрінде.

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі 
 спорт мектептеріне және спорт мектептерінің 
бөлімшелеріне «мамандандырылған» деген мәртебе 
беру туралы шешімнің көшірмесі (бұдан әрі – бұйрық 
көшірмесі) не «Дене шынықтыру және спорт саласын
да мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мәдениет 
және спорт министрінің 2015 жылғы 17 сәуірдегі № 
139 бұйрығымен (Қазақстан Республикасының Әділет 
министрлігінде 2015 жылғы 5 маусымда № 11276 
тіркелген) бекітілген «Спорт мектептеріне және спорт 
мектептерінің бөлімшелеріне «мамандандырылған» 
деген мәртебе беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының (бұдан әрі – стандарт) 10тармағымен 
көзделген жағдайлар және негіздер бойынша 
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы 
дәлелді жауап.

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін 
ұсыну нысаны  қағаз түрінде.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
көрсетілетін қызметті берушінің 

құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 
іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді 
(ісқимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін 
қызметті алушының не оның уәкілетті өкілінің (бұдан 
әрі – оның өкілі) көрсетілетін қызметті берушіге 
стандарттың 9тармағына сәйкес құжаттар топтама
сымен жүгінуі.

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

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі 
көрсетілетін қызметті берушіге стандарттың 
9тармағына сәйкес құжаттарды ұсынады. Рәсімнің 
(ісқимылдың) нәтижесі: құжаттар топтамасын ұсыну;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қыз
меткері құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның өкіліне құжаттар топтамасының 
қабылданған уақыты мен күнін көрсете отырып, 

өтініштің көшірмесін береді (бұдан әрі – өтініштің 
көшірмесі) (он бес минуттан аспайды). Көрсетілетін 
қызметті алушы стандарттың 9тармағында көзделген 
тізбеге сәйкес құжаттардың толық емес топтама
сын және (немесе) қолданыс мерзімі өтіп кеткен 
құжаттарды ұсынған жағдайда, көрсетілетін қызметті 
беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады. Рәсімнің 
(ісқимылдың) нәтижесі: құжаттарды тіркеу және 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсыну не
месе өтінішті қабылдаудан бас тарту.

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 
құжаттарды қарайды және жауапты орындаушы
ны анықтайды (бір сағаттан аспайды). Рәсімнің 
(ісқимылдың) нәтижесі: құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің орындаушысына жолдау; 

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушы
сы құжаттарды қарайды, мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет нәтижесінің жобасын дайындайды және 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады 
(жиырма сегіз күнтізбелік күні ішінде). Рәсімнің (іс
қимылдың) нәтижесі: мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нәтижесінің жобасын көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады; 

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшы
сы мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесіне 
қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсе қызметкеріне жолдайды (бір сағаттан аспай
ды). Рәсімнің (ісқимылдың) нәтижесі: мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет нәтижесін көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе қызметкеріне жолдайды; 

6) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкері мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәти
жесін тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға 
не оның өкіліне береді (он бес минуттан аспайды). 
Рәсімнің (ісқимылдың) нәтижесі: мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет нәтижесін көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның өкіліне беру. 

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық

бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл 
тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне 
қатысатын көрсетілетін қызметті берушінің құры
лымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қыз
меткері;

2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы.
8. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 

көр сетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) рәсімдері (іс
қимылдары), өзара ісқимыл тәртібі реттілігінің толық 
сипаттамасы осы регламенттің қосымшасына сәйкес 
мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнеспроцестерінің 
анықтамалығында көрсетілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнеспро
цестерінің анықтамалығы «Қызылорда облысының 
дене шынықтыру және спорт басқармасы» мем лекеттік 
мекемесінің, Қызылорда облысы әкімдігінің ресми ин
тернетресурстарында орналас тырылады.
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Көрсетілетін қызметті 
алушы не оның өкілі 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері

 

 

 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің 

орындаушысы  

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері 

 
құжаттарды тіркейді, 
көрсетілетін қызметті 

алушыға не оның 
өкіліне өтініштің 

көшірмесін береді және 
құжаттарды  

көрсетілетін  қызметті 
берушінің басшысына  

ұсынады 

ИӘ 

15 минуттан 
аспайды 

құжаттарды 
қарайды және 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
орындаушысына 

жолдайды

1 сағаттан 
аспайды 

 
құжаттарды қарайды 

және өтінішті 
қараудан бас тартуды 

немесе дәлелді бас 
тартуды көрсетілетін 
қызметті алушыға не 
оның өкіліне беруді 

қамтамасыз етеді 
немесе  

бұйрықты 
көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

қол қоюға ұсынады 

өтінішті қараудан  
бас тартуды, 

дәлелді бас тартуды,  
бұйрықты ұсыну -  
28 күнтізбелік күні 

ішінде  

 
мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет 
нәтижесіне қол 

қояды және 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
кеңсе қызметкеріне  

жолдайды 

1 сағаттан 
аспайды 

 
мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет 
нәтижесін тіркейді 
және көрсетілетін 

қызметті алушыға не 
оның өкіліне береді 

15 минуттан 
аспайды 

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушіге 
ұсынады 

«Спорт мектептеріне және спорт мектептерінің бөлімшелеріне 
«мамандандырылған»  деген мәртебе беру» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет регламентіне қосымша  

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 23 ақпандағы
№ 1051 қаулысы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде
06.03.2018 жылы № 6186 тіркелген

«Жергілікті маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің 
мемлекеттік тізімін бекіту туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 
2015 жылғы 25 мамырдағы №19 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

«Тарихимәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 
2 шілдедегі Заңына және «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзінөзі басқару 
туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Жергілікті маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізімін бекіту туралы» Қызылорда 
облысы әкімдігінің 2015 жылғы 25 мамырдағы №19 қаулысына (Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5003 нөмірімен тіркелген, «Сыр бойы» және «Кызылординские 
вести» газеттерінде 2015 жылғы 6 маусымда жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген жергілікті маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік 
тізімі осы қаулының қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.  

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

 Қызылорда облысының 
                  әкімі                                                                Қ. Көшербаев

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының
Мәдениет және спорт 
министрінің міндетін атқарушы
________________ Е. Қожағапанов
2018 жылғы «___» ___________

Қызылорда облысы әкімдігінің
2018 жылғы «23» ақпандағы № 1051 қаулысына

қосымша

Қызылорда облысы әкімдігінің
2015 жылғы «25» мамырдағы № 19 қаулысымен

бекітілген

Жергілікті маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізімі

р/с Ескерткіштің  
атауы

Ескерткіштің  
түрі

Ескерткіштің орналасқан  
жері және координаттары

1 2 3 4
Арал ауданы

1 Неолит дәуіріндегі адамдар тұрағы, 
б.д.д. ІVІІІ мыңжылдықтар

археология Ақеспе ауылынан солтүстікке қарай 3 шақырым
(N 46°49’17,94» E  060°32’11,36»)

2 Неолит дәуіріндегі адамдар тұрағы, 
б.д.д. ІVІІІ мыңжылдықтар

археология Алтықұдық ауылынан шығысқа қарай 1 шақырым
(N 46°45’43,80» E 061°44’55,38»)

3 Неолит дәуіріндегі адамдар тұрағы, 
б.д.д. ІVІІІ мыңжылдықтар

археология Алтықұдық ауылынан шығысқа қарай 1 шақырым
(N 46°45’38,38» E 061°45’00,94»)

4 Неолит дәуіріндегі адамдар тұрағы,  
б.д.д. ІVІІІ мыңжылдықтар

археология Арал қаласынан солтүстікшығысқа қарай 40 
шақырым (N 46°47’23,8» E 061°07’59,3»)

5 Неолит дәуіріндегі адамдар тұрағы, 
б.д.д. ІVІІ мыңжылдықтар 

археология Жақсықылыш қыратынан солтүстікбатысқа 
қарай 3 шақырым
(N 46°51’53,81» E 061°50’29,67»)

6 Неолит дәуіріндегі адамдар тұрағы, 
б.д.д. ІVІІ мыңжылдықтар 

археология Көнту теміржол стансасынан шығысқасолтүстік
шығысқа қарай 5 шақырым
(N 46°57’30,13» E 061°30’38,83»)

7 Неолит дәуіріндегі адамдар тұрағы, 
б.д.д. ІVІІІ мыңжылдықтар

археология Сапақ стансасынан солтүстікшығысқа қарай 1 
шақырым
(N 46°36’53,87» E 061°48’46,34»)

8 Неолит дәуіріндегі адамдар тұрағы, 
б.д.д. ІVІІІ мыңжылдықтар

археология Сапақ стансасынан солтүстікшығысқа қарай 
1,5 шақырым
(N 46°36’48,77» E 061°48’58,34»)

9 Неолит дәуіріндегі адамдар тұрағы, 
б.д.д. ІVІІІ мыңжылдықтар

археология Сексеуіл стансасынан солтүстікке қарай 6 
шақырым
(N 47°09’15,43» E 061°08’40,96»)

10 Жалғыз ағым І неолиттік тұрағы, 
б.д.д. ІVІІІ мыңжылдықтар

археология Жалғыз ағым (№86 бекет) теміржол бекетінен 
шығысқа қарай 1,5 шақырым
(N 46°50’31,87» E 061°37’30,09»)

11 Жалғыз ағым ІІ неолиттік тұрағы, 
б.д.д. ІІІІІ мыңжылдықтар

археология Жалғыз ағым (№86 бекет) теміржол бекетінен 
шығысқа қарай 1,5 шақырым
(N 46°50’30,69» E 061°37’34,01»)

12 Жалғыз ағым ІІІ неолиттік тұрағы, 
б.д.д. ІVІІІ мыңжылдықтар

археология Жалғыз ағым (№86 бекет) теміржол бекетінен 
шығысқа қарай 1,5 шақырым
(N 46°50’26,39» E 061°37’40,64»)

13 Жалғыз ағым ІV неолиттік тұрағы,   
б.д.д. ІVІІІ мыңжылдықтар

археология Жалғыз ағым (№86 бекет) теміржол бекетінен 
шығысқа қарай 1,5 шақырым
(N 46°50’30,69» E 061°37’34,01»)

14 Қола дәуіріндегі адамдар тұрағы, 
б.д.д. IVІІ мыңжылдықтар

археология Арал қаласынан шығысқа қарай           8 шақырым
(N 46°47’44,81» E 061°41’51,29»)

15 Неолит дәуіріндегі адамдар тұрағы, 
б.д.д. ІVІІІ мыңжылдықтар

археология Арал қаласынан шығысқа қарай 7 шақырым
(N 46°47’39,53» E 061°42’03,96»)

16 Неолит дәуіріндегі адамдар тұрағы, 
б.д.д. ІVІІІ мыңжылдықтар

археология Арал қаласынан шығысқа қарай 6 шақырым
(N 46°47’36,64» E 061°42’13,63»)

17 Бекетай кесенесі, 
ХІХ ғ. 

қала құрылысы 
және сәулет

Аққұлақ ауылынан оңтүстікбатысқа қарай 4,9 
шақырым 
(N 46˚03’06,1» E 061˚16’57,1»)

18 Бәсібек сағанатамы, 
ХVІІІХІХ ғ.ғ. 

қала құрылысы 
және сәулет

Аққұлақ ауылынан солтүстікшығысқа қарай 5 
шақырым 
(N 46˚06’10,8» E 061˚23’12,4»)

19 Рысқал кесенесі, 
1902 ж. 

қала құрылысы 
және сәулет

Аманөткел ауылынан оңтүстікке қарай 4 
шақырым 
(N 46°01’08,0’’ E 061°44’36,0’’)

20 Байшоқы кесенесі, 
ХІХ ғ. 

қала құрылысы 
және сәулет

Ақшатау ауылынан солтүстікбатысқа қарай 1,5 
шақырым 
(N 46˚01’09,0» E 061˚35’10,2»)

21 Теміржол вокзал ғимараты, 
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Арал қаласының орталығында 
(N 46˚48’02,5» E 061˚40’28,7»)

22 Су қыспақты мұнара, 
1905 ж. 

қала құрылысы 
және сәулет

Арал теміржол стансасы 
(N 46˚48’03,2» E061˚40’23,8»)

23 Пұсырманбай кесенесі,  
ХІХ ғ. 

қала құрылысы 
және сәулет

Жаңақұрылыс ауылынан оңтүстікке қарай 6 
шақырым 
(N 45˚57’39,7» E 061˚19’11,9»)

24 Нияз кесенесі, 
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Жаңақұрылыс ауылынан оңтүстікбатысқа қарай                      
12,8 шақырым (N 45˚ 55’ 27,5» E 061˚ 12’ 38,4»)

25 Мәмбетбақы кесенесі, 
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Жаңақұрылыс ауылынан оңтүстікбатысқа қарай 
12,8 шақырым (N 45˚ 55’ 27,5» E 061˚ 12’ 38,4»)

26 Су қыспақты мұнара, 
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Қамыстыбас теміржол станциясы 
(N 46˚ 11’ 36,2» E 061˚ 57’ 15,04»)

27 Кердері кесенесі, 
ХIVХV ғ.ғ. 

қала құрылысы 
және сәулет

Қаратерең ауылынан солтүстікбатысқа қарай 
65,2 шақырым 
(N 45˚43’25,6» E 060˚15’42,5»)

28 Қосаман кесенесі, 
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Қосаман ауылынан батысқа қарай 
1 шақырым (N 46˚55’44,3» E 060˚33’58,5»)

29 Тілеулес ишан кесенесі, 
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Қызылжар ауылынан шығысқа қарай 5 шақырым 
(N 46˚00’17,3» E 061˚47’07,4»)

30 Тілеулес ишан мешіті, 
1924 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Шөмішкөл ауылынан оңтүстік шығыс бағытта 6 
шақырым (N 45˚51’48,6» E 061˚42’50,5»)

31 Су қыспақты мұнара, 
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Сапақ станциясы
(N46º37′01,0″ E 061º47′42,7″)

32 Су қыспақты мұнара, 
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Сексеуіл станциясы 
(N 47º05′02,4″ E 061º09′15,7″)

33 Су қыспақты мұнара, 
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Шөміш станциясы
(N 46º24′30,8″ E 061º52′47,2″)

34 Ораз ақын кесенесі, 
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Шөмішкөл ауылынан шығысқа қарай 4 шақырым
(N 45˚55’18,7» E 061˚44’22,6»)

35 Теміржол вокзалының ғимараты, 
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Аралқұм станциясы
(N 46˚30’03,5» E 061˚53’20,7»)

36 Теміржол вокзалының ғимараты, 
1904 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Көнту станциясы
(N 46˚56’15,1» E 061˚27’09,4»)

37 Теміржол вокзалының ғимараты, 
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Қамыстыбас теміржол станциясы
(N 46˚11’36,2» E 061˚57’15,04»)

38 Теміржол вокзалының ғимараты, 
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Сапақ станциясы
(N46º37′01,0″ E 061º47′42,7″)

39 Насос стансасының ғимараты, 
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Сапақ стансасы
(N 46˚37’01,2» E 061˚47’42,7»)

40 Теміржол вокзалының ғимараты, 
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Сексеуіл станциясы 
(N 47˚05’02,4» E 061˚09’15,7»)

41 Темір жол вокзалының ғимараты, 
1905 ж. 

қала құрылысы 
және сәулет

Шөміш станциясы
(N 46˚24’30,8» E 061˚52’47,2»)

42 Теміржол вокзалының ғимараты, 
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Үкілісай станциясы
(N46º05′54,2″ E 061º55′03,7″)

43 Теміржол вокзалының ғимараты, 
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Бекбауыл станциясы
(N45º58′46,5″ E 061º56′11,2″) 

Жалағаш ауданы
44 Құмқала І қалашығы, 

ХІІХІV ғ.ғ. 
археология Аққолқа ауылынан оңтүстікбатысқа қарай 17 

шақырымда, Аққыр ауылынан оңтүстікшығысқа 
қарай 33,5 шақырым 
(N 44°28’57,9’’ E 064°10’00,2’’)

45 Құмқала ІІ қалашығы, 
ХІІХІV ғ.ғ. 

археология Аққолқа ауылынан оңтүстікбатысқа қарай 15,2 
шақырым, Аққыр ауылынан оңтүстікшығысқа 
қарай 35,8 шақырым,  Құмқала Ідің оңтүстік
шығысына қарай 4 шақырым 
(N 44°28’35,7’’ E 064°13’32,4’’)

46 Рабат қатын (Қатын қала) қалашығы, 
ХІІХІХ ғ.ғ.

археология Аққыр ауылынан солтүстікбатысқа қарай 8 
шақырым
(N 44°50’15,5’’ E 064°00’31,0’’)

47 Атаусыз асар қалашығы (Қараасар), 
б.д. VIІХ ғ.ғ.
 

археология Бұхарбай батыр ауылынан солтүстікбатысқа 
қарай 3 шақырым, Жалағаш кентінен оңтүстік
батысқа қарай 12 шақырым
 (N 45°00’23,7’’ E 064°33’53,9’’)

48 Сорлыасар қалашығы, 
б.д. VІІХ ғ.ғ.

археология Бұхарбай батыр ауылынан оңтүстікшығысқа 
қарай 3 шақырым, Жалағаш кентінен оңтүстік
батысқа қарай 12,6 шақырым 
(N 44°58’23,1’’ E 064°37’38,6’’)

49 Көктонды асар қалашығы, 
б.д. VІХ ғ.ғ. 

археология Жалағаш кентінен батысқа қарай 9,5 шақырым, 
Қаракеткен теміржол стансасынан оңтүстікке 
қарай 10,2 шақырым 
(N 45°05’58,6’’ E 064°32’48,6’’)

50 Моншақты асар қалашығы 
(Жалаңаштөбе), 
б.д. VІХ ғ.ғ.

археология Жалағаш кентінен оңтүстікшығысқа қарай 8,5 
шақырым (N 45°02’09,1’’ E 064°46’21,6’’)

51 Домалақ асар қалашығы, 
б.д. VІІХ ғ.ғ.

археология Таң ауылынан оңтүстікбатысқа қарай 11,7 
шақырым (N 45°01’12,2’’ E 064°17’15,3’’)

52 Қособалы асар қалашығы, 
б.д.д. І мыңжылдықтың соңы – 
б.д. ІХ ғ.

археология Таң ауылынан оңтүстікбатысқа қарай 10 
шақырым (N 45°01’59,2’’ E 064°18’09,7’’)

53 Үңгірлі асар қалашығы, 
б.д.д. І мыңжылдықтың соңы –
б.д. ІХ ғ.

археология Таң ауылынан батысқа қарай 
9,4 шақырым
(N 45°03’30,7’’ E 064°18’18,4’’)

54 Арық ишан кесенесі, 
1883 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Ақарық ауылынан оңтүстікшығысқа қарай 4 
шақырым (N 44°47,5›57›› E 064°39’33,90’’)

55 Сарман кесенесі, 
ХІХ ғ. басы

қала құрылысы 
және сәулет

Аққыр ауылынан солтүстікбатысқа қарай 10 
шақырым (N 44°47’56,7’’ E 063°57’37,7’’)

56 Ақмырза кесенесі, 
ХХ ғ. басы

қала құрылысы 
және сәулет

Аққыр ауылынан солтүстікбатысқа 14 шақырым
(N 44°49’32,3’’ E 063°58’24,2’’)

57 Қатынтам (Қызтам) кесенесі, 
ХІХ ғ. 

қала құрылысы 
және сәулет 

Аққыр ауылынан шығысқа қарай 9 шақырым, 
Жаңаталап ауылынан оңтүстік  батысқа қарай                       
21 шақырым 
(N 44°46’56,2’’ E 064°09’11,4’’)

58 Үбістің үйтамы, 
ХІХ ғ. 

қала құрылысы 
және сәулет 

Аққолқа ауылынан оңтүстікбатысқа қарай 51,5 
шақырым, Аққыр ауылынан оңтүстікбатысқа 
қарай 54 шақырым (N 44°18’48,4’’ E 063°47’23,6’’)

59 Иманқұл мешіті, 
1908 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Жалағаш кенті, Желтоқсан көшесі, 5 
(N 45°4’43,9’’ E 064°40’52,5’’)

60 Сәкей мұнарасы, 
ХVІІІ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Жаңадария ауылынан оңтүстікбатысқа қарай 15 
шақырым (N 44°43’54,8’’ E 064°36’24,2’’)

61 Жаманқара мұнарасы, 
ХVІІІ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Жаңадария ауылынан оңтүстікбатысқа қарай 20 
шақырым (N 44°43’54,0’’ E 064°36’28,0’’)

62 Жомарт мұнарасы, 
ХVІІІ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Жаңадария ауылынан оңтүстікбатысқа қарай 45 
шақырым (N 44°43’53,0’’ E 064°34’14,1’’)

63 Бытық мұнарасы, 
ХVІІІ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Жаңадария ауылынан батысқа қарай 28 шақырым 
(N 44°41’53,0’’ E 064°30’15,9’’)

64 Айқожа кесенесі, 
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Жаңадария ауылынан оңтүстікбатысқа қарай 36 
шақырым (N 44°40’50,2’’ E 064°27’27,3’’)

65 Елемес кесенесі, 
1873 ж. 

қала құрылысы 
және сәулет

Жаңадария ауылынан оңтүстікбатысқа қарай 
14 шақырым 
(N 44°35’59,2’’ E 064°39’11,3’’)

66 Сары ишан кесенесі, 
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Жаңадария ауылынан оңтүстікбатысқа 80 
шақырым (N 44°34’20,1’’ E 064°14’31,2’’)

67 Сәтбай кесенесі, 
ХVІІІХІХ ғ.ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Жаңадария ауылынан оңтүстікбатысқа қарай 80 
шақырым (N 45°8’59,99» E 064°26’54,81»)

68 Түмен әулие кесенесі, 
ХІХ ғ. 

қала құрылысы 
және сәулет 

Мөрәлі Шәменов ауылынан солтүстікбатысқа 
қарай 4,5 шақырым, Қаракеткен теміржол 
стансасынан оңтүстік  батысқа қарай 7 шақырым 
(N 44°08»59,9» Е 064°26»54,9»)

69 Мысық кесенесі, 
ХІХ ғ. басы

қала құрылысы 
және сәулет

Шергелтай ауылынан оңтүстікке 17 шақырым 
(N 44°76’05,87» E 063°67’63,55»)

70 Ұлы Отан соғысында қаза 
тапқандарға арналған ескерткіш 
1975 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Жалағаш кенті,  
Желтоқсан көшесі, 15 
(N 45°04’87,6’’ E 064°40’86,0’’)

71 Теміржол вокзалы ғимараты, 
ХХ ғ. басы

қала құрылысы 
және сәулет

Қаракеткен теміржол стансасы 
(N 45°11’14,42’’ E 064°31’17,07’’)

72 Мырзабай ахун жерлеу кешені, 
ХХ ғ. басы

қала құрылысы 
және сәулет

Мырзабай ахун ауылынан солтүстікбатысқа 
қарай 8 шақырым (N 44°55’36,7’’ E 064°27’26,0’’)

73 Әбжали ишан мешіті,
1922 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Таң ауылы, Жамбыл Жабаев көшесі, 12
(N 45°04’14,5’’ E 064°25’16,7’’)

Жаңақорған ауданы
74 Құмиян қалашығы, 

ХІІХІІІ ғ.ғ.
археология Келінтөбе ауылынан оңтүстікбатысқа 15,7 

шақырым (N 43°23’46,92» E 067°17’33,07»)
75 Өзгент қалашығы, 

ХІІХVІІ ғ.ғ.
археология Өзгент ауылынан оңтүстікбатысқа 15 шақырым 

(N 43°44’6,53’’ E 067°4’54,75’’)
76 Талап жартас суреттері,

б.д.д. ІІ мыңжылдықтың соңы –
І мыңжылдықтың басы 

археология Талап ауылынан оңтүстікшығысқа 35 шақырым 
(N 44°04’51,55» E 067°48’17,82»)

77 Майдамтал жартас суреттері,
б.д.д. ІІ мыңжылдықтың соңы – 
І мыңжылдықтың басы 

археология Талап ауылынан оңтүстікшығысқа 10 шақырым 
(N 44°01’11,26» E 067°51’56,81»)

78 Аққорған қалашығы, 
ХІІІХІV ғ.ғ.

археология Түгіскен ауылынан оңтүстікбатысқа қарай 1 
шақырым (N 43°35’13» E 067°23’04»)

79 Қойлақы ата моласындағы 
ескерткіш тас, 
ХІІХІІІ ғ.ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Аққорған ауылынан оңтүстікке қарай 7 шақырым 
(N 43°31’56,97» E 067°24’37,96»)

80 Қылауыз ата кесенесі, 
ХІІ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Әбдіғаппар ауылынан батысқа қарай 5 шақырым 
(N 43°46’45,20» E 066°59’53,39»)

81 Аққорған мазары, 
ХVІІІХІХ ғ.ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Түгіскен ауылынан оңтүстікбатысқа қарай 1 
шақырым (N 43°35’19,96» E 067°22’39,25»)

82 Бесарық стансасындағы 
су қыспақты мұнара, 
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Бесарық теміржол стансасы 
(N 43°35’18,72» E 067°38’44,03»)

83 Теміржол вокзал ғимараты, 
1905 ж. 

қала құрылысы 
және сәулет

Жаңақорған теміржол стансасы 
(N 43°54’0,08» E 067°14’47,15»)

84 Бұрынғы оқу комбинаты ғимараты, 
1904 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Жаңақорған кенті, Зұлпхар Мұсаханов көшесі, 2 
(N 43°53’55,75» E 067°14’32,25»)

85 Қасым ата кесенесі, 
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Жаңарық ауылынан оңтүстікке қарай 20 шақырым 
(N 43°46’24,60» E 066°58’9,26»)

86 ТөлегетайҚылышты ата 
кесенесі, 
2008 ж. (ХІХІІ ғ.ғ.)

қала құрылысы 
және сәулет

Қыркеңсе ауылынан оңтүстікке қарай 7 шақырым 
(N 43°45’38,60» E 067°4’14,68»)

87 Көккесене сағанасы, 
ХІ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Төменарық ауылынан солтүстікбатысқа қарай 5 
шақырым (N 44°1’58,49» E 067°1’9,23»)

88 Су қыспақты мұнара, 
1905 ж. 

қала құрылысы 
және сәулет 

Төменарық ауылы,  
Рахманберді Бимұратов көшесі, н/з 
(N 44°1’37,66» E 067°1’8,65»)

89 Жалаңаш ата кесенесі, 
ХVІ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

№ 26 бекеттен оңтүстікшығысқа қарай 1 
шақырым (N 43°49’51,0» E 067°17’09,1»)

Қазалы ауданы
90 Әулиетөбедегі зират, 

ХVІІ ғ.
археология Бекарыстан би ауылынан батысқа қарай 20 

шақырым (N 45°48’47,4’’ E 061°20’34,9’’)
91 Кескен Күйік қалашығы, 

VІІХ ғ.ғ. 
археология Бозкөл ауылынан оңтүстікбатысқа қарай 30 

шақырым, Кәукей ауылынан батысқа қарай 14 
шақырым (N 45°14’53,6’’ E 061°34’58,4’’)

92 Күйік қала қалашығы, 
VІІХ ғ.ғ.

археология Кәукей ауылынан батысқа қарай 13 шақырым
(N 45°14’55,26» E 061°35’12,26»)

93 Мыңтөбе қалашығы, 
ХІІХV ғ.ғ.

археология Өркендеу ауылынан оңтүстікбатысқа қарай 1 
шақырым (N 45°37’24,1’’ E 061°54’42,2’’)

94 Әзілхан ишан мешіті, 
1925 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Ақтан батыр ауылы, Ақтан батыр көшесі, 1 
(N 45°47’9,29» E 061°58’24,54»)

95 Теміржол вокзалы ғимараты, 
ХХ ғ. басы

қала құрылысы 
және сәулет

Әйтеке би теміржол стансасы 
(N 45°51’08,1’’ E 062°09’18,8’’)

96 Қожаназар ишан мешіті, 
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Әйтеке би кенті, Біржан сал көшесі, 109 
(N 45°50’52,84» E 062°8’41,14»)

97 Су қыспақты мұнара, 
ХХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Әйтеке би теміржол стансасы 
(N 45°51’08,1’’ E 062°09’18,8’’)

98 19141917 жылдары  
Ғани Мұратбаев оқыған мектеп 
ғимараты, 
1912 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Қазалы қаласы, 
Жамбыл Жабаев көшесі, 41 
(N 45°45’37,06» E 062°5’59,56»)

99 Толыбай батыр кесенесі, 
ХІХ ғ. 

қала құрылысы 
және сәулет

Бекарыстан би ауылынан 
 солтүстікке қарай  6,7 шақырым 
(N 45°50’43,4’’ E 061°34’04,7’’)

100 Базар қожа кесенесі, 
ХХ ғ. басы

қала құрылысы 
және сәулет

Бекарыстан би  ауылынан солтүстікке 5 шақырым 
(N 45º51′19,3″ Е 061º34′24,14″)

101 Өтеген кесенесі құлпытасымен, 
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Жанқожа батыр ауылынан шығысқа қарай 3,5 
шақырым (N 45°45’23,9’’ E 061°51’41,3’’)

102 Су қыспақты мұнара, 
1902 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Көбек теміржол стансасы 
(N 45°50’47,72» E 062°25’6,92»)

103 Орақ мұнарасы, 
1918 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Қожабақы ауылынан солтүстікке қарай 6 
шақырым (N 45°41’31,3’’ E 061°46’21,3’’)

104 Келімбет кесенесі, 
1898 ж. 

қала құрылысы 
және сәулет 

Аранды ауылынан оңтүстікшығысқа қарай 
5 шақырым, Қожабақы ауылынан батысқа              
6,5 шақырым (N 45°37’06,2’’ E 061°41’29,9’’)

105 Сарыбайқазған мұнарасы, 
ХVІІІ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Моншақ ауылынан оңтүстікбатысқа қарай 84 
шақырым (N 44°33’52,8» E 062°23’01,8»)

106 Қарсақбай кесенесі, 
ХІХ ғ. соңы

қала құрылысы 
және сәулет

Ғани Мұратбаев ауылынан солтүстікбатысқа 
қарай 4 шақырым (N 45º51′50,1″E 062º02′22,3″)

107 Сырлыбай кесенесі, 
1891 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Өркендеу ауылынан оңтүстікбатысқа қарай 11 
шақырым (N 45°32’52,9’’ E 061°48’57,5’’)

108 Мұнара № 40, 
ХVІІІ ғ. 

қала құрылысы 
және сәулет

Сарыбұлақ ауылынан солтүстікке қарай 27,5 
шақырым 
(N 45º23′00,2″ E 062º35′07,9″)

109 Мұнара № 38, 
ХVІІІ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Сарыбұлақ ауылынан солтүстікбатысқа қарай 21 
шақырым (N 45º22′15,4″ Е 062º42′27,5″)

110 Байсын кемпір кесенесі, 
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Сарыбұлақ ауылынан оңтүстікшығысқа қарай 17 
шақырым (N 45º02′55,1″ Е 062º50′36,0″)

111 Боранбай мұнарасы, 
ХVІІІ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Сарыбұлақ ауылынан оңтүстікбатысқа қарай 2 
шақырым (N 45º11′17,1″ E 062º47′37,7″)

112 Қуат кесенесі, 
ХІХ ғ. басы

қала құрылысы 
және сәулет

Сарыбұлақ ауылынан оңтүстікке қарай 15 
шақырым (N 45º03′53,6″ Е 062º50′12,7″)

113 Кәрібай кесенесі, 
ХХ ғ. басы

қала құрылысы 
және сәулет

Сарыбұлақ ауылынан солтүстікбатысқа қарай 27 
шақырым (N 45°42’25,5’’ E 062°47’28,3’’)

114 Манас кесенесі, 
ХVІІІ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Сарыбұлақ ауылынан оңтүстікшығысқа қарай 
32 шақырым 
(N 44º55′11,6″ E 062º51′54,5″)

115 Манас зиратындағы 
№ 65 сағана құлпытасымен, 
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Сарыбұлақ ауылынан оңтүстікшығысқа қарай 32 
шақырым (N 44º55′11,6″ E 062º51′54,5″)

116 Манас зиратындағы 
№ 66 сағана 
(Шалбай кесенесі), 
ХХ ғ. басы

қала құрылысы 
және сәулет 

Сарыбұлақ ауылынан оңтүстікшығысқа қарай 32 
шақырым (N 44º55′11,6″ E 062º51′54,5″)

117 Манас зиратындағы 
№ 67 сағана 
(Күнберген кесенесі), 
ХХ ғ. басы

қала құрылысы 
және сәулет 

Сарыбұлақ ауылынан оңтүстікшығысқа қарай 32 
шақырым (N 44º55′11,6″ E 062º51′54,5″)

118 Манас зиратындағы 
№ 68 сағана 
(Қожахмет кесенесі), 
ХІХ ХХ ғ.ғ.

қала құрылысы 
және сәулет 

Сарыбұлақ ауылынан оңтүстікшығысқа қарай  32 
шақырым (N 44º55′11,6″ E 062º51′54,5″)

119 Дөңқазған зиратындағы № 1 сағана, 
ХІХ ғ. 

қала құрылысы 
және сәулет

Сарыбұлақ ауылынан оңтүстікке қарай 97 
шақырым (N 44°5’02,9’’ E 062°13’16,6’’)

120 Дөңқазған зиратындағы № 2 сағана, 
ХІХ ғ. 

қала құрылысы 
және сәулет

Сарыбұлақ ауылынан оңтүстікке қарай 97 
шақырым 
(N 44º15′02,89″ E 062º13′16,61″)

121 Үшназар қорымындағы Ақназар 
кесенесі, 
ХVІІІ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Сарыбұлақ ауылынан солтүстікке қарай 35 
шақырым (N 45º23′14,1″ E 062º27′59,6″)

122 Үшназар қорымындағы Бекназар 
кесенесі, 
ХVІІІ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Сарыбұлақ ауылынан солтүстікке қарай 35 
шақырым (N 45º23′14,1″ E 062º27′59,6″)

123 Үшназар қорымындағы Қосназар 
кесенесі, 
ХVІІІ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Сарыбұлақ ауылынан солтүстікке қарай 35 
шақырым (N 45º23′14,1″ E 062º27′59,6″)

124 Сағана төртқұлақ № 46 (Айғанат 
кесенесі), 
ХІХ ғ. соңы

қала құрылысы 
және сәулет

Сарыбұлақ ауылынан солтүстікке қарай 36 
шақырым (N 45º23′14,1″ E 062º27′59,6″)

125 Ақтау (Ерқанат) кесенесі, 
ХІХ ғ. соңы

қала құрылысы 
және сәулет

Әйтеке би кентінен оңтүстікке қарай  116 
шақырым (N 45º23,6′36″ E 062º26′51,68″)

126 Жабағылы зиратындағы Жабағылы 
кесенесі, 
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Моншақ ауылынан солтүстікшығысқа қарай 7 
шақырым (N 45º17′36,6″ E 062º43′43,1″)

127 Жабағылы зиратындағы 
№ 35 атаусыз кесенесі, 
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Моншақ ауылынан солтүстікшығысқа қарай 7 
шақырым (N 45º17′36,6″ E 062º43′43,1″)

128 Көсе мұнарасы, 
ХVІІІ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Моншақ ауылынан солтүстікшығысқа қарай 3 
шақырым (N 45º19′34,4″ E 062º42′33,4″)

129 Қазанғап мұнарасы, 
ХVІІІ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Сарыбұлақ ауылынан оңтүстікшығысқа қарай 27 
шақырым (N 44º58′17,4″ E 062º52′18,5″)

130 Найзақұл кесенесі, 
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Үрмәш Түктібаев ауылынан оңтүстікбатысқа 
қарай 20 шақырым (N 45º37′09,09″ E 061º52′18,5″)

131 Айдарлы кесенесі, 
ХІХ ғ. басы 

қала құрылысы 
және сәулет 

Жаңқожа батыр ауылынан оңтүстікбатысқа қарай  
2,5 шақырым 
(N 45º44′11,3″ E061º47′43,2″)

132 Еспембет кесенесі, (атаусыз кесене  
№ 39), 
ХІХ ғ. соңы

қала құрылысы 
және сәулет

Сарыбұлақ ауылынан солтүстікшығысқа қарай  
25 шақырым (N 45º24′24,2″ E 062º41′57,9″)

133 Тоқтықара кесенесі, 
ХІХ ғ. 

қала құрылысы 
және сәулет 

Ақтан батыр ауылынан солтүстікке қарай  10 
шақырым, Ғани Мұратбаев ауылынан солтүстік
батысқа қарай 7 шақырым 
(N 45°52’32,1’’ E 062°00’18,1’’)

134 Таңатар қатын кесенесі, 
ХІХ ғ. соңы 

қала құрылысы 
және сәулет

Сарыбұлақ ауылынан оңтүстікшығысқа қарай 
50 шақырым 
(N 44º56′04,4″ E 062º28′16,2″)

135 Ұзынтам мұнарасы, 
ХХІ ғ.ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Үрмәш Түктібаев ауылынан оңтүстікбатысқа 
қарай 15 шақырым (N 45º41′82,2″ E 061º21′44,0″)

136 Азамат соғысында қаза тапқандарға 
қойылған ескерткіш, 
1957 ж. 

қала құрылысы 
және сәулет 

Әйтеке би кенті, Жалаңтөс Баһадүр атындағы 
саябақ. Әйтеке би мен Владимир Счастнов 
көшелерінің қиылысы 
(N 45°51’6,02» E 062°9’22,75»)

137 Ғани Мұратбаев кеуіті, 
1964 ж. 

қала құрылысы 
және сәулет 

Қазалы қаласы, Қорқыт Ата көшесі, 43 
(№17 мектептің ауласы) 
(N 45°45’47,05» E 062°6’4,34»)

138 Кеңес Одағының Батыры 
Үрмәш Түктібаевтың ескерткіші, 
1985 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Үрмәш Түктібаев ауылы, 
Үрмәш Түктібаев көшесі, 45 
(N 45°43’8,84» E 061°30’16,24»)

139 Жанқожа батыр төртқұлағы,     
1969 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Кәукей ауылынан батысқа қарай 125 шақырым
(N 44°12’46,7» E 061°09’16,0»)

140 № 36 құлпытасы,
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Сарыбұлақ ауылынан солтүстік батысқа қарай 
12,5 шақырым
(N 45°17’36,6» E  062°43’43,1»)

141 Жақайым қорымындағы 
№26 құлпытас,
 ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Бекарыстан би ауылынан солтүстікке қарай 8 
шақырым
(N 45°50’43,4» E 061°34’04,7»)

142 Манас қорымындағы 
№ 65б құлпытас, 
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Сарбұлақ ауылынан оңтүстікке қарай 32 
шақырым жерде Манас қорымында 
(N 44°55’11,6» E 062°51’54,5»)

Қармақшы ауданы
143 Моншақты асар қалашығы, 

б.д. VІХ ғ.ғ. 
археология Жосалы кентінен оңтүстікшығысқа қарай 48 

шақырым, 
Ақжар ауылынан шығысқа қарай 13 шақырым 
(N 45°00’23,7’’ E 064°33’53,9’’)

144 Тас асар қалашығы, 
б.д. VІVІІ ғ.ғ. 

археология Тұрмағанбет Ізтілеуов ауылынан солтүстік
батысқа қарай 12 шақырым 
(N 45°07’44,0’’ E 063°47’40,0’’)

145 Жалпақ асар қалашығы, 
б.д. VІVІІ ғ.ғ. 

археология Тұрмағанбет Ізтілеуов ауылынан солтүстік
батысқа қарай 9,7 шақырым, Ақжар ауылынан 
батысқа қарай  21,7 шақырым 
(N 45°05’36,9’’ E 063°48’13,5’’)

146 Алыпқорған қалашығы, 
б.д.д. ІVІІ ғ.ғ. 

археология Байқоңыр қаласынан оңтүстікшығысқа қарай  
25 шақырым, Жосалы кентінен оңтүстік
шығысқа қарай 65 шақырым 
(N 45°22’47,6’’ E 063°00’32,3’’)

147 Сортөбе қалашығы, 
VІІІХ ғ.ғ.

археология Жосалы кентінен батысқа қарай 12 шақырым 
(N 45°28’22,2’’ E 063°56’09,6’’)

148 Аралбай қалашығы, 
ХVІІІХІХ ғ.ғ. 

археология Тәйімбет Көмекбаев ауылынан оңтүстікбатысқа 
қарай  145 шақырым 
(N 43°45’49,9’’ E 062°17’17,6’’)

149 Жаман асар қалашығы, 
б.д. І мыңжылдық 

археология Тәйімбет Көмекбаев ауылынан солтүстікке 
қарай 22 шақырым 
(N 45°02’02,9’’ E 063°08’49,9’’)

150 Орынбай қала қалашығы, 
ХVІІІХІХ ғ.ғ. 

археология Тәйімбет Көмекбаев ауылынан оңтүстікбатысқа 
қарай 130 шақырым 
(N 43°50’21,6’’ E 062°32’03,0’’)

151 Сеңгіртам қалашығы, 
б.д.д. ІVІІ ғ.ғ.

археология Қызылорда қаласынан оңтүстікбатысқа қарай 
225 шақырым, Тәйімбет Көмекбаев ауылынан 
оңтүстікке 96 шақырым 
(N 44°03’27,1’’ Е 062°58’24,1’’)

152 Қабыл қорғаны, 
б.д.д. ІVІІ ғ.ғ.

археология Тәйімбет Көмекбаев ауылынан батысқа қарай 47 
шақырым (N 44°28’17,6’’ E 062°54’23,6’’)

153 Іңкәрқала қалашығы,
б.д.д. ІVІІ ғ.ғ. 

археология Қызылорда қаласынан оңтүстікбатысқа қарай 
225 шақырым, Тәйімбет Көмекбаев ауылынан 
оңтүстікке 96 шақырым 
(N 44°03’27,1’’ E 062°58’24,1’’)

154 Асар қалашығы,
б. д.д. І мыңжылдықтың соңы – б.д.    
І мыңжылдықтың ортасы

археология Қуаңдария ауылынан оңтүстікшығысқа қарай 9 
шақырым (N 44°44’22,1» Е 063°20’03,2»)

155 Базар асар қалашығы, 
б.д. VІVІІІ ғ.ғ. 

археология Жалпақ асар қалашығынан батысқа қарай 8,2 
шақырым, Алтынасар қалашығынан солтүстік
шығысқа қарай 10 шақырым 
(N 45°06’38,6» Е 063°42’07,5»)

156 Томпақ асар қалашығы, 
б.д.д. І мыңжылдықтың соңы – 
б.д. ІVV ғ.ғ.

археология Жосалы кентінен оңтүстікбатысқа қарай 60 
шақырым (N 45°06’54» Е 063°34’16,5»)

157 Бидайық асар қалашығы, 
б. д.д. І мыңжылдықтың соңы –  
б. д. ІV ғ.

археология Жосалы кентінен оңтүстікбатысқа қарай 65 
шақырым 
(N 45°06’14,4» Е 063°27’24,5»)

158 Қаралы асар қалашығы (Жетіасар 
№6), 
б.д.д. І мыңжылдықтың соңы –  
б.д VVІІ ғ.ғ.

археология Тұрмағанбет Ізтілеуов ауылынан батысқа 8 
шақырым (N 45°05’42,0» Е 063°50’22,4»)

159 Тік асар қалашығы  
(Жетіасар №10), 
б.д.д. І мыңжылдықтың соңы – 
б.д. ІVV ғ.ғ.

археология Тұрмағанбет Ізтілеуов ауылынан оңтүстік
батысқа қарай 25 шақырым 
(N 45°06’38,6» Е 063°42’07,5»)

160 Робинсай (Бұзық асар) қалашығы, 
б. д.д. І мыңжылдықтың соңы – 
б.д. VVІІ ғ.ғ.

археология Тұрмағанбет Ізтілеуов ауылынан солтүстік
батысқа қарай 35 шақырым 
(N 45°16’22,8» Е 063°35’31,5»)

161 Құрайлы асар қалашығы, 
б. д.д. І мыңжылдықтың соңы –  
б.д. VVІІ ғ.ғ.

археология Тұрмағанбет Ізтілеуов ауылынан батысқа қарай 
14 шақырым (N 45°06’32,7» Е 063°45’19,6»)

162 Түгіскен ІІІ жерлеу кешендері, 
б.д.д. І мыңжылдықтың 
І жартысы

археология Қуаңдария ауылынан оңтүстікбатысқа қарай 
60 шақырым 
(N 45°06’32,7» Е 063°45’19,6»)

163 Қорқыт ата мазары, 
ХХІ ғ.ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Жосалы кентінен шығысқа қарай 20 шақырым 
(N 45°35’33,9’’ E 063°55’25,9’’)

164 Марал ишан кесенесі, 
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Жосалы кентінен шығысқа қарай 18 шақырым 
(N 45°31’4,4’’ E 064°16’22,5’’)

165 Қалқай ишан кесенесі, 
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Жосалы кентінен шығысқа қарай 18 шақырым 
(N 45°31’2,89’’ E 064°16’28,12’’)

166 Теміржол вокзалы ғимараты, 
ХХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Жосалы теміржол стансасы 
(N 45°29’28,37’’ E 064°5’10,91’’)

167 Су қыспақты мұнара, 
ХХ ғ. 

қала құрылысы 
және сәулет

Жосалы кенті, 
Көмекбаев көшесі, н/з 
(N 45°29’25,28» E 064° 5’14,50»)

168 Еламан мұнарасы, 
ХVІІІХІХ ғ.ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Қуаңдария ауылынан оңтүстікбатысқа қарай  
44,3 шақырым (N 44º23’28,7» E 063º20’38,4»)

169 Су қыспақты мұнара, 
1902 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Дерментөбе теміржол стансасы 
(N 45°44’28,52» E 063°38’0,21»)

170 Мұнаралы мұнарасы, 
ХVІІІ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Кекірелі ауылынан солтүстікбатысқа қарай 35 
шақырым (N 43°46’4,40» E 062°12’35,27»)

171 Тықы батыр кесенесі, 
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Кекірелі ауылынан оңтүстікбатысқа қарай 12,3 
шақырым (N 43°50’49,45» E 062°28’24,43»)

172 Еркебай кесенесі, 
ХІХ ғ. 

қала құрылысы 
және сәулет 

Кекірелі ауылынан солтүстікшығысқа қарай 
33,5 шақырым, ШірікРабат қалашығынан 
оңтүстікбатысқа қарай 10 шақырым 
(N 44° 0’29,19» E 062°49’8,13»)

173 Ақмамбет кесенесі, 
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Кекірелі ауылынан оңтүстікбатысқа қарай 22 
шақырым (N 43°46’13,20» E 062°24’3,34»)

174 Әлімбай кесенесі, 
ХІХ ғ. 

қала құрылысы 
және сәулет 

Тәйімбет Көмекбаев ауылынан оңтүстікбатысқа 
қарай 14 шақырым 
(N 44°43’43,6’’ E 063°15’08,5’’)

175 Төлеген қатын кесенесі, 
ХІХ ғ. басы 

қала құрылысы 
және сәулет

Тәйімбет Көмекбаев ауылынан шығысқа қарай 
26 шақырым 
(N 44°46’36,4’’ E 063°31’37,0’’)

176 Су қыспақты мұнара, 
1902 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Қорқыт ата теміржол стансасы 
(N 45°37’31,60» E 063°54’41,67»)

177 Су қыспақты мұнара, 
1904 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Қызылтам теміржол стансасы 
(N 43°50’97,2» Е 067°13’91,4»)

178 Қарамырза кесенесі, 
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Қуаңдария ауылынан оңтүстікбатысқа қарай 7 
шақырым (N 44°46’08,5» Е 063°20’57,7»)

179 Тұрмағамбет Ізтілеуовтің ескерткіш 
таңбасы, 
ХХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Тұрмағамбет Ізтілеуов ауылы, 
Ешнияз сал көшесі, 1 
(N 45°04’57,5» Е 063°57’02,0»)

180 Баланды І (Бұланды) қамалы, 
б.д.д. ІІІІІ.ғ.ғ.

археология Қуаңдария ауылынан оңтүстікке қарай 70 
шақырым (N 44°09’27,3» Е 063°22’43,6»)

181 Үлкен Қос асар қалашығы,
б.д.д. І мыңжылдықтың соңы –
б.д. VI ғ. 

археология Алдашбай ахун ауылынан солтүстікбатысқа 
қарай 23 шақырым
(N 45°05’34,0» Е 063°32’51,3»)

182 Кіші Қос асар қалашығы,
б.д.д. І мыңжылдықтың соңы –
б.д. VI ғ. 

археология Алдашбай ахун ауылынан солтүстікбатысқа 
қарай 23 шақырым
(N 45°04’32,3» Е 063°32’48,5»)

183 Белтам кесенесі, 
б.д.д. ІVІІ ғ.ғ

археология Тәйімбет Көмекбаев ауылынан оңтүстікбатысқа 
қарай 98 шақырым
(N 44°06’53,9» Е 062°29’11,4»)

184 Жоласар қалашығы,    
б.д.д. І мыңжылдықтың соңы –
б.д. VI ғ. 

археология Алдашбай ахун ауылынан батысқа қарай 25 
шақырым (N 45°00’04,4» Е 063°29’58,1»)

185 Абыла жел диірмені,      
1940 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Қармақшы ауылы, Алмағамбет Ысқақов көшесі, 
н/з. (N 45°23’14,7» Е 065°15’28,2»)

Қызылорда қаласы
186 Бұрынғы қыздар приход училищесі 

ғимараты (қазіргі дүкен), 
1878 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Училищная  көшесі, 21 
(N’44°50’36,40» E 065°29’9,28»)

187 Теміржол вокзалы ғимараты, 
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Қызылорда қаласы 
(N 44°51’16,19» E 065°29’42,82»)

188 Көркемсурет шеберханасы 
ғимараты, 
ХХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Ахмет Байтұрсынов көшесі, 44 
(N 44°50’35,78» E 065°30’23,08»)

189 Су қыспақты мұнара, 
ХХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Ахмет Байтұрсынов көшесі, н/з. 
(N 44°50’30,82» E 065°30’22,53»)

190 Асқар Тоқмағамбетов атындағы 
мәдениет орталығы ғимараты, 
1959 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Қазыбек би көшесі, 21 
(N 44°51’29,96» E 065°29’28,29»)

191 Қалалық атқару комитетінің 
ғимараты, 
ХХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Желтоқсан көшесі, 18 
(N 44°50’40,79» E 065°30’3,08»)

192 Қалалық монша ғимараты, 
ХХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Әйтеке би көшесі, 10 
(N 44°50’29,94» E 065°29’40,25»)

193 Су қыспақты мұнара, 
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Орынбай Жанәділов көшесі, н/з 
(N 44°51’16,15» E 065°29’35,07»)

194 № 5 магазин ғимараты, 
ХХ ғ. 

қала құрылысы 
және сәулет 

Дінмұхаммед Қонаев пен Сұлтан Сүлейменов 
көшелерінің қиылысы 
(N 44°51’4,20» E 065°29’29,28»)

195 Облыстық әскери комиссариаттың 
шақыру пункті ғимараты (бұрынғы 
казарма), 
ХІХ ғ. аяғы

қала құрылысы 
және сәулет 

Иса Токтыбаев2 тұйығы, ғимарат 1
(N 44°50’19,50» E 065°29’8,75») 

196 Транспорттық прокуратура 
ғимараты, 
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Привокзал тұйығы, 5 
(N 44°51’10,50» E 065°29’49,81»)

197 Теміржолшылар клубы ғимараты, 
1924 ж. 

қала құрылысы 
және сәулет

Еркін Әуелбеков көшесі, 41 
(N 44°51’7,55» E 065°29’36,35»)

198 Теміржол милициясы ғимараты 
(қазіргі «Ақмешіт» музейі), 
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Еркін Әуелбеков көшесі, 8 
(N 44°51’12,78» E 065°29’44,65»)

199 Өшпес Даңқ мемориалы, 
1975 ж. 

қала құрылысы 
және сәулет

Дінмұхаммед Қонаев көшесі, н/з 
(N 44°50’54,89» E 065°29’30,25»)

200 Бауырластар бейіті, 
1920 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Иса Тоқтыбаев көшесі, н/з 
(N 44°50’33,44» E 065°29’10,04»)

201 Ғани Мұратбаев ескерткіші,  
1975 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Орталық стадионның алды 
(N 44°49’33,11» E 065°30’19,09»)

202 Асқар Тоқмағамбетов мүсіні,  
1986 ж. 

қала құрылысы 
және сәулет

Асқар Тоқмағамбетов атындағы мәдениет 
орталығының алды 
(N 44°51’29,96» E 065°29’28,29»)

203 Облыстық тарихиөлкетану 
мұражайы ғимараты, 
1953 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Мұхтар Әуезов көшесі, 20 
(N 44°50’35,15» E 065°29’45,96»)

204 Қорқыт ата кітабының 1300 
жылдығына арналған ескерткіш,  
2000 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

ІІІ ірілендірілген квартал 
(N 44°50’19,24» E 065°29’17,62»)

205 Қаналы мешіті, 
ХІХ – ХХ ғ.ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Абай ауылынан солтүстікке қарай 35 шақырым 
(N 45°13’43,87» E 065°30’48,48»)

206 Локомотив депо ғимараты, 
1904 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Әбзәли Егізбаев көшесі, 38 
(N 44°51’16,97» E 065°29’21,05»)

207 Әлия Молдағұлова мүсіні, 
1977 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

№ 112 мектеп ауласында, Әлия Молдағұлова 
көшесі, н/з., (N 44°51’26,22» E 065°30’07,25»)

208 Ұлы Отан соғысында қаза 
тапқандарға қойылған белгі, 
1980 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Тасбөгет кенті, 
Шахмардан Есенов көшесі, н/з 
(N 44°46’22,07» E 065°32’53,16»)

209 Теміржол вокзалы ғимараты, 
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Қараөзек теміржол стансасы 
(N 44°59’50,82» E 065°16’42,46»)

210 Су қыспақты мұнара, 
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Қараөзек теміржол стансасы 
(N 44°59’49,99» E 065°16’40,07»)

211 № 12 кесене 
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Ақжарма ауылынан солтүстікбатысқа қарай 7 
шақырым (N 44°53’0,50» E 065°16’42,36»)

212 Жалаңтөс Баһадүр ескерткіші, 
2010 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Сұлтан Бейбарыс  және Жібек жолы көшелерінің 
қиылысында (N 44°47›18,47» E 065°31’47,62»)

213 Бұқарбай Естекбайұлы ескерткіші,
2012 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Ғани  Мұратбаев көшесі, 72Б
(N 44°49’58,76» E 065°31’52,98»)

214 Н.Бекежанов атындағы қазақ 
музыкалық драма театрының 
ғимараты,
1985 ж. 

қала құрылысы 
және сәулет

Желтоқсан көшесі, 1
(N 44°50’33,50» E 065°30’19,50»)

215 Сыр бойының батырлары 
ескерткіші,
2006 ж. 

қала құрылысы 
және сәулет

Дінмұхаммед Қонаев көшесі, н/з.
(N 44°50’38,38» E 065°29’24,69»)

216 Саяси қуғынсүргін құрбандарына 
арналған мемориалды ескерткіш,
1998 ж. 

қала құрылысы 
және сәулет

Арай ықшам ауданы
(N 44°48’1,73» E 065°30’53,60»)

Сырдария ауданы
217 Асанас қалашығы, 

VІІХV ғ.ғ.
археология Айдарлы ауылынан батысқа қарай 8 шақырым 

(N 44˚27’ 57,2» E 065˚39’09,9»)
218 Кішіасар қалашығы, 

б.д. VІІХ ғ.ғ.
археология Шаған ауылынан солтүстікбатысқа қарай 5,3 

шақырым (N 44˚53’30,3» E 064˚53’33,0»)
219 Қос асар қалашығы, 

б.д.VІІХ ғ.ғ.
археология Нағи Ілиясов ауылынан батысқа қарай 5,5 

шақырым 
(N 44˚52’8,45» E 065˚3’41,18»)

220 Үлкенасар қалашығы,
б.д. VІІХ ғ.ғ.

археология Шаған ауылынан солтүстікбатысқа қарай 6 
шақырым 
(N 44˚54’27,1» E 064˚52’52,3»)

221 Күмісасар қалашығы, 
б.д. VІІХ ғ.ғ.

археология Шаған ауылынан солтүстікбатысқа қарай 8 
шақырым 
(N 44˚51’48,84» E 064˚51’1,84»)

222 Жетімасар қалашығы, 
б.д.д. 1 мыңжылдықтың ортасы – 
б.д. VІVІІ ғ.ғ

археология Шіркейлі ауылынан оңтүстікшығысқа қарай 1 
шақырым (N 44˚47’28,00» E065˚7’3,23»)

223 Заңғарқала қалашығы, 
ІХХІ ғ.ғ. 

археология Іңкәрдария ауылынан солтүстікшығысқа қарай 
30 шақырым (N 44˚43’34,08» E 064˚81’94,31»)

224 Сүнбейбі кесенесі, 
ХVІІІ ғ. 

қала құрылысы 
және сәулет

Айдарлы ауылынан солтүстікке қарай10 
шақырым (N 44˚31’56,79» E 065˚43’5,64»)

225 Шалбас батыр мұнарасы, 
ХVІІІХІХ ғ.ғ. 

қала құрылысы 
және сәулет

Қалжан ахун ауылынан батысқа қарай 12 
шақырым (N 45˚04’61,3» E 064˚49’95,3»)

226 Қалжан ахун мешітмедресесі, 
ХІХХХ ғ.ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Қалжан ахун ауылынан батысқа қарай 12 
шақырым (N 45˚4’29,38» E 064˚50’27,21»)

227 Қалжан ахун сағанасы, 
ХІХХХ ғ.ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Қалжан ахун ауылынан батысқа қарай 12 
шақырым (N 45˚04’56,0» E 064˚50’43,2»)

228 Теміржол вокзалы ғимараты, 
1905 ж. 

қала құрылысы 
және сәулет

Тереңөзек кенті, 
Азатбақыт Әлиакбаров көшесі, н/з 
(N 45˚3’19,39» E 064˚59’22,51»)

229 Су қыспақты мұнара, 
1905 ж. 

қала құрылысы 
және сәулет

Тереңөзек кенті, 
Азатбақыт Әлиакбаров көшесі, н/з 
(N 45˚3’18,27» E 064˚59’25,56»)

230 Бәлдік мешіті, 
1906 ж. 

қала құрылысы 
және сәулет 

Қоғалыкөл ауылы (бұрынғы Жамбыл Жабаев 
ауылы), Тілеу ұста көшесі, 4 
(N 44˚46’77,3» E 065˚11’55,0 «)

Шиелі ауданы
231 Нәнсай қалашығы, 

орта ғасыр дәуірі
археология Бала би ауылынан солтүстікбатысқа қарай 26 

шақырым (N 44°24’27,08» E 066°32’8,94»)
232 Жер асты жолы, 

уақыты белгісіз
археология Бала би ауылынан солтүстікбатысқа қарай 15 

шақырым (N 44˚24’10,97» E 066˚ 22’24,62»)
233 Рабат – 1 бекінісі, 

ХІVХVІ ғ.ғ
археология Бірлестік ауылынан  

 солтүстікшығысқа қарай 17 шақырым 
(N 44°43’58,25» E 066°12’19,23»)

234 Рабат – 2 бекінісі, 
ХІVХVІ ғ.ғ 

археология Бірлестік ауылынан  
 солтүстікшығысқа қарай 18 шақырым 
(N 44°45’6,03» E 066°12’58,03»)

235 Рабат – 3 бекінісі, 
ХІVХVІ ғ.ғ

археология Бірлестік ауылынан солтүстікшығысқа қарай 20 
шақырым (N 44˚ 43’42,84» E 066˚ 17’6,81»)

236 Рабат – 4 бекінісі, 
ХІVХVІ ғ.ғ

археология Бірлестік ауылынан солтүстікшығысқа қарай 21 
шақырым (N 44˚42’53,00» E 066˚18’48,00»)

237 Рабат – 5 бекінісі, 
ХІVХVІ ғ.ғ

археология Бірлестік ауылынан солтүстікшығысқа қарай 
26 шақырым 
(N 44˚42’24,92» E 066˚19’48,94»)

238 Тастөбе (Тазтөбе) қалашығы, 
орта ғасыр дәуірі

археология Бірлестік ауылынан батысқа қарай 26 шақырым 
(N 44˚42’08,11» E 066˚04’30,50»)

239 Мортық бекіністі мекен, 
Х– ХІV ғ.ғ. 

археология Бірлестік ауылынан 
батысқа қарай 15 шақырым 
(N 44˚43’46,89» E 066˚08’50,04»)

240 Қызылтам қалашығы, 
ХІІХІХ ғ.ғ.

археология Жансейіт ауылынан оңтүстікбатысқа қарай 5 
шақырым (N 44˚13’22,03» E 066˚33’9,41»)

241 Ақтөбе қалашығы, 
VІІІХІІІ ғ.ғ.

археология Жансейіт ауылынан оңтүстікбатысқа қарай 8 
шақырым (N 44°14’23,90» E 066°31’32,72»)

242 Бестам қалашығы, 
ХХІV ғ.ғ. 

археология Жиделі ауылынан солтүстікбатысқа қарай 5 
шақырым (N 44°17’40» E 066°46’47»)

243 Сұлутөбе қалашығы, 
ХVІІІХІХ ғ.ғ.

археология Сұлутөбе ауылынан солтүстікке қарай 2 шақырым 
(N 44˚38’38,90» E 066˚03’54,85»)

244 Есабыз қабірі, 
ХХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Бәйгеқұм ауылынан шығысқа қарай 5 шақырым 
(N 44˚17’17,38» E 066˚32’10,37»)

245 Су қыспақты мұнара, 
1905 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Бәйгеқұм теміржол стансасы 
(N 44˚18’46,13» E 066˚28’29,66»)

246 Бақты ата мазары, 
ХVІІХVІІІ ғ.ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Қызылқайың ауылынан солтүстікке қарай 800 
метр (N 44˚8’56,63» E 066˚ 25’25,55»)

247 Су қыспақты мұнара, 
1904 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Сұлутөбе теміржол стансасы 
(N 44˚38’4,73» E 066˚2›48,18»)

248 Бәкі кесенесі, 
ХІХ ғ. 

қала құрылысы 
және сәулет

Сұлутөбе ауылынан солтүстікшығысқа қарай 
100 шақырым 
(N 45˚16’9,86» E 066˚27’47,73»)

249 Тәжібай кесенесі, 
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Сұлутөбе ауылынан солтүстікшығысқа қарай 100 
шақырым (N 44˚16’9,02» E 066˚27’46,98»)

250 Мақұлтам кесенесі, 
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Сұлутөбе ауылынан солтүстікшығысқа қарай 100 
шақырым (N 45˚21’11,07» E 066˚66’78,77»)

251 Құлтан кесенесі, 
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Сұлутөбе ауылынан солтүстікшығысқа 100 
шақырым (N 45˚20’71,81» E 066˚53’66,69»)

252 Оразай ишан кесенесі, 
ХVІІІ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Сұлутөбе ауылынан оңтүстікшығысқа 15 
шақырым (N 44˚32’35,37» E 066˚4’25,59»)

253 Теміржол вокзалы ғимараты, 
ХХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Шиелі теміржол стансасы 
(N 44˚10’19,51» E 066˚44’6,24»)

254 Ахмет ишан кесенесі, 
ХХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Сұлутөбе ауылынан солтүстікшығысқа қарай 100 
шақырым (N 46˚04’09,06» E 067˚12’59,18»)

255 Мұстафа Шоқай ескерткіші,              
1998 ж.

қала құрылысы 
және сәулет

Шиелі кентінің орталық алаңында орналасқан
(N 44°10’3,71» E 066°44’10,02»)

256 Қабыл ата кесенесі,
ХІХ ғ.

қала құрылысы 
және сәулет

Қызылқайың ауылынан оңтүстікке қарай 13 
шақырым (N 44˚02’00,8» E 066˚27’59,9»)      

Ескертпе.  
      Аббревиатуралардың толық жазылуы: 
      н/з. – нөмірсіз; 
      ғ. – ғасыр; 
      ғ.ғ. – ғасырлар; 
      ж. – жыл; 
      ж.ж. – жылдар; 
      б.д.д. – біздің дәуірімізге дейінгі; 
      б.д. – біздің дәуіріміздің.

Қызылорда облысы әкімдігінің
2018 жылғы «23 » ақпандағы № 1053 қаулысына

қосымша

Қызылорда облысы әкімдігінің
2015 жылғы «24» тамыздағы № 130 қаулысымен

бекітілген 

 «Оралман мәртебесін беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: ауданның, 
облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы 
органының әлеуметтік саласындағы функцияларды жүзеге 
асыратын құрылымдық бөлімшесі (бұдан әрі – көрсетілетін 
қызметті беруші).  

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет нәтижелерін беру «Азаматтарға арналған үкімет» 
Мемлекеттік корпорациясы»  коммерциялық емес 
акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпораци
ясы) арқылы жүзеге асырылады.

2.  Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны  –  қағаз 
түрінде. 

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі –  оралман 
куәлігін беру (бұдан әрі  куәлік). 

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

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық

 бөлімшелері (қызметкерлері) мен Мемлекеттік 
корпорацияның өзара іс-қимыл тәртібінің 

сипаттамасы  

5. Мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсімді 
(ісқимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті 
алушы ның Мемлекеттік корпорацияға Қазақстан Республи
касы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 
«Әлеуметтікеңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандарттарын бекіту туралы» 2015 жылғы 28 
сәуірдегі №279 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқық
тық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11342 бо
лып тіркелген) «Оралман мәртебесін беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі – стандарт) 
9тармағына сәйкес құжаттар топтамасымен жүгінуі. 

6. Мемлекеттік корпорацияға жүгіну тәртібінің си
паттамасы, көрсетілетін қызметті алушының өтінішін 
өңдеу ұзақтығы, сондайақ мемлекеттік қызмет көрсетудің 
нәтижесін Мемлекеттік корпорация арқылы алу процесінің 
сипаттамасы, оның ұзақтығы:

1) көрсетілетін қызметті алушы Мемлекеттік корпо
рацияға стандарттың 9тармағына сәйкес құжаттарды 
ұсы нады. Рәсімнің (ісқимылдың) нәтижесі: ұсынылған 
құжаттар топтамасы;                    

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды 
тіркейді, құжаттар топтамасы толық ұсынылған  кезде 
көрсетілетін қызметті алушыға тиісті құжаттардың қабыл
данғаны туралы қолхат береді немесе көрсетілетін қызметті 
алушы стандарттың 9тармағында көзделген тізбеге сәйкес 
құжаттардың толық емес топтамасын және (немесе) 
қолданылу мерзімі өткен құжаттарды ұсынған жағдайларда, 
стандарттың 2қосымшасына сәйкес нысан бойынша 
құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді 
(жиырма минуттан аспайды). Рәсімнің (ісқимылдың) 
нәтижесі: құжаттарды қабылдау немесе қабылдаудан бас 
тарту туралы қолхатты көрсетілетін қызметті алушыға беру; 

3) Мемлекеттік корпорацияның жинақтау бөлімінің 
қызметкері құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге 
жолдайды (бір жұмыс күні ішінде, мемлекеттік қызмет 
көрсету мерзіміне кірмейді). Рәсімнің (ісқимылдың) 
нәтижесі: құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге жол
дау;                                          

4) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті берушінің 

басшысына ұсынады (отыз минуттан аспайды). Рәсімнің (іс
қимылдың) нәтижесі: құжаттарды тіркеу және көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсыну; 

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды 
қарайды және жауапты орындаушыны анықтайды (отыз 
минуттан аспайды). Рәсімнің (ісқимылдың) нәтижесі: 
құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің орындаушы
сына жолдау;

6) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы 
құжаттарды қарайды, ұсынылған құжаттар стандарттың 
101тармағында көзделген негіздерге сәйкес келмеген 
жағдайда дәлелді бас тартуды дайындайды, ұсынылған 
құжаттар белгіленген талаптарға сәйкес келген жағдайда 
бұйрықтың жобасы мен куәлікті дайындайды және 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (төрт 
жұмыс күні ішінде). Рәсімнің    (ісқимылдың) нәтижесі: 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына дәлелді бас 
тартуды немесе бұйрықтың жобасы мен куәлікті қол қоюға 
ұсыну;

7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы дәлелді 
бас тартуға немесе бұйрық пен куәлікке қол қояды және 
көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына жол
дайды (бір сағаттан аспайды). Рәсімнің (ісқимылдың) 
нәтижесі: мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін 
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе  қызметкеріне жол
дау; 

8) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін  тіркейді (бір 
сағаттан аспайды). Рәсімнің (ісқимылдың) нәтижесі: 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін Мемлекеттік 
корпорацияға жолдау; 

9) Мемлекеттік корпорация қызметкері мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет нәтижесін тіркейді және көрсетілетін 
қызметті  алушыға береді (жиырма минуттан аспайды). 
Рәсімнің (ісқимылдың) нәтижесі: мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет нәтижесін көрсетілетін қызметті алушыға беру.
Мемлекеттік корпорацияның аудандық (қалалық) 

бөлімшелеріне жүгінген кезде курьердің құжаттар топ
тамасын және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін 
жеткізуді қамтамасыз етуі үшін стандартпен қосымша 5 
жұмыс күні қаралған. 

           

3.  Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 

бөлімшелері (қызметкерлері) мен өзге ұйымдардың 
өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

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

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

қызметкері.
8. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 

қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызмет
кер лерінің) рәсімдері (ісқимылдары), өзара ісқимыл
дары реттілігінің толық сипаттамасы, сондайақ өзге де 
көрсетілетін қызметті берушілер және (немесе) Мемлекеттік 
корпорациямен өзара ісқимыл тәртібінің сипаттамасы осы 
регламенттің қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет 
көрсетудің бизнеспроцестерінің анықтамалығында көрсе
тілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнеспроцестерінің 
анықтамалығы «Қызылорда облысының жұмыспен қамтуды 
үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің, Қызылорда облысы әкімдігінің, 
Қызылорда қаласы және аудан әкімдіктерінің ресми интер
нетресурстарында орналастырылады.
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«Оралман мәртебесін беру» 

 мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 
 қосымша 

 
Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы 

 
Көрсетілетін қызметті алушы  Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде: 
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ЖОҚ 

құжаттарды 
қабылдаудан бас 

тарту туралы 
қолхат береді 

«Оралман мәртебесін беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы

Көрсетілетін қызметті алушы  Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде:

Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 23 ақпандағы
№ 1053 қаулысы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 06.03.2018 жылы № 6187 тіркелген

«Оралман мәртебесін беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламентін бекіту 

туралы» Қызылорда облысы
әкімдігінің 2015 жылғы 24 тамыздағы 

№ 130 қаулысына өзгеріс енгізу туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 

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

1. «Оралман мәртебесін беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламентін бекіту туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 
жылғы 24 тамыздағы № 130 қаулысына (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5127 нөмірімен тіркелген, 
«Кызылординские вести» және «Сыр бойы» газеттерінде 2015 
жылғы 12 қыркүйекте жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

аталған қаулымен бекітілген «Оралман мәртебесін беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы қаулының 
қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы 
әкімінің орынбасары Қ.Д.Ысқақовқа жүктелсін.

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

Қызылорда облысының
                  әкімі                       Қ. Көшербаев
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Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 23 ақпандағы
№ 1054 қаулысы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде
06.03.2018 жылы № 6188 тіркелген

«Мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту
туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы
20 тамыздағы №125 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 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 қызмет регламентін бекіту туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 
20 тамыздағы №125 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5125 нөмірімен 
тіркелген, «Кызылординские вести» және «Сыр бойы» газеттерінде 2015 жылғы 12 қыркүйекте жарияланған) мы-
надай өзгеріс енгізілсін:

аталған қаулының 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған «Тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында немесе корпоративішілік ауыстыру 

шеңберінде еңбек қызметін жүзеге асыру үшін жұмыс берушілерге шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат беру және 
ұзарту» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті бекітілсін.»;

көрсетілген қаулымен бекітілген «Жұмыс берушілерге тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында еңбек 
қызметін жүзеге асыру үшін не корпоративішілік ауыстыру шеңберінде шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат беру 
және ұзарту» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы қаулының қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жа-
зылсын.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары Қ.Д.Ысқақовқа жүктелсін.
3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының 
                  әкімі                                 Қ. Көшербаев

Қызылорда облысы әкімдігінің
2018 жылғы 23 ақпандағы № 1054 қаулысына 

қосымша

Қызылорда облысы әкімдігінің
2015 жылғы  20 тамыздағы № 125 қаулысымен 

бекітілген

«Тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында немесе корпоративішілік ауыстыру шеңберінде 
еңбек  қызметін жүзеге асыру үшін жұмыс берушілерге шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат беру және 

ұзарту»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1.  Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: «Қызылорда облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және 
әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші). 

Өтініштерде қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижелерін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі; 
2) www.egov.kz, www.elicense.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асы-

рылады.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз 

түрінде.
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі: 
«Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 279 бұйрығымен 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11342 болып тіркелген) бекітілген «Тиісті 
әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында немесе корпоративішілік ауыстыру шеңберінде еңбек  қызметін жүзеге 
асыру үшін жұмыс берушілерге шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат беру және ұзарту»  мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының (бұдан әрі – стандарт) 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жұмыс берушілерге тиісті 
әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін шетелдік жұмыс күшін тартуға берілген 
рұқсат, қайта ресімделген рұқсат және ұзартылған рұқсат (бұдан әрі – шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат) не 
стандарттың 10-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді 
жауап.

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

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

5. Мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті 
алушының  көрсетілетін қызметті берушіге стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттар топтамасымен жүгінуі немесе 
портал арқылы электрондық құжат нысанында сұраныс жолдауы. 

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

шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат алу үшін:
1) көрсетілетін   қызметті  алушы   көрсетілетін  қызметті   берушіге  стандарттың   9-тармағына сәйкес 
құжаттарды ұсынады. Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: ұсынылған құжаттар топтамасы;
2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға 

тіркелген күні және мемлекеттік көрсетілетін қызметті алатын күні, құжаттарды қабылдаған адамның тегі, аты, 
әкесінің аты (бар болған жағдайда) көрсетілген өтініштің үзбелі талонын және стандарттың 7-қосымшасына сәйкес 
нысан бойынша тиісті қолхатты (бұдан әрі – қолхат) береді және құжаттарды  көрсетілетін қызметті берушінің бас-
шысына ұсынады (жиырма минуттан аспайды).

Көрсетілетін қызметті алушы стандарттың 9-тармағында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық емес 
топтамасын және (немесе) қолданылу мерзімі өткен құжаттарды ұсынған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші 
өтінішті қабылдаудан бас тартады (жиырма минуттан аспайды). Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: құжаттарды тіркеу 
және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсыну немесе өтінішті қабылдаудан бас тарту;

көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері мемлекеттік қызметті көрсету кезінде, егер Қазақстан 
Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын 
мәліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметті алушының келісімін алады;

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы  құжаттарды қарайды және жауапты орындаушыны анықтайды 
(отыз минуттан аспайды). Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің орында-
ушысына жолдау; 

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттарды қарайды және Қызылорда облысына шетелдік 
жұмыс күшін тартуға жұмыс берушілерге рұқсат беру жөніндегі комиссиясының (бұдан әрі – комиссия) қарауына 
ұсынады (алты жұмыс күні ішінде). Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: құжаттарды комиссияның қарауына ұсыну;

5) комиссия құжаттарды қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына рұқсатты беру не 
рұқсатты беруден бас тарту туралы ұсынымын (бұдан әрі – ұсыным) жолдайды (бір жұмыс күні ішінде). Рәсімнің 
(іс-қимылдың) нәтижесі: ұсынымды көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына жолдау;

6) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы комиссияның ұсынымына сәйкес қабылданған шешiм жөнiнде 
хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына  ұсынады (екі 
сағат ішінде). Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: хабарламаны көрсетілетін қызметті берушінің басшысына жолдау;

7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы хабарламаға қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысына жолдайды (отыз минуттан аспайды). Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: қол қойылған хабарламаны 
көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына жолдау;

8) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы хабарламаны тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға 
жолдайды (бір жұмыс күні ішінде), көрсетілетін қызметті алушы рұқсатты бергені үшін алымды енгізгенін рас-
тайтын құжаттардың көшірмелерін (бұдан әрі – қажетті құжаттар көшірмелері) ұсынғаннан кейін (он жұмыс күні 
ішінде) рұқсатты әзірлейді және көрсетілетін қызметті алушыға жолдайды, ал көрсетілетін қызметті алушы екі 
жұмыс күнi өткен соң рұқсатты алуға келмеген жағдайда, орындаушы рұқсатты көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсе қызметкеріне жолдайды (отыз минуттан аспайды). Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: хабарламаны көрсетілетін 
қызметті алушыға, рұқсатты - көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкеріне жолдау;

9) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері көрсетілетін қызметті алушыға тiркелген мекен-жайы бой-
ынша пошталық жөнелтiлiмдi алу туралы хабарламаны ала отырып, рұқсатты пошта байланысы арқылы жібереді (бір 
жұмыс күні ішінде). Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: рұқсатты көрсетілетін қызметті алушыға пошта байланысы 
арқылы жолдау;

Шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты қайта ресімдеу үшін:
1) көрсетілетін   қызметті  алушы  көрсетілетін   қызметті  берушіге  стандарттың  9 - тармағына  сәйкес 

құжаттарды ұсынады. Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: ұсынылған құжаттар топтамасы;
2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға 

қолхатты береді және құжаттарды  көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (жиырма минуттан аспай-
ды).

Көрсетілетін қызметті алушы стандарттың 9-тармағында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық  емес 
топтамасын және (немесе) қолданылу мерзімі өткен құжаттарды ұсынған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші 
өтінішті қабылдаудан бас тартады. Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: құжаттарды тіркеу және көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсыну немесе өтінішті қабылдаудан бас тарту;

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды қарайды, рұқсатты қайта ресімдеу немесе қайта 
ресімдеуден бас тарту туралы шешім қабылдайды және құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің орындау-
шысына жолдайды (бес жұмыс күні ішінде). Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: шешім қабылдау және құжаттарды 
көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына жолдау;

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы көрсетілетін қызметті беруші басшысының  шешіміне сәйкес 
рұқсатты немесе бас тарту туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) дайындайды және көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына  ұсынады (екі сағат ішінде). Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: қайта ресімделген рұқсатты 
және хабарламаны көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсыну;

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы рұқсатқа немесе хабарламаға қол қояды және көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе қызметкеріне жолдайды (отыз минуттан аспайды). Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсе қызметкеріне хабарламаны, қайта ресімделген рұқсатты жолдау;

6) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері хабарламаны немесе рұқсатты тіркейді және көрсетілетін 
қызметті алушыға береді (бір жұмыс күні ішінде). Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: көрсетілетін қызметті алушыға 
хабарламаны, қайта ресімделген рұқсатты беру.

Шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты ұзарту үшін:
1) көрсетілетін  қызметті   алушы   көрсетілетін   қызметті   берушіге  стандарттың  9-тармағына  сәйкес
құжаттарды ұсынады. Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: ұсынылған құжаттар топтамасы;
2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға 

қолхатты береді және құжаттарды  көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (жиырма минуттан аспай-
ды).

Көрсетілетін қызметті алушы стандарттың 9-тармағында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық емес 
топтамасын және (немесе) қолданылу мерзімі өткен құжаттарды ұсынған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші 
өтінішті қабылдаудан бас тартады. Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: құжаттарды тіркеу және көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсыну немесе өтінішті қабылдаудан бас тарту;

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды қарайды, рұқсатты ұзарту немесе ұзартудан бас тар-
ту туралы шешім қабылдайды және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына жолдайды (үш жұмыс күні 
ішінде). Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: шешім қабылдау және құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің орын-
даушысына жолдау;

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы көрсетілетін қызметті беруші басшысының рұқсатты ұзарту 
немесе рұқсатты ұзартудан бас тарту туралы шешіміне сәйкес рұқсатты және қабылдаған шешімі жөнiнде хабар-
ламаны (бұдан әрі – хабарлама) дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына  ұсынады (екі сағат 
ішінде). Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: рұқсатты және хабарламаны көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсыну;

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы хабарламаға және рұқсатқа қол қояды және көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысына жолдайды  (отыз минуттан аспайды) Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі:  рұқсатты және 
хабарламаны көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына жолдау;

6) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы хабарламаны тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға 
жолдайды (бір жұмыс күні ішінде), көрсетілетін қызметті алушы құжаттардың көшірмелерін тапсырғаннан кейін 
(он жұмыс күні ішінде) рұқсатты көрсетілетін қызметті алушыға, ал көрсетілетін қызметті алушы екі жұмыс күнi 
өткен соң рұқсатты алуға келмеген жағдайда, көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы рұқсатты көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсе қызметкеріне жолдайды (отыз минуттан аспайды). Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: ха-
барламаны көрсетілетін қызметті алушыға, рұқсатты - көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкеріне жолдау;

 7) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері көрсетілетін қызметті алушының тiркелген мекен-жайы 
бойынша пошталық жөнелтiлiмдi алу туралы хабарламаны ала отырып, рұқсатты пошта байланысы арқылы жібереді 
(бір жұмыс күні ішінде). Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: рұқсатты көрсетілетін қызметті алушыға пошта байла-
нысы арқылы жолдау;

Корпоративішілік ауыстыру шеңберінде шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты алу үшін: 
1) көрсетілетін   қызметті  алушы  көрсетілетін   қызметті  берушіге  стандарттың  9-тармағына  сәйкес құжаттарды 

ұсынады. Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: ұсынылған құжаттар топтамасы;
2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға қол-

хатты береді және құжаттарды  көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (жиырма минуттан аспайды).

Көрсетілетін қызметті алушы стандарттың 9-тармағында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық емес 
топтамасын және (немесе) қолданылу мерзімі өткен құжаттарды ұсынған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші 
өтінішті қабылдаудан бас тартады. Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: құжаттарды тіркеу және көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсыну немесе өтінішті қабылдаудан бас тарту;

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы  құжаттарды қарайды, корпоративішілік ауыстыру шеңберінде 
рұқсат беру немесе бас тарту туралы шешім қабылдайды және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына жол-
дайды (жеті жұмыс күні ішінде). Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: шешім қабылдау және құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің орындаушысына жолдау;

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттарды қарайды, қабылданған шешімге сәйкес рұқсатты 
немесе хабарламаны дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына  ұсынады (екі сағаттың ішінде). 
Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: рұқсатты немесе хабарламаны көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсыну;

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы рұқсатқа немесе хабарламаға қол қояды және көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысына жолдайды (отыз минуттан аспайды). Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: рұқсатты немесе 
хабарламаны көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына жолдау;

6) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы рұқсатты немесе хабарламаны тіркейді және көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсе қызметкеріне жолдайды (отыз минуттан аспайды). Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: 
рұқсатты немесе хабарламаны көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкеріне жолдау;

7) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері рұқсатты немесе хабарламаны тіркейді және көрсетілетін 
қызметті алушыға береді (бір жұмыс күні ішінде). Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: хабарламаны және рұқсатты 
көрсетілетін қызметті алушыға беру.

Корпоративішілік ауыстыру шеңберінде шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты қайта ресімдеу және ұзарту 
үшін: 

1) көрсетілетін   қызметті  алушы  көрсетілетін   қызметті  берушіге стандарттың  9-тармағына сәйкес құжаттарды 
ұсынады. Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: ұсынылған құжаттар топтамасы;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға 
қолхатты береді және құжаттарды  көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (жиырма минуттан аспай-
ды).

Көрсетілетін қызметті алушы стандарттың 9-тармағында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық емес 
топтамасын және (немесе) қолданылу мерзімі өткен құжаттарды ұсынған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші 
өтінішті қабылдаудан бас тартады. Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: құжаттарды тіркеу және көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсыну немесе өтінішті қабылдаудан бас тарту;

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы  құжаттарды қарайды, корпоративішілік ауыстыру шеңберінде 
рұқсатты қайта ресімдеу не ұзарту немесе бас тарту туралы шешім қабылдайды және құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің орындаушысына жолдайды (бес жұмыс күні ішінде). Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: шешім 
қабылдау және құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына жолдау;

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттарды қарайды, қабылданған шешімге сәйкес қайта 
ресімделген немесе ұзартылған рұқсатты (бұдан әрі – рұқсат) немесе бас тарту туралы хабарламаны (бұдан әрі – 
хабарлама) дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына  ұсынады (екі сағаттың ішінде). Рәсімнің 
(іс-қимылдың) нәтижесі: рұқсатты немесе хабарламаны көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсыну;

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы рұқсатқа немесе хабарламаға қол қояды және көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысына жолдайды (отыз минуттан аспайды). Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: рұқсатты немесе 
хабарламаны көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына жолдау;

6) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы рұқсатты немесе хабарламаны тіркейді және көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсе қызметкеріне жолдайды (отыз минуттан аспайды). Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: ха-
барламаны немесе рұқсатты көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкеріне жолдау;

7) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері рұқсатты немесе хабарламаны тіркейді және көрсетілетін 
қызметті алушыға береді (бір жұмыс күні ішінде). Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: рұқсатты немесе хабарламаны  
көрсетілетін қызметті алушыға беру.

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

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын көрсетілетін қызметті берушінің және комиссияның 
құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы;
4) комиссия.
8. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде рәсімдері (іс-қимылдары), көрсетілетін қызметті берушінің 

құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимылдары реттілігінің толық сипаттамасы осы 
регламенттің 1-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында 
көрсетілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы «Қызылорда облысының жұмыспен 
қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» мемлекеттік мекемесінің, Қызылорда облысы 
әкімдігінің ресми интернет-ресурстарында орналастырылады.

4. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану тәртібінің сипаттамасы

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

1) көрсетілетін қызметті алушы порталда тіркеледі және көрсетілетін қызметті алушының электронды цифрлы 
қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанындағы өтініш (бұдан әрі – электрондық 
сұраныс) пен стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттарды жолдайды. Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: құжаттар 
топтамасын ұсыну;

2) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы электрондық сұраныс пен құжаттарды қабылдайды, 
көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету үшін электрондық 
сұраныстың қабылданғаны туралы мәртебе көрінеді (жиырма минуттан аспайды). Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: 
құжаттарды қабылдау және тіркеу;

3) электрондық сұраныс пен құжаттар қабылданғаннан кейін мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимылдары осы регламенттің 6-тармағының 
2-8, 2-6) тармақшаларына сәйкес жүзеге асырылады. Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсыну;

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін тіркейді және 
көрсетілетін қызметті алушының  «жеке кабинетіне» жолдайды (жиырма минуттан аспайды). Рәсімнің (іс-қимылдың) 
нәтижесі: мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін көрсетілетін қызметті алушының  «жеке кабинетіне» жолдау.

Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық нысандағы ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара 
іс-қимыл диаграммасы осы регламенттің 2-қосымшасында келтірілген. 

«Тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында немесе 
корпоративішілік ауыстыру шеңберінде еңбек қызметін жүзеге асыру үшін

 жұмыс берушілерге шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат беру және ұзарту»  
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне

1-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процесінің анықтамалығы

шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат алу кезінде:
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«Тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында немесе  
корпоративішілік ауыстыру шеңберінде еңбек қызметін жүзеге асыру үшін 

 жұмыс берушілерге шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат беру және ұзарту»   
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 

1-қосымша 
 

Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес - процесінің анықтамалығы 
 
           шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат алу кезінде: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
     

Көрсетілетін 
қызметті 
алушы 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері 

құжаттарды тіркейді, 
көрсетілетін 

қызметті алушыға 
қолхатты береді 

және құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
басшысына ұсынады 

20 минуттан 
аспайды 

ИЯ 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің 

орындаушысы

Комиссия 
 

құжаттарды 
қарайды және  
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
орындаушысына 

жолдайды 

құжаттарды қарайды 
және комиссияның 
қарауына ұсынады 

 

30 минуттан 
аспайды 

 
6 жұмыс күні 

ішінде  
 

1 жұмыс күні  
ішінде 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысы 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы 

көрсетілетін 
қызметті 
берушіге 

құжаттарды 
ұсынады 

 

комиссияның 
ұсынымына 

сәйкес 
хабарламаны 
дайындайды 

және  
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады 

2 сағат  
ішінде 

хабарламаға қол 
қояды және 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
орындаушысына 

жолдайды 

30 минут тан 
аспайды  

 

 

құжаттарды 
қарайды және 

рұқсатты беру не 
оны беруден бас 

тарту туралы 
ұсынымын 

көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
орындаушысына 

жолдайды 
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             кестенің жалғасы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысы 

 

Көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсе қызметкері 

хабарламаны тіркейді және 
көрсетілетін қызметті алушыға 

жолдайды, көрсетілетін қызметті 
алушы қажетті құжаттардың 

көшірмелерін ұсынғаннан кейін 
рұқсатты әзірлейді және 

көрсетілетін қызметті алушыға 
жолдайды, ал көрсетілетін 

қызметті алушы екі жұмыс күні 
өткен соң рұқсатты алуға 

келмеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдайды 

көрсетілетін қызметті 
алушыға тіркелген 

мекен-жайы бойынша 
пошталық жөнелтілімді 
алу туралы хабарламаны 

ала отырып, рұқсатты 
пошта байланысы 
арқылы жібереді 

1 жұмыс күні ішінде 

хабарламаны жолдау      
– 1 жұмыс күні ішінде 

 
қажетті құжаттардың 
көшірмелерін ұсыну 

- 10 жұмыс күні ішінде 
-  

рұқсатты жолдау 
– 30 минуттан аспайды 
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   шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты қайта ресімдеу кезінде: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

Көрсетілетін 
қызметті 
алушы 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері 

құжаттарды 
тіркейді, 

көрсетілетін 
қызметті алушыға 
қолхатты береді 

және құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады 

 

20 минуттан 
аспайды 

ИӘ 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы 

 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы 

құжаттарды қарайды,  
рұқсатты қайта 
ресімдеу немесе 

қайта ресімдеуден 
бас тарту туралы 

шешім қабылдайды 
және құжаттарды 

көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысына 
жолдайды 

көрсетілетін қызметті 
беруші басшысының  

шешіміне сәйкес  
рұқсатты немесе 

хабарламаны 
дайындайды және  

көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады 

 5 жұмыс күні 
ішінде 

2 сағаттың 
ішінде 

 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері

көрсетілетін 
қызметті 
берушіге 

құжаттарды 
ұсынады 

 

 

рұқсатқа немесе 
хабарламаға қол 

қояды және 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкеріне 
жолдайды 

30 минуттан 
аспайды 

хабарламаны немесе 
рұқсатты тіркейді 
және көрсетілетін 
қызметті алушыға 

береді 

1 жұмыс күні 
ішінде 
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шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты ұзарту кезінде: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

  

Көрсетілетін 
қызметті 
алушы 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің
кеңсе қызметкері 

құжаттарды 
тіркейді, 

көрсетілетін 
қызметті 
алушыға 

қолхатты береді 
және 

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады 

20 минуттан 
аспайды 

ИӘ

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысы 

құжаттарды 
қарайды, рұқсатты 

ұзарту  немесе 
ұзартудан бас 
тарту туралы 

шешім 
қабылдайды және 

көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
орындаушысына 

жолдайды 

көрсетілетін 
қызметті беруші 

басшысының  
рұқсатты ұзарту 

немесе ұзартудан 
бас тарту туралы 
шешіміне сәйкес 
рұқсатты және  
хабарламаны 

дайындайды және 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
басшысына  

ұсынады 

 
 

 3 жұмыс 
күні ішінде 

 

 
2 сағаттың 

ішінде 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы 

 

Көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысы 

көрсетілетін 
қызметті 
берушіге 

құжаттарды 
ұсынады 

 

 

хабарламаға және 
рұқсатқа қол қояды 
және көрсетілетін 

қызметті берушінің 
орындаушысына 

жолдайды 

   30 минуттан 
аспайды 

хабарламаны тіркейді және 
көрсетілетін қызметті алушыға 

жолдайды, көрсетілетін қызметті 
алушы құжаттардың 

көшірмелерін тапсырғаннан кейін  
рұқсатты көрсетілетін қызметті 

алушыға жолдайды, көрсетілетін 
қызметті алушы екі жұмыс күнi 

өткен соң рұқсатты алуға 
келмеген жағдайда, рұқсатты 

көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсе қызметкеріне жолдайды 

 

1 жұмыс күні 
ішінде          

 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері 

көрсетілетін 
қызметті 

алушының 
тіркелген мекен-
жайы бойынша 

пошталық 
жөнелтілімді алу 

туралы 
хабарламаны ала 

отырып,  рұқсатты 
пошта арқылы 

жібереді 

хабарламаны жолдау   
   – 1 жұмыс күні ішінде 

 
 қажетті құжаттардың 
көшірмелерін ұсыну              

– 10 жұмыс күні ішінде 
 

рұқсатты жолдау                
– 30 минуттан аспайды 
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корпоративішілік ауыстыру шеңберінде шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты алу кезінде:  
 
 

 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

  

Көрсетілетін 
қызметті 
алушы 

көрсетілетін 
қызметті 
берушіге 

құжаттарды 
ұсынады 

 
 20 минуттан 

аспайды 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері 

құжаттарды 
тіркейді, 

көрсетілетін 
қызметті алушыға  
қолхатты береді 

және құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады 

 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы 

 

құжаттарды қарайды, 
корпоративішілік 

ауыстыру 
шеңберінде рұқсат 

беру немесе бас 
тарту туралы шешім 

қабылдайды және 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
орындаушысына 

жолдайды 
 

 

 7 жұмыс күні 
ішінде 

 
 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы 

 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы 

құжаттарды қарайды, 
қабылданған шешімге 

сәйкес рұқсатты немесе 
хабарламаны дайындайды 
және көрсетілетін қызметті 

берушінің басшына 
ұсынады 

 

рұқсатқа немесе 
хабарламаға қол 

қояды және 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

орындаушысына 
жолдайды 

 

30 минуттан 
    аспайды 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысы 

рұқсатты немесе 
хабарламаны  
тіркейді және 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкеріне 
жолдайды 

 

 
30 минуттан 

аспайды 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері 

рұқсатты немесе 
хабарламаны тіркейді 

және көрсетілетін 
қызметті алушыға 

береді 
 

1 жұмыс күні 
ішінде 

 2 сағат ішінде 
 ИӘ 
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корпоративішілік ауыстыру шеңберінде шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты қайта ресімдеу және ұзарту кезінде:  
 
 

 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

  

Көрсетілетін 
қызметті 
алушы 

көрсетілетін 
қызметті 
берушіге 

құжаттарды 
ұсынады 

 
 20 минуттан 

аспайды 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері 

құжаттарды 
тіркейді, 

көрсетілетін 
қызметті алушыға  
қолхатты береді 

және құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады 

 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы 

 

құжаттарды қарайды, 
корпоративішілік 

ауыстыру 
шеңберінде рұқсатты  
қайта ресімдеу және  

ұзарту немесе бас 
тарту туралы шешім 

қабылдайды және 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
орындаушысына 

жолдайды 
 

 

5 жұмыс күні 
ішінде 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы 

 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы 

құжаттарды қарайды, 
қабылданған шешімге 

сәйкес қайта ресімделген 
не ұзартылған рұқсатты 
немесе  бас тарту туралы 

хабарламаны дайындайды 
және көрсетілетін қызметті 

берушінің басшына 
ұсынады 

 

рұқсатка немесе 
хабарламаға қол 

қояды және 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

орындаушысына 
жолдайды 

 

30 минуттан 
    аспайды 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысы 

рұқсатты немесе 
хабарламаны 
тіркейді және 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкеріне 
жолдайды 

 

 
30 минуттан 

аспайды 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері 

рұқсатты немесе 
хабарламаны тіркейді 

және көрсетілетін 
қызметті алушыға 

береді 
 

1 жұмыс күні 
ішінде 

 2 сағат ішінде 
 ИӘ 

«Тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында немесе 
корпоративішілік ауыстыру шеңберінде еңбек қызметін жүзеге асыру үшін

 жұмыс берушілерге шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат беру және ұзарту»  
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне

2-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық нысандағы 
ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара іс-қимыл диаграммасы
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«Тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында немесе  
корпоративішілік ауыстыру шеңберінде еңбек қызметін жүзеге асыру үшін 

 жұмыс берушілерге шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат беру және ұзарту»   
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 

2-қосымша 
 

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

 
шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат алу кезінде: 
 
 
 

 
 
 
 

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

(30 минуттан аспайды)

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

(20 минуттан аспайды)

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

мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесін алатын күні көрсетіле отырып, мемлекеттік қызметті көрсету үшін 
электрондық сұрау салудың қабылданғаны туралы мәртебе көрінеді 

(20 минуттан аспайды)

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
құжаттарды қарайды және комиссияның қарауына ұсынады 

(6 жұмыс күні ішінде)

Комиссия: 
құжаттарды қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына рұқсатты беру не рұқсатты  

беруден бас тарту туралы ұсынымын жолдайды  
(1 жұмыс күні ішінде) 

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
комиссияның ұсынымына сәйкес хабарламаны дайындайды және көрсетілетін қызметті  

берушінің басшысына ұсынады 
(2 сағаттың ішінде)

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

құжаттарды жолдайды 

Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы: 
хабарламаға қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына жолдайды 

(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
хабарламаны тіркейді және көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» жолдайды, көрсетілетін қызметті 

алушы қажетті құжаттардың көшірмелерін тапсырған соң  рұқсатты дайындайды және көрсетілетін қызметті 
алушыға жолдайды (хабарламаны жолдау – 1 жұмыс күні ішінде; қажетті құжаттардың көшірмелерін ұсыну –          

10 жұмыс күні ішінде; рұқсатты жолдау– 30 минуттан аспайды) 
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шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты қайта ресімдеу кезінде: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы: 
құжаттарды қарайды және рұқсатты қайта ресімдеу жөнінде шешім қабылдайды және көрсетілетін қызметті 

берушінің орындаушысына жолдайды 
(5 жұмыс күні ішінде) 

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

 (20 минуттан аспайды) 

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

мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесін алатын күні көрсетіле отырып, мемлекеттік қызметті көрсету үшін 
электрондық сұрау салудың қабылданғаны туралы статус көрінеді. 

 ( 20 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
көрсетілетін қызметті беруші басшысының шешіміне сәйкес рұқсатты қайта ресімдейді, қабылдаған шешімі 

жөнiнде хабарлама дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына  ұсынады  
(2 сағаттың ішінде)  

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

құжаттарды жолдайды 

Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы: 
хабарламаға, қайта ресімделген рұқсатқа қол қояды және хабарлама мен қайта ресімделген рұқсатты 

 көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына жолдайды 
(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы:  
хабарлама мен қайта ресімделген рұқсатты тіркейді және көрсетілетін қызметті  

алушының «жеке кабинетіне» жолдайды  
(1 жұмыс күні ішінде) 
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шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты қайта ресімдеу кезінде: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы: 
құжаттарды қарайды және рұқсатты қайта ресімдеу жөнінде шешім қабылдайды және көрсетілетін қызметті 

берушінің орындаушысына жолдайды 
(5 жұмыс күні ішінде) 

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

 (20 минуттан аспайды) 

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

мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесін алатын күні көрсетіле отырып, мемлекеттік қызметті көрсету үшін 
электрондық сұрау салудың қабылданғаны туралы статус көрінеді. 

 ( 20 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
көрсетілетін қызметті беруші басшысының шешіміне сәйкес рұқсатты қайта ресімдейді, қабылдаған шешімі 

жөнiнде хабарлама дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына  ұсынады  
(2 сағаттың ішінде)  

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

құжаттарды жолдайды 

Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы: 
хабарламаға, қайта ресімделген рұқсатқа қол қояды және хабарлама мен қайта ресімделген рұқсатты 

 көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына жолдайды 
(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы:  
хабарлама мен қайта ресімделген рұқсатты тіркейді және көрсетілетін қызметті  

алушының «жеке кабинетіне» жолдайды  
(1 жұмыс күні ішінде) 16 

 

шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты ұзарту кезінде: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы: 
құжаттарды қарайды және рұқсатты ұзарту немесе бас тарту жөнінде шешім қабылдайды және құжаттарды 

көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына жолдайды 
(3 жұмыс күні ішінде)

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

 (20 минуттан аспайды) 

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

мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесін алатын күні көрсетіле отырып,мемлекеттік қызметті көрсету үшін 
сұрау салудың қабылданғаны туралы статус көрінеді 

( 20 минуттан аспайды)

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
көрсетілетін қызметті беруші басшысының  шешіміне сәйкес рұқсатты ұзартады, қабылдаған шешімі жөнiнде 

хабарлама дайындайды және рұқсатты көрсетілетін қызметті берушінің басшысына  ұсынады   
(2 сағаттың ішінде) 

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы:  
хабарламаны тіркейді және көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» жолдайды, көрсетілетін қызметті 

алушы қажетті құжаттардың көшірмелерін тапсырған соң ұзартылған рұқсатты дайындайды және көрсетілетін 
қызметті алушыға жолдайды 

 (хабарламаны жолдау – 1 жұмыс күні ішінде;  қажетті құжаттардың көшірмелерін ұсыну -  10 жұмыс күні 
ішінде; рұқсатты жолдау– 30 минуттан аспайды) 

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

құжаттарды жолдайды 

Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы: 
хабарламаға, ұзартылған рұқсатқа қол қояды және хабарлама мен ұзартылған рұқсатты көрсетілетін қызметті 

берушінің орындаушысына жолдайды  
 (30 минуттан аспайды) 
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корпоративішілік ауыстыру шеңберінде шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты алу, қайта ресімдеу немесе 
ұзарту кезінде:  
 
 
 
 

 
 
 

Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы: 
құжаттарды қарайды және корпоративішілік ауыстыру шеңберінде рұқсат беру немесе бас тарту, қайта ресімдеу 
немесе ұзарту туралы шешім қабылдайды және құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына 

жолдайды  
(рұқсат беру кезінде – 7 жұмыс күні ішінде; қайта ресімдеу кезінде - 5 жұмыс күні ішінде; 

ұзарту кезінде – 5 жұмыс күні ішінде)

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

 (20 минуттан аспайды) 

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

қызметті көрсету үшін электрондық сұрау салудың қабылданғаны туралы статус көрінеді 
( 20 минуттан аспайды)

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
құжаттарды қарайды және қабылданған шешімге сәйкес корпоративішілік ауыстыру шеңберінде рұқсат беру  

немесе бас тарту, қайта ресімдеу немесе ұзарту туралы бұйрық жобасы мен хабарламаны дайындайды және бұйрық 
жобасы мен хабарламаны көрсетілетін қызметті берушінің басшына ұсынады 

(2 сағаттың ішінде)

Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы: 
бұйрық пен хабарламаға қол қояды және бұйрық пен хабарламаны көрсетілетін қызметті берушінің 

орындаушысына жолдайды  
(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы:  
корпоративішілік ауыстыру шеңберінде хабарлама мен рұқсатты немесе қайта ресімделген немесе ұзартылған 

рұқсатты көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» жолдайды  
(1 жұмыс күні ішінде) 

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

құжаттарды жолдайды 

18 
 
                      Шартты белгілемелер: 

 

 

‐ мемлекеттік қызмет көрсетудің басталуы немесе аяқталуы; 

 
 

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

 

 

 

‐ таңдау нұсқасы; 

 
‐ келесі рәсімге (іс-қимылға) өту. 

 

 

1989 жылдың қытымыр 
қысында облыста тұңғыш  ашыл   ған, 
мұнай  өндіретін «Южказ неф  те газ» 
басқармасына жұмысқа қабыл -
дандым. Ақпарат өкіл дері 
жаза  тындай, қыстың қаһарлы 
аязына, жаздың аптап ысты-
ғына, шаңды дауылды күн-
деріне қара май, тынымсыз 
еңбек ететін мұнайшылар 

орта сына ендік. Ол кезде мамандардың 
бар лығы сырт тан келетін. Қазір  айты лып 
жүр гендей, атақты «Саламатов  мұнара-
лары ның»  құрылысы қы зып жатқан кез. 
Жыл төңіре гінде мұнайшылардың құ-
қығын қорғайтын кәсіподақ ұйымын құру 
жөнінде конференция болып, облыстық 
кәсіподақ ұйымының ұсынысымен бұл са-
лада тәжірибесі мол Түрікпен Қонысбаев 
ағамыз осынау болашақ үлкен ұжымның, 
елге белгісіз  жаңа  саланың  жұмысына  бел  
шеше кірісіп кетті.

Бірінші басшымыз Мұрат  Саламатов 
өте талапкер, барынша еңбекқор, өндірістің  
қыр-сырын мең герген, мұнай саласының 
тәжі рибелі маманы, ерекше ұйым дас тыру-
шылық қасиеті мол мықты басшы еді. Ол 
кісі басқарған адам саны бес мыңнан асатын 
үлкен ұжым өте ұйымшыл түрде еңбекке 
құлшына кірісіп кететін. Әрқайсысы бір-
бір мекемені басқарған мамандар қата-
рында, өндіріске тікелей жауап беретін, 
кәсіпшілік басында айлап жүретін Жеңіс  
Жалғасов, бұрғылау экспе ди циясының бас-
шысы Тарғын Хош жанов, технологиялық 
транс порт басқармасының басшысы Жақ-
сылық Тауекелов, «Құмкөлқұрылыс» 
меке месінің басшысы Марат Қожабеков, 
УПТК басшысы Б.Нұрабаев, бас бухгал-
тер Саттар ағалармен қойын-қолтық жұ-
мыс істей жүріп, мұнайшылар мүддесін 
қор ғаған Түрікпен ағамыз ұжым алдында, 
мұнайшылар арасында зор беделге ие бол-
ды. «Құмкөл» кеніші басындағы маман-
дардың жұмысы ерлікке пара-пар еді. 
Барлық техника, өндіріс құрылғылары қала-
дан тасылатын, жұмысшылар вагондарда 

тұрды, тұрмыстық жағдай болма-
ды. Электр қуаты көп сөнетін. Бірақ 

мамандар жұ мысты жан-тәнімен, 
асқан жауап кершілікпен атқарды. 
Күн  де лікті болатын есепті жиналыс-

тарда, М.Саламатовтың те мір-
дей тәртібіне шыныққандар 

Т.Қоныс баев келді дегенде 
арқа ла рын кеңге салып  бір 
жасап қала тын.

Сол кездегі бел шеше еңбек етіп, «Құм-
көл» еңбек майданында алғашқы алып 
мұнай мекемесінің іргесін қалауға, мұнай-
шы лар қаласын салуға атсалысқандар 
қата рында кейін бір-бір саланы, тіпті, об-
лыс, министрлікте, ірі кен  орындарында 
басшылық еткен азаматтар көп болды. 
Әрқайсысы саланың еңбек ардагері, ең-
бегі сіңген мұнайшы, өз ісінің үздігі атан -
ды, мемлекеттік  наградалар алды. Олар -
дың қатарында Б.Ка панов, Ү.Ұлық  баев, 
Ж.Мам бетов, К.Айдарбеков,  Г.Бай  манов,  
Т.Шаутай, А.Қалым бетов, Қ.Қыс тау-
баев, А.Тіле генов, А.Жар  маханов, 
 А.Абді керов, Т.Жұ  ба  кешов, А.Айдарбаев, 
 Е.Был     қыл дақов, Ә.Ізтілеуов, Т.Дүй  секов, 
С.Сей  дахметов, Ұ.Сары   баева, Б.Мырзашев, 
Б.Юл  дашев,  А.Мұхамеджанова, т.б. бол ды.

Алғашында барлай қараған,  мұнай шы 
емес деп ойлағандар, бір-екі кез дес кен -
нен кейін Төкеңнің барынша қара пайым-
дылығына, аңқылдаған мінезіне, халық пен 
тез тіл табысатын, көмек қолын аямай -
тын жомарттығына көз жеткізді. Кей -
бір шешілмей жатқан жұмыстарда бас-
шылардың бет-жүзіне қарамай, тура лықты 
тайсалмай айтып, өзінің сөздерін дәлелдеп 
шығатындығына талай куә болдық. Сол 
кездердегі бірінші қиындық айлық мәсе-
лесі болатын. Жоспарды орындаған мұнай-
шылар өздерінің маңдай терімен тапқан 
заңды нәпақасын уақытылы ала алмай 
дал  болатын. Вахталық әдіспен жұмыс 
істейтіндер үшін үйде қалған балаларына 
тамақ,  киім мәселесі бірінші кезекте еді. 
Халыққа түсіндіру, тығырықтан шығудың  

жолын табуға басшылық жасау Түрікпенге 
тапсырылды. Арыз-шағыммен ашулы, 
шаршап  келген талай бұрғышы, оператор 
мұнайшылар кәсіподақ комитетіне келіп, 
жадырап күліп кететін. Біз таңғалатынбыз. 
Банктен  айлықты аударту, оны жергілікті 
қала, облыс басшыларымен шешуде Төкең 
ыждағатты түрде, қай басшыға  болса да, 
өз ұжымының мәсе лесін тура қойып, шеше 
білетін. 

Мұнай шығарудың көлемін арттыру 
үшін сырттан мұнайшы мамандарды тарту 
керек болды. Әсіресе, Ақтау, Атырау облыс-
тарынан мамандар көптеп тартылды. Кел-
ген мамандардың тұрғын үй, тұрмыстық, 
айлық, т.б. мәселелерін шешу керек еді. 
М.Саламатовпен бірге ақылдаса отырып, 
Төкең Бұқара, Газли өңіріндегі  қазақтарды 
елге тартуды ұсынды, олар мықты маман 
болатын. Ол кісілерге барлығы бірінші ке-
зекте берілетін. Кейін сол жақтан келгендер 
бірінші жұмысты болды, туған елге орал-
ды, Қазақстан азаматы атанды. Атақоныста 
мәңгілікке қалды. 

Ендігі бір сала жас мамандар мәселесі 
еді. Тұран ойпатының ең ірі мұнай кәсіп-
шілігі «Құмкөлді» үдемелете игеру, мұнай 
өндіруді арттыру, жаңа технологияны, озық 
үлгідегі өндірісті енгізумен тығыз бай-
ланыстылығын басшылық күн тәртібіне 
қойды. Оны шешуге тың ой, біліммен 
қаруланған жас мамандар тартылды. Қатар-
дағы оператор, бұрғышы көмекшісі, тех-
ник-геолог мамандықтарынан бастаған жас 
жігіттер мен қыздар М.Саламатовты ұстаз 
тұта үлкен өмір мектебінен өтті, жақсы 
маман болды. Олардың бірінші қа тарында 
А.Шарменов, Б.Кукеев, Қ.Дәулетбаев, 
С.Жыл   қаманов, С.Қосбармақов, Г.Қуан-
дықов, Н.Му минов, Ж.Жұмақ метов, 
М.Утеев, А.Беклиев, С.Кукеева, Т.Әбе нова, 
Ж.Кен   баева сынды білікті мамандар еңбек 
етті.   

Түрікпен ағамыздың тікелей ұсыныс-
тарымен  жұмысшылардың тұрмыс деңгейін 
жоғарылатуға арналған іс-шаралар тұрақты 
түрде іске асып отырды. Атап айтқанда, 

айлық мөлшерін жоспарлы түрде артты-
ру, жоспарды орындағандардың ақылай 
сыйлығын беру, кезек бойынша пәтер 
беру, басқа да көптеген қазіргі пайдаланып 
жатқан, ұжымдық шарттағы  жеңілдіктердің 
негізі сол кезде қаланды. Бүкіл қаланы дүр 
сілкіндірген, көп адам сенбеген, алпыстан 
аса адамға жеңіл автокөлік сыйға тарту тек 
сол кезде ғана жүзеге асты. Екі көпқабатты 
(бірі 55 пәтерлі, бірі 100 пәтерлі) үй салу, 
КБИ ауданынан мұнайшылар қалашығын 
тұрғызу, барлық жағдайы жасалған, қала ор-
тасынан кеңсе ғимаратын салу, Алматының 
табиғаты әсем жерінен балаларға арналған 
лагерь салу жұмыстары кең қарқын алды. 
Қараөзек кеңшарын мұнайшылар өз 
қанаты ның астына алды. Сонымен қатар, 
мұнай шылар мекемесі облыстың әлеуметтік 
сала сын дамытуға, қайырымдылық пен 
демеу шілік  іс-шараларға ау қымды көмек 
көр сетті. Халықтың қорғансыз  топтарына, 
балалар үйіне, соғыс және еңбек арда  -
герлеріне, мүгедектерге, денсау лық орта-
лықтарына, мәдениет пен өнер мекеме-
леріне көмек қолын аямады. 

Жоғарыдағы аты аталған, тонның ішкі 
бауындай болған талай қызықтарымызды 
бірге өткізген кейбір ағаларымызды, қыз-
меттестерімізді қазір көре алмаймыз, өмір-
ден озып кетті. Солардың ішінде биыл ор-
тамыздан кеткеніне жиырма жыл толып 
отырған Түрікпен Қонысбаев ағамыздың 
орны бөлек еді. Кәсіподақ комитетінде бірге 
жұмыс істегендер қатарында Р.Есжанов, 
Е.Шәдібеков, М.Катар баев, М.Амиров, 
Д.Ещанов, К.Рахметовалар болды.   

Мен көп уақыт ол кісімен бір кабинет-
те отырдым. Кейбір жиналыстардан кейін 
Төкең көбінесе бізді үйіне жетелеп алып 
кететін, дастарханы берекелі, қонағы арыл-
майтын  Ұлбан жеңгеміз  басшы дейсіз бе, 
ғұлама дейсіз бе, ақын-жазушы дейсіз бе 
рия сыз күлкісімен қарсы алатын. Амал 
нешік, Түрікпен ағамыз арамыздан ерте 
кетті. Жақсыдан шарапат дегендей, оның 
жарқын бейнесі әрқашан көз алдымызда.

Ұрпағына ұлағатты өмір тілейміз. 

Жарылқасын 
БЕКНАЗАРОВ,
«Южнефтегаз»,  

«ХаррикейнҚұмкөлМұнай»
 АҚ кәсіподақ ұйымының 

бұрынғы төрағасы.

МҰНАЙШЫЛАР 
ҚҰРМЕТТЕГЕН АЗАМАТ ЕДІ

ТАҒЗЫМ ЖОБА

Шиелі  ауданының  кейбір ауылдарын 
қайта атау туралы

«Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы 
туралы» Қазақстан Республикасының  1993 жылғы 8 желтоқсандағы 
Заңы на  және  облыстық ономастика комиссиясының  2018 жылғы 7 
ақпандағы № 1 қорытындысына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ және Қызылорда облыстық мәслихаты ШЕШІМ 
ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Шиелі ауданының кейбір ауылдары:
1) Шиелі ауданының Сұлутөбе ауылдық округінің  Бірлестік ауылы  

«Жаназар батыр»  ауылы;

2) Шиелі ауданының Қоғалы ауылдық округінің Ботабай ауылы 
«Тұрсынбай датқа» ауылы болып қайта аталсын.

2. Осы қаулы мен шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен бас-
тап қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының                        Қызылорда облыстық            
                   әкімі                                       мәслихатының   кезекті                                                
                                                                    19-сессиясының төрағасы
__________  Қ. Көшербаев          ____________  И. Құттықожаев              
                                                                                        
                                                                   Қызылорда облыстық 
                                                                  мәслихатының хатшысы    
                                                                         
                                                            ____________   Н. Байқадамов

ЖОБА

Қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемақы 
мөлшерлемелерін бекіту туралы

Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы 
«Қазақ стан Республикасының Салық және бюджетке төленетін басқа 
да міндетті төлемдер туралы» кодексінің (Салық кодексі) 576-бабына 
сәйкес Қызылорда облыстық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемақы мөлшерлемелері 
қосымшаға сәйкес бекітілсін.

2. «Қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемақысының мөлшер-
лемелерін бекіту туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 
жылғы 15 наурыздағы №108 шешімі (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5786 нөмірімен тіркелген, облыстық 
«Сыр бойы» және «Кызылординские вести» газеттерінің 2016 жылғы 
22 қазандағы №160-161 жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

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

Қоршаған ортаға эмиссия үшін 
төлемақының мөлшерлемелері

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

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

Рет  
№

Ластағыш заттардың 
түрлері

1 тонна үшін 
төлемақы 

мөлшерлемелері 
(АЕК)

1 килограмм 
үшін төлемақы 

мөлшерлемелері 
(АЕК)

1 2 3 4
1. Күкірт тотықтары 20  
2. Азот тотықтары 20  
3. Шаң және күл 10  
4. Қорғасын және оның 

қосындылары 
3986  

5. Күкіртсутек 124  
6. Фенолдар 332  
7. Көмірсутектер 0,32  
8. Формальдегид 332  
9. Көміртегі тотықтары 0,32  
10. Метан 0,02  
11. Күйе 24  
12. Темір тотықтары 30  
13. Аммиак 24  
14. Алты валентті хром 798  
15. Мыс тотықтары 598  
16. Бенз(а)пирен  996,6     

 
3. Қозғалмалы көздерден атмосфералық ауаға ластағыш заттардың 

шыға рындылары үшін төлемақы мөлшерлемелері мыналарды құрайды:

Рет  
№

Отын түрлері Пайдаланылған отынның 1 
тоннасы үшін мөлшерлеме 

(АЕК)
1 2 3

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

керосин үшін
0,48

   

4. Ластағыш заттардың шығарындылары үшін төлемақы мөлшер-
лемелері мыналарды құрайды:

Рет 
№

Ластағыш заттардың түрлері 1 тонна үшін төлемақы 
мөлшерлемелері (АЕК) 

1 2 3 
1. Нитриттар 1340
2. Мырыш 2680 

3. Мыс 26804 
4. Оттегіне биологиялық 

сұраныс 
8

5. Тұзды аммоний 68 
6. Мұнай өнімдері 536
7. Нитраттар 2
8. Жалпы темір 268 
9. Сульфаттар (анион) 0,8 
10. Өлшенген заттар 2 
11. Синтетикалық бетүсті-

белсенді заттар 
54 

12. Хлоридтер (анион) 0,2 
13. Алюминий 54      

5. Өндіріс пен тұтыну қалдықтарын орналастырғаны үшін 
төлемақы мөл шерлемелері мыналарды құрайды:

Р/с 
№

Қалдықтардың түрлері Төлемақы 
мөлшерлемелері 

(АЕК)

1 тонна 
үшін

1 гигабек-
керель 

(Гбк) үшін
1 2 3 4

1. Өндіріс пен тұтыну қалдықтарын 
полигондарда, жинақтауыштарда, 
санкцияланған үйінділерде және 
арнайы бөлінген орындарда 
орналастырғаны үшін:

  

1.1. Коммуналдық қалдықтар 
(тұрмыстық қатты қалдықтар, 
тазарту құрылыстарының кәріздік 
тұнбасы)

0,38  

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

  

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

белгіленген қауіптілік деңгейі 
ескерілмейтін қалдықтар:

  

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

  

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

бар кенді, концентраттарды, 
агломераттарды және 
шекемтастарды қайта өңдеу, 
қорытпалар мен металдар өндірісі 
кезінде металлургиялық қайта 
жасауда түзетілетін шлактар, 
шламдар

0,038  

1.3.3. күл мен күлшлактар 0,66  
1.3.4. ауыл шаруашылығы өндірісінің 

қалдықтары, оның ішінде көң, құс 
саңғырығы

0,002  

2. Радиоактивті қалдықтарды 
орналастырғаны үшін, 
гигабеккерельмен (Гбк):

  

2.1. Трансуранды  0,76
2.2. Альфа-радиоактивті  0,38
2.3. Бета-радиоактивті  0,04
2.4. Шынақты радиоактивті көздер  0,38
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«Сыр бойы», 
«Кызылординские 
вести», «Ақмешіт 

апталығы», «Ақмешіт 
жастары» және ауданның 
барлық басылымдарына 

хабарландыру 
орналастырғыңыз келсе: 

70-00-49, 70-00-52 
 телефон да ры арқылы 
байланысуға болады. 

E-maіl: 
smjarnama@mail.ru

Соңында суылы қалып отырған уақыт самұ
рығын кім тұғырына қондырған?! Өткен күннің 
қараң  ғылығы қоюлана түссе де, шығыстан найза 
бойы көтерілген күн секілді жарық шашып, өшпес 
із қалдырып кеткен қайран әке?!   

Жүзін топырақ жасырғанымен, жүрегінің лебі 
әлі есіп тұр. Тағдыр иықтан басса да, өр рухын 
түсірмей, қайта мұқалғанның орнына қайрала, 
езілгеннің орнына қайраттана, жұмсарғанның ор
нына шыңдала түсті. Жазбасының сиясы кеппей 
жатыпақ, оқырман жүрегіне жол  тауып жататын. 
Әкем ұлар шулаған шың басында қыранмен бірге 
қанат қаққан асқаралы Алатаудың мұзбалағы бо
латын. Қалам тұлпары боз жорғадай, бүйірі бүлкіл 
қаққанда тұяғына ілінбеген, қаламының ұшы ти
меген мәселе қалмады. Тұнық судың өзін кешіп 
ішкен Тайбурылдың тектілігі болмысына сай 
бекзаттылығы, қара сөзді шиыра сөйлеген шешендігі 
мен Лұқпан Хәкімнің парасаттылығы... бәрібәрі 
мен әкем деп бас иген сол бір ұлы тұлғаның бойын
да болды. Тіл – ұлы қару! Ол тас жарады, тас жар
маса, бас жарады. Жүзі алдаспандай қылпылдаған 
қызыл тілдің қадіріне жете білген де менің әкем. 
Майда сөзі балға малынғандай тәтті, Ақжүністің 
сұлулығын көркемдегендей әдемі, таным қауашағын 
сілкіп жіберіп көзілдірік кие қараған адамға 
мағынасы терең, түбі тұнық болатын. Тағдырдың 
тайғақ жолында тайып жығылмау үшін таға болған, 
тұрмыстың өткір желі өрекпи соққанда пана болған 
әкемнің сөздері, әкемнің ақылы еді. Жанарымды 
пенделік қараңғылығы тұмшалағанда,  ақ боз аты 
мен көк боз аты жарқырай жанған Жетіқарақшы бо
лып жөн сілтеген де әкем. 

Әкем Қалқабай Әбенов 1922 жылы Сырдария 
ауданының Айдарлы совхозында дүниеге кел
ген. Арқа жайлы болса егер, арқар ауып несі бар, 
түйір нанға зар болып қара суды қара қазанда тас 
салып қайнатып, асқазан алдаған сол бір ашқұрсақ 
ашаршылық жылдары Ташкент облысындағы 
 Янгиюльге көшіп барады. 

Сырда туып, қырда балалығының кекілін қойған 
әкем осы жерде жеті сыныптың бастауыш білімін 
алды. Ескіше молдадан хат тануды ғана көзі ашық 
еткен ол кездері бастауыш сыныпты бітіру деген 
үлкен азамат болғанмен бірдей еді. Дала баласының 
ерекше қабілетіне балақтан тартқан жоқшылық та 
тосқауыл бола алмаған. 1938 жылы Ташкенттегі 
қазақ училищесіне оқуға түсіп, 1941 жылы бітіріп 
шыққан соң мұғалім болып еңбек жолын бастай
ды. Бірақ, найзағайын ойнатып  жер бауырлай 
келген соғыстың қара бұлты бейбітшіліктің аспа
нын түнертіп жіберді. Жанары күлім қаққан көз 
тамшысын сығып, ауыр күрсіністен жүректер қақ 
 айырылып, азаматтар майданға аттанып жатты. Ар
намысты тірек еткен жігітке қалам ұстап мектепте 
қалу жөн бе, қабырғасын теріс беріп қалқада қалмай 
1942 жылы Кеңес әскерінің қатарына шақырылды. 
Сұрапыл шайқастың бел ортасында жүрген жалғыз 
ағасы Еркебайды ойлап, үшбу хатқа «жеңіспен орал» 
деп ыстық сәлемін қоса жіберсе де, жау тұлпарының 
дүбірін алыстан естіп құлағын қайшылаған Тайбу
рылдай жер тарпып тұра алмады. 

Ана жүрек... Мейірімі болатты да балқытып 
жіберетін ана махаббаты... Өзбекстанның шеткі 
айма ғында орын тепкен Қауыншы ауылында 
жігіт  тігін өткізген әкем 1942 жылдың көктемінде 
майданға аттанып кете барды. Ақ жаулығымен көз 
жасын сүртіп, ақ тілек айтып, жауынгерлер тиелген 
эшелонға қол бұлғап Қалбибі анасы қала берді. 

Басына бұғалық түсіп көрмеген асауға бас 
білдіріп өскен, қайраты тасыған білекті жауын
герлердің арасында әкемнің де алғаш табан тіреп 
тоқтаған бекеті Свердловск қаласы болды. Дархан 
далада құлашын кең сермеген жігіттерді қатарға 
тұрғызып, аралас тілде сөйлеген әскери адам «бай
ланысшы боласыңдар» дегенді ұқтырды. Жауға де
ген өшпенділігі күшейіп, намыс қамшысы жауыры
нына бата тиген жас жігіттердің ішінде командирдің 
сөзін місе тұтпай, «қолымызға қару алып соғысуға 
келдік қой, неге майданға тіке тартпаймыз?» деп 
қызбаланғандары да болды. Бірақ, олар әлі автомат 
оғының ызыңын естімеген, жастана окоп қазып, 
жауға винтовка кезеніп көрмеген, соғыстың қою 
қара түтіні мұрнына бармаған жастар еді. Соғыс 
әр жерден келген жастардың мақсатын бір арнаға 
тоғыстырып, жүзі бөлектің жүрегін бір етіп, түрлі 
ұлт өкілдерін байланыстырды. Байланысшы 
даярлығында жүр генде әкемнің Михайл Зослав
ский, Владислав Виткус, Галика Нурлович секілді 
телеграфист достары болған. Ол кезде майданның 
қан тамырларына нәр беретін де байланысшылар 
еді. 

1943 жылдың қысы. Үскірік аяздай борандата 
соққан немістің де шабуылы толастап, «тісі өтпеген, 
жалайды» дегендей, ашық майданды ала алмағасын, 

жекежеке операция жүргізіп, қулыққа көшкен кез 
еді. Шабуыл жартылай жеңіс деген, жау зеңбірегі 
ұңғысын басқа жаққа бұрған соң, біздің әскерилер 
екпіндей алға ұмтылды. Әкем ақпан айының 10
күні Отанымыздың Орта Азия және Қиыр Шығыс 
өлкелеріндегі  шекара чекистерінен жасақталған 
құрамаға қосылып, Свердловск қаласынан тура 
майданға аттанды. Теміржол бойымен өрлеп, Илецк 
қаласына келіп түседі. Жақын маңайдағы Орел
Курск бағытында қызу шайқастар жүріп жатқан еді. 
Құлақ тұндырар зеңбірек дауысы да жандарынан 
естіліп, жарылған бомба, ысқырған оқ үні алдыңғы 
шепке енді ғана табаны тиген байланысшыларды 
сынап жатқандай еді. Осындайда қанқұйлы фашист 
жауызбен ұрысқа қолмақол араласқысы да келеді. 

Әйтсе де, алдында тұрған одан да зор міндет 
– армия мен майдан, дивизиялар мен корпустар 
арасындағы байланысты қамтамасыз ету тапсырма
сы тұрған болатын. 

Сталинград соққысынан жеңілістің ащы дәмін 
татқан немісфашистер қарымта қайтаруға жантала
сып баққан, шыбын жаны мұрын ұшына келген кез 
еді. Екі жылдай шабуылтойтарыста болған аймақта 

жазғы маусымда «Цитадель» операциясы басталды.
«Бұл өзі Ұлы Отан соғысындағы естен кетпес 

шайқас болды. Біз онда 2ші Беларусь майданы
на қарайтын 70ші армияның 3ші дербес полкі 
сапысында байланысшы едік. Сол 5 шілде күні 
таңертеңгі мезгілде демін ішіне тартқан Курск 
иінінде, аспан төсі самолеттерден көрінбей қалды. 
Қара жер зіркілдеген танктердің шынжыр табаны
нан қайысқандай болды. Қымқуыт қарбалас ба
сталды да кетті. Алайдүлей әлемтапырақ болып 
жатқан кезде байланысты қадағалау оңай емес еді. 
Жаудың ең бірінші болып қарашығына ілігетін де 
осы байланыс нүктесі. Снаряд жарықшақтары та
лай жанның ғұмырын қиып кетті. Қалай да тұрақты 
байланыс болуы керек деген міндет орындалып, 
Курск даласының үстінен жеңіс туын желбіретіп 
өттік. Алғашқы соғысқа қатысуым, айтулы жеңіске 
үлес қосуым осылай басталған» деп әкем Қалқабай 
сұрапыл жылдардағы естен кетпес естеліктерін ай
тып отыратын. 

Талай боздақтың қанымен келген жеңісті әкем 
Германия жерінде қарсы алды. Нарев өзенін кесіп 
өтіп, Варшаваны азат етуге қатысты. Пренцлау, 
Атермюнде, Шлохау, Штегерс, Хаммерштайн, 
Бальденберг, Бубнец, Штральзунд, Гриммен, Дем
мин, Мольхин, Варен, Везенбург, Берлин жаяу 
жүріп, жаумен алысқан қанды қалалар еді. «Әскери 
қызмет еткені үшін», «Германиядағы жеңісі 
үшін», «Варшаваны азат еткені үшін», «Берлинді 
алғаны үшін» медальдары сол соғыстың белгісін 
білдіреді. Виттенбург қаласында 1945 жылы 3 ма
мырда одақтас ағылшын әскерлерімен кездесіп, бір
бірлерінің достық тілін тауып, Гюстров қаласында 
айқара құшақтасып, шаттыққа кенелген ұмытылмас 
сәттерін бізге әңгімелегені әлі де сол қалпында са
намда сайрап тұр. 

«Соғыс аяқталды» деп, Рейхстагтың төбесіне 
қызыл жалау тігілгенмен, қуыста қалып қойнына 
гранатасын жасырғандар тасадан тас атқылап, қол 
алысып, ант беріскен Германияның одақтасы Жа
пония қылышын қынға салған жоқ еді. Сталиннің 
түйілген қабағы Шығысқа бет бұрғанда, әскер де со
лай ауып, шығыс майданға бес жұлдызды ұшақтар 
ұшып шыққан болатын. 

Автомат ұстағандардың қолына күрек беріп, 
қалпына келтіру науқаны басталғанда, тұрмысы 
тұралап қалған ауылда сауат ашу ісі күн тәртібіне 
қойылып, жоғарғы жақтың «мұғалімдерді қайтару» 
туралы үкімімен 1945 жылы әкем елге оралды.

Жауқазыны қауыз жарған табиғаттың көктемі 
мен қызғалдағы құлпырған Жеңістің көктемі келіп, 
ауыл ішінде де ақ түйенің қарны жарылып, соңғы 
уыс бидайын қазанға салып қуырып жеп жатқан кез. 
Бірі өз аяғымен, бірі сүйенген таяғымен жауынгер
лер елге оралып жатты. Қолында піскен наны. Ауыл 
шетіне алаңдаған ел. «Қара қағазы» келсе де бала
сын күткен ана. Үзілмеген үміт. Орамалының түйіні 
шешілмей, сағынышы жүрегін кернеген жар. Есікті 
біреу қағып қала ма деп, түнімен сөнбеген шырақ. 
«Әкемді көрдің бе?» деп ауыл шетіне жүгіріп 

шыққан балалар... Міне, сол кездегі ауыл бейнесі 
осындай еді. 

Әкем елге келген соң, Оразкүл анаммен шаңырақ 
көтеріп, Сырдария ауданының «Бірлестік», «1
Май» мектептерінде мұғалім, артынан оқу ісін 
басқарды. Мектеп деген аты болмаса, талай 
жыл қара құлып есігін күзеткен білім орда
сы, түндіксіз үйдің жыртығын жамағандай 
еді. «Бізге мынау керек» деп арызданатын 
кез емес, қолына түскенді кәдеге жаратып, 
ауыл балаларының сауатын ашып, сана
сына ағартушылықтың сәулесін түсірді. 
1946 жылы Қызылорда қаласындағы 
пединститутқа түсіп, оны 1951 жылы 
сырттай бітірген әкем 19461956 жыл
дар аралығында Қызылорда облыстық 
коми тетінде нұсқаушы, насихат сек
торының меңгерушісі  болып 
қызмет етті. Соғыс салған лаң
ның әлі де ызасы кеппеген сол 
кездері көкірегі ояу, көзі ашық 
жандар сирек еді. Ауылда өскен 
баланың өзгеге ұқсамайтын 

өзінше жазу мәнері бар болатын. Бәлкім, бала бо
лып «өнер алды қызыл тілдің» құдіретін түсінбеген 
шығармыз, бірақ әкемнің қаламы нан туындаған 
жазбаларға сол кез дегі ел ағалары жақсы лебіздерін 
білдіріп жататын. Тұяғын қанша серпісе де, 
мыңның бірі жорға болатыны секілді, талант та 
адам баласына талғап қонады. Әсем тілдің отын 
жағып, қара сөздің қазанын қайнататын әкем, ақпа
рат айдынына қайығын 1956 жылы түсіріп, 1962 
жыл ара лығында Шиелі ауданындағы «Коммунизм 
жолы» газетінде редактор болып қызмет етті. Көңіл 
түкпірінде тұнған ойды қайта тербеп, асыл сөзді 
қағаз бетіне түсіріп, көл түбінде жатқан асыл тасты 
жел толқыта жағаға шығарып, Сыр руханиятында 
өз қолтаңбасын қалдырды. 

Хан тәңірдің шыңын көздеген мұзбалаққа қарсы 
соққан жел кедергі болған ба, алдына үлкен мақсат 
қойған әкем 1962 жылы Москва қаласындағы ЦК 
КПСС жанындағы жоғары партия мектебінде оқып, 
1964 жылы бітіріп шығады. Оқудан келген соң 
облыстық комитетте лектор, лекторлар тобының 
жетек шісі болды. Одан әрі облыстық партия 
коми тетінің оқу бөлімін басқарып, 1968 жылдың 
соңында облыстық «Ленин жолы» газетіне редак
тор болып тағайындалды. 1985 жылы тамыз айынан 
бастап одақтық дәрежедегі дербес зейнеткерлікке 
шығып, өмірінің соңына дейін өлкетану музейінің 
директоры болды. Ұзақ жылдар бойы Қызылорда 
облыстық партия комитетінің мүшесі, бірнеше 
дүркін облыс тық, қалалық кеңесіне депутат болып 
сайланды. Еңбегі бағаланып, «Құрмет белгісі», 
«Халықтар достығы», майданда көрсеткен ерліктері 
үшін республикалық кеңестің «Құрмет» грамотасы
мен екі рет, «Отан соғысы» ордендерімен, өзге де 
мадақтамалармен марапатталған.

Мен үшін әкем ерекше тұлға! Журналист 
Қаныбек Шәрібекұлының тілімен әкем жайлы 
сөйлесем, «Қандай да қулықсұмдықтан ада, жүзінен 
қуаныш нұры арылмайтын, мейірімді мінезді кісі. 
Шүкір шілікке мінәжат еткен, иманжүзді, жолда
сын жауға тастамайтын, сертке бекем жан. Барға 
қанағат, жоққа сабыр сақтаған ақық азамат, жалғыз 
дәнді жарып жеген жомарт, көлкөсір көңілімен, 
қамқор пейілді қазақ. Ақылпарасатымен төрт көзі 
түгел топқа төрелік жасаған тұғырлы тұлға, нардың 
белі бүгілген тауқымет тегеурініне тайсалмай, 
қарсы тұрған тіреу бақан. Отбасынан бұрын Отанын 
ойлаған омырт қалы ер, жүрегімен жарын сүйген, 
ұлын ұлық, қызын қырмызы етіп өсірген өнегелі әке. 
Ағайынның ауыз біршілігін, туыстың татулығын, 
достың денібасын, әріптестің әлқуатын күйттеген 
кемел кісі. Ет жүрегі елімен, бек білегі жерімен сыр
лас сырбаз жан». 

Әкем туралы естеліктерге тіл біткенде оқыған 
адамды бейжай қалдырмайды, көңілдің сыр 
пернесін баса сөйлеп, жаныңды тебірентіп жібереді. 

Боямасыз ерекшелік Қалекеңнің бір қасиеті 
елдегі жазуға құмар жастарды бағалай білді. 
 Газетке ауылсело тұрғындарынан штаттан тыс 
тілшілер тартып, оларды журналис тика ісіне бау

лыды. Ең бастысы, жастардың бағын ашты. Басы
лымның шығармашылық тобына сайдың тасын
дай сыйлы журналистерді жинақтады. Қалмақан 
Әбдіқадыров, Дүйсенбі Смайлов, Жүніс Жәукебаев, 
Әбдіразақ Баранов, Сейітқасым Сейтенов, Дархан 
Сапаров секілді шабыты шалқар, қаламы қарымды 
азаматтар газетті жаңашылдығымен түлете түсті. 
Газет жанры, корреспонденция легі, әдебиет әлемі 
салалық жағынан жетіле түсті. Көпке беймәлім 
сыр, Қалмақан Әбдіқадыровтың туған жерге ора
луы інісі – Қалқабай Әбеновке арқа сүйеп келгені 
еді. Сырдың саңлақ серкелері Асқар, Сырбай, 
Әбділда, Әбдіжәміл, Қалтай жиі бас қосатын құтты 
қоныстың қанатын кеңейтіп, дала академигін 
даралауға тікелей «Коммунизм жолының» редакто
ры Қалқабай Әбенов сеп болғанын айта өткен жөн. 
Міне, бұл азаматтық айбын емес пе? Әрине, қарақты 
көз, саналы сана, білгір болмыс, қамқорлықпен 
қадірлеудің нағыз нышаны. 

Қалекеңнің дұшпанын қайдам, достарын санауға 
саусақтың сіңірі талады. «Жолаушы – мүсәпір» 
деген бар, бірақ оның «Жауда да үйі табылатын» 
қасиеті қапыда қалдырған емес. Республикалық, 
одақтық достары «көрінген төбеден» көрінді. 
Оның ішінде қоғам және мемлекет қайраткерлері, 
көрнекті ғалымдар, заңғар жазушылар мен арқалы 
ақындар, қысқасы, түрлі мамандық иелері болды. 

...Әкем туралы естеліктер қанша жазсаң да 
қағаз бетіне сыймайды. Асқар тау әкем тура
лы құдасы, Қазақстан Республикасына еңбегі 
сіңген қызметкер Сәмит Далдабаевтың естелігіне 
үңіліп көрсек... «Қалекең шынында құдаларын 
Құдайындай сыйлаудың үлгісін көрсеткен адам. Ол 
бізден бұрында Сейділдә Оспанов, Балта Ыбыраев, 
Қонысбек Қазан таев секілді Сыр еліне ағалық ет
кен көшелі азаматтармен құда болатын. Солардың 
барлығымен күн салмай хабарласып, аман
саулықтарын сұрасып, жағдаяттарын біліп тұратын. 
Бір ғажабы, олардың балашағаларының да, 
немерелерінің де атын, туған күніне дейін білетін, 
соған дейін сұрап, арасында күлкілі әзіл айтып оты
ру ол кісінің бойындағы үлгі тұтар қасиет еді.

Отының басындағы қариялық қалпы тіпті та
маша болатын. Әсіресе, дастархан үстіндегі ас 
мәзірін мақтап, оны дайындаған келінінің мерейін 
өсіріп, арасында Оразкүл апайдың абыройын асы
ратын сөздер айтып, қонақтарын ақпейілмен қарық 
қылатын. Ауданда жүргенде облыс орталығында 
өтетін сан түрлі жиналыстарға келіп, сапырылы
сып жатамыз ғой. Сондайда көбіне қаладағы қадірлі 
ағаларымыздың үйлерінде ассу ішіп тарасатын едік. 
Көбіне осы Қалекеңнің үйінде тоқайласатынбыз. 
Соқпай кетсек, дәстүр бұзылатындай көретінбіз. 
Сөйтіп, Қалекеңнің үйінен күліпойнап, жақсы 
демалып аттанатынбыз. Ол да бір ұмытылмас 
шұрайлы шақтар екенау».

Әке қашан да асқар тау ғой, оның орны, қадір
қасиеті адамгершілік айбыны, ғибраты, тәрбиесі 
ұмытылмайды. Сыртта жоражолдастары арасын

да көңілді мінезімен танылса, үйде өте қатал еді, 
әсіресе, балаларына. 

Басшылардың балалары секілді жасымызда біз 
де импорт киім кигіміз келетін, тек, ол кезде таныс 
басшыларға ғана береді. Бірақ, әкем оған қарсы бо
лып, «Шырағым, елден артық болма!» дейтін. Осы 
сөзі құлағымда жаттаулы. Қазір ойланып қарасақ, 
оның қарапайымдылығы, қазақылығы бұзылмаған, 
әдептен аттамаған қасиеті болашағымызға бағыт
бағдар болды десем, артық айтпаймын. Бізді жақсы
лыққа, ұлттық болмысқа тәрбиелеп өсірді. Одан еш 
жамандық көргеніміз жоқ.

Ал, енді анама келер болсам, Әбенова Оразкүл 
1926 жылы 30 сәуірде Қызылорда облысы, Сырда
рия ауданына қарасты «Ким» колхозында дүниеге 
келді. Нағашы атам диқаншылықпен күн көріп, кол
хозда жұмыс істеген адам. 1934 жылы 1сыныптың 
табалдырығын аттап, «Ким» жетіжылдық мектебін 
бітіріп, 1942 жылы облыстық оқу бөлімі жанынан 
ашылған сыныптарға мұғалімдер даярлайтын бес 
айлық курс оқып, 1949 жылдың аяғына дейін, Сыр
дария ауданының «Ким», «Бірлестік», «Орджони
кидзе» мектептерінде ұстаздық қызмет атқарды. 
Кейіннен, Қызылорда қаласындағы ЛКСМның 25 
жылдығы және М.Горький атындағы мектептер
де, 1956 жылдары Шиелі ауданындағы Ломоносов 
атындағы №45 қазақ орта мектебінде, 1964  жылдары 
Қызылорда қаласындағы Ғ.Мұратбаев және №8 
Осипенко мектептерінде қызмет істеп, 1976 жылы 
зейнеткерлікке шықты. Санаулы ғұмырын ағарту са
ласына арнаған анамыз ұзақ жылдардағы еңбегінің 
нәтижесінде 1995 жылы «Соғыс және халық ағарту 
ісінің ардагері» атағын иеленді.

Анамыз өте парасатты адам болды. Әйел за
тына тән инабат, ибаны, одан артық білетін адам 
жоқ сияқты көрінетін. Отбасының татулығын, 
ағайынның аралық қатынасын сақтап, қазір әкенің 
де, ананың да жауапкершілігін өзі көтерген керемет 
кісі. Өйткені ол әкенің жоқтығын сездірмеді.

Өмір дариясында бір жүзген қуанышта да, 
қайғыда да бірге болған арқасүйерінің өмірден 
озуы анама қатты тиді. Екі аяғы мазаламағанда ден
саулығы әлі талай күнге жарайтын, жанжарын, 
ұлағатты ұлын еске алып, сағыныш сезімін жанар
дан аққан жаспен жуып алатын. Әкемнің рухына 
арнап, үнемі дұғасын оқып, ағайынжақынның 
басын қосып отыратын. Анамыз 2011 жылдың 29 
қазанында бақиға аттанып кете барды.

Анам алты құрсақ көтеріп үш ұл, үш қызды, 
 (Болаты кішкентай кезінде шетінеген) дүниеге 
әкелді. Үлкені Патима – Алматы медицина институ
тын бітіріп, мамандығы бойынша қызмет атқарды. 
Мұнай саласында еңбек еткен жолдасы Ибраш екеуі 
үш бала, он екі немере тәрбиелеп өсірген бақытты 
атаәже, бүгінде Шымкент қаласында тұрады. 
 Марат ҰҚКда қызмет атқарған. Шені полковник 
болатын. Зейнетке шығамын деп асығып жүруші 
еді, асығып кетіп қалды ғой. Жары Әзима білікті 
дәрігер, облыстық диагностикалық орталықта, 
медкол ледж дің директоры болды. Екі бала мен 
алты немере тәрбиелеп өсірген.  

Жамбыл технологиялық институтын бітірген 
Қатира мұнай саласына техникалық қызмет көрсе
тетін «Құмкөл сервис» компаниясында еңбек 
етті. Облыс әкімшілігінде жұмыс жасайтын жол
дасы Дүйсен екеуі үш баладан немерелер сүйді. 
Қатираның ізін басып, соңынан ерген Закира 
да жоғарыда атал ған технологиялық институт
тан экономист маман дығын игеріп шығып, ауыл 
шаруашылығы саласында қызмет атқаратын жез
дем Ғалым екеуі баласы Ержанның қызығы мен 
қуанышын көре бастаған еді... Иә, өмір иірімі айтып 
келмейтін сұм ажал Қатираны да, Закираны да фәни 
дүниедегі ортамыздан мәңгілік орны – бақилық 
дүниеге алып кетті...  

Көңілінде күдік, жүрегінде ыза ұстамаған аза
мат ардақты қалыбынан таймайтыны рас. Қоғам 
қайраткері бола тұрып, қатардағы жанмен бірге 
жүріп, көпшіл мінезімен елдің елеулісі болып, 
бағаланып өтті. Өмірден озғанына жиырма төрт 
жылдың жүзі болса да, өткеніне сенбей, тірідей 
көрінетін тамаша тұлғаға ұлтымыздың бар ұлағатын 
арнасаң да аздық етеді. Өнегелі өмірінде өшпестей 
өсиет, ізгілікті із қалдырған оның орны әрдайым 
биіктен шалынып, тұғырынан түскен жоқ. Сырдың 
рухани өміріне риясыз рең қосып, әдебиет пен 
мәдениеттің үстемдігін үкілеген өлшеусіз өнегесі 
өміршеңдігімен өзекті, майталман кісіні кейінгі 
ұрпақ білуі керек деп есептейміз. 

Қанат ӘБЕНОВ, 
ұлы.

ТЕМІРҚАЗЫҚ

ПЕЙІШТЕ НҰРЫҢ ШАЛҚЫСЫН
2017 жылдың 19 наурызында «КТЖ» Жүк 

тасымалы» АҚ «Қызылорда жүк тасымалы 
бөлімшесі» филиалының локомотив пайдалану 
депосы машинисінің көмекшісі Әбдіқалық Алмас
бек Алтынбекұлы Жезқазған қаласында іссапарда 
жүріп мезгілсіз дүниеден озды. Қасқағым сәтте 
душар болған қайғылы қаза оның атаанасы 
мен бауырларын есеңгіретіп, жүректеріне ауыр 
салмақ салды. Артында аяулы жары және алды 
сегізге енді толған өрімдей үш баласы қалды. 
Алмасбектің денесін достары соңғы сапарға 
кезектесіп қолданқолға көтеріп шығарып салды. 

Ауылдастары ақпейіл, ақжарқын мінезді адал жанға деген қимастық 
пейілдерін солай білдірді. Алланың ісіне шара бар ма?!

Алмасбек 1975 жылдың 21 наурызында Қазалы ауданының «Бозкөл» 
ауылында дүниеге келген. Еңбек жолын туған ауылында бастап, 
20072010 жылдары И.Әбдікәрімов атындағы Қызылорда аграрлық
техникалық колледжінде оқып, темір жол жылжымалы құрамдарының 
техникэлектромеханигі біліктілігін алды. 20052007 жылдары Алматы 
қаласындағы «ДастаР» компаниясында, «ЛокомотивСервис» ТЧ28 
депосында, 2007 жылдан Қызылорда қаласындағы «Қызылорда локо
мотив жөндеу депосы» филиалында техникалық құрам күтушісі және 
жөндеушісі, 2013 жылдан өмірінің соңына дейін «КТЖ» Жүк тасыма
лы» АҚ «Қызылорда жүк тасымалы бөлімшесі» филиалының локомотив 
пайдалану депосы машинисінің көмекшісі болып, темір жол саласында 
абыройлы еңбек етті.

Аяулы да ардақты азаматымыздың дүниеден озғанына бір жыл болса 
да, оның үлкенге құрметпен, кішіге ізетпен қарайтын жанашыр тұлғасын 
ұмыта алар емеспіз. Жанжүрегіміз елжірей еске алып, алдың пейіш, 
артың кеніш болсын дейміз.                         

Еске алушылар:  Әбдіхалықовтар әулеті.

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН
Лекер Нұрлыбек Көпжасарұлының атына Қызылорда облы

сы, Қазалы ауданы, Ақтан батыр ауылындағы №190 орта мектепті 
24.06.1994 жылы бітіргені жөнінде берілген ОА ІІ №0131454 аттестаты 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін. 

* * *
Есімов Бекдос Өмарәліұлының атына Қызылорда облысының ішкі 

істер департаментінен берілген КЗ №09147 қызметтік куәлігі жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» акционерлік қоғамының 
әкімшілігі мен кәсіподақ комитеті «Қызылқия» кенішіндегі іштен жа
натын қозғалтқыштардың 6разрядты машинисі Алтынбасов Талғатқа 
және жобалар бөлімінің материалдар жөніндегі маманы Алтынбасова 
Әлияға әкелері 

Алтынбасов Мұзафардың
қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақтасып, көңіл қосын 
білдіреді.

Қазақстан Республикасынан тысқары 
жерлерде банктік шоттары немесе 
жылжымайтын мүлкі бар салық 

төлеушілердің назарына!
2008 жылғы 10 желтоқсандағы №99IV Қазақстан 

Респуб ликасының «Салықтар және бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдер туралы» кодексіне сәйкес, жеке 
 табыс салығы бойынша салық есептілігі жеке тұлғалардың 
басқа санаттары бойынша Салық кодексінің 67бабының 
6тармағының талаптарына сай әзірленеді.

Аталған категорияға мүліктік және басқа да табыстары, 
сонымен қатар, Қазақстан Республикасының аумағынан тыс 
жерлердегі  шетелдік банктердегі есепшоттарда ақшалары, 
қозғалмайтын мүлкі, құнды қағаздары және Қазақстан Рес
публикасынан тысқары жерлерде тіркелген заңды тұлғаның 
жарғылық капиталына қатысу үлесі бар жеке тұлғалар кіреді.

Қазақстан Республикасы «Салық кодексінің» 185бабының 
1тармағына сәйкес, аталған жеке тұлғалар жеке табыс салығы 
бойынша 240.00 нысанды декларацияны тапсыруға міндетті.

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының аумағынан 
тыс елдерде білім алушы студенттерге қатысты көптеген 
сұрақтар келіп түсуде. Осыған орай түсіндіреміз, Қазақстан 
Республикасының аумағынан тыс жерлерде оқитын, шетелдік 
банкте шәкіртақысы, атаанасынан материалдық көмек 
түрінде түсетін аударымдары және басқа да көздерден ақша
лай қаражаттары түсетін есепшоты бар, ҚР аумағынан тыс 
жерлерде қозғалмайтын мүлікке меншік құқығы бар шет мем
лекетте білім алушы студентрезидент  жеке табыс салығы де
кларациясын   (240.00 СЕН)  тапсыруға  міндетті.

2017 жылға Декларация 2018 жылдың 31 наурызына 
дейінгі мерзімде тапсырылады.

Сонымен бірге, салықтық есептіліктерді тапсырмағаны 
үшін «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» кодекстің 
272бабына сәйкес әкімшілік жауапкершілік қарастырылған.

Және де қосымша хабарлаймыз, жеке тұлғаның Қазақстан 
Республикасынан тысқары жерлерде өз меншігіндегі мүлкі 
туралы және шетел банктеріндегі есепшоттарындағы ақша 
туралы мәліметтерді жалтаруы, ҚР салық заңнамасына 
сәйкес жеке табыс салығы бойынша декларацияда көрсетуге 
тиісті алайда,  көрсетпеуі  «Әкімшілік құқық бұзушылық ту
ралы» кодекстің 275бабының 3бөлігіне сәйкес әкімшілік 
жауапкершілікке әкеп соғады.

Өз кезегінде «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 
кодекстің 275бабының үшінші бөлігінің мақсаттары үшін, 
Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес, 
адамның жеке табыс салығы бойынша декларация тапсыр
мауы Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде меншік 
құқығындағы мүлкінің, сондайақ, Қазақстан Республикасы
нан тысқары жерлердегі шетелдік банктердегі банктік шотта
рында ақшасының болуы туралы мәліметтерді көрсетпеуіне 
теңестіріледі.

Барлық сұрақтар бойынша 238810 телефонына хабар
ласуға болады.

Ерлан АЙМАХАНОВ,
Қызылорда облысы бойынша 

Мемлекеттік кірістер департаментінің 
бөлім басшысы.

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ келесі мүлік сауда-саттыққа шығарылатыны туралы хабарлайды: 
Атауы Орналасқан жері Сипаттамасы Бастапқы құны

Төрт 
бөлмелі 
пәтер

Қызылорда қ., Сырдария 
мөлтек ауданы, Набережная 
көш., №1 үй,  № 53 пәтер.

Жалпы алаңы 90,6  ш.м., тұрғын алаңы 57,2 ш.м.,  ас үйі 8,5 
ш.м., қабаттығы – 2 (барлығы – 5),  2005 жылы салынған, 
қабырғаларының материалы – кірпіш. 

11 038 000 (он 
бір миллион отыз 
сегіз мың) теңге 

Кепілдікті жарна  100 000  теңгені құрайды. Саудасаттыққа 
қатысу жөніндегі кепілдікті жарна мен өтінім хабарлама 
жарияланған күннен бастап қабылданады және саудасаттық 
басталғанға дейін 1 сағат бұрын аяқталады. Сатып алу бағасы 
саудасаттық өткеннен кейін 10 банктік күн ішінде теңгемен 
төленеді.

Ақша қаражатын аудару үшін деректемелер: Банк 
ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ шоты: KZ414322860398T00016, БСК 
VTBAKZKZ, БСН 110741015209.

Аукцион өткізудің орны мен уақыты: саудасаттық 
ағылшынша әдіс бойынша 2018 жылдың «28» наурызында 
сағат 1100де келесі мекенжай бойынша өткізіледі: Қазақстан 
Республикасы, Қызылорда қ., Абай даңғылы, 58 үй, Банк ВТБ 
(Казахстан) ЕҰ АҚ Қызылорда қ. филиалының ғимараты.

Сенім білдірілген тұлға:  Избембетов Махмут Наженович, 
байланыс телефоны: 8 (7242) 55 02 09, 8 701 771 49 81.

(ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау 
агенттігінен 2014 жылдың 23 желтоқсанында №1.2.14/39 лицензиясы берілген)

Қызылорда қалалық Әділет басқармасының басшысы мен 
орынбасарының жеке және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке 

қабылдау КЕСТЕСІ
р/с А.Т.Ә атқаратын 

қызметі
қабылдау күндері байланыс 

телефоны
1 Бисембаев 

Манат 
Кәрімбайұлы

басқарма 
басшысы

әр аптаның сәрсенбі күні сағат 
09:00ден 13:00ге дейін, 
14:30дан 18:00ге дейін

231165

2 Ибраев Сабит 
Сайфуллаевич

басқарма 
басшысының 
орынбасары

әр аптаның жұма күні сағат 
09:00ден 13:00ге дейін, 
14:30дан 18:00ге дейін

231774

Ескерту: Басқа елді мекендерден келген азаматтарды қабылдау күнделікті жүргізіледі.

СЕНІМ  ТЕЛЕФОНЫ

Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2015 жылғы 29 
жел тоқсандағы №156 Жар лығы
мен бекітілген «Қазақстан Рес 
пуб  ликасы мемлекеттік қыз мет
шілерінің Әдеп Кодексі» және 
2015 жылғы 18 қарашадағы №410 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
ісқимыл туралы» Қазақстан Рес
публикасының Заңына сәйкес, 
Қызылорда қалалық Әділет басқар
масында 231165 сенім телефоны 
жұмыс істейтіндігін хабарлаймыз.

ХАБАРЛАНДЫРУ
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде Қызылорда қаласындағы 

мүмкіндігі шектеулі жандар үшін «Ұшқын» мүгедектердің құқығын 
қорғау және жәрдем беру» қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен 
2018 жылдың 5 наурызынан бастап: 

1. Белкөл кенті «Новая» мөлтек ауданы 11 үй, 2пәтерінде «Аула 
 клубы» ашылды. Келушілер үшін жұмыс уақыты 09.0018.00, түскі үзіліс 
13.0015.00. Демалыс сенбі, жексенбі күндері. Байланыс телефоны: +7 747 
305 77 62. 

2. «Титов» қыстағы, Жетікөл көшесі, 29 үй, 80 Б пәтерінде «Аула 
 клубы» ашылды. Келушілер үшін жұмыс уақыты 09.0018.00, түскі үзіліс 
13.0015.00. Демалыс сенбі, жексенбі күндері. Байланыс телефоны: +7 705 
760 48 93.

Ашылған аула клубтарының басты мақсаты: мүмкіндігі шектеулі 
жандарға әлеуметтік қызметтер көрсетумен қатар, уақытын тиімді пайдала
нып, шахмат, дойбы, тоғызқұмалақ ойындарын ойнап, әрі оларды қоршаған 
ортаға бейімдеп, олардың қолөнер шеберліктерін жарыққа шығарып, 
мәдениспорттық шаралар өткізуге, шығармашылығын дамытуға, өзара 
қарымқатынаста болып өмірге деген құштарлығын арттыру. 



2010 жылдың  10 мамырында Біріккен Ұлттар 
Ұйымының Бас Ассамблеясы 21 наурызды 
«Халықаралық Наурыз күні» деп атау туралы 
қарар қабылдады. Сол жылдан бері елімізде 
Наурыз мейрамы 3 күн бойы, яғни 21-23 
наурыз аралығында ресми түрде тойланады. Ал 
ЮНЕСКО 2009 жылдың 30 қыркүйегінде Наурыз 
мейрамын адамзаттың материалдық емес мәдени 
мұра тізіміне кіргізді. 

Негізі 1921 жылы 5 наурызда Орынборда өткен  
Казақстан Автономиялы Республикасы орталық 
атқару комитетінің төралқа мәжілісінде Құрбан 
айт пен Ораза айтқа 3 күн,  Наурыз мерекесіне 
1 күн  демалыс беру туралы қаулы қабылданған. 
Арада 5 жыл өткенде, яғни 1926 жылы Наурызды 
тойлауға мүлде тыйым салынды. Бірақ, халық 
сол кездегі режим «керітартпа рәсімдер» деп 
таныған күн мен түннің теңелуін, көктемнің, 
жаңа күннің келуін мерекелеуді тоқтатқан жоқ.  
«Наурыз көже» пісіруді, арықтарды тазалап, ағаш 
отырғызуды, ең бастысы – ренжіскен жандарды  
мәмілеге келтіруді осы күні атқарған. 

ТАМЫРЫҢДЫ 
ТЕРЕҢ ЖІБЕР

Наурызды қайта жаңғырту туралы идея 
туындаған 1988 жылға шегініс жасасақ... Ол 
кезде Желтоқсан оқиғасының талайды шарпыған 
жалыны әлі де басылмаған еді. Халықтың 
өршіл рухына сызат түскен сол шақта ұлтты 
ұйыстыратын, жігерін жанитын шаралар қажет 
болды. 

Наурыз тұтас халық болып тойланбаған 
62 жыл ішінде бірнеше ұрпақ өсіп-жетіліп, 
көнекөздер азайғандықтан, бұл мерекенің бар 
екенін жас ұрпақ ұмыта бастады. Сол жылы 
ақпан айында ақын Мұхтар Шаханов «Лениншіл 
жас» (қазіргі «Жас Алаш») газетіне «Тамырыңды 
терең жібер» деген тақырыппен сұхбат беріп,  
Наурыздың діни емес, жаңару, жаңғыру мейрамы 
екенін, оны қайта жаңғырту туралы айтты. 
Сұхбатта «жыл сайын март айында Наурыз 
мейрамын өткізіп отырайық, сол күні бәріміз 
өзіміз тұратын елді мекендерде, қалаларда, 
ауылдарда ағаш отырғызайық, сол күні әрбір адам 
көктемгі көңіл-күймен жаңару, жақсару лебін 

Меншік иесі
БАС ДИРЕКТОР
Аманжол ОҢҒАРБАЕВ

қабылдау бөлмесі
тел/факс: 8/7242/ 70-00-36

БАС РЕДАКТОР
Қуат ШАРАБИДИНОВ

қабылдау бөлмесі – 
тел: 8/7242/ 40-02-17

жауапкершілігі
шектеулі 

серіктестігі

Бас редактордың орынбасары – 70-00-43
Жауапты хатшы – 70-00-81

Бөлімдер:
руханият және ақпарат – 70-00-64, 70-00-41
экономика – 70-00-41, 70-00-68
әлеумет және саясат – 70-00-73
жарнама – 70-00-49, 70-00-52
есеп-қисап – 70-00-39, 70-00-38, 
компьютер орталығы және корректорлар – 70-00-34

Газет аптасына 3 рет 
(сейсенбі, бейсенбі, сенбі 
күндері) шығады.

Газет Қазақстан Республикасының 
Мәдениет және ақпарат министрлігі
Ақпарат және мұрағат 
комитетінде тіркелген. 
Тіркеу куәлігі № 12993-Г, 27.08.2012 ж.

Қызылорда облыстық «Сыр бойы» газеті 
ҚР СТ ИСО 9001-2009 «Сапа менеджменті 
жүйесі» талаптарына сәйкес сертификатталған. 
Авторларға қаламақы тапсырыс  бойынша 
төленеді, қолжазба өңделеді және 
қайтарылмайды. Жариялымдар газеттің 
түпкілікті көзқарасын білдірмейді. 
“АҚ” - ақылы қызмет. 

Редакция мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі, 4 “А”.

Таралымы 30321
Тапсырыс №403

Газет редакцияның компьютер орталығында 
қатталып, “Сыр медиа” ЖШС 
өз баспаханасында басылды. 
Тел.: 8/7242/ 40-06-68. 
Газеттің таралымы бойынша 
8/7242/ 70-14-08 телефон нөміріне 
хабарласуға болады.

e-mail: syrboyi@yandex.kz   /   www.syrboyi.kz
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ҚАЙТА ОРАЛҒАН 
ҚҰНДЫЛЫҚ

Астана қаласының тұрғыны 
Баекеева Айсауле Толыбайқызын 

50 жасқа толған туған күнімен шын 
жүректен құттықтаймыз!

Көктемменен бір келген мереке еді,
Қуаныштың болсыншы кең етегі.
Құтты болсын айтамыз бүгін Сізге,
Жетіп тұрсыз елудің белесіне.

Келесіз аппақ қардай адалдықпен,
Болмысыңа қызығар адам дерлік.
Үлкені боп үйдегі балалардың,
Қамқоршы деп өзіңді бағаладық.

Әулет –  кеме, өзіңіз – желкеніміз,
Түсірмейміз сіз барда еңсені біз.
Айса апа денсаулықтың арқасында,
Тағы бір елу жасты еңсеріңіз.

Ізгі тілекпен, анасы Төлеш және 
Баекеевтер отбасы.

Құттықтау!

2018 жылғы 17 наурыз күні 
Қызылорда қаласы мен Шиелі, 
Жаңақорған  аудандары әкімдіктерінің 
ұйым  дастыруымен ауыл шаруашылығы 
өнімдерінің жәрмеңкесі төменде көрсе-
тілген орындарда өткізіледі. Басталуы 
сағат 09.00. 

Қызылорда қаласы – С. 
Толыбеков көшесі (Е. Әуелбеков кө-
ше сі мен М. Әуезов көше сі  нің ара-
лығы),

Шиелі ауданы – Тасбөгет кенті 
(Орталық алаң),

Жаңақорған ауданы – Астана 
даңғылы (Е.Көшербаев көшесі мен                            
А. Иманов көшесінің аралығы).

2018 жылғы ІІ тоқсанда Қызылорда облысы бойынша Қазынашылық департаменті 
басшыларының азаматтарды 

ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл» 
және «Мемлекеттік қызмет туралы» 
заңдары талаптарының бұзылуына жол 
бермеу мақсатында Қызылорда облысының 
Қазынашылық департаментінде (87242) 26-
17-84, аудандық, қалалық қазынашылық 

басқармалар бойынша: Арал (8724-33) 22384, 
Қазалы (8724-38) 22101, Байқоңыр (8336-2) 
273818, Қармақшы (8724-37) 21443, Сырдария 
(8724-36) 21351, Жалағаш (8724-31) 31831, 
Шиелі (8724-32) 41067, Жаңақорған (8724-35) 
22083 «сенім телефоны» жұмыс істейтінін 
хабарлайды.

Орталық 
атқарушы 

органның атауы

Азаматтарды 
қабылдауды жүргізген 

адамның Т.Ә.Ж.

Азаматтарды 
қабылдауды жүргізген 

адамның Т.Ә.Ж., 
лауазымы

Азаматтарды 
қабылдау
күні мен 
уақыты

Мемлекеттік 
органдардың 
орналасқан 

жері

Байланыс 
телефоны

Қызылорда 
облысы бойынша 

Қазынашылық 
департаменті

Дүйсенбаев Әуезбек 
Сейткамалұлы

Дүйсенбаев Әуезбек 
Сейткамалұлы

басшы

Сәрсенбі
Сағат 16°°-18°°

Қызылорда 
қаласы    

Д. Қонаев 
көшесі, 7А 

8724-2-262362

Есқараев Әділбек 
Тайжанұлы

Есқараев Әділбек 
Тайжанұлы басшының

орынбасары

Сейсенбі
Сағат 16°°-18°°

8724-2-262140

Мырза Қанат 
Әзімханұлы

Мырза Қанат 
Әзімханұлы

басшының орынбасары

Дүйсенбі
Сағат 16°°-18°°

8724-2-274959

Оспанов Тимур 
Ермекұлы

Оспанов Тимур 
Ермекұлы басшының

орынбасары

Бейсенбі
Сағат 16°°-18°°

8724-2-262201

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және 
жануарлар дүниесі комитетінің Қызылорда облыстық орман шаруашылығы және жануарлар 

дүниесі аумақтық инспекциясы басшылығының азаматтарды жеке мәселелері бойынша 
ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
ҚР 2015 жылғы 23 қарашадағы №416-V 

«Мемлекеттік қызмет туралы», ҚР 2015 жылғы 
18 қарашадағы №410-V «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл туралы» заңдары, Қазақстан 
Республикасы Президентiнiң 2015 жылғы 29 

желтоқсандағы №153 Жарлығымен бекiтiлген 
ҚР «Мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексі» 
талаптарының бұзылуына жол бермеу мақсатында 
«Қызылорда облыстық орман шаруашылығы және 
жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы» РММ-
де  23-19-66  «Сенім телефоны» жұмыс жасайды.

Т.А.Ә. Лауазымы Қабылдау күні, 
уақыты Орналасқан жері Байланыс 

телефоны

Орақбаев 
Ғалымжан 
Жәдігерұлы

Инспекция 
басшысы

Сәрсенбі, сағат 16.00-
18.00

Қызылорда қаласы, 
Абай даңғылы, 60А 

23-19-66  

Абдразахов 
Исатай 
Өмірзақұлы

Инспекция 
басшысының 
орынбасары  

Бейсенбі, сағат 10.00-
12.00

Қызылорда қаласы, 
Абай даңғылы, 60А 

23-89-60

Нұрмағамбетов 
Марат 
Жалпақбайұлы

Инспекция 
басшысының 
орынбасары  

Жұма, сағат 11.00-13.00 Қызылорда қаласы, 
Абай даңғылы, 60А 

23-55-20

р/с Мамандық Біліктілігі Оқу мерзімі Оқушы 
саны

1 0513000
«Маркетинг»

0513032 
«Бақылаушы-

кассир»

2 жыл 10 ай 25

2 0518000
«Есеп және 

аудит»

0518012 
«Бухгалтер»

2 жыл 10 ай 25

Мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Абай даңғылы, 64. Байланыс 
тел.: 23-79-40, 23-11-61, 87754457814, 87474198458.

(6-2)

Сән мен сұлулықты тоғыстырған 
«Сән мен  сахна» халықаралық 
фестивалі үшінші     рет 
шымылдығын ашты. Жас дизайнер-
лер сахна стилі мен ұлттық нақышты үйлестірген. 
Жағасы, жеңі жоқ көйлекті емес, қазақы шапан, 
бешпентті жарқыртып ұсынған шеберлердің баста-
масы қуанарлық. Аймақта сән саласы енді дамып 
келеді, биылғы жылы төрт дизайнердің ғана топта-
масын тамашаладық.

«Сән мен сахна» халықаралық фестивалінің 
онжылдық тәжірибесі, сән әлеміндегі орны 
бар. Осы уақыт аралығында 50-ден аса сәнгер 
даярлаған.  Аймақтағы шараның да мақсаты 
бел гілі: жас сәнгерлерге қолдау көрсету, 
отандық, тіпті шетелдік нарыққа дайындау. 
Байқағанымыз, сән үйлері ұлттық нақышқа 
ерекше мән берген, себебі ұлттық киім қазір 
трендте. Алайда, жас дизайнерлер бұл іске білек 
сыбана кіріспейді. 

− Қазақтың оюларының түрі көп. Киіздің, 
басқұрдың оюы бөлек. Сәукеле мен көйлекке 
басқа, аяқ киімге басқа ою-өрнек қолданылады. 
Этникалық стильді таңдаған сәнгер тарихпен 
танысып, әрбір бедер мен оюды дұрыс пайдалану 
керек. Әйтпесе, кез келген білімді қазақ ою 

түрін оңай ажыратады, − дейді фестивальдің бас 
директоры Ханым Айдаш.

Арулар сондай-ақ, ақ және қоңыр түстегі көк-
темгі және күздік көйлектер топтамасын ұсынды. 
Көрерменді ерекше таңғалдырған туын ды қонақ 
ретінде қатысқан сәнгер Динара Алмусаеваның 
топтамасы болды. Шығарылым бірде  мис-
тикалық кейіпкерлерді, бірде табиғаттың жара-
тылысын бейнеледі. Фестивальда сәнгерлер 
«Сыр сұлуы» номинациясы бойынша сынға 
түсті. Нәтижесінде «Сәнім» сән үйі – ІІІ орын, 
«Зере» сән үйі – ІІ орын, «Қарлығаш» сән үйі І 
орын иеленді. 

Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы».

СӘН ӘЛЕМІ: 
ТРЕНДТЕ 

ҰЛТТЫҚ КИІМ 

ЖӘРМЕҢКЕ 
ӨТЕДІ

1-бет

сезінсе» деген ұсыныс  бар. Г.Колбин бұл ойды 
бірден құптамай, бюро талқысына салатынын 
айтты. Бастамаға бюро мүшелерінің барлығы 
қарсы шығып, тек екі адам – сол кездегі Қазақ 
КСР Министрлер Кеңесінің төрағасы Нұрсұлтан 
Назарбаев пен Қазақстан Компартиясы орталық 
комитетінің  идеологиялық хатшысы Өзбекәлі 
Жәнібеков қолдаған.

Мұндай қарсылыққа тап болған соң мерекенің 
ислам дінінен бұрын да тойланғанын дәлелдеу 
қажет болды.  Ақырында алғашқы Наурызды 
Алматы қаласында, Алматы облысының 
Жамбыл және Еңбекшіқазақ аудандарында өткізу 
белгіленді. Бірақ, ұлттың тамырынан нәр алған 
мейрам бірден жалпыхалықтық сипатқа ие болды. 
Елдің бірнеше өңірінде, ауылдарда, аудандарда, 
зауыт-фабри каларда, жоғары оқу орындары мен 
мектептерде де атап өтілді. Сол жылы Наурызды 
мерекелеу қыркүйек айына дейін созылған.  

Келесі көктемде бауырлас Қырғызстан, 
Өзбекстан, Тәжікстан, Түркіменстан да 
Наурызды мерекелеуді бастады. Қазір 
бұл мейрам – күллі түркінің ортақ тойы.  
Табиғат атаулының тiрiлуін елдiң бiрлiгiне, 
бауырластығына, татулыққа ұластыра  
отырып,  атап өту арқылы Ұлыстың ұлы 
күнінің  бағасы жыл өткен сайын артып 
барады. 

МЕЙРАМ МӘНІНЕ 
САЙ БОЛСА...

Наурыздың бірте-бірте бұқаралық сипат-
тан ажырап, бір күндік сахналық қойылым 
деңгейіне дейін түсіп кеткені жасырын емес.  
Мерекені атап өтуде дәстүрімізге сыналап 

енген келеңсіз тұстар туралы айтылып та, 
жазылып та жүр. Бұл күнді бейберекет 
қыдырып, концерт көретін, ас ішіп, аяқ 
босататын мейрам деп қабылдау белең алды. 

Шын мәнінде енді Ұлыстың ұлы 
күнін атап өтудің жаңа да биік сатысына 
көтерілетін уақыт келді. Ол  биіктік рухани 
құндылықтарды бағалаумен, адамдар 
арасындағы шынайы сыйластықты 
қалыптастырумен өлшенсе екен.      

Ел ағалары Наурызды тойлау дәстүріне 
көрісу, бүкіл ауыл-ел болып, әсіресе жастар 
жағы түгелдей таң шапағатын қарсы алу,  
тазаланған арықтарға су жіберу, ағаш 
отырғызып, гүл егу сияқты рәсімдерді 
енгізуді ұсынып жүр.  Ұлттық ойындар 
ойнау, ән салып, би билеу, ақындар айтысы, 
ат жарысы, түнге қарай «Алтыбақан» 
айналасындағы қызықшылықпен қорытын-
дылау керек сияқты. Бұл күні белгілі 
себептермен ренжіскен жандар татуласып, 
кетіскендер кешісіп, оларға «бүгін 
Самарқанның көк тасы жібігенде, сіздер де 
бір-біріңізге жібіңіздер» деп басу айтылатын 
дәстүр жаңғырса, қандай жарасымды! 
Сонымен қатар Наурыздағы қайырымдылық 
жасау үрдісін одан әрі жетілдіре түсудің 
маңызы зор. 

 Еліміздің Мәдениет және спорт министрі 
Арыстанбек Мұхамедиұлы осыдан бір ай 
бұрын «Егемен Қазақстан» газетіне сұхбат 
беріп,  «Наурыз ең әуелі балдырғандарға 
арналуы керек» деген ой айтты. Шын 
мәніндегі мереке балалар риясыз қуанғанда 
болатынын ескерсек, Наурызды Жаңа жыл 
мен Рождество секілді асыға күтетін күнге 
айналдыру өз қолымызда. 

Қазақтың ұлттық киімін әркім өз жасына 
лайықтап киіп шықса, бұл тек Наурыз күні 
ғана емес, басқа кезде де ескерілсе деген 
ұсыныс қолдауға лайық. Әйтпесе, шапан 
мен тымақ, сәукеле мен бүрмелі көйлекті 
Наурыз келгенде ғана іздейтін әдеттен 
арылуымыз екіталай.  Қызғалдақты Наурыз-
эмблемасы ретінде бекіту, жаңа күнді қарсы 
алу дәстүрін түлету, 14 наурыздан бастап 
үй-үйді жағалап көрісу ағайынның арасын 
жақындатуға сеп болары анық. 

Жыл келгеннен жақсылық, ізгілік 
күтетін әдетімізбен тағы бір жылды қарсы 
алатын уақыт жақындады. Наурыздың мәнін 
арттыру, жалпыхалықтық мереке сипатынан 
ажыратпау өзімізге байланысты. Ұлыс оң, ақ 
мол болғай!

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА,
«Сыр бойы».

Ерлігі көпке мәлім болғанмен, бұл күндері есімі ұмытыла 
бастаған ердің бірі Меңей еді.

Меңей Қарашаұлы шамамен 1750-1753 жылдары Қуаңдария 
бойында туып, 1847-1850 жылдары өмірден өтсе керек. 
Өзбекстанда тұратын Сейітмұрат Тілеубайұлының 2003 жылы 
баспа жүзін көрген «Ғибрат» атты кітабында «Бозғылдың екінші 
әйелі Көлдейден туған үлкен баласы Торыбай аталығынан 
Меңей батыр шығады. Меңей қаратамыр Қыстаубай, қарасақал 
Шағырай, қошқаралы Қорен батырлармен үзеңгілес, сыйласып 
өмір сүрген» деп жазылған. Меңей батырдың Өтетілеу бидің 
(1760-1845) замандасы, қимас досы болғаны туралы да мәлімет 
бар. Батыр туралы деректер Қызылорда облысының «Сыр елі» 
энциклопедиясында да кездеседі.

Меңей уақытысында Кіші жүз ханы Әбілқайырдың ұлы 
Нұралы ханның бас қолбасшысы болған. 

Батыр өмір сүрген кезең Ресей империясының қысымына 
шыдамаған құба қалмақтар Еділден еліне ауған уақытпен сәйкес 
келеді. 1771 жылы казактар мен жергілікті шаруалар  Еділ 
қалмақтарына кәдімгідей күш көрсете бастайды. Күнделікті 
қақтығыстан қажыған қалмақтар сол жылы Жоңғарияға бет 
түзейді. Көш туралы хабар жеткен Ресей үкіметі оларды кері 
қайтаруға тырысып-ақ бағады. Бірақ, бұл кезде қалмақтар қазақ 
даласына дендей еніп кетіп еді. 

180-200 мың адамдық көшті қалмақтардың 40 мың әскері 
қоршай жылжып, жолай қазақ ауылдарын аяусыз шабады. Өздері 
де талан-таражға түсіп, әскер саны азая берді. Бұл соғыс тарихта 
«Шаңды жорық» деген атпен қалды. Осы соғыста жас Меңей 
батыр үлкен ерлік көрсетеді. 

Қазақ тарихы жөнінде «Қырғыз-қазақ немесе қырғыз-қайсақ 
ордалары мен далаларының сипаттамасы» атты іргелі еңбек жазған 
А.Левшиннің жазбаларында да Меңей батыр есімі аталады. 1894 
жылы Ресейде шыққан және одан кейінгі карталарда да Меңей 
атты жер атауы кездеседі.

Қазіргі Қармақшы ауданындағы Т.Көмекбаев ауылы 
орналасқан жер бұрын «Аша» деп аталған. Осы тұста Меңейдің 
қыстауы болған екен. Ол тек қол бастаған батыр ғана емес, сонымен 
қатар елдің егін егіп, диқаншылыққа бейімделуіне ұйытқы болған 
жан.  Қуаңдарияның бойында Меңей атты көл де бар. Дүниеден 
өткенде оны ұрпақтары мен туыстары сол жердегі биіктеу төбеге 
жерлейді. Кейін осы маң Меңей аталып кетті. Бұл жерде батырдың 
мавзолейі де тұр. 2013 жылы батырдың Өзбекстан мен Түркияда 
тұратын ұрпақтары мен елдегі ағайындар баба кесенесіне белгі 
қойды.

Шынжырхан СҮЛЕЙМЕНОВ.

МЕҢЕЙ 
БАТЫР

ХАБАРЛАНДЫРУ
2018 жылдың 26 наурыз – 6 сәуір (қоса алғанда) аралығында Қызылорда облысы әкімдігінің 

ұйымдастыруымен электронды үкімет порталы арқылы (www.egov.kz) көрсетілетін мемлекеттік 
қызметтердің үлесін арттыру мақсатында облыс тұрғындарын ынталандыруға бағытталған 
«Барлығына бірдей, әркімге қолжетімді» акциясы өткізілетіндігін хабарлаймыз. Портал арқылы:

– әрбір  180-ші қызмет алушыға ұялы телефон/картридер және ақпарат тасығыш (флешка) 
– әрбір  280-ші қызмет алушыға смартфон 
– әрбір 520-шы қызмет алушыға планшет
– әрбір  1500-ші қызмет алушыға ноутбук
– 5000-шы қызмет алушыға теледидар сыйға тартылады. 

Акция төмендегі электронды мемлекеттік қызметтерді  пайдаланушылар 
арасында жүргізіледі:

1) Қорғаншылық және қамқоршылық жөнінде анықтамалар беру
2) Кәмелетке толмаған балалардың мүлкіне иелік ету және кәмелетке толмаған балаларға мұра ресімдеу үшін 

анықтамалар беру
3) Кәмелетке толмаған балаларға меншік құқығында тиесілі мүлікпен жасалатын мәмілелерді ресімдеу үшін 

қорғаншылық немесе қамқоршылық бойынша функцияларды жүзеге асыратын органдардың анықтамаларын 
беру

4) Мектепке дейінгі балалар ұйымдарына жіберу үшін мектепке дейінгі (7 жасқа дейін) жастағы балаларды 
кезекке қою

5) Тұрғын үй көмегін тағайындау

6) Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйге немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган 
жалдаған тұрғын үйге мұқтаж азаматтарды есепке алу және кезекке қою, сондай-ақ жергілікті атқарушы 
органдардың тұрғын үй беру туралы шешім қабылдауы

7) Азаматтық хал актілерін тіркеу туралы қайталама куәліктер немесе анықтамалар беру

8) Атын, әкесінің атын, тегін ауыстыруды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілері жазбаларына өзгерістер, 
толықтырулар мен түзетулер енгізу

9) Бала тууды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілерінің жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен 
түзетулер енгізу

10) Неке қиюды (ерлі-зайыптылықты) тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілері жазбаларына өзгерістер, 
толықтырулар мен түзетулер енгізу

11) Жеке қосалқы шаруашылықтың бар екендігі туралы анықтама беру
12) Қазақстан Республикасының аумағында жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжайын айқындау бойынша 

анықтама беру
13) Архивтік анықтамалар беру
14) Медициналық қызметке лицензия беру
15) Фармацевтикалық қызметке лицензия беру

16) Денсаулық сақтау саласында есiрткi құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымына 
байланысты қызметтерге лицензия беру 

17) Жер учаскелерін қалыптастыру жөнінде жерге орналастыру жобаларын бекiту 
18) ІІ, ІІІ және IV санаттардағы объектілер үшін қоршаған ортаға эмиссияға рұқсат беру
19) II, III және IV санаттардағы объектілер үшін мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысын беру
20) Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі салаларында сарапшылық жұмыстарды және инжинирингтік 

көрсетілетін қызметтерді жүзеге асыратын сарапшыларды аттестаттау

21) Жобалау қызметіне лицензия беру

22) Іздестіру қызметіне лицензия беру
23) Құрылыс-монтаждау жұмыстарына лицензия беру
24) Жолаушыларды облысаралық қалааралық, ауданаралық (облысішiлiк, қалааралық) және халықаралық 

қатынаста автобустармен, шағын автобустармен тұрақты емес тасымалдау, сондай-ақ жолаушыларды 
халықаралық қатынаста автобустармен, шағын автобустармен тұрақты тасымалдау қызметiмен айналысу үшін 
лицензия беру

Көпсалалы «Ұлағат Қызылорда» колледжі
«Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамы-

тудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы» аясында жұмысшы 
мамандарын даярлау бағыты бойынша 9-сынып негізінде төмендегі 
мамандықтарға тегін (грант) оқуға қабылдайды.


