
Әне-міне дегенше жаз жақындап қалды. 
Сырбойылық диқандар биыл да әдеттегідей дала 
төсін дүбірге толтырып, қарбалас тіршіліктің 
қамымен жүр. «Көктемнің бір күні – жылға азық» 
демекші, еңбеккерлер маңдай терінің өтеуін күні 
ертең-ақ көретіні сөзсіз. 

Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының 
мәліметінше, осы жылы 177,1 мың гектар жерге егiс егу 
межеленді. Оның басым бөлігін дәнді дақылдар мен күріш 
егістігі құрап отыр. Сәуірдің соңына таман басталған күріш 
егу жұмысы бойынша жоспарлы көлемнің 55 976 гектары 
егіліп, оның 49 230 гектары суға бастырылды. Биылғы егіске 
22 695 тонна күріш тұқымы құйылса, соның айтарлықтай 
үлесі «Янтарь», «Маржан», «Новатор», «Фаворит» 
сорттарына тиесілі. Қазіргі күні шаруашылықтарда тұқым 
тазалау шаралары аяқталып, толығымен себу дәрежесіне 
жеткізілді. Ерте егілетін дақылдарды орналастыру 
артығымен орындалды. Диқан қауымы бұл күні картоп, 
көкөніс және бақша дақылдарын егудің қарбаласымен жүр. 

Күннің шуағымен жердің тоңы жібіген бойда 
шаруашылықтар жылда техникасын майлап, басқа да 
қажетін сайлап алуды дағдыға айналдырған. 2018 жылдың 
егісіне 54,2 мың тонна минералды тыңайтқыш қажет болса, 
бүгінде соның 45,3 мың тоннасы  немесе 83,7%-і сатып 
алынды. Ал ауыл шаруашылығы құрылымдарына қажет 
56,9 мың литр гербицидтің әзірге 21,6 мың литрі немесе 
37,9%-і қолға тиіп отыр. Сондай-ақ, тиісті құрылымдарға 
14 мың тонна арзандатылған дизель отыны таратылды. 
Көктемгі дала шаруасына бүгінде 1655 трактор, 450 соқа, 
222 тұқым сепкіш, 359 автомашина және 830 трактор 
тіркемесі белсенді түрде араласып келеді. 

Еңбектің өнімді болуы үшін басты қажеттілік 
саналатын судың да мөлшері қамтамасыз етіліп отыр. Ауыл 
шаруашылығы министрінің бұйрығымен биыл  дақылдарды 
тұрақты суаруға 4,2 млрд текше метр су лимиті бекітілді. 
Қазіргі күні «Шардара» су қоймасына жоғарыдан секундына 
387 текше метр су түсіп жатыр. Қоймадағы су көлемі 4,3 
млрд-ты құраса, төменге секундына 400 текше метр су 
тасталуда. Сондай-ақ, «Көксарайдан» секундына 300 текше 

метр су жіберілуде. Осылайша аймаққа барлығы 640 текше 
метр су түсіп, оның 387,5 текше метрі шаруашылықтардың 
егістік каналдарына жіберілуде.

Н.ҚАЗЫБАЙҚЫЗЫ.
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Елбасы «Тәуелсіздік дәуірі» кітабының бета-
шарын: «Бұл кітап менің ұлы қолдаушым, ке-
мел келешегіне өзінің қазақстандық жолымен 
қарыштаған жасампаз халқыма арналады» деген 
жүрекжарды сөзімен ашыпты. Иә, кітаптың әрбір 
сөзі, сөйлемі бізге таныс, жақын. Себебі біз бұл 
тарихтың, дәуірдің куәсі болдық. 

Елбасының аталған кітабында қазақстандық даму 
үлгісінің табиғаты мен оның эволюциясы, ақылмен ойлап, 
жеті рет өлшеп, бір кескен, толғанған, тарыққан, жол 
тапқан, тәуекел еткен, туған халқына сенген, ел сенімін 
ақтасам, халқымды бақытты етсем деген армандары, 
ұшқыр шешімдері сөз болады. Бұл жөнінде Нұрсұлтан 
Әбішұлы: «...Ұлт көшбасшысы қандай болуы қажеттігі 
және оның артатын жүгі қаншалықты екенін мен талай рет 
ой елегінен өткізгенмін. Мен үшін ұлт көшбасшысы болу – 
миллиондаған отандастарың үшін, өз халқыңның тағдыры 
үшін бүкіл жауапкершілікті арқалау деген сөз. Халқыңның 
туған перзенті болсаң, еліңмен етене өмір сүрсең, 
құндылықтарың мен мақсаттарың жұртыңмен ортақ болса 
ғана ондай орасан жауапкершілікті көтере аласың» дейді. 
Осы тұста сонау көне Түркі қағанаты заманындағы тасқа 
ойылып жазылған «Бектері де, халқы да сенімді екен, Сол 
үшін елін сонша билеген екен, Ел ұстап, заң жасаған...» 
деген сөз тіл ұшына оралады. Көшбасшыға деген халық 
сенімі 1991 жылдың 1 желтоқсанында тұңғыш Президент 
сайлауында көрінді. Ғасырлап күткен еркіндігі, азаттығы 
келіп жеткеніне қуанған халық, ақсарбасын құрбандыққа 
шалып, Жаратушыға алғысын айтып, тәуелсіз Қазақ 
елінің тұңғыш Президентін сайлауға тайлы-тұяғы қалмай 
барғанын, бірін-бірі құшақтағанын, қариялардың көздеріне 
жас алғанын біз көзімізбен көрдік. Жасыратыны жоқ, біз де 
қуаныштан жылағанбыз. Ал 1991 жылғы 16 желтоқсанда 
тәуелсіздіктің ақ таңы атқан сәтте қуанбаған ел болмады. 
Қазақ елі етек-жеңін тез жинап, кеудесін тіктеп, алға басты. 
Оның бір сырын біз былайша түсіндік – халқымызда 
«қарғыс алма, алғыс ал, сонда ғана көктейсің» деген қағида 
бар. Кеңес Одағы ыдырап, абдырап тұрған кезде Нұрсұлтан 
Назарбаев «Болашақ Қазақстан қандай болады, қайткенде 
елім бақытқа кенеледі?» деген ойдың шырмауында 
болғаны анық. Бүкіл әлем Кеңес Одағының тарап кеткен 15 
еліне назарын тікті, әрекетін бақылады. Сондай бір сынақ 
уақытта әлемді таңғалдырған да, ойландырған да бір ұлы 
іс атқарылды. Ол – Қазақстанның ядролық қарудан бас 
тартуы болатын. Бұл оңай шешім емес еді. Осы жөнінде 
Елбасы: « ... Бәске ұзақ мерзімді ұлттық қауіпсіздік тігілді. 
Таразының бір басында, өзіміздің әскери қуатымыздың 
ресурсы ретінде ядролық әлеуетті сақтап қалу, ал екінші 
басында өзіміз ядролық қарусыз болашақ таңдап, одан 
бас тарту арқылы бүкіл жер жүзіне біздің мақсатымыз 
күшімізді қару-жарақ жинаумен дәлелдеу емес екенін 
көрсету тұрды» деп жазады. Басқа ел жасай алмайтын 
ерлікті Қазақстан жасады. 1991 жылдың 29 тамызында 
Нұрсұлтан Назарбаев Семей ядролық полигонын жабу 
туралы Жарлыққа қол қойды. Осылайша тіршілікке, Жер-
Анаға, адамзатқа апат әкелетін, өлім әкелетін, кесел алып 
келетін ядролық қарудан бас тарттық. Бұл шешімге күллі 
әлем де, алыс-жақын елдер де қуанған-ды.  

«ТӘУЕЛСІЗДІК 
ДӘУІРІ». 
ӘЛЕМДІК 
ТӘЖІРИБЕДЕГІ
ТҰЛҒА ФЕНОМЕНІ

– Бұл жаңа технологиямен шыға-
рылатын барынша берік әрі сәнді лего-
кірпіш деп аталады. Осы жобамен 
танысқан соң, оны ауданда шығаруды 
ойластырдым. Бастамамды аудандық 
кәсіпкерлер палатасы бірден қолдады.  
Қызылорда облысы мен Түркістан 
аймағында жоқ екендігін қаперге алған 
кәсіпкерлік палатасы бизнес-жоба жа-
сау ға көмектесіп, қаржыландыруға 
да тетік тапты. Осы мекеменің үйлес-
тіруімен Өңірлік инвестициялық орта-
лығынан 2 млн теңге қаржы алудың 
сәті түсті. Содан өзім іссапарға шығып, 
жеңілдетілген қаржыға Ресейден ле-
го-кірпіш пен шлакоблок құятын 

аппарат, еуроқұрылғы, миксер секілді 
жабдықтарды сатып алып келдім. 
Мына тұрған жаңа жабдықтар сондағы 
қол жеткізген жетістігіміз. Жаңа тех-
нологияны таныса жүріп, игеріп алдық, 
– дейді кәсіпкер жігіт.  

Кең аулада шығарылған өнімдермен 
өзіміз де таныса бастадық. Қатар-қатар 
жиылып тұрған көзтартар әсем заттар 
әлгі – лего кірпіштер. Мұның бұрынғы 
қолданылып жүрген кірпіштерден 
артықшылығы – өте төзімді. Өйткені, 
кірпіш ойық және дөңбек бедерлерімен 
шығарылады. Яғни, оларды бір-біріне 
киістіру арқылы мығымдылығы артады 
деген сөз. Еуропада сыналып, отандық 

өнім қатарынан берік орын алуға 
лайықты лего-кірпіштің шикізаты да 
жергілікті жерден табылады. 

Лего-кірпіш арнайы станокта құйы-
лу барысында 15 тонналық гидрав-
ликалық қысыммен нығыздаудан өте-
ді. Сонан соң арнайы орында бумен 
кептіріледі. Құрамына таудың ірі 
құ мы, «Шалқияның» жуылған май 
қиыршағы және белгілі мөлшерде 
цемент пен арнайы қоспалар қосылады. 
Басты ерекшелігінің бірі ретінде тұз-
данбайтындығын айтуға болады. Демек, 
сапасы өте жоғары әрі сәулетті. Тапсырыс 
берушінің талғамына сай кез келген 
түске боялады. Мәселен, Түркістан 
қаласынан келген тұтынушы қызғылт-
сұр түсті қалапты. 30 мың данасына 
тапсырыс берген. Қазір жұмысшылар 
сол тапсырысты орындауға жұмылып 
жатыр. 

Нұрмахан ЕЛТАЙ. 
Жаңақорған ауданы.

БАСТАМА

Жеке кәсіпкер Жомарт Шәуеновтің ізденісі мен іскерлігіне тәнті 
боласыз. Осыдан үш-төрт жыл бұрын өңірімізде қолданыла бермейтін 
құрылыс заттарын шығарып, тұтынушыларының құрметіне бөленген 
жас жігіт биылғы жылы да жаңа бастамасымен танылды. Ол бұрындары 
брусчатка аталынатын төсеніш плиталардың неше түрлісін шығарып 
келсе, онысын дамытып, енді еуропалық стандартқа сай лего-кірпіш 
өндіруді қолға алды.

БАСПАСӨЗ – 2018

ҚҰРМЕТТІ 
ОҚЫРМАН!
2018 жылдың екінші 
жартыжылдығына 
“Сыр медиа” 
ЖШС-на қарасты 
газеттерге жазылу 
жүргізілуде.

Облыстық “Сыр бойы” 
газетінің жазылу бағасы: 

жекелер үшін: 6 айға 
– 3000 теңге, 12 айға – 
6000 теңге.

ЖАЗЫЛУ 
ИНДЕКСІ-65460.

Мекемелер үшін: 6 
айға – 4000 теңге, 12 
айға – 8000 теңге.

ЖАЗЫЛУ ИНДЕКСІ – 
15460.

БАСПАСӨЗ ТАРАТУ БӨЛІМІ – 40-05-81.

Ел   және жаһан 
жаңалықтарын, 
жедел әрі нақты 
ақпаратты газет 

сайтынан да таба 
аласыз.

2-бет

– Қазір ауданда 40-тан астам шаруашылық ірі 
қара бағып отыр.  Мал бағуға ниеттенген кәсіпкер 
азаматтарға оның тұқымын асылдандыру арқылы 
әдеттегіден молырақ табысқа жетуге болатынын 
түсіндіреміз. Тұқымды түрлендіру үшін уақыт 
создырмай аталықты ауыстырып отыру керек, – 
дейді Ж.Төлегенов.   

Сыр өңіріндегі агроөнеркәсіптік кешенді 
дамытудың 2020 жылға дейінгі агрокартасында 
ішкі нарықты молықтыру мен экспортқа өнім 
шығаруға негізделген екі бағыт бар. Агрокартаны 
жасау барысында ауыл шаруашылығы өнімдерін 
тарату нарығына маркетингтік зерттеулер жүргізілді. 
Жылдар бойы Қызылорда облысы мал етін экспортқа 
шығаруға тыйым салынған аймақтар қатарында болды. 
Соңғы жылдары мал шаруашылығын дамытудағы 
осы кедергі де жойылды. Бұл – төрт түлік мал өргізген 
малшы қауымының бастамаларына қолдау көрсету үшін 
жасалған еді.  

«Тиышбай» шаруа қожалығының басшысы Бақытжан 
Ержанов мал бағуды 2016 жылы қолға алыпты. Ағайынды 
жігіттер өздеріне тиесілі жайылымдық жерді алып, жұмысты 
бастап кеткенде оларға қосылып жұмыс істеуге талаптылар да 
табылды. Қожалыққа әкелері, Ақжар ауылының негізін қалаған, 
«Ленин» орденді Тиышбай Ешмұратовтың атын берді.  Қазір 1000 
гектарға жуық жайылымдық бар. Алғашқыда шаруашылықта 30 
бас жылқы болды. Бүгінде жылқы басы екі есеге өсті, сиырдың 
басы 70-ке жақындады. Сиыр сүтін өткізіп, бие байлап, қымыз 
ашытуға әзірлік жүріп жатыр. 

– Былтыр ет бағытындағы қазақтың ақбас сиыры тұқымының 
2 бұқасын әкелдік. Биыл  одан төл алдық. Енді бұқаны айырбастап, 
Қостанайдан ет бағытындағы жаңа тұқым алдыруды жоспарлап 
отырмын. Оған қоса жыл басында қазақтың жабы тұқымды 
жылқысынан 2 айғыр алып келдік. Енді биылғы төлдерді 
біртіндеп жемге байлаймыз. Негізі етті экспортқа шығарудың 
талаптарына бейімделіп келеміз, – дейді шаруашылық басшысы. 

Қазір мұнда 4 адам тұрақты, 7-8 адам маусымдық жұмыспен 
қамтылған. Мал азығын дайындау үшін бірталай техникалар 
сатып алынған. Шаруашылықтың малшыларға арнап салған көк 
шатырлы үйі «Батыс Еуропа-Батыс Қытай» көлік дәлізі бойынан 
көзге түседі. Жақындап барғанда үйдің іргесіне күнделікті ас-
ауқатқа пайдаланатын картоп, жуа, сәбіз, қызанақ, қияр егілгенін, 
отырғызылған жас көшеттердің бойын тіктей бастағанын 
байқадық. Мұнан өзге шаруашылық басшысының құс өсіру, алма 
бағын егу жоспарлары бар. 

Мал тұқымын асылдандыру, өнімін экспортқа шығару 
машақаты мол шаруа болғанымен, нәтижесі көңіл толтырып, 
табыс көбейтеді. Жақында Жаңақорғанда өткен дәстүрлі 
облыстық малшылар слетінде «Тиышбай» ШҚ төрағасы 
Б.Ержанов ірі қара мен жылқы тұқымын асылдандырғаны үшін 
ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің Құрмет грамотасымен 
марапатталды.

– Марапат немесе мақтан үшін емес, балаларымыздың 
болашағы, өзіміздің және қарамағымыздағы адамдардың 
тұрмысының оңалуы үшін әрі қарай жұмысымызды жалғастыра 
береміз, – дейді Б.Ержанов. 

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА,
“Сыр бойы”,

Қармақшы ауданы.

МАРАПАТ ИЕСІ

АСЫЛ ТҰҚЫМДЫ МАЛДЫҢ 

Үлкен жолдың бойымен жүйткіген көлікте бара 
жатқан адам Қармақшы мен Жалағаш аудандарының 

шекарасындағы Моншақты асарға көз тоқтатары 
анық. Аты қалай тауып қойылған, шынымен де 
 алыстан қарағанда қыз мойнындағы моншаққа 

ұқсайды.  Жолбастаушымыз Қармақшы аудандық ауыл 
шаруашылығы бөлімінің бас маманы Жағыпар Төлегенов 

мал тұқымын асылдандырудағы ең өзекті мәселелерді, 
бұл шаруаны қолға алғандардың кезігетін қиындықтарын 

жол бойы айтып келеді. Бағытымыз –  Моншақты асар 
маңына қоныс тепкен «Тиышбай» шаруа қожалығы. 

КҮРІШ ЕГУ 
МӘРЕГЕ ТАЯДЫ

ЛЕГО-КІРПІШ

ШЫҒАРЫЛАДЫ
ЕНДІ ӨЗІМІЗДЕ

АРТЫҚШЫЛЫҒЫ КӨП



– Мәдина Қасымжанқызы, өзі
ңіз білетіндей, ең бастысы білім 
және соған лайық икем, қабілет 
қажет. Қазіргі курстарға кімдер 
қатыса алады? 

Мысалы, мен кәсіп жасауға ын
талансам неден бастауым керек? 
Әуелі осыны айтыңызшы.

– Алдымен, бізге келетін адам 
міндетті түрде кәсіпкер болуы тиісті 
емес. Өзін қызықтырған мәселелер 
мен сұрақтарға байланысты кеңес 
пен жауап алуына болады. Жалпы, 
бірінші кезекте барлық мемлекеттік 
бағдарламаларға қатысу үшін қажетті 
шарт, ол – кәсіпкерлік негіздерін 
оқы ғаны туралы құжаты болуы 
керек. Ол не үшін қажет? Себебі, 
кәсіпкерлікпен айналысам деген аза
мат  кәсіп деген не, кәсіпкер деге
німіз кім деген сұрақтардың жауабын 
біліп, бизнесжоспар, мар кетингтік 
жоспар жөнінде түсінігі болуы  
тиіс. Содан кейін барып кәсіп керлік 
бағыттағы ісшараларды атқаруына 
болады. Сондықтан бізде Кәсіпкерлер 
палатасының жанында «Бизнестің 
жол картасы2020» бағ дарламасы 
аясында бизнес мектептері жұмыс 
жасайды. Сол бизнес мектепте 
«Биз нескеңесші» деген екі күндік 
қысқаша курс ұйымдастырамыз. 

– Осыны нақтырақ айтсаңыз...
– «Бизнес мектеп» «Бизнестің жол 

картасы 2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың бірыңғай бағдарламасына 
сәйкес жұмыс атқарады. Мақсаты 
– кәсіпкерлік негіздері бойынша 3 
бағытта дәріс беру. Бірінші сатыдағы, 
екі күндік қысқамерзімді оқулар 
«Бизнескеңесші» курсы деп аталады. 
Бұл курс кәсіпкерлік қызметтің не 
екенін, оған қалай келу керек, қан
дай психологиялық дайындығы бо
луы тиіс, қандай ұғымдарды білуі 
қажет, қай кәсіпке бағыт алған дұрыс 
деген сияқты кәсіпкерліктің негізгі 
әліппесін үйретеді. Оны білмесе, 
ертеңгі күні жеке ісімен айналысамын 
деп несие алып, қай бағытта жұмыс 
жасарын білмей тоқырауға ұшырауы 
мүмкін. Осындай келеңсіздіктерді 
болдырмау мақсатында «Бизнес 
кеңесші» курсы ұйымдастырылады.

Ең бірінші кезекте кәсіпкерлік 
бастамасы бар адам осы жерге ке
ліп кеңес алуы қажет. Қандай 
бағ дарламалармен жұмыс істей 
алатынын, жалпы мемлекеттік 
қан  дай бағдарламалар бар екенін 
біл гені жөн. Екіншіден, келген 
азаматтың өзінің төл бизнес идеясы 
болуы керек. Бізге қандай кәсіппен 
айналысуға болады, немен айналыса 
аламыз, қандай кәсіппен қазір на
рыққа шығуға болады деген көптеген 
сұрақтар түсіп жатады. Бірден айта 
кетейік,  Кәсіпкерлер  палатасы 
тара  пынан бұл сұрақтарға жауап 
бере алмаймыз. Себебі, әрбір келген 
азаматтың өзінің дербес идеясы 
болғаны дұрыс. Егер біз белгілі бір 
кәсіптің түрімен айналыс деп бағыт 
беріп жіберсек, келешек ол адам бұл 
бағытты түсінбей тоқырауға түсуі 
мүмкін. Сондықтан өзінің төл идеясы 

болуы керек. Біріншіден, немен 
айналысады, қолынан не келеді соны 
шамалап алуы тиіс. Ал егер өзінің 
ешқандай бизнес жобасы болмаса, 
біздегі «Бизнестің 100 жобасы» деп 
аталатын жинақты қарап, өзінің 
көңілі толатын, жұмыс жүргізе 
алатын идеяны таңдап алуы керек. 
Осы жинақта шағын және орта кәсіп 
бойынша 100 идея жинақталған. 
Содан кейін «Бизнес кеңесші»  
оқуына қатысып, 2 күн бойы 
толықтай кәсіпкерлік негіздерімен 
танысып, білімін жетілдіреді.

– Оқу курсынан өткендер 
қандай несиелерге қол жеткізе 
алады? Оларға қандай жеңілдіктер 
қарастырылған?

– «Бизнескеңесші» курсы 
бойынша бізде  460 адам оқыды.  
Оған қосымша Инновациялық 
грантқа қатысу үшін 800 адам 
курстан өтті. Осы инновациялық 
грант қа қатысудың талаптарының 
бірі  «Бизнес кеңесші» курсының 
сертификаты болуы керек. Осыған 
орай ниет білдірген жандардың бәрі 
құжаттарын тапсыруға мүмкіндік 
алсын деп бөлек оқу ұйымдастырып 
отырмыз. «Бизнескеңесшіге» оқыт
қанда біз тек бастапқы негізгі ұғым
дармен таныстырамыз. Мұ нан өзге 
«Бизнес кеңесші» кур сына жұмысы 
бар азаматтар да, жұмыссыздар да 
қатыса алады. Шек теу қойылмаған.

Жалпы «Бизнестің жол кар
тасы2020» бағдарламасы негі зінде 
бастауыш кәсіпкерге 20 млн, ал әрекет 
етуші кәсіпкерлерге 180 млн теңгеге 

дейін несие беріледі. Бастауыш 
кәсіпкер дегеніміз 1 жыл дан 3 жылға 
дейінгі уақыт ара лығында кәсіппен 
айналысып жат қан жан. Ал 3 жылдан 
асқандары әрекет етуші кәсіпкерлерге 
жатады. Қала тұрғындары үшін банк 
став касының  40 процентін, ауыл 
тұр ғындары үшін 50 процентке мем
лекет субсидиялайды. Бастауыш 
кәсіпкерлерде 30 процентке дейін 
кепілдік мүлкі болуы керек, ал әре
кет етуші кәсіпкерлерде 50 про
центкедейінгі кепілдік мүлкі болуы 
тиіс. «Бизнестің жол картасы» бойын
ша несиелендіру екінші деңгейлі 
банктер арқылы жүргізіледі және бұл 
бағдарламаға қатысу үшін жасына, 
жұмысбастылығына байланысты 
шек теу жоқ. Яғни, жұмысы болса 
да, болмаса да барлық тұрғындар 
бағдарламаға қатыса алады. «2017
2021 жылдарға арналған нәтижелі 
жұмыспен қамту және жаппай кәсіп
керлікті дамыту» бағдарламасы 
бойын ша 7 жылдық мерзімге дейін 
6 проценттік несиелендіру жүзеге 
асырылады. 8 мың айлық есептік 
көрсеткішке дейін беріледі. Бұл жерде 
бастауыш кәсіпкерлерде 15 процентке 
дейін кепіл мүлкі болуы керек, ал 

әрекет етуші кәсіпкерлерде міндетті 
түрде 50 процентке дейін кепіл 
мүлкі болуы тиіс. Бағдарламаның 
бір ерекшелігі – негізгі басымдылық 
ауыл тұрғындарына беріледі. Одан 
кейін «Нәтижелі жұмыспен қамту» 
бағдарламасына тек жұмыссыздар, 
өзінөзі жұмыспен қамтығандар ғана 
қатысады. 

«Нәтижелі жұмыспен қамту және 
жастарды еңбекпен қамтамасыз 
ету» бағдарламасы бойынша не
сие  лендіруді микроқаржылық 
ұйым    дар жүзеге асырады. Атап 
айт   қанда, «Ауыл шаруашылығын 
қаржыландыру қоры», «Өңірлік ин
вес  тициялық орталық», «Агро несие
корпорациясы» мен оның несие 
серіктестіктері жүзеге асырады. 

– Енді инновациялық грантқа 
кеңірек тоқталып өтсеңіз...

– «Бизнестің жол картасы2020» 
бағдарламасына сәйкес, әр жылда 
инновациялық грант ұйым дас
тырылады. Бұл Кәсіпкерлік және 

туризм басқармасы тарапынан 
ұйым дастырылып, биылғы жылы 
оған мемлекеттік бюджеттен 10 
млн теңге бөлінді. Биыл Қызылорда 
облысы үшін кәсіпкерлікті қолдау 
жылы болып жарияланғандықтан, 
облыстық бюджеттен қосымша 
190 млн теңге қаржы бөлінді. 
Сонымен, инновациялық гранттың 
барлық көлемі 200 млн теңге болып 
шықты. Грантқа қатысудың негізгі 
талабы ұсынылып отырған жоба 
инновациялық бастама болуы керек. 

– «Бастау Бизнес» курсының 
ерекшелігі қандай?

– Нәтижелі жұмыспен қам
ту бағдарламасы бойынша «Бас
тау Бизнес» курстары  ұйым
дас тырылады. Ол – ҚР Ұлттық 
Кәсіп керлер палатасының  өткен 
жылдан бастап ұйымдастыра бастаған 
ерекше жобасы. Ол ауыл адамдарын 
кәсіпкерліктің бүгешігесіне дейін 
үйрететін бір айлық толық курс. Оны 
оқыған адам өзінің жұмысын бастауға 
жеңілдікпен несие алуына болады. 
«Бастау бизнесті» оқыған азаматтар 
біржола бизнес жоспарларын әзірлеп, 
оны қорғап, несие алуға біртабан 
жақындайды. Бұл жобаның сөз 
жоқ, қаржылық және әлеуметтік 
тиімділігі болады.  Біріншіден, 
кешегі жұмыссыз жүрген адамға өз 
бетінше нан табуға, ал кәсіпкерлік 
жолын таңдаған адамның кәсібін 
өрістетуге мүмкіншілік  сыйлайды. 
Екіншіден, әрбір жоба орта есеппен 
14 жұмыс орнын құрайды. Ал 
жобалардың өзі жергілікті ауданның 

тұтыну мүмкіндігіне орай, сонымен 
бірге бизнесжаттықтырушылардың 
нақты маркетингтік зерттеулері 
нәтижесінде жасалады. 

Жобаға қатысушыларды таңда
ғанда кәсіпкерлікке бейімін, ынтасын 
анықтайтын тест те қолданылады. Оқу 
кезінде табысты бизнесмендермен 
кездесулер, бизнесойындар, шы
найы бизнес жағдайларды модельдеу 
ұйымдастырылып тұрады. Мұнан 
бөлек, көпшілік алдында ойларын 
еркін жеткізуге үйрететін тренингтер 
де өтеді. Бұл жерден жинаған 
тәжірибе болашақта жобаны түр
лі комиссиялар мен қаржы инсти
туттары өкілдері алдында қорғағанда 
көп көмегі тиетін болады. Ең 
маңызды жайттардың бірі – жоба 
аясында оқу тегін, ол республикалық 
бюджеттен қаржыландырылады. Же
ке кәсіп бастауды жоспарлап жүр
гендерге «Бастау Бизнес» мектебін 
оқып шығуды ұсынамыз. Яғни, ең 
бастысы – білім алу. Білім, білік
тіліксіз алынған ақша мен несие 
құрдымға апарады. Менің ойымша, 
кәсіпкер өте төзімді, білімге құмар 
адам болуы керек. Білім алуға 
ерінген, төзімсіз адамнан жақсы 
бизнесмен шықпайды. 

– Оқуға қатысушыларға қан
дай талаптар қойылады?

– Оқу кезінде сабақтан қалмай 
мар кетингтік зерттеулерге, жеке 
кеңес алуларға, шешендік сөйлеу 
тренингтеріне  белсене қатысып, биз
несжоспар дайындап, оны бизнес
жаттықтырушы көмегімен қаржылық 
моделін есептеп шығарып тұру керек. 

Оқу кезеңін аяқтап, Кәсіпкерлер 

палатасының қаржыландыру тура
лы шешімін алғаннан кейін жүзеге 
асырылған жобалар 12 ай мерзім 
палата бақылауында болады. Осы 
мезгілде «БастауБизнеске» қатыс
қандар бизнеске қатысты туындаған 
сұрақтары бойынша ауызша және 
жазбаша жауаптар ала алады. Жобаға 
қатысушылардың шағын бизнес 
ұйымдастыруына немесе жұмыс істеп 
тұрған бизнесін ұлғайтуға, болмаса, 
ауылшаруашылық кооперативтерін 
құруына болады. Шағын бизнеске 
несие – 5 жыл, ал мал және егін 
шаруашылығы кооперативін ұйым
дастыруға несие 7 жыл мерзімге 
беріледі. Оқуды бітіргені жөнінде 
сертификат алғандар, сондайақ, ауыл 
шаруашылығында шағын және орта 
бизнесті дамытуға бағытталған басқа 
да, атап айтқанда, «Береке», «Бірлік», 
«Игілік», «Ынтымақ» секілді бағдар
ламаларға қатыса алады. 

– «Бизнес өсу» курсын да  Кәсіп
керлер палатасы оқыта ма?

– Иә, «Бизнес өсу» курсын да 
Кәсіпкерлер палатасы өткізеді. Ол 
қысқамерзімді курс болып табылады. 
Оқу 5 күнді қамтиды. «Бизнес өсу» 
курсын ұйымдастырмас бұрын 

біз шағын және ортакәсіпкерлік 
субъектілерінен алдын ала сауал
нама жүргіземіз. Сауалнама жүр
гізудегі мақсатымыз – алдағы уа
қыт та кәсіпкерлік субъектілеріне 
білік тілігін арттыруға қажетті тақы
рыптар мен бағыттарды анықтау. 
Биыл да сауалнама жүргізіп, осы 
жылы өткізілетін курстың тақы
рыптық бағытын анықтап алдық. 
Бірінші орында іскерлік кездесулер, 
маркетинг тақырыбы, мұнан кейінгі 
орындарда бизнес жоспарлау және 
персоналды басқару тақырыптары. 
«Бизнес өсу» курсының «Бизнес 
кеңесшіден» айырмашылығы: 
бірін  шіден, тақырыптарды алдын 
ала сауалнама арқылы анықтауға 
бола ды. Екінші айырмашылығы, 
«Бизнес өсу» курсына тек қана 
«Бизнес кеңесші» курсынан өткен, 
сертификаты бар, шағын және орта 
кәсіпкерлік субъектілері ғана қатыса 
алады. «Бизнес өсу» курсынан 
өткен азаматтарға да сертификаттар 
беріледі.

– «Жобалық оқыту» курсы 
тура лы айтсаңыз...

– «Жобалық оқыту»  – өте қы
зықты, ұзақмерзімді курс. Оқу 
ұзақтығы 2 айды қамтиды. Жыл 
басында облыстық кәсіпкерлік 
және туризм басқармасымен бірге 
тақырыптар бекітіледі. Биылғы 
жылы біз арнайы сауалнама жүргізу, 
кәсіпкерлермен пікірлесу арқылы 
қандай бағыттарға сұраныс бар 
екенін анықтадық. Осылайша 7 
тақырып бекітілді. Оның ішінде 
мал бордақылау алаңдарын, тігін 
цехтарын, баспахана, оқу орталығын 
ашу сынды тақырыптар қамтылған. 
Жобалық оқыту курсының қандай 
ерекшелігі, айырмашылығы бар? 
«Жобалық оқытуға» қатысу үшін 
шағын және ортакәсіпкерлік субъек
тісі болуы қажет немесе қатысушы 
азаматтың міндетті түрде «Бизнес 
кеңесші» оқу курсын бітіргендігі 
жөнінде сертификаты болуы тиіс. 
Бұл бірінші ерекшелігі. Екіншіден, 
«Жобалық оқытуда» таңдалған 
бір тақырыпқа бірнеше кәсіпкер 
бірі гіп оқиды. Дәрістерді бизнес
тренерлермен қатар, сол салада 
3 жылдан астам тәжірибесі бар, 
озық кәсіпкерлер беретін болады. 
Тек дәріс беріп қана қоймай, осы 
кәсіптің ішкі «кухнясын» көрсету 
үшін тыңдаушыларды кәсібіне, 
шаруашылығына апарып көрсетеді. 
Бұл – кәсіпті жаңа бастап немесе 
кәсібінің бағытын өзгертемін 
деген кәсіпкер азаматтар үшін 
таптырмайтын мүмкіндік және үлкен 
тәжірибе. Барлық оқу курстарының 
өткізілу мерзіміне қатысты кестелер 
алдын ала бұқаралық ақпарат 
құралдарында, әлеуметтік желілерде 
жарияланады. Мұнан өзге, бұл 
курстардың барлығы да тегін 
өткізіледі. 

Қазіргі уақытта мемлекет тара
пынан кәсіпкерлерді қолдауға ерекше 
мән берілуде. Жоғарыда айтып 
өткен оқу курстары мен басқа да 
жеңілдіктерді отандастарымыздың 
барынша игілігіне жаратқанын қалай
мыз.

– Сұхбатыңызға рахмет!

Сұхбаттасқан 
Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

«Сыр бойы».
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БАСТАУШЫҒА 
ЖОЛ, 
ІСКЕРГЕ ҚОЛ

Әлемдік экономиканың даму тәжірибесі көрсетіп 
отырғандай, шағын және орта кәсіпкерлік кез келген 
елдегі негізгі тұрақтандырушы фактор болып табылады. 
Сондықтан біздің елімізде де оның дамуына барынша 
жағдай жасалған. Көптеген мемлекеттік бағдарламалар 
жұмыс істеуде. Мысалы, «Нәтижелі жұмыспен қамту 
және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 
жылдарға арналған» бағдарламасы мен «Бизнестің 
жол картасы – 2020» мемлекеттік бағдарламалары бар. 
Ал біздің облысымызда биыл «Жаппай кәсіпкерлікті 
қолдау жылы» болып жарияланды. Осы орайда облыстық 
Кәсіпкерлер палатасында кәсіпкерлік негіздерін үйретуге 
арналған оқу курстары ұйымдастырылған. Жалпы бұл 
бағыттағы жұмыс ырғағы, ел үшін ең маңызды мәселелер 
қандай? Кәсіпкерлікке қадам жасаған адам алдымен 
не істеу керек? Осы және биылғы батыл бастамаларға 
қатысты Кәсіпкерлер палатасының бизнес-тренері 
Мәдина Қасымжанмен пікірлескен едік.

БИЗНЕС-МЕКТЕП: 

Сөйтіп бейбітшілікке таңдау жасаған Қазақстанның 
бүгінгі таңда әлемнің қарқынды дамыған елдерімен терезесі 
тең мемлекетке айналуының бір сыры осында деп ойлаймын. 
Жер көлемі бойынша әлемде тоғызыншы орын алатын, 130ға 
жуық ұлт өкілі мекендеген Қазақстан халқын бір отбасындай 
ұйыстыра білу, бірлігі мен ынтымағын сақтау оңай еместігі 
анық. Сондықтан Елбасының ең бірінші ұстанымы ел 
бірлігі, достығы мен ынтымағы болды. Осының нәтижесінде 
құрылған Қазақстан халқы Ассамблеясы біздің елдің 
бейбітшілік, достық символына айналды. Ол туралы Елбасы 
«Тәуелсіздік дәуірі» кітабында «1995 жылдың 1 наурызында 
мен Қазақстан халқы Ассамблеясын құру туралы Жарлыққа 
қол қойдым. Сол арқылы басты міндет мемлекет пен азаматтық 
қоғам институттарының әріптестігі негізіндегі этностар 
мүдделерінің бірігуін қамтамасыз ету, тиімді этносаралық 
қарымқатынас жүргізу және ортақ саяси, құқықтық, мәдени 
орта қалыптастыру болып табылатын жаңа консультативті 
кеңес органы құрылды. 

Қазақстан халқы Ассамблеясы басынан бастап этностық 
топтар өкілдіктерінің механизмі, мемлекеттік этностық 
саясатты жүзеге асырудың маңызды институты есебінде 
ойластырылды» деген еді. Елбасының «Тәуелсіздік дәуірі» атты 
кітабының «Көшіқон керуені. Атажұртқа оралу» бөліміндегі 
толғамалы сөздері өткен ғасырдың 90шы жылдарындағы 
халықтың тұрмыстық жағдайын көз алдымызға келтірді. 
Экономикалық тоқырау, жұмыссыздық, дүкендердегі кезектер, 
талондық режім ертеңімізге сенімді азайтқаны белгілі. Бірақ 
Президенттің басшылығымен, салиқалы саясаты арқылы 
тығырықтан шықтық. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев әлемдік 
саясатта да өте ықпалы зор тұлғалармен еркін диалогке шыға 
білді. Олар Джордж Буш, Маргарет Тэтчер, Борис Ельцин, 
Цзян Цзэмин, Ли Куан Ю, Франсуа Миттеран, Джон Мейджор, 
Сүлейман Демирел және саясаттың тағы басқа тарландары 
болатын. Әлемдік деңгейдегі саяси көшбасшылардың 
әрқайсысымен әңгімеде Нұрсұлтан Назарбаев елдің мүддесіне 
сай қадамдар жасады. АҚШ, Қытай, Ұлыбритания, Сингапур 
және т.б. дамыған алпауыт елдердің басшыларымен кеңесе 
отырып, олардың жүрген жолын саралай білген Елбасы 
Н.Назарбаев қазақстандық дара жолды таңдады. Ол жолды 
басқа жұрттың жолымен шатастыруға болмайтынын сезінді. 
Себебі аспан ортақ, жер ортақ болғанмен, әр ұлттың өмір 
сүру мәдениеті, дәстүрі, тілі, ділі, тарихы басқа. Елбасының 
көрегенділігінің арқасында еліміздің ақылмандық сапасын 
арттырудың жаңа жобасы іске қосылды. Ол – «Назарбаев 
Университет» және Назарбаев зияткерлік мектептері. Елбасы 
«Сапалы білім мен ғылымсыз Қазақстанның келешегі жоқ! 
Қазақстанға біздің ұлтымыздың әлеуетін оятып, жүзеге 
асыруға мүмкіндік беретін интеллектуалдық төңкеріс қажет. 
Ең алдымен жастардың білімге және парасаттылық көзқарасын 
өзгертетін уақыт жетті. Бізге халықаралық деңгейде 
бәсекелесуге қабілетті жанжақты мамандар керек!» деген 
ойын жүзеге асырудың жолын тапты. Білімсіз, ғылымсыз алға 
басу болмайтынын жастардың санасына құйып, жастармен әр 
кездесуінде оларға сенетінін, болашақта ел де, жер де өздеріне 
аманат екендіктеріне көздерін жеткізіп сөйледі. Назарбаев 
университеті студенттерімен кездесуінде Президент «Сендер, 
қазіргі жастар, тәуелсіз Қазақстанда өстіңдер, сендердің көз 
алдарыңда біздің мемлекеттілігіміздің қалыптасуы жүрді. 
Сендер ана сүтімен бірге бойларыңа патриотизм және өз 
тәуелсіз Отандарыңа деген сүйіспеншіліктің терең сезімін 
дарыттыңдар. Мен біздің жастарға сенемін. Сендердің 
білімдерің, сендердің күшжігерлерің мен сендердің 
еңбектерің күшті де өркенді Қазақстанды орнатуға жұмыс 
істейтініне сенімдімін» деген болатын. Әлем мойындаған ірі 
тұлға, ұлы саясаткер Нұрсұлтан Назарбаев жастардың сенімін 
оятты. Бүгінде Назарбаев университеті әлемдік деңгейдегі 
халықаралық оқу орнына айналып, 4269 студент білім алуда. 
Оның Фаундейшн бағдарламасында – 708, бакалавр – 2586, 
магистрлер – 806, PHD студенттері – 99, «Медицина докторы» 
бағдарламасының студенттері – 70. Ал халықаралық студент 
саны 30ға жуықтайды. Назарбаев университетінің түлектері 
КарнегиМеллон университеті, Колумбия университеті, Дьюк 
университеті, Цюрихтегі Швейцарияның жоғары техникалық 
мектебі, Лондонның империялық колледжі, Король Абдалла 
атындағы ғылымитехнологиялық университет, Лондонның 
экономика және саяси ғылымдар мектебі, Массачусетс 
технологиялар институты, Стэнфорд Университеті, 
Сингапурдың Ұлттық университеті, Сеулдің ұлттық 
университеті, Токио технологиялық институты, Цинхуа 
университеті, ВисконсинМэдисон университеті тәрізді 
әлемнің беделді оқу орындарында білімдерін жалғастырып 
жатыр. Олардың алды ғылым магистрі, ғылым докторы болып 
оралып жатыр. Негізі өз түлектеріміздің бірқатары бастапқы 
қанат қағып ұшқан білім ордасына оралып, қызмет жасауда. 
Игіліктердің қайнар бастауын іздеген әрбір қазақстандық, 
соның ішінде Назарбаев университетінің түлектері, студенттері 
өз елі Көшбасшысының әлемдік тәжірибедегі тұлға феномені 
екендігін мойындайды әрі мақтан етеді. 

Гүлтас ҚҰРМАНБАЙ, 
педагогика ғылымдарының докторы, 

«Рухани жаңғыру» мәдени орталығының директоры.
«Егемен Қазақстан» газеті.

Елбасының «Ұлт жоспары – 100 нақты қадам» 
реформасының 51-қадамы  «Өңірлік электр желілік 
компанияларды кеңейту» деп аталады. Бұл  бастама 
энергиямен қамтамасыз етудің сенімділігін арт-
тырады, өңірлерге электр энергиясын таратудың 
шығынын төмендетеді. Елбасы бастамашы болған 
 реформаны жүзеге асыру жұмыстары біздің облыста 
да жүйелі атқарылуда.  

Жуырда Атомдық және энергетикалық қадағалау және 
бақылау комитетінің тапсырмасына, «Электр энергетикасы 
туралы» Заңның 131бабының 6тармағына орай электр 
энергиясын тарату қызметін көрсететін энергия таратушы 
ұйымдардың талаптарға сәйкестігіне тексеру жүргізілді.

 «Қорқыт ата» әуежайы» АҚ энергиямен жабдықтау 
ұйымындағы ішінара тексеруде электр станциялары мен 
тораптарын техникалық пайдалану ережесіне сәйкес 
диспетчерлік технологиялық бақылауды ұйымдастыру 
талаптары сақталмағаны анықталды.

Ал «ШиеліЭнергосервис» ЖШСның электр энергиясын 
жеткізу жұмысына жасалған тексеруде электр станциялары 
мен тораптарын техникалық пайдалану ережесінің 
диспетчерлік технологиялық бақылауды ұйымдастыру 
талаптарына сәйкессіздігі анықталды.

Осы ұйымдарға заң бұзушылықтарды жою үшін нұсқама 
шығарылды.

Сонымен қатар, табиғи монополиялар саласындағы 
мемлекеттік органға осы ұйымдардың заң талаптарын 
сақтамағаны туралы  мәліметтер жіберіліп, нәтижесінде 
олардың электр энергиясын тарату тарифтері төмендеді.

С. ҚАЛЖАНОВ,
ҚР Атомдық және энергетикалық 
қадағалау және бақылау комитеті 

Қызылорда облысы бойынша 
департаменті басшысы. 

ТЕКСЕРІС 
НӘТИЖЕСІНДЕ 
ТАРИФ 
ТӨМЕНДЕДІ

1-бет 2018 – ОБЛЫСТА «ЖАППАЙ КӘСІПКЕРЛІКТІ ҚОЛДАУ ЖЫЛЫ» 

”ОДАН КЕЙІН БІЗДЕ 
ЖҰМЫС ІСТЕП 

ЖАТҚАН «БИЗНЕСТІҢ 
ЖОЛ КАРТАСЫ2020» 
БАҒДАРЛАМАСЫ ЖӘНЕ «2017
2021» ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН 
НӘТИЖЕЛІ ЖҰМЫСПЕН 
ҚАМТУ ЖӘНЕ ЖАППАЙ 

КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУДЫҢ» 
ЕҢБЕК БАҒДАРЛАМАЛАРЫ 
БОЙЫНША БИЗНЕСКЕҢЕСШІ 
СЕРТИФИКАТЫН АЛА 
ОТЫРЫП, НЕСИЕЛЕНДІРУГЕ 
ҚАТЫСА АЛАДЫ.  МЕМЛЕКЕТ 
ТАРАПЫНАН ҚАЗІР ХАЛЫҚҚА 
КӨРСЕТІЛІП ОТЫРҒАН 
КӨМЕК ТҮРЛЕРІ ӨТЕ 
КӨП. БҰЛ МЕМЛЕКЕТТІК 
БАҒДАРЛАМАЛАР БОЙЫНША 
ЖЕҢІЛДЕТІЛГЕН ПРОЦЕНТПЕН 
НЕСИЕ, ОҒАН ҚОСЫМША 
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ГРАНТ БАР. ”МЫСАЛҒА, 

БІР АУЫЛДА 
МОНША ЖОҚ. ЕГЕР СОЛ 
АУЫЛДЫҢ ТҰРҒЫНЫ 
МОНША АШАМЫН 
ДЕСЕ, ИННОВАЦИЯЛЫҚ 
ГРАНТҚА ӨТІНІШ 
БІЛДІРУІНЕ БОЛАДЫ. 
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ГРАНТҚА 
ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАРДЫҢ 
БІРІ – БИЗНЕС ЖОСПАР. 
ОНДА ҚАТЫСУШЫ ӨЗІН 
ҚОСПАҒАНДА, ҚОСЫМША 
КЕМІНДЕ 1 ЖҰМЫС ОРНЫН 
АШАМЫН ДЕП КӨРСЕТУІ 
КЕРЕК. ОҒАН ҚОСА 
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ГРАНТҚА 
ҚАТЫСУ ҮШІН БИЗНЕС 
ЖОСПАРДА КӨРСЕТІЛГЕН 
ЖОБА ҚҰНЫНЫҢ 10 
ПРОЦЕНТІ ӨЗІНЕН ШЫҒУЫ 
ҚАЖЕТ. ОЛ ҚАРЖЫ 
АШЫЛҒАН КӘСІПКЕРЛІК 
СУБЪЕКТІСІНІҢ ЕСЕП 
ШОТЫНА САЛЫНУЫ ТИІС. 

”ХАЛЫҚ АҚШАНЫҢ 
НЕГІЗГІ ФАКТОР 

ЕМЕС, ҚАРЖЫЛЫҚ 
САУАТТЫЛЫҚ МАҢЫЗДЫ 
ЕКЕНІН ТҮСІНУДЕ. 
КӘСІПКЕРДІҢ ҚҰНДЫЛЫҒЫ 
– БІР ТИЫННАН ЕКІ 
ТИЫН ЖАСАУ. ДҰРЫС 
ЖОСПАРЛАНҒАН БИЗНЕС 
КӘСІПКЕРДІ ҒАНА ЕМЕС, 
ҚАСЫНДАҒЫ АҒАЙЫН
ТУЫСТЫ ДА ҚАРЖЫЛАЙ 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕ АЛАДЫ. 
ЖАЛПЫ, БИЗНЕСМЕН 
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ МОЛ 
АЗАМАТ БОЛУЫ ТИІС. 
ІСКЕРЛІК БІЛІКТІЛІГІ ЖОҚ 
АДАМ АҚШАНЫ БІР СӘТТЕ 
ЖОЙЫП ЖІБЕРУІ МҮМКІН. 
МҰНДАЙ ОЛҚЫЛЫҚТЫҢ 
АЛДЫН АЛУ ҮШІН ІСКЕРЛІК 
САУАТТЫЛЫҚТЫ АРТТЫРУ 
КЕРЕК.

МЫСАЛҒА, ҰСЫНЫП 
ОТЫРҒАН ИННОВАЦИЯЛЫҚ 
ЖОБАСЫ 1 МЛН ТЕҢГЕНІ 
ҚҰРАЙТЫН БОЛСА, 
ҚАТЫСУШЫ ҮМІТКЕРДІҢ 
АШҚАН ЖК (ЖЕКЕ 
КӘСІПКЕРЛІК) ЕСЕП 
ШОТЫНДА 100 МЫҢ 
ТЕҢГЕ ҚАРЖЫСЫ БОЛУЫ 
ҚАЖЕТ. БҰЛ, ЯҒНИ, 
КӘСІПКЕРДІҢ КӘСІП 
АШУҒА НИЕТІ БАР ЕКЕНІН, 
ӨЗІНЕН ҚАРАЖАТ ШЫҒЫП 
ТҰРҒАНЫН, ЕНДІ СОҒАН 
ҚОСЫМША МЕМЛЕКЕТТЕН 
ТАҒЫ КӨМЕК СҰРАП 
ОТЫРҒАНДЫҒЫН БІЛДІРЕДІ. 
ОДАН КЕЙІН ҰСЫНЫП 
ОТЫРҒАН ЖОБА БОЙЫНША 
КӘСІПКЕРЛІК СУБЪЕКТІСІН 
АШҚАННАН КЕЙІН САЛЫҚ 
ОРГАНДАРЫНАН СОЛ 
СУБЪЕКТІНІҢ ЕШҚАНДАЙ 
ҚАРЫЗЫ ЖОҚ ДЕГЕН 
АНЫҚТАМАСЫ КЕРЕК. 
НЕГІЗГІ ҚОЙЫЛАТЫН 
ТАЛАПТАРЫ ОСЫ. 

”КӘСІППЕН 
АЙНАЛЫСАТЫН 

АЗАМАТТАРҒА 
БАРЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 
БАҒДАРЛАМАЛАРҒА ҚАТЫСУ 
ҮШІН ҚОЙЫЛАТЫН МІНДЕТТІ 
ШАРТ – КӘСІПКЕРЛІК 
НЕГІЗДЕРІН ОҚЫҒАНДЫҒЫ 
ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТТЫҢ 
БОЛУЫ. КӨП ЖАҒДАЙДА 
«БИЗНЕСКЕҢЕСШІ» 
КУРСЫН «БАСТАУ БИЗНЕС» 
ЖОБАСЫМЕН ШАТАСТЫРЫП 
ЖАТАДЫ. БҰЛ ЕКЕУІНІҢ 
АЙЫРМАШЫЛЫҒЫ ЖЕР МЕН 
КӨКТЕЙ.  

«ТӘУЕЛСІЗДІК 
ДӘУІРІ». 
ӘЛЕМДІК 
ТӘЖІРИБЕДЕГІ
ТҰЛҒА ФЕНОМЕНІ
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1. Жалпы  ережелер

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

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету 
нәтижелерін беру:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «Азаматтарға  арналған үкімет» мемлекеттік корпора-

циясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі – 
Мемлекеттік корпорация);

3) www.e.gov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан 
әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2.  Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны - электрондық 
(ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде.

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі – әлеуметтік-
құқықтық сипаттағы келесі мәліметтерді: жұмыс өтілін, 
жалақы мөлшерін, жасын, отбасының құрамын, білімін, 
марапатталғанын, зейнетақы жарналары мен әлеуметтік 
төлемдердің аударылуын, ғылыми дәрежелер мен атақтардың 
берілуін, жазатайым оқиғаны, емделуде немесе қоныс аудару-
да болуын, қуғын-сүргінге ұшырағанын, жаппай саяси қуғын-
сүргiндер құрбандарын ақтау, экологиялық апат аймақтарында 
тұрғанын, бас бостандығынан айыру жерлерінде болғанын, 
азаматтық хал актілері, құқық белгілеуші және сәйкестендіру 
құжаттары жөніндегі мәліметтерді растау туралы Қазақстан 
Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы  
22 желтоқсандағы №145 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №10127 болып 
тіркелген) бекітілген Ұлттық архив қорының құжаттарын, 
басқа да архив құжаттарын мемлекеттік және арнаулы 
мемлекеттік архивтермен толықтыру, сақтау, есепке алу, және 
пайдалану қағидаларына 60-қосымшаға сәйкес нысандағы 
архивтік анықтама немесе олардың болмауы туралы жауап 
немесе «Архив ісі саласындағы мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Респу-
бликасы Мәдениет және спорт министрінің 2015 жылғы 17 
сәуірдегі №138 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №11086 болып тіркелген) 
бекітілген «Архивтік анықтамалар беру» мемлекеттік көрсе-
тілетін қызмет стандартының (бұдан әрі – стандарт) 10-1 
тармағы бойынша  мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту 
туралы дәлелді жауап (бұдан     әрі – дәлелді жауап).

Порталда электрондық архивтік анықтама не сұратылған 
мәліметтердің болмауы туралы жауап беріледі.

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну ныса-
ны – қағаз  және (немесе) электрондық түрде.

                      
2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 

қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 
(қызметкерлерінің) іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-
қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының 
(не оның уәкілетті өкілі: уәкілеттілігін растайтын құжат бой-
ынша заңды тұлға; нотариалды куәландырылған сенімхат 
бойынша жеке тұлға (көрсетілетін қызметті алушының 
мүдделерін үшінші тұлға ұсынған кезде) (бұдан әрі – оның 
өкілі) көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік 
корпорацияға стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттар топ-
тамасымен жүгінуі  немесе пошта арқылы еркін нысандағы 
өтініш жолдауы, немесе портал арқылы электрондық құжат 
нысанындағы сұраныс жолдауы. 

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

1)  көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін 
қызметті берушіге немесе пошта арқылы стандарттың  
9-тармағына сәйкес құжаттарды ұсынады. Рәсімнің (іс-
қимылдың) нәтижесі: құжаттар топтамасын ұсыну;

2) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі, мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының  9-тармағында көзделген 
құжаттардың толық емес топтамасын және (немесе) қол-
данылу мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған жағдайда, 
көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тар-
тады (отыз минуттан аспайды). Рәсімнің (іс-қимылдың) 
нәтижесі: құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхатты 
көрсетілетін қызметті алушыға беру; 

құжаттардың толық топтамасы ұсынылған жағдайда 
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжаттарды 
тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне 
құжаттардың қабылданған күні мен уақыты және кіріс 
құжатының нөмірі, қабылдаған тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты 
(болған жағдайда) көрсетілген  көрсетілетін қызметті алушы 
өтінішінің көшірмесін береді немесе пошта жөнелтілімдерін 
беруді жүзеге асыратын пошта ұйымының құжаттамасында 
белгі қойылған өтініш көшірмесін (бұдан әрі – өтініштің 
көшірмесі) және құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады (отыз минуттан аспайды). Рәсімнің (іс-
қимылдың) нәтижесі: көрсетілетін қызметті берушінің басшы-
сына құжаттарды ұсыну және  көрсетілетін қызметті алушыға 
не оның өкіліне құжаттардың қабылданғандығы туралы қолхат 
беру;

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

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжат-
тарды қарайды және анықтаманы немесе дәлелді бас тартуды 
дайындайды (он жұмыс күні ішінде). Рәсімнің (іс-қимылдың) 
нәтижесі: анықтаманы немесе дәлелді бас тартуды көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсыну; 

мемлекеттік қызметті көрсету үшін екі немесе оданда көп 
ұйымдардың, сондай-ақ уақыты 5 (бес) жылдан асқан кезеңнің 
құжаттарын зерделеу қажет болған жағдайларда, мемлекеттік 
қызметті көрсету мерзімі аяқталғаннан кейін көрсетілетін 
қызметті беруші мемлекеттік қызмет көрсету мерзімін 
күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімге ұзартады,  бұл 
туралы қарау мерзімі ұзартылған күннен бастап күнтізбелік 3 
(үш) күн ішінде өтініште көрсетілген мекенжайға хат жолдау  
арқылы  көрсетілетін  қызметті   алушы   хабарландырыла-
ды.  Рәсімнің  (іс-қимылдың) нәтижесі: көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына анықтаманы немесе дәлелді бас тартуды 
ұсыну;    

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы анықтамаға 
немесе дәлелді бас тартуға  қол қояды (отыз   минуттан   

аспайды).  Рәсімнің  (іс-қимылдың) нәтижесі: мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет нәтижесін көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе қызметкеріне жолдау;

6) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
анықтаманы немесе дәлелді бас тартуды  тіркейді және 
көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне береді (отыз 
минуттан аспайды). Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі:  
мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның өкіліне беру.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің  құрылымдық бөлімшелері 

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

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

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

қызметкері;
5) Мемлекеттік корпорация қызметкері.
8. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде рәсімдердің 

(іс-қимылдардың) реттілігі, көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара                    
іс-қимылдарының толық сипаттамасы, сондай-ақ  өзге  
көрсетілетін қызметті берушілер және (немесе) Мемлекеттік 
корпорациямен өзара іс-қимыл тәртібінің толық сипаттама-
сы осы регламенттің 1-қосымшасына сәйкес мемлекеттік 
қызмет көрсетудің бизнес-процесстерінің анықтамалығында 
көрсетілген. 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процесстерінің 
анықтамалығы «Қызылорда облысының мәдениет, архив-
тер және құжаттама басқармасы» мемлекеттік мекемесінің, 
Қызылорда облысы әкімдігінің  ресми интернет-ресурстарында 
орналастырылады.

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

ақпараттық жүйелерді пайдалану тәртібінің сипаттамасы

9. Мемлекеттік корпорацияға және (немесе) өзге де 
көрсе ті летін қызметті берушілерге жүгіну тәртібінің сипат-
тамасы, көрсетілетін қызметті алушының өтінішін өңдеу 
ұзақтығы, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін 
Мемлекеттік корпорация арқылы алу процессінің сипаттамасы, 
оның ұзақтығы:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Мемлекеттік 
корпорацияға стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттарды 
ұсынады. Рәсімнің  (іс-қимылдың) нәтижесі: құжаттар топта-
масын ұсыну;

2) Мемлекеттік корпорацияның қызметкері құжаттарды 
тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне 
тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхатты неме-
се көрсетілетін қызметті алушы стандарттың 9-тармағында 
көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық емес топтама-
сын ұсынған жағдайда құжаттарды қабылдаудан бас тартады 
және стандарттың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 
құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді (жи-
ырма минуттан аспайды). Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: 
құжаттарды қабылдау немесе қабылдаудан бас тарту туралы 
қолхатты көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне беру; 

3) Мемлекеттік корпорацияның жинақтау бөлімінің қыз-
меткері құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге жол-
дайды (бір жұмыс күні ішінде, құжаттарды қабылдау күні 
мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді). Рәсімнің  
(іс-қимылдың) нәтижесі: құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушіге жолдау;

4) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді (отыз минуттан аспайды). Рәсімнің (іс-
қимылдың) нәтижесі: құжаттарды тіркеу және көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсыну; 

5)  көрсетілетін қызметті берушінің басшысына құжаттар 
ұсынылғаннан кейін, көрсетілетін қызметті берушінің құры-
лымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) мемлекеттік қыз-
мет көрсету процессіндегі іс-қимылдары осы регламенттің 
6-тар мағының  3-6) тармақшаларына сәйкес жүзеге  асырылады;

6) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
анықтаманы немесе дәлелді бас тартуды тіркейді және 
Мемлекеттік корпорацияға жолдайды (бір жұмыс күні ішінде). 
Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет нәтижесін Мемлекеттік корпорацияға жолдау;

7) Мемлекеттік корпорация қызметкері анықтаманы не-
месе дәлелді бас тартуды тіркейді және көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның өкіліне береді  (жиырма минуттан аспайды). 
Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет нәтижесін көрсетілетін қызметті алушыға не оның 
өкіліне беру.  

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

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі  порталда 
тіркеледі және көрсетілетін қызметті алушының электрондық-
цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) немесе бір рет тік 
паролімен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы   
сұраныс (бұдан әрі – электронды сұраныс) жолдайды.  Рәсімнің 
(іс-қимылдың) нәтижесі: құжаттар топтамасын жолдау; 

2) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы элек-
тронды сұранысты қабылдайды, көрсетілетін қызметті алу-
шы ның не оның өкілінің «жеке кабинетіне» электронды 
сұраныстың қабылданғаны жөнінде немесе бас тарту туралы 
хабарлама жолданады  (отыз минуттан аспайды). Рәсімнің 
(іс-қимылдың) нәтижесі: электронды сұранысты қабылдау не-
месе қабылдаудан бас тарту туралы хабарламаны көрсетілетін 
қызметті алушының не оның өкілінің «жеке кабинетіне» жол-
дау; 

3) құжаттар топтамасы стандарттың 9-тармағына сәйкес 
келген  жағдайда көрсетілетін қызметті берушінің орында-
ушысы электронды сұранысты тіркейді және құжаттарды 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (отыз 
минуттан аспайды). Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: құжат-
тарды тіркеу және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсыну;

4) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды 
қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орын-

Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 26 сәуірдегі
№ 1107 қаулысы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде
16.05.2018 жылы № 6294 тіркелген

«Архивтік анықтамалар беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Респуб-
ликасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына және «Мем-
лекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Респуб-
ликасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі Заңына сәйкес Қызылорда 
облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес Қызылорда об-
лысы әкімдігінің кейбір қаулыларының күші жойылды деп 
танылсын.

2. Қоса беріліп отырған «Архивтік анықтамалар беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті бекітілсін.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облы-
сы әкімінің орынбасары Р.Р. Рүстемовке жүктелсін.

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

Қызылорда облысының
                  әкімі                                              Қ. Көшербаев

Қызылорда облысы әкімдігінің
2018 жылғы «26» сәуірдегі № 1107 қаулысына

қосымша

Қызылорда облысы әкімдігінің күші жойылған кейбір қаулыларының тізбесі
1. «Мұрағат анықтамаларын беру» мемлекеттік көрсеті-

летін қызмет регламентін бекіту туралы» Қызылорда об-
лысы әкімдігінің 2015 жылғы 8 маусымдағы №28 қаулысы 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 5054 нөмірімен тіркелген, «Сыр бойы» және «Кы-
зылординские вести» газеттерінде 2015 жылғы 21 шілдеде және 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
«Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 6 та-
мызда жарияланған).

2. «Мұрағат анықтамаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет регламентін бекіту туралы» Қызылорда облысы 
әкімдігінің 2015 жылғы 8 маусымдағы №28 қаулысына өзгеріс 
енгізу туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 29 
ақпандағы №363 қаулысы (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5428 нөмірімен тіркелген, «Сыр 
бойы» және «Кызылординские вести» газеттерінде 2016 жылғы 
12 сәуірде, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 
жылғы 4 мамырда және Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің электрондық эталондық бақылау 
банкінде 2016 жылғы 21 маусымда жарияланған).

3. «Қызылорда облысы әкімдігінің кейбір қаулыларына 
өзгерістер енгізу туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 
жылғы 10 маусымдағы №485 қаулысының 1-тармағы (нор-
мативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 
5551 нөмірімен тіркелген, «Сыр бойы» және «Кызылор динские 

вести» газеттерінде 2016 жылғы 14 шілдеде, Қазақстан Ре-
спубликасы нормативтік құқықтық актілерінің «Әділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 14 шілдеде және 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
электрондық эталондық бақылау банкінде 2016 жылғы 15 
шілдеде жарияланған).

4. «Мұрағат анықтамаларын беру» мемлекеттік көрсе-
тілетін қызмет регламентін бекіту туралы» Қызылорда об-
лысы әкімдігінің 2015 жылғы 8 маусымдағы №28 қаулысына  
өзгерістер енгізу туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2017 
жылғы 23 қаңтардағы №691 қаулысы (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5723 нөмірімен 
тіркелген, «Сыр бойы» және «Кызылординские вести» 
газеттерінде 2017 жылғы 18 ақпанда және Қазақстан Республи-
касы нор мативтік құқықтық актілерінің электрондық эталондық 
бақылау банкінде 2017 жылғы 27 ақпанда жарияланған).

5. «Мұрағат анықтамаларын беру» мемлекеттік көрсеті-
летін қызмет регламентін бекіту туралы» Қызылорда облы-
сы әкімдігінің 2015 жылғы 8 маусымдағы №28 қаулысына 
өзгерістер енгізу туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2017 
жылғы 15 маусымдағы №808 қаулысы (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5898 нөмірімен 
тіркелген, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің электрондық эталондық бақылау банкінде 2017 
жылғы 19 шілдеде жарияланған).

Қызылорда облысы  әкімдігінің
2018  жылғы  «26» сәуірдегі № 1107 қаулысымен 

бекітілген

«Архивтік анықтамалар беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламенті

«Архивтік  анықтамалар беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
 1-қосымша 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы 
Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде:

даушысын анықтайды (отыз минуттан аспайды). Рәсімнің (іс-
қимылдың) нәтижесі:  құжаттарды мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті берушінің орындаушысына жолдау;

5) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы анықта-
маны немесе дәлелді бас тартуды   дайындайды (он  жұмыс күн 
ішінде). Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: анықтаманы немесе 
дәлелді бас тартуды көрсетілетін қызметті берушінің басшы-
сына ұсыну;  

мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету үшін екі немесе 
одан да көп ұйымдардың, сондай-ақ уақыты 5 (бес) жылдан 
асқан кезеңнің құжаттарын зерделеу қажет болған жағдайларда, 
мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі аяқталғаннан кейін 
көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік қызмет көрсету 
мерзімін күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімге 
ұзартады,  бұл туралы қарау мерзімі ұзартылған күннен бастап 
күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде өтініште көрсетілген мекенжайға 
хат жолдау арқылы көрсетілетін қызметті  алушы  хабарлан-
дырылады. Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: анықтаманы 

немесе дәлелді бас тартуды көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсыну;  

6)  көрсетілетін қызметті берушінің басшысы анықтамаға 
немесе дәлелді бас тартуға қол қояды (отыз минуттан аспайды). 
Рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі: мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет нәтижесін көрсетілетін қызметті берушінің орындау-
шысына жолдау;

7) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы мемле-
кеттік қызмет көрсетудің нәтижесін тіркейді және көрсетілетін 
қызметті алушының не оның өкілінің «жеке кабинетіне» 
жолдайды (отыз минуттан аспайды). Рәсімнің (іс-қимылдың) 
нәтижесі: мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін 
көрсетілетін қызметті алушының не оның өкілінің «жеке 
кабинетіне» жолдау.

Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық 
нысандағы ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара 
іс-қимыл диаграммасы осы регламенттің 2-қосымшасында 
келтірілген.
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«Архивтік  анықтамалар беру»  
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 

 1-қосымша  
 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процесстерінің анықтамалығы  
Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Көрсетілетін 
қызметті алушы не 

оның өкілі 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері 

 
 

 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы

Көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысы 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 
кеңсе қызметкері 

 құжаттарды тіркейді, 
көрсетілетін қызметті 

алушыға не оның 
өкіліне өтініш 

көшірмесін береді және 
құжаттарды көрсетілетін  

қызметті берушінің 
басшысына  ұсынады 

ИӘ 

30 минуттан 
аспайды

 
 құжаттарды қарайды 

және көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысына 
жолдайды 

30 минуттан 
аспайды 

   
анықтаманы немесе дәлелді бас 

тартуды дайындайды және 
көрсетілетін қызметті берушінің 

басшысына ұсынады 

10 жұмыс күн ішінде, екі немесе одан 
да көп ұйымдардың құжаттарын 

зерделеу қажет болған             
жағдайда-30 күнтізбелік күн ішінде, 
бұл туралы қарау мерзімі ұзартылған 

күннен бастап күнтізбелік 3 күн ішінде 
өтініште көрсетілген мекенжайға хат 
жолдау арқылы көрсетілетін қызметті  

алушы  хабарландырылады 

 
анықтамаға немесе 
дәлелді бас тартуға 

қол қояды және 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
кеңсе қызметкеріне 

жолдайды 

30 минуттан 
аспайды  

 
анықтаманы немесе 
дәлелді бас тартуды 

тіркейді және 
көрсетілетін 

қызметті алушыға 
не оның өкіліне 

береді 

30  минуттан 
аспайды 

құжаттарды 
көрсетілетін  

қызметті берушіге  
ұсынады 

ЖОҚ

30 минуттан аспайды

Көрсетілетін қызметті 
алушыдан не оның 
өкілінен құжаттар 

топтамасын қабылдайды, 
құжаттардың толық емес  
топтамасы және (немесе) 

қолдану мерзімі өтіп 
кеткен құжаттарды 

ұсынған жағдайларда 
өтінішті қабылдаудан бас 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

    

Көрсетілетін 
қызметті  
алушы не  
оның өкілі  

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері 

 

 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы 
 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы 

 

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы 

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
кеңсе 

қызметкері

  құжаттарды 
қарайды және 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

орындаушысына  
жолдайды 

20 минуттан 
аспайды 

   анықтаманы немесе 
дәлелді бас тартуды 
дайындайды және 

көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады
10 жұмыс күн ішінде, екі 

немесе одан да көп 
ұйымдардың құжаттарын 

зерделеу қажет болған 
жағдайда-30 күнтізбелік 
күн ішінде, бұл туралы 

қарау мерзімі ұзартылған 
күннен бастап күнтізбелік 

3 күн ішінде өтініште 
көрсетілген мекенжайға хат 

жолдау арқылы 
көрсетілетін қызметті  

алушы  хабарландырылады
 

 

 анықтамаға 
немесе дәлелді 

бас тартуға 
қол қояды және 

көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкеріне  

жолдайды 

20 минуттан 
аспайды  

 анықтаманы 
немесе дәлелді 

бас тартуды  
тіркейді және 
Мемлекеттік 
корпорацияға 

жолдайды 

 

Мемлекеттік 
корпорация 
қызметкері 

Мемлекеттік 
корпорацияның 

жинақтау 
бөлімінің 

қызметкері

Мемлекеттік 
корпорация 
қызметкері 

құжаттарды 
тіркейді және  
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға не 

оның өкіліне 
құжаттардың 
қабылданғаны   
туралы қолхат 

береді  
 

құжаттарды 
көрсетілетін  

қызметті 
берушіге 
жолдайды

1 жұмыс 
күні 

ішінде 

құжаттарды 
қабылдаудан бас 

тартады және 
құжаттарды 
қабылдаудан  

бас тарту 
туралы қолхат 

береді 

20 минуттан 
аспайды 

анықтаманы 
немесе 

дәлелді бас 
тартуды  
тіркейді 

және 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға не 

оның өкіліне 
береді 

20 минуттан 
аспайды  

 

құжаттарды 
тіркейді 

және 
көрсетілетін  

қызметті 
берушінің 

басшысына  
ұсынады 

30 минуттан 
аспайды 

 ИӘ 

ЖОҚ 

1 жұмыс күні 
ішінде 

(мемлекеттік 
қызметті 
көрсету 

мерзіміне 
кірмейді)

20 минуттан 
аспайды 

құжаттарды 
Мемлекеттік 
корпорацияға 

ұсынады  

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде: 

«Архивтік  анықтамалар беру» мемлекеттік көрсетілетін  қызмет регламентіне 
2-қосымша 

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

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі портал арқылы жүгінген кезде

9 
 

 
 
 

«Архивтік  анықтамалар беру» 
    мемлекеттік көрсетілетін  қызмет регламентіне  

2-қосымша  

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

 
Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі портал арқылы жүгінген кезде 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

паролімен  куәландырылған электронды сұраныс пен құжаттарды жолдайды

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
электронды сұраныс пен құжаттарды қабылдайды, көрсетілетін қызметті алушының не 

оның өкілінің «жеке кабинетіне» мемлекеттік қызмет көрсету  үшін сұраныстың 
қабылданғаны жөнінде немесе бас тарту туралы хабарлама жолданады  

(30 минуттан аспайды)

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті  

берушінің басшысына ұсынады    
(30 минуттан аспайды) 

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

жолдайды  
(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
құжаттарды қарайды, анықтаманы немесе дәлелді бас тартуды дайындайды және 

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

5 жылдан асқан кезеңнің құжаттарын зерделеу қажет болған жағдайларда, мемлекеттік 
қызметті көрсету мерзімі аяқталғаннан кейін көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік 

қызмет көрсету мерзімін күнтізбелік 30 күннен аспайтын мерзімге ұзартады,  бұл туралы 
қарау мерзімі ұзартылған күннен бастап күнтізбелік  

3 күн ішінде «жеке кабинетіне» хат жолдау арқылы көрсетілетін қызметті  алушы  

Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы:  
анықтамаға немесе дәлелді бас тартуға  қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің 

орындаушысына жолдайды  
(30 минуттан аспайды)

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін тіркейді және  

көрсетілетін қызметті алушының не оның өкілінің  
«жеке кабинетіне» жолдайды  

(30 минуттан аспайды)
10 

 

 
 
 

 
Шартты белгілемелер: 
 

 
- мемлекеттік қызмет көрсетудің басталуы немесе аяқталуы; 

 
 

 
- көрсетілетін қызметті алушы рәсімінің (іс-қимылының) және (немесе) көрсетілетін 

қызметті берушінің құрылымдық  бөлімшелерінің (қызметкерлерінің),  өзге 
ұйымдардың немесе  комиссиялардың атауы; 

 
 

  -       таңдау нұсқасы; 
 

 
 

-       келесі рәсімге (іс-қимылға) өту. 
 

 

 

 

Әбдіманап Құтжанұлы 1967 
жылы Жамбылдағы гидромелио-
ра тивтік құрылыс институтын 
бітір  геннен кейін туған жері – 
Сыр өңіріне келіп, аймақтың ауыл 
 ша руа шылығын жандандыруға 
бір кісідей еңбек сіңірді. Алды мен 
төменгі салаларда су шаруа шылығы 
мамандығы бойынша еңбек етіп, 
облысымыздың егін шаруа шылы-
ғын өркендетуге тер төкті. 

Ол үлкен жүрегі тоқтағанға 
дейін өңірдегі су  шаруа шылы ғы са-
лаларының көптеген  буын  да  рында 
басшылық қызмет ат қар  ды. Осы 
кезеңде өзінің әріп тестерімен, жол-
дас тарымен тіл табысып, адами 
ақжар қындығымен жұрттың сүйіс-
пенші лігіне бөленді. Ол өте ақкөңіл, 
әзіл қой жан еді. Есте сақтау қабілеті 
де күшті болатын. 

Егер өткен өмірге көз жіберсек, 
облыстың су шаруашылығында 
Е.Боз ғұлов, Ә.Тыныбаев, С.Арыс-
танбаев, Е.Құтыбаев, Е.Ты ныш-
тықбаев, Т.Сыр ға баев секілді аза-
маттар аталған саланың  абыройы 
мен беделін асыруға күш жұмсады, 
осындай игілікті іс-әрекеттерімен 
аты қалды. Мар құм Әбдіманап 
Құтжанов та атал ған топтың 
ізін басқан, олардың өнегелерін 
жалғастырған игі жақсы лардың бірі 
болатын. 

Оның су шаруа шылығы  саласын 
басқарған уақыты жаңа кезеңнің 
қар  балас шақтарымен тұспа-тұс 
кел ді. 1992 жылдың жел тоқсан 
айында облыстық су  ресурстары 
жөніндегі комитет төрағасы болып 
тағайындалды. Ол бір аумалы-төк-
пелі кезең болатын. Жаңа қоғам 
орнауына байланысты осы жылдан 
бастап егістікке су жеткізіп беру 
қызметінің ақылы жүйеге көшуі 
және нарықтық экономикаға қадам 

басуы бұл саладағы мамандардың 
қызметін қиындата түсті. Күріш 
алқаптарының мелиоративтік жағ-
дайы нашарлап, каналдардың 
су өткізу қабілеті төмендеп, су 
пайдалану мөлшері арта түсті. 
Бұл өз кезегінде күріш өндіруге 
жұмсалатын шы ғын дардың көлемін 
ұлғайтып, өн ді ріл ген күріш өнімінің 
өзіндік құнын жоғарылатып, 
бәсекелестік қабі летін төмендетті. 

Өндірілген өнімнің өтпеуі не-
месе арзанға сатылуы шаруа шы-
лықтардың кірістерін төмендетіп, 
бұл салада жұмыс істейтін еңбек-
керлердің жалақысының уақытылы 
төленбеуіне әкеліп соқты. Осыған 
байланысты ауыл тұрғындары мен 
су шаруашылығы мекемелерінің 
әлеуметтік-экономикалық әлеуеті 
төмен деп кетті. Сол кезде облы-
сымызда 265,4 мың гектар суар-
малы жердің 220 мың гектары 
инженерлік жүйеге келтірілді. 
Суармалы жерде 2300 шақырым 
магистральдық канал дар, 900 ша-
қы рым шаруашылық қа шырт -
қылар, олардың бойын 544 гидро-
техникалық құрылыстар, 25 млн 
м3 болатын «Бесарық», «Жи делі» 
су қоймалары, Қызыл орда, Қазалы 
су торабы орналасқан еді. Оған 
қоса ішкі шаруашылықтық 11900 
шақырым су жүйелері, 10200 ша-
қырым қашыртқылар  олар дың 
 бойында 24 мың дана гидро тех-
никалық құрылыстар болатын. 
Оның үстіне суармалы жердегі 200 
мың гектар инженерлік жүйедегі 
жердің 50 мың гектары түрлі се-
бептермен айналымнан шығып 
қалған. Міне, осы құрылымдардың 
қиындық туғызып, оны оңалтудың 
шараларын жасау Әбекең салаға 
басшылық еткен тұста орын алған 
еді. Ә.Құтжанов осындай қиын 

кезеңде саланы қажымай, талмай 
іскерлікпен, білгірлікпен басқара 
білді. 

Қысқасы, өткен ғасырдың соң-
ғы ширегі мен жаңа кезеңнің ал-
ғаш қы онжылдығында өңір ауыл 
ша руашылығында орын алған 
проблемаларды иығымен көтеріп 
кедер гілер мен тосқауылдарды жеңе 
білудің алдыңғы сапында болған 
кадрлардың біреуі осы Әбдіманап 
Құтжанов болатын. 

Оның шаруашылық жөніндегі 
қайраткерлігімен қоса ақжарқын, 
жүрген жері ойын-күлкі, досқа 
адал, үлкенге ізетшіл, кішіге қамқор 
жан екенін де айтуымыз керек. Ол 
өмірден ешкімнің бетіне келмей, 
ізетшілдікті ту етіп  өтті. 

Балаларының бірі құрылысшы, 
бірі дәрігер және бірі әділдік 
саласының майталманы. Жұбайы 
екеуі бірнеше немере сүйді. Оған 
қоса Әбекең көптеген дос-жаран 
тапты. Үкіметтің беделді марапат-
тарына ие болды. Тірісінде туған 
еліне сіңірген ерен еңбегі үшін 
«Құрмет белгісі» орденімен және 
бірнеше медальдармен марапаттал-
ды. «Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері» деген жоғары атақ 
алды. 

Күн өтер, жылжып әлі  талай 
жылдар артта қалар... бірақ  аяулы 
азаматтың жарқын бейнесі оны 
білетін еңбектестерінің, дос-жаран-
ның, жекжат-туыстардың есінде 
мәңгі сақталатыны күмәнсіз. 

Бегеш ЖАҚЫП,
облыстық су шаруашылығы 

ардагерлер кеңесінің 
төрағасы. 

Мемлекет дамуына теріс әсер ететін тежеуіш фактор-
дың бірі – сыбайлас жемқорлық.

ҚР «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес  туралы», 
«Мем лекеттік қызмет туралы» заңдарында,  сондай-ақ мем-
лекеттік қызметкердің Ар-намыс кодексінде халықара-
лық тәжірибемен қатар сыбайлас жемқорлыққа және 
құқықбұзушылыққа қарсы іс-қимыл саласындағы халық-
аралық стандарттар ескерілген.

Соңғы 2 жылда елімізде сыбайлас жемқорлықтың дең-
гейін төмендету бойынша елеулі шаралар қабыл данды. Ең 
алдымен, олар мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес саясатымен байланысты, оның тұжырымдамалық 
негізі 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы стратегиясы  және   «100 нақты қадам» Ұлт Жоспары 
болып табылады. 

Баршаның заң алдындағы теңдігі конституциялық 
қағи  датына сәйкес шетелдік мемлекеттер және халық-
аралық ұйымдардың лауазымды тұлғалары сыбайлас 
жемқорлықтың барынша қауіпті нысаны ретінде пара үшін 
қылмыстық жауапкершілікке тартылады.

Мемлекеттік қызметке сыбайлас жемқорлық қылмыс 
пен заңбұзушылық жасаған тұлғаларды жұмысқа қабыл-
дауға тыйым салынған.

Қазақстандағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы заң-
на маның ең маңызды ерекшеліктерінің бірі бас бостан-
дығынан айыруға қатыссыз қылмыстық-құқықтық меха-
низм дердің енгізілуі болып табылады. 

Өз ісіне кінәлілер атқарған лауазымы мен әлеуметтік 
жағдайына қарамастан, әділ жазасын алып, Қазақстан 
қоғамы ол іске куә болып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
саясаттың  нақты нәтижелерін көруде. 

Елбасының қатаң ұстанымы және Қазақстан халқына 
арнаған кезекті Жолдауының сыбайлас жемқорлықты 
жою ға бағытталуы – парақорлықпен күресті бүгінге дейін 
жай уақытша әрекет деп санап жүргендерге арналған ай-
қын дабыл. 

Сыбайлас жемқорлық деңгейін төмендетудің маңызды 
шарасы халықпен және бизнеспен өзара іс-қимылды 
қоса алғандағы мемлекеттік органдарда жүргізілетін 
процестерді цифрландыру болып табылады. Мемлекет 
басшысының ке зекті Жолдауында осыған ерекше мән 
берілген. Ішінара алған да, азаматтар өз өтініштерінің 
қалай қарастырылып жат қанын көруі және өз уақытында 
сұрақтарына дұрыс жауап алуы керек.  

Бұл салада оң үрдіс бар. 2008 жылдан бастап Қазақстан 
БҰҰ Электронды басқарудың дамуы индексінде 48 пози-
цияға, ал 81 орыннан 33 орынға (190 әлем елдерінің ішінде) 
көтерілді.

Соңғы жылдары жемқорлыққа қарсы күрес страте-
гиясын жүзеге асыру нәтижесінде әкімшілік кедергілер 
айтарлықтай дәрежеде қысқарып, тұрмыстық сыбайлас 
жемқорлық азайды, мемлекеттік органдардың есеп беру 
міндеттілігі мен ашықтық элементтері енгізілді. Соны-
мен бірге, оның одан әрі тиімді жүзеге асуы үшін заңның 
үстемдік құруын қамтамасыз етуге бағытталған шаралар 
жүргізілуі керек.

Мемлекет басшысы айтып өткендей, азаматтардың 
конс ти туциялық құқықтарына кепілдікті нығайту, құқық 
үстем дігін қамтамасыз ету, құқық қорғау қызметін ізгі-
лендіру жұмыс тарын жалғастыру қажет. 

Медет УСАИН,
облыстық энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық басқармасының басшысы.

ЗАҢ ҮСТЕМДІК ҚҰРҒАН ЖЕРДЕ 
ӘДІЛДІК ОРНАЙДЫ

Экономикамыздың қарқынды  дамуына, қо-
ғам талабы өзгеруіне байланысты 2017  жыл дың 
25-желтоқсанында елімізде жаңа Салық кодексі 
қабылданғаны баршамызға мәлім. Бұл Салық 
кодексінің ерекшелігі – адал салық төлеу ші-
лердің мүддесін қорғау. Соның бірі ретінде 2019 
жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа енетін салық 
төлеушілерді санатқа бөлетін тәуекелдерді 
басқару жүйесіне қатысты мәсе лелерді атап 
өтуге болады.

Тәуекел дегеніміз – cалық төлеушінің мем-
лекетке нұқсан келтіруі мүмкін немесе нұқсан 
келтіре алатын салықтық міндеттемені орында-
мау және толық орындамау ықтималдығы. Яғни, 
салық төлеушілердің заңды түрде белгіленген 
салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді төлеу 
әркімнің міндеті әрі борышы екенін ұғындыруға 
негізделеді.

Тәуекелдерді басқару жүйесі тәуекелдерді 
бағалауға негізделген және салық органдары 
тәуекелді анықтау және алдын алу мақсатында 
әзірлейтін немесе қолданатын шараларды 
қамтиды.

Мемлекеттік кіріс органдарының тәуекел-
дерді басқару жүйесін қолдану мақсаттары:

1) назарды тәуекелі жоғары салаларға 
шоғырландыру және қолда бар ресурстарды 
анағұрлым тиімді пайдалануды қамтамасыз ету;

2) салық салу саласында бұзушылықтарды 
анықтау бойынша мүмкіндіктерді ұлғайту;

3) қызметі бойынша тәуекел дәрежесі төмен 
деп айқындалған салық төлеушілерге (салық 
агенттеріне) қатысты салықтық бақылауды ба-
рынша азайту болып табылады.

Сондай-ақ, мемлекеттік кіріс  органдары 
салық төлеушілердің (салық агенттерін) қыз-
метін тәуекел дәрежесі төмен, орташа не-
месе жоғары санаттарға жатқызу арқылы 
оларды санаттарға бөледі және оны Ко-
дексте белгіленген жағдайларда салықтық 
әкімшілендіру шараларын саралап қолданады. 
Яғни, мәжбүрлеп өндіру, салықтық тек-
серу, т.б салық органдарының міндеттері 
салық төлеушінің тәуекел дәрежесіне қарай 
жүргізіледі. Сондықтан, әр салық төлеуші өз 
салық міндеттілігін уақытылы, толық орындаған 
жағдайда тәуекел деңгейіне ілікпейді, яғни 
сенімді салық төлеуші санатына қосылу арқылы 
көптеген жеңілдіктерге ие болады.  

Тәуекелдерді басқару жүйесінің құрамдас 
бөлігі камералдық бақылау болып санала-
ды. Салық төлеушi ұсынған салықтық есеп-
тілікті, уәкілетті мемлекеттік органдардың 
мәлі меттерін, сондай-ақ, салық төлеушінің 
қызметі туралы басқа да құжаттар мен мәлі-
меттерді зерделеу және талдау негiзiнде 
салық органдары жүзеге асыратын бақылау 
«камералдық бақылау» болып табылады. Каме-
ралдық бақылаудың мақсаты – камералдық 
бақы лау нәтижелері бойынша анықтаған бұзу-
шылықтарды салық төлеушіге дербес жою 
құқығын беру. Яғни, салық төлеуші кірістер ор-

гандары тарапынан берілген хабар ламаны өзінің 
жіберген қателіктерін еш айыппұлсыз жөндеуге 
берілген мүмкіндік деп қабылдауы тиіс және 
осындай хабарламаларды орындау арқылы 
тәуекел дәрежесі төмен санатқа қосылып, 
көптеген жеңілдіктерге ие болары сөзсіз.

Осы заң аясында Қызылорда облысы 
бойын  ша Мемлекеттік кірістер департаменті 
тара   пы нан да ұдайы камералдық бақылау жұ-
мыс тары жүргізілді. Атап айтқанда, әрбір са-
лық төлеушінің табысы – мемлекеттік сатып 
алу, сыртқы экономикалық қызметке қаты су-
шылардың, экспорт-импорт мәліметтерімен, 
жаб дықтаушыларының салық есептіліктерімен, 
сондай-ақ, уәкілетті органдардың берілген мәлі-
меттерімен салыстырылады. Талдау нәти же-
сінде салық төлеушілер тарапынан негізінен 
жібе рілетін қателіктері ретінде төмендегілерді 
атап кетуге болады:

* Заңды тұлғалардың 100.00 нысандағы 
«Кор поративтік табыс салығы бойынша декла-
рациясының» 100.01 – сатылған тауарлар, 
орын  далған жұмыстар, көрсетілген қызметтер 
бойынша қосылған құн салығының төлеушiсі 
болып табылмайтын салық төлеушiлердiң 
шығыстары қосымшасының толтырылмауы, 
сәйкесінше жеке кәсіпкерлер тарапынан 220.00 
нысандағы «Жеке табыс салығы бойынша 
декларациясының» 220.01 қосымшасының тол-
тырылмауы;

* 200.00 нысандағы «Жеке табыс салығы мен 
әлеуметтік салық бойынша декларациясының» 
жұмысшыларына есептелген еңбекақы қоры 
көрсетілетін 200.01 қосымшасының толтырыл-
мауы;

* Салықтық тексерумен қамтылған кезеңге 
қосымша салық есептіліктерінің тапсырылуы;

* Мемлекеттік сатып алу сомаларының 
толық көрсетілмеуі және т.с.с.

Осындай кемшіліктерді өз бетінше жою мақ-
сатында салық төлеушілерге хабар лама, хабар-
лаулар жолданады. Салық төлеушілердің салық 
есептіліктерін сыртқы дереккөздерімен салыс-
тыру нәтижесінде берілген хабарламалардың 
шынайылығы басым жағдайда расталады. 
Деген    мен, салық төлеушілер тарапынан «Салық 
кодексінде тек мәлімет үшін беріледі» деп 
көрсетілуіне орай хабарлаулар назардан тыс 
қалып жатады. Бұл берілген мүмкіндікті пай-
даланбау деген сөз. Себебі, жөнделмеген кем-
шілік салықтық тексеру кезінде анықталып, 
айып пұлмен қоса өндіріліп алынады. Яғни, 
салық тан жалтару фактілері орын алады. Сон-
дықтан, мемлекеттік кірістер органдары тарапы-
нан берілген хабарлама, хабарлаулар арқылы өз 
қателіктеріңізді жөндеп, адал, тәуекелі төмен 
салық төлеушілер санатына қосылуға толық 
мүмкіндіктеріңіз бар.

Жанат ҚАРСАҚБАЕВА,  
талдау және тәуекелдер басқармасының

бас маманы.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның басшылығы мен ұжымы және 
Атом өнеркәсібі қызметкерлерінің салалық кәсіподағы «СКЗ-U» 
ЖШС-ның бас директоры Мәдіхан Бекжановқа інісі

Ерехан Әріпұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

ЖАРАМСЫЗ  ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН
Сүлейменова Самал Зархумқызының атына Қызылорда  облысы, 

Сырдария ауданындағы №44 орта мектепті 1999 жылы бітіргені 
жөнінде берілген МОБ №0348396 жалпы орта білім туралы аттеста-
ты жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

АДАЛ САЛЫҚ ТӨЛЕУШІ 
БОЛАМЫН ДЕСЕҢІЗ...

Қызылорда обаға қарсы күрес станциясының  эпизоотологиялық 
бақылау жасау аумағына да облыстың 5 ауданы және Қарағанды 
облысы  Ұлытау ауданының оңтүстік бөліктері кіреді. Эпизоо то-
ло гиялық бақылау  жасау аумағының көлемі 167100 шаршы шақы-
рымды құрайды. Оның 140200 шаршы шақырым 84 проценті обаның 
энзоотиялық аймағын құрайды. Бұл аймақта  Орта Азия шөлейтті оба 
ошағының белсенді бөлігі болып табылатын  Қызылқұм, Арысқұм-
Дариялықтақыр және Арал маңы Қарақұмы дербес оба ошақтары 
орналасқан.

Эпизоотологиялық зерттеу аумағында орналасқан халықтың 
оба және басқа да аса қауіпті, карантинді жұқпалардан санитарлық-
эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету мақсатында 
станцияның және Жосалы обаға қарсы күрес бөлімшесінің 2 тұрақты 
зертханасымен, 5 эпиджасақ күшімен эпидемиологиялық бақы лау 
және алдын алу шаралары ұйымдастырылады.

Өткен жылы станция бойынша 84900 шаршы шақырым жер 
зерттелді. Бұл жылдық жоспардың 100,9 процентін құрады. 

Зерттеу барысында кеміргіштер мен сыртмасылдар арасында оба 
эпизоотиясы тіркелді. Бактериологиялық әдіспен 17 оба қоздырғышы 
және 54 серопозитивті кеміргіштер анықталды. Оба эпизоотиясы 
тіркелген   аймақтарда тиісті эпизоотиялық және эпидемиологиялық 
шаралар уақытылы және өз мөлшерінде орындалды.

Оба және басқа да аса қауіпті аурулардың алдын алу мақсатында  
станцияның зерттеу аумағында орналасқан елді мекендерде дератиза-
ция және дезинсекция жұмыстары жүргізілді.

Аса қауіпті жұқпалы аурулардың алдын алу барысында 76 семинар 
өткiзiлді. Халық арасында 56 дәрiс оқылып, 3871 парақша үлестірілді. 
Санитарлық-ағарту жұмыстарымен 13694 адам  қамтылды. 

Облыстық ветеринариялық бақылау басқармасының ресми дерек-
теріне сай станцияның бақылау аумағындағы  барлығы 8910 түйе бар. 
Олардың басым көпшілігі энзоотиялы жерлерде қоныстанған халық 
меншігінде. Түйе обасына қарсы  7350 басты алдын ала егу жоспарла-
нып, жұмыс 100 процент орындалды. 

Эпизоотия анықталған аймақта обаға қарсы алдын алу эпиде-
миологиялық және эпизоотологиялық іс-шаралар толық көлемде 
жүргі зілді.  

Бактериологиялық әдіспен 18 зооноздық инфекцияларға күдікті 
қоздырғыштар анықталып, ҚКЗҒІО-мен 2 Pasteurella multocida және 
7 Listeria monocytogenes болып расталды. Эпидемиологиялық мау-
сым кезінде зерттеу нәтижесінде барлығы 8800 серологиялық реак-
циялар қойылды, оның ішінде 41 сынама пастереллезге, 10 сынама 
листериозға, 9 сынама кристенсени иерсиниозына, 71 сынама ішек 
иерсениозына, 21 сынама туляремияға, 31 сынама псевдотуберкулез 
иерсиниозына оң мәнді болды.

Қазіргі таңда Қызылорда облысы бойынша анықталған жайы-
лымдық кенелердің жаппай кездесетін түрлері: Dermacentor niveus, 
Hyalomma scupense, Hyalomma asiaticum, Hyalomma anatolicum, 
Rhipicephalus pumilio, Haemaphysalis punctata. 

Станция мамандары жұмыс тәжірибесінің нәтижелерін қоры-
тындылау, эпидемиологиялық бақылауды жақсарту мақсатында 
ғылыми-зерттеу басылымдарында 12 мақала жарияланды. 

Эпидмаусым алдында карантиндік жұқпалардың клиникасы, 
диагностикасы, эпидемиологиясы туралы нұсқаулықтар, семинарлық 
сабақтар ұйымдастырылады. 

Қызылорда ОҚКС обаға және басқа карантинді, аса қауіпті ин-
фекциялар бойынша эпидемияға қарсы іс-шаралар жүргізіп, облыс 
бойынша эпидемиологиялық тұрақтылықты қамтамасыз етуде. Ең 
бастысы, атқарылған шаралар нәтижесін беруде.

М.БОДЫКОВ, 
станция басшысының міндетін атқарушы.

Қызылорда. «Дәмді», «Ажар» 
әлеуметтік дүкендерінде  нан – 40, 
күріш – 160, макарон – 110-140, сары 
май – 450, өсімдік майы – 285-310, 
шай (250 грамм) – 560, жұмыртқа – 
20, картоп – 80-85, жуа – 50-55, сәбіз 
– 50-55, қырыққабат – 30-35, сиыр еті 
– 1250, тауық еті 560-630 теңгеден.

«Мирас» сауда үйінің аула-
сында орналасқан қоймада картоп 
– 120-125, пияз – 35-70, сәбіз – 90-
95, қырыққабат – 80, қызылша 125 
теңгеден сатылуда.        

Арал. Арал қаласының Абай 
даңғылы көшесіндегі «Әли» дүке-
нінде пияз – 60-70, қырыққабат – 
60, «Алтай» базарының жанындағы 
жеке кәсіпкер С.Саяновтың «Қуант-
қан» дүкенінде картоп – 120, жуа – 
70, сәбіз – 110-120, қырыққабат – 90, 
күріш – 165-180, қарақұмық жармасы 
– 160, қант – 190-200, өсімдік майы  
320 теңгеден сатылуда.

Қазалы. «Арзан» көтерме сауда 
үйінде І сортты бидай ұны – 76-80, 
өсімдік майы – 290-310, картоп – 
110-120, қырыққабат – 80, сәбіз – 80-
100, рожки – 125 теңгеден сатылса, 
«Нұр-Дәулет» әлеуметтік дүкенінде 
1 сұрыпты ұн – 82, күріш – 160, ма-
карон – 120, өсімдік майы – 320, қант 
– 185, қарақұмық – 95,  сүт 2,5 пайыз 
майлылықта – 185, айран 2,5 пайыз – 
200, ұнтақ жармасы – 120, картоп – 
95, жуа – 70, қырыққабат – 70, сәбіз  
80 теңгеден саудаға шығарылуда.   

«Несібелі» сауда орталығында 
макарон – 120-145, қант – 190, сары-
май – 400-700, шай (250 гр) – 440-520 

теңге. «Фея Перизат» сауда орнын-
да өсімдік майы – 3000, 1 сұрыпты 
ұн – 80, пияз – 70, қырыққабат – 50, 
жұмыртқа 18 теңгеден сатылуда.

Қармақшы. «Сұлтан» сау-
да орталығы, «Орда» көтерме са-
уда орталығы және «Жандос» 
дүкендерінде ұн 1 сорт – 85, нан – 55, 
өсімдік майы – 310-330, тауық еті – 
600, жұмыртқа – 19, картоп – 110, жуа 
– 70, сәбіз – 80-90, қырыққабат – 70-
80 теңгеден, сатылуда. «Таңсықбай», 
«Бибінұр» базарларында нан – 55, 
өсімдік майы – 320-340, ет – 1400, 
тауық еті – 610, жұмыртқа – 20-23, 
картоп – 110-130, жуа – 70-80, сәбіз 
– 100-110, қырыққабат 90 теңгеден 
сатылуда.

Жалағаш. «Бәйтерек», «Жібек» 
базарларында картоп – 120, пияз 
– 90, сәбіз – 100, қырыққабат – 80, 
сиыр еті – 1400,  «Ақниет» дүкенінде 
І сұрыпты бидай ұны – 80, нан – 45, 
өсімдік майы – 325, тауық еті – 550, 
жұмыртқа – 18, картоп – 120, пияз 
– 90, сәбіз – 100, қырыққабат – 80 

теңге. «Әзиза» әлеуметтік дүкенінде 
ұн 1 сортты – 86, өсімдік майы – 
325, жұмыртқа – 18, картоп – 120, 
пияз – 90, сәбіз – 100, қырыққабат 80 
теңгеден сатылуда.

Сырдария. «Өркен» және 
«Серікбол» дүкендерінде І сортты 
бидай ұны – 87-88, нан –  50, өсімдік 
майы – 330, картоп – 115-130, пияз 
– 70-75, сәбіз – 85-100, қырыққабат 
– 50-80, жұмыртқа – 18, тауық еті – 
560-650, қант-құмшекер – 190-200 
теңгеден сатылуда. «Бақытжан», 
«Нұр» және «Нұрай» дүкендерінде 
нан – 50, өсімдік майы – 350,  кар-
топ – 130, пияз – 80, сәбіз – 110, 
қырыққабат – 80, жұмыртқа – 18, 
тауық еті – 560-650, қант – 210 
теңгеден сатылуда. «Коммуналдық» 
базарында ұн 1 сұрыпты – 87, нан – 
50, өсімдік майы – 350, картоп – 130, 
пияз – 80, сәбіз – 110, қырыққабат 
– 80, жұмыртқа – 18,  тауық еті – 
650, қант 210 теңгеден тұтынушыға 
ұсынылуда.  

Шиелі. «Ә.Шорабаев» база-
рында І сортты бидай ұны – 80-94, 
өсімдік майы – 330-370, ет – 1400, 
тауық еті – 550-600, жұмыртқа – 17-
21,  картоп – 100-140, пияз – 65-100, 
сәбіз – 80-100, қырыққабат – 75-
120, қант – 192-200, тұз 40 теңгеден 
алуыңызға болады.

Жаңақорған. «Нұр» базарында 
және «Мағжан», «Заңғар», «Сыр-
дария», «Кәусар», «Нұрәділ» және 
«Нұрасыл» дүкендерінде ұн 1 сорт 
– 86-96, нан – 50-70, өсімдік майы – 
310-380, ет – 1400, тауық еті – 580-
630, жұмыртқа – 16-20, картоп – 120-
130, пияз – 50-70, сәбіз – 80-110, 
қырыққабат 80-120 теңгеден саты-
луда. 

АТҚАРЫЛҒАН ШАРАЛАР 
НӘТИЖЕСІН БЕРУДЕ

АРЗАН БАҒА ҚАЙДА БАР?
Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының ақпарат

тықмаркетингтік жүйесі арқылы азықтүлік өнімдерінің баға
ларына мониторинг жүргізіліп отыр. Нәтижесінде ең арзан 
өнімдерді қала мен  аудандардағы мына сауда үйлері мен базар
ларынан алуға болатындығын хабарлаймыз.



Белгілі жазушы Бегімбай Ұзақбаевтың «Көзкөр ген жандар 
саясы» атты деректі хикаяттар кітабы жарық көрді. Тарихи 
тақырыптағы туындылармен оқырманға жақсы таныс қарымды 
қаламгер деректі прозада да өзіндік өрнегін салған.

Жинақта негізінен халық 
құр метіне бөленіп, туған жері
нің өсіпөркендеуіне лайықты 
үлес қосқан азамат тардың өмір 
белестері көркем тілмен кесте
ленеді. Олардың болмысбейнесі 
мен ішкі жан дүниесін ашуда, 
мамандығының қырсырын та
нытуда автор өздері өмір сүрген 
қоғамын шынайы бейнелейді. 
Бұл орайда «Тағылымды өмір 
қайнары» атты хикаяда соғыс 
ардагері, колхоз өндірісінің 
же тек шісі Әбдікер Қайыпов, 
«Тұғыры биік тұлғада» қайраткер 
жазушы, тарихшы Шайхислам 
Серікбаев және басқа туын
дыларда көптеген тұлғалы аза
маттардың өмірі мен еңбегі, 
өне гесі арқау болған. Кітап кейіп
керлерінің тағылымды ғұмыры 
мен елі үшін сіңірген еңбегі 
бүгінгі ұрпаққа өнеге болуымен 
құнды. 

Туған жерінің тарихы мен 
тұлғаларын дәріптеп, белгілі азаматтарын айшықтаған  жазушы ның бұл 
туындысы 28ші кітабы екен. Алдағы сәрсенбіде қаладағы А.Тоқма
ғамбетов атындағы Мәдениет үйінде жаңа жинақ тың тұсаукесері 
өткізілмек. 

Ж.ӘБІШЕВ.
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Елбасы «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» 

атты мақаласында «Біздің 
бабаларымыз ғасырлар бойы 

ұшқан құстың қанаты талып, 
жүгірген аңның тұяғы тозатын 

ұлан-ғайыр аумақты ғана 
қорғаған жоқ. Олар ұлттың 
болашағын, келер ұрпағын, 

Бізді қорғады. Сан тараптан 
сұқтанған жат жұртқа 

Атамекеннің қарыс қадамын 
да бермей, ұрпағына мирас 

етті» деп атап өтеді. 

Есімі ескірмей ел есінде қал
ан жанның бірі – Мәмек батыр. 
Оның әкесі Нияз да ел шебін 
қорғаған. Нияз батырдың Мәмек, 
Қазы, Әлшен, Сырғақ атты бала
лары болған. Мәмек пен Сырғақ 
бір рулы елдің батырлары екен. 
Олардың батырлығы елге жайылып, 
ел шетіне сырттан ешкім басып 
кіре алмаған. Бес қаруын асынған 
Мәмек батыр ерен күшімен, батыр
лығымен қалмақтарға тойтарыс 
берген. Батырдың дене бітімі де 
үлкен екен. Мәмектің бел баласы 
Тайлақ та батыр болған. Тайлақ 
батыр –  Бөгенбай, Саурық батыр
лармен тізе қосып, ел мен жерді 
қорғаған. Тайлақ батыр есімі 
Ә.Әлімжановтың «Жаушы» рома
нында аталса, шығарма желісімен 
түсірілген көркем фильмде бейнесі 
сомдалған. Бірде Мәмек батыр киіз 

үйде демалып жатқанда, ел шетіне 
жау тиіскен. Асығыс атқа қонған 
Мәмек батыр қазандағы қайнап 
тұрған «быламықты» ат үстінен 
бірден көтеріп, ішіп жібереді деген 
де сөз бар.  Мәмек батырдың атақ
даңқына қызыққан қырғыз елі оның 
ұрпағын қолға түсіруге әрекет жа
сайды. Батыр бір үлкен жиынға кет
кенде қырғыз жауынгерлері Мәмек 
ауылына тұтқиылдан тиісіп, Сара 
атты жүкті әйелін және қаншама 
малын айдап әкетеді. Қайта оралған 
Мәмек елдің жағдайын көріп, 
қаһарына мініп атқа қонады. Қанша 
әрекет жасағанымен және жасының 
ұлғаюына байланысты әйелін 
қайтарып ала алмаған. Аңыз сөзі 
осылай дейді. 

Қазіргі кезде сол Сара әжеміздің 
ішінде кеткен баласынан өсіпөніп 
отырған қырғыз елінде бір қауым 
«Мәмек» руы бар екен. Әр ру 
батырларының белгімөр таңбалары 
болады. Сол мөр таңбасы осы күнге 
дейін атадан балаға ауысып, қазір 
Мәмек батырдың ұрпағы Әшір
бай Ақтанұлында сақтаулы. Бұдан 
біршама уақыт бұрын Мәмек 
батырдың көк байрағы (туы) және 
қайқы қылышы болады. 1937
1938 аласапыран жылдары қазіргі 
Жаңақорған ауданы №26 разъезд 
жанындағы «Тайпақкөл» жаға
лауында жайғасқан Мәмек  батыр 
ұрпақтары – Сұлтан Жолды бай
ұлы, Бүркітбай баласы Мақан 
және Берістем жер кепенің бір 
қабырғасын ойып, үлкен сандыққа 

көк байрақты, қылышты және 
көптеген құран кітаптарды  салып, 
сандықты құрым киізбен орап көм
ген екен. Отыз жылдан соң, яғни 
19671968 жылдары осы жерау деп 
қаздырған. Ол жер егістік болып 
кеткен. Қанша әуреленсе де таба ал
майды.   

Шиелі ауданында Жөлек елді 
мекенінен 67 шақырым жерде 
«Мәмек батыр»  қыстауы деп атала
тын жер бар екен. 

«Мәмек» қыстауы жайында 
Жөлек ауылының тұрғыны, соғыс 
ардагері Алиакбар Әбдірейімовпен 
кездестік. Ол кісі Жөлек ауылының 
байырғы тұрғыны екен. Мәмектің 
кім екенін анық айтып бере алма
ды. Үлкен ауыл болып, баз болған, 
соңында тұрғындар Жөлекке қоныс 
аударып, мал фермасы болып 
ұйымдасқан. Қазіргі кезде ол жерде 
ешбір үй жоқтың қасы. 

Сол тұста 93 жастағы еңбек 
ардагері Жаппар Пірманов қария
мен кездесіп, «Мәмек» қыстауы 
 жайында әңгімелестік. Қария үлкен
дерден естігенін шамасы жеткенше 
айтып берді. Қатты науқастанып 
жатыр екен. Ол кісі көп ойланып: 
«Мен осы «Мәмек» қыстауында 
өсіпөнгенмін. Үлкендердің айту
ынша, Мәмек батыр қол бастап 
қалмақтармен соғысып, осы жерге 
бір жаз (45 ай қоныстанған) бо
лып, жауды қайтарған деуші еді. 
Сол жерде өте биік «Ақтөбе» деген 
төбе болатын, әлі де бар. Ақтөбенің 
батыс жағында қалмақтардың 
қорғаны болыпты. Олардың қолы 
көп екен. Ал, Мәмектің сарбазда
ры аз болған көрінеді. Қорғанның 
қалың болғандығы сонша, ат арба 
жүретін дейтін. Мәмек Ақтөбе 
басынан 30 шақты сарбаздарын 
олайбұлай жүргізіп, қалмақтарға 
көз етеді. Қалмақтар қазақтардың 
сарбаздары көбейіп барады деп 
кейінге шегініп, қорғанды тастап 
кетеді. Сөйтіп қалмақтар жеңіліске 
ұшыраған дейтін. Сол Ақтөбе 
қорғанының белгілері әлі де бар». 

Мәмек батыр жөнінде көнекөз 
қариялардан естіп, білгеніміз әзір
ге осы. Әлі де болса іздестіріп, 
 тарихи шежірелерді көрсе, көптеген 
мағлұматтар шығуы мүмкін. Батыр 
жайында қазір аудандық, облыстық 
газет беттерінде мақалалар жария
ланып жатыр және іздестірілуде. 

Серікбай СҰЛТАНОВ, 
ардагер ұстаз.

Мәмек батыр
Облыстық ішкі істер департаментінің 

жылдам қимылдайтын арнайы жасағы-
ның инспекторы, полиция капитаны 

Бауыржан Нұржанов жуырда Ішкі істер 
министрі, полиция генерал-полковнигі 

Қалмұханбет Қасымовтың қолынан 
«Ерлігі үшін» мемлекеттік медалін алды. 

Департаменттің баспасөз қызметі мәлім
дегендей, марапат оның бейбіт күндегі ерлігі 
үшін беріліп отыр. Өткен жылдың ызғарлы қазан 
айы болатын. Қызылорда қаласындағы Шымкент 
көшесінің бойындағы үйлердің бірінен өрт шыға 
бастады. Мұны полиция капитаны Бауыржан 

байқап қалады. Дереу пәтерге қарай ұмтылған ол 
101 нөміріне хабарлама беріп үлгереді. Ойланбас
тан өрт шыққан пәтердің есігін сындырып, ішіне 
кіреді. Өзінен кейін оқиға орнына криминалдық 
полиция басқармасының аға жедел уәкілі, поли
ция подполковнигі Уәлихан Исмаилов жетіп, 
екеуі қара түтін тұмшалаған үйден 56 жастағы 
балғындарды құтқарып алып шығады. Қос аза
мат  тың қайсарлығының арқасында зардап шек
кен ешкім болған жоқ. 

Отан алдындағы антына берік, қыз меттік 
міндетіне адал полиция капитанының ерлігі 
көпке үлгі, жастарға өнеге. 

«СБ» ақпарат.

БЕЙБІТ КҮНДЕГІ 
БАТЫРЛЫҚ

Музей күнін әлемнің 150ден 
астам мемлекеті мереке ретінде той
лайды екен. Қазақстандағы алғашқы 
музейлік бастаманы 1823 жылы 
Жәңгір хан көтерген. Сол жылы 
өз ордасында көрме залын ашқан. 
Қазақстандағы алғашқы музей осы
дан 8 жылдан кейін 1831 жылы 1 

сәуірде Орынборда ресми түрде 
ашылды. Кейін 1883 жылы Семей
де, 1898 жылы Верныйда, 1859 
жылы Оралда жалғасын тапқан. 
Ал, Сыр мұражайы 1939 жылы өз 
жұмысын бастаған. 

Осы жылы облыстық мұражай 
мен оның филиалдары Ақмешіт 

музейі мен Көркемсурет галерея
сында мерекеге орай «Музейге сый» 
акциясы ұйымдастырылып, «Тілсіз 
тарих тілдескенде» атты ашық  есік 
күні жарияланды. Шара «Болашаққа 
аманат» капсуласын тапсыру 
рәсімінен бастау алды. Қызылорда 
қаласының 200 жылдығы аясында 
ұйымдастырылған аманат капсула
сына Сыр өңірінің біртуар азаматта
ры мен мақтаныштарының 200 хаты 
салынып, музей қорына сақтауға 
табысталды. 2050 жылы ашыла
тын капсуланы облыстық ардагер
лер кеңесінің төрағасы Сейілбек 
Шаухаманов облыстық тарихи
өлкетану музейінің директоры 
Бақытгүл Бекмамбетке тапсырып, 
жиынға қатысушылар мен мұражай 
қызметкерлерін кәсіби мерекемен 
құттықтады.

– Музей – тарих, музей – 
шежіре, өткеніміз бен бүгініміз. Сол 
өткен мен бүгінгі күннің тарихын 
жалғастыруда, оны кейінгі ұрпаққа 
жеткізуде музейдің алатын орны 
ерекше. Материалды жинау, тіркеу, 
экспонаттарды сақтау және олар
ды халыққа таныстыруға дейінгі 
жұмыстардың бәрінде қаншама 
көзге көрінбейтін еңбек жатыр. 
Бұл орайда музей қызметкерлерінің 
еңбегі ұшантеңіз. Сондықтан ұлт
тық құндылықтарымыз бен мәдени 
мұраларды өз қоржынына сақтап, 

келешекке аманаттап келе жатқан 
киелі мекеннің бүгінгі  мейрамы 
құтты болсын, – деді С.Шаухаманов.

Айта кету керек,  «Музейге 
сый» акциясы негізінде музей қоры 
Ақмешіт уезінде ұйымдардың өкі 
летті елшілік қызметін атқар ған 
Ержан Ескуженұлының,  мем  лекет 
және қоғам қайраткері С.Шау
хамановтың, еңбек және тыл арда
гері Тұрсынай Дүйсенованың, 
құр метті теміржолшы Жабал Сәдуа
қас ұлының құжаттары мен жеке 
тұтынған бұйымдары және қолөнер 
шебері Отарбай Боранбаевтың жа
саған жеті қанатты киіз үйдің сүйегі 
секілді 200ге жуық құнды экспо
наттармен толықты.

Музей күні кеші мұнан әрі Өнер 
арбатында өткен «Музей түні2018» 
мәдени шарасына  ұласты. Шара 
барысында қоғамдық музейлермен 
бірлескен «Мобильді музей» атты 
жылжымалы көрме, Астананың 
20, Қызылорда қаласының 200 
жыл дығына арналған «Тарих 
белестері» фотокөрмесі және «200 
жәдігер» атты музей қорындағы 
экспонаттар суретінен дайындалған 
фотосушка халық назарына 
ұсынылды. Сондайақ, бұл күні 
жергілікті қол өнер шеберлерінің 

туындылары нан әзірленген «Ұлы 
Жібек жолының ізімен» көрме
жәрмеңке мен шеберлік сабақтары 
да ұйымдастырылды. Түнгі сағат 
12ге дейін жалғасқан шарада 
«Жас Отан» ЖҚ бірлесіп жүзеге 
асырған «Жайдарман» және «Сыр
лас» вокалды аспаптар ансамблінің 
концерті мерекенің көркін кіргізіп, 
халыққа жақсы көңіл күй сыйла
ды. Музей түнінде оқушылар мен 
колледж студенттер тоғызқұмалақ, 
асық ату, арқан тарту, ой сергітер 
сынды ұлттық ойындардан көрініс 
қойса, «Тарихыңды таны» тарихи 
квест ойыны мен «Үкілі домбыра» 
оркестрі орындаған халық әндері 
көпшіліктің көңілінен шы ғып жат
ты.  Бұдан бөлек шараға қаты
сушылар «Музей тарихы» атты 
видеороликтен мекеменің өткені  
мен атқарып жатқан жұмысына 
қанықты. Осылайша музей түнін 
тамашалаған жұрт бұл күн кәсіби 
мейрам ғана емес, музейдің мәдени 
институт екендігін білді. Шара 
соңында  көрермендер «Жұлдызды 
шашу» рәсімі бойынша әуе шамда
рын аспанға ұшырды.

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,
«Сыр бойы».

ЖАЙСАҢ ЖАНДАР 
ӨНЕГЕСІ

ТАРИХ ПЕН 
ТАҒЫЛЫМ МЕКЕНІ

Салтанатты шарада сөз алған аудан әкімі Қ.Сәрсенбаев киелі Жала
ғаш топырағында дүниеге келіп, сұлу Сырдың жағасында сөз өнерін 
бойына сіңірген қарымды қаламгер, ерен еңбегімен ел құрметіне 
бөленген, «Құрмет белгісі» орденінің иегері Қазына Өзденбаеваны жаңа 
туындысының тұсаукесер рәсімімен құттықтап, ауданның «Құрмет гра
мотасын» және сыйсияпатын табыстады. 

Шарада Халықаралық «Алаш» сыйлығының иегері, ақын Қ.Жәленова, 
сонымен қатар ақынның өлеңдеріне арқау болған «Еңбек Қызыл Ту» 
орденінің иегері Г.Қуандықова және кітаптың баспадан шығуына 
демеушілік көрсеткен жеке кәсіпкер Б.Мырзағалиев, Қазақстан Журна
листер одағының мүшесі Р.Ералы сөз алып, жастық шағында алып тех
никаны тізгіндеп, ауданның сан салалы шаруашылығында табанды еңбек 
еткен Қ.Өзденбаеваның өмір жолынан естеліктер айтты. 

Кеште автордың сөзіне жазылған әндері, өлеңжырлары, толғауы, 
сатиралық туындылары орындалып, жырсүйер қауымның ыстық 
ықыласына бөленді.                                                                                       

Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы».

«Қызылорда облысының жастар одақтары» 
қоғамдық бірлестігі ұйымдастыруымен қала-
мызда бірқатар шаралар өтті. 

Алдымен облыстық «Жасыл ел» жастар жасағының 
кезекті «Сенің еңбегің, сенің ертеңің» атты кезекті еңбек 
маусымы ашылды. Облыстық жастар саясаты мәселелері 
басқармасының басшысы Еркебұлан Меңлібаев жастар
ды «Жасыл ел» еңбек жасағының 14ші еңбек маусымы 
ашылуымен құттықтады. Шараға аудан орталықтары мен 
қаламызда жұмыс жасайтын жастар мен ұйым белсенділері 
қатысты. 

– Елбасымыздың бастамасымен 2005 жылы құрылған 
«Жасыл ел» бағдарламасы аясында үстіміздегі жылы 1035 
жасты жұмыспен қамту жоспарлануда. Жұмыс  барысы 
мау сымтамыз айларында жүзеге асырылады. Туған елі
мізді көркейту жұмыстарына атсалысып, қызығушылық 
танытып жатқан жастар саны жыл сайын облысымызда ар
тып келеді, – деді «Жасыл ел» еңбек жасағының жетекшісі 
Серік Әбіл.

Одан соң «Студенттік жастардың еңбек жасақтары 
облыстық штабы» қоғамдық бірлестігінің мұрындық 
болуы мен қаланың сол жағалауында салынып жатқан 
құрылыс нысандарында еңбек ететін жасақ мүшелеріне 
де құрмет көрсетілді. Салтанатты жиында облыстық 
жастар саясаты мәселелері басқармасының басшысы 
Е.Меңлібаев пен құрылыс басқармасы басшысының орын
басары А.Нұрмағанбетов жастарға толағай табыс тілеп, сөз 
сөйледі.

– «Жас құрылысшылар» еңбек жасағы қаламызда 2014 
жылдан бастап жұмыс жасап келеді. Негізгі мақсат – жаста
рымызды еңбекке тарту. Бұл жастар үшін үлкен тәжірибе 
мектебі. Әрі олар нанын еңбекпен тауып, өз қатарларына 
үлгі болады. Биыл 350 жасты жұмыспен қамту көзделіп 
отыр, – деді «Жас құрылысшылар» еңбек жасағының 
жетекшісі Гүлден Тойман. 

Айта кету керек, «Ұлағат Ұландары» жастар қоғамдық 
бірлестігі «Педагогикалық жасақтардың қызметін ұйым
дастыру» әлеуметтік жобасы аясында «Жас дәуірдің 
түлегі міз»  атты жазғы маусымы да жұмыс жасауға дайын. 
Бірлестік төрағасы Медет Жорабектің айтуынша, жылдағы 
дәстүрге сәйкес «Ұлағат Ұландары» педагогикалық жасағы 
облысымызға қарасты жазғы тынығу лагерьлерінде педа
гогұйымдастырушы болып қызмет атқарады. Жасақ құ
рамы 25 жаспен қамтылып, жоба аясында бекітілгендей, 8 
жазғы тынығу лагерінде 40 тәлімгер төрт ауысым бойынша 
балалар демалысын қызықты етіп өткізуге жұмыс жасай
тын болады.

Ш.АЛТЫНБЕКҚЫЗЫ.

«КӨҢІЛ  ӘЙНЕГІНЕН» 
ТҮСКЕН  СӘУЛЕ...
Жуырда Жалағаш аудандық мәдениет үйінде Қазақстан 

Журналистер одағының мүшесі, «Алып ұшқан көңіл-ай»,  «Сүюсіз 
өмір жат маған»  кітаптарының авторы Қазына  Өзденбаеваның 
«Көңіл әйнегі» атты  кітабының тұсаукесер салтанаты өтті.

ЖАСТАР 
ЖАСАҚТАРЫ 
ЖҰМЫСҚА 
КІРІСТІ

Тарихтан сыр шертетін, сан ғасырлық құнды дүниенің 
киелі мекеніне айналған облыстық тарихи-өлкетану 
музейі Халықаралық музей күніне орай түрлі шаралар 
өткізіп, қала тұрғындарын тарихи жәді герлерге саяхат 
жасатты. Тарихқа үңілсек, бұл күн Халықаралық музейлер 
кеңесінің Мәскеу мен Ленинградта өткен конфе ренциядағы 
ұсыныстары негізінде 1978 жыл дан бері аталып өтіп 
келеді. 


