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♦ С а л т а н а т ♦ Тікелей  телекөпір

Нақты  тапсырма  
берілді

Мемлекеттік  қызметшілер  марапатталды
Жуырда мелмекеттік қызметшілер 

күніне орай аудандық мәдениет үйінде 
салтанатты жиын өтті. Онда аудан әкімінің 
орынбасары Нұрлан Ертас сөз сөйлеп:

басты тірегі – оның идеясы мен саясатын 
алға апарушы мемлекеттік қызметкер. 
Сондықтан ұлт мәртебесін көтеретін 
мемлекеттік қызметкер болу – мәртебелі 
міндет. Өйткені, мемлекеттік қызметші  
биліктің биік бейнесін, іскерлік қабілетін 
көрсетеді. Ауданның қарқынды дамуы 
сіздердің мамандану шеберліктеріңізге, 
тәжірибелеріңізге, ұмтылыс-жiгерлеріңізге 
тікелей байланысты. Аудан тұрғындарының 

әл-ауқатын арттыруға бағытталған мемле-
кеттік бағдарламаларды жүзеге асыру 
жауапкершілігі мемлекеттік қызметшілерге 
жүктеледі. 

Аудан әкімдігінде Алматы облысы  
әкімінің орынбасары Жақсылық Омардың 
төрағалығымен өткен кәмелетке толмаған-
дар ісі мен олардың құқығын қорғау 
жөніндегі комиссияның отырысына 
тікелей телекөпір арқылы аудан әкімінің 
орынбасары Дастан Шалтабаев және 
мекеме басшылары қатысты. 

Олай болса, ауызбірлігіміз бен 
ынтымағымыз жарассын, ортақ мақсаттар 
табысқа жеткізсін. 

Отбасыларыңызға амандық-саулық 
тілеймін, – деп құттықтады.

Жиын барысында аудан әкімінің 
орынбасары ауданның әлеуметтік-
экономикалық дамуына үлес қосып жүрген 
бір топ азаматтарды марапаттады.

Қазақстан Республикасының мемлекет-

тік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 
Алматы облысы бойынша департаменті 
төрағасының  «Құрмет грамотасымен» 
аудандық білім бөлімінің басшысы 
Ләйлаш Бәкірова, осы департамент 
төрағасының «Алғыс хатымен» аудан әкімі 
аппаратының басшысы Абзал Нұрпейісов, 
«Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік 
қызметшілерін кешенді аттестаттауда үздік 
нәтиже көрсеткені үшін аудан әкімінің 
«Құрмет грамотасымен» персоналды 
басқарудың бірыңғай қызметі бөлімінің 
басшысы Нарғыз Әбділдева марапатталды.

Сондай-ақ, мемлекеттік саясаттың 
дамуы мен қалыптасуына қосқан үлесі 
үшін ветеринария бөлімінің басшысы 
Данияр Балаев, персоналды басқарудың 
бірыңғай қызметі бөлімінің бас маманы 
Гүлнұр Үстенова, аудан әкімінің көмекшісі 
Медет Нұрмұхамедов, жалпы бөлімнің бас 
маманы Нұржан Дәуренбаев, мәдениет 
және тілдерді дамыту бөлімінің бас маманы 
Бану Аманқұлова, Қарғалы селолық 
округінің бас маманы Әлия Шадырова, жер 
қатынастары бөлімінің басшысы Алмас 
Әбдібаев, Қарақыстақ селолық округі 
әкімінің орынбасары Мәлік Қасымбаев 
аудан әкімінің «Құрмет грамотасына» ие 
болды. 

Е.ЕрКІН.

БЕрЕКЕ  ОтБАСЫНАН  БАСтАЛАДЫ
бөлім басшылары,  «Ұзынағаш» мүгедектер  
қоғамы»  қоғамдық  бірлестігінің  басшысы 
Гүлзат Асқарова, «Аудандық әйелдерді 
қолдау орталығы» қоғамдық бірлестігінің 
басшысы Галина Әлжанова қатысты.

әйелдерді сыйламау, былапыт сөйлеу, 
қорлап тиісу, кемсіту және тағы да басқа  
істер санының азаймауы. 

Біздің ұлттың әйелі төзімділігімен 
ерекшеленеді. Қандай қиыншылыққа тап 

Аудадық ішкі саясат бөлімінің 
ұйымдастыруымен аудандық  кітапханада 
«Үкіметтік емес ұйымдармен жұмыс істеу 
және әлеуметтік мәселелерді ашу» атты 
тақырыпта дөңгелек үстел отырысы өтті. 

Бұл іс-шараны аудандық ішкі 
саясат бөлімінің басшысы Айткүл 
Медеуова ұйымдастырды. Дөңгелек 
үстел отырысының  негізгі  мақсаты 
–   тұрмыстық жағдайларда орын алатын  
зорлық-зомбылықтың алдын алу, бас 
бостандығынан айыру орындарынан 
босатылған және пробация қызметінде 
есепте тұрған азаматтарға көмек көрсетіп, 
оңалту жұмыстарын жүргізу, мүмкіндігі 
шектеулі азаматтарға жәрдемдесіп, 
«Балаларды зорлық-зомбылықтың барлық 
түрінен әрі БАҚ, әлеуметтік желілер 
мен әлеуметтік жарнама арқылы келетін 
зиянды ақпараттардан қорғау жөніндегі 
мемлекеттік шаралар және халықтың 
жалпы ақпараттандырылуын арттыру», 
«Қарттар мен мүгедектерге дербес мекен 
ету орталықтарын ашу», «Мүмкіндігі 
шектеулі балаларға тәуліктің күндізгі 
уақытында болуға арналған шағын үйлер 
ашу» тақырыптарында ой-пікірлер  ортаға 
салынды. 

Дөңгелек үстелге Жамбыл ауданы «Нұр 
Отан» партиясы  филиалы  төрағасының  
орынбасары Жұмабек Шажабаев, селолық 
округ әкімдері,  мемлекеттік мекеме және 

 2005 жылғы  29  қарашада  ҚР 
Президентінің Жарлығында «Отбасы 
мүшесінің заңды құқықтары мен 
бостандықтарына қысым көрсететін, оның 
тәнін немесе жан дүниесін қинап, моральдық 
зиян келтіру, отбасының бір мүшесінің 
екінші мүшесіне кез келген қасақана көрсету 
іс-әрекеттері зорлық-зомбылық болып 
танылады» деп көрсетілген.

Өкінішке қарай, қазіргі уақытта қоғамда  
әйелдерге қатысты отбасылық зорлық-
зомбылық әрекеттері тыйылар емес. Оған 
айғақ – отбасы-тұрмыстық қарым-қатынаста 

болса да, қанша қысым, моральдық зардап 
шексе де кешіріммен қарайды. Отбасының 
бірлігін сақтайды. Сол себептен көп 
жағдайда отбасындағы қорлық пен 
кемсітушілікті сыртқа шығармауға 
тырысады. Осыны пайдаланған кейбір 
пасық жандар отбасындағы теріс іс-
әрекеттерін жалғастырып келеді.       

Біздің мемлекет – зайырлы мемлекет, 
сондықтан әр азаматтарымыз ар-ождан 
бостандығымен қамтамасыз етілуі керек. 

А.ҚОЙКЕЛОвА.

Комиссия отырысында кәмелетке 
толмағандар ісі жөніндегі мәселе 
бойынша жетім балалар мен ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балаларға 
арналған мекемелердің санын кезең-
кезеңмен қысқарту, баламалы нысандарды 
дамыту, «Балалар үйінсіз Жетісу» 
жобасының жүзеге асырылуы туралы 
облыстық білім басқармасының басшысы 
Ләззат Базарқұлова баяндама жасады. 

Облыс әкімінің орынбасары Жақсылық 
Омар комиссия жұмысын ширату 
қажеттігін, туындап отырған мәселелерге 
байланысты комиссия мүшелері тарапынан 
жанды ұсыныс берілмей отырғанын 
айтты. «Балаларға аяушылық білдіру 
аздық етеді, бізге нақты шаралар қажет. 
Әлеуметтік сауалнама жүргізіңіздер. 
Балалардың қандай мәселелері бар екенін 
анықтаңыздар. Бұл тәрбиеге де, оқытуға 
да байланысты. Алдымен балалардың 
пікіріне құлақ түріңіздер. «Балалар – 
біздің болашағымыз» деген нақылды 
жиі айтамыз, сол балаларға қажетті 
көмек пен қолдау көрсету, толыққанды 
әлеуметтендіруге қолайлы жағдай жасау – 
тікелей міндетіміз», – деді облыс әкімінің 
орынбасары.

Сонымен қатар жастар саясаты 
жөніндегі басқарманың жұмысы да сынға 
алынды. «Сіздердің басты мақсаттарыңыз 
– жұмыссыз жастармен жұмыс жүргізу. Ең 
алдымен соларға нақты қолдау көрсетіп, 
кәсіпті меңгеруіне, тұрақты жұмысқа 
орналасуына жәрдемдесу керек. Сіздер 
жастардың қанша пайызының арнайы 
білімі бар, білімі жоғы қанша, жұмыспен 
қамтылған ба, қамтылмаған ба – осының 
бәрін білгендеріңіз жөн. Жағдайға тұрақты 
талдау жасап, оның қорытындысы 
бойынша ұсыныс беріңіздер. Флешмобтар 
өткізу – біздің жұмыстың көрсеткіші емес, 
нақты шараларды жүзеге асыруымыз 
керек», – деп түйіндеді  Жақсылық Омар 
мырза. 

Жиынды қорытындылаған облыс 
әкімінің орынбасары комиссия 
мүшелеріне облыстың аудан, қалаларына 
шығып, әлеуметтік жетімдіктің алдын 
алу жұмысы бойынша ақпараттық-
түсіндіру жұмыстарын белсенді жүргізуді 
тапсырды. Сонымен қатар туындаған 
мәселелерді анықтау мақсатында жетім 
және ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған балалардың арасында әлеуметтік 
сауалнама жүргізу туралы тапсырма 
берілді.

Айткүл  МЕДЕуОвА,
ішкі саясат бөлімінің бастығы.

– Әрдайым елді-
гімізді, бірлігімізді 
көрсете білу, ауданның 
абыройын асқақтату – 
мемлекеттік қызметші 
ретіндегі басты 
борышымыз, қасиетті 
міндетіміз.

Оның қиындығы 
да қуанышы да мол. 
Сіздерге осынау 
абыройлы жолда  
табыс тілеймін. 
Мерекелеріңіз құтты 
болсын.

Әрбір өркениеттің 
өріне қадам басқан 
мемлекеттің ең

♦  Ұсыныс. Пікір. Проблема



2 1 шілде, 2017 жыл

«Туған  жер»   жобасы  туралы

ҰСЫНЫСҚА САЙ  
ҰМТЫЛЫС

Жамбыл ауданы әкімінің 2017 
жылы өткізген есептік кездесулерінде 
тұрғындардан 5 ұсыныс түскен. Оларды 
орындау бойынша арнайы іс-шаралар 
жоспары жасалып, бекітілген. 

Жуырда аудан әкімдігінің кіші 
мәжіліс залында телекөпір арқылы 
облыс әкімінің орынбасары Жақсылық 
Мұқашұлы Омаров қатысқан  селектрлік 
жиналыс өтті. Бұл жиналысқа аудан 
әкімінің орынбасары Дастан  Шалтабев, 
аудандық ішкі саясат бөлімінің 
басшысы Айткүл Медеуова, аудандық 
мәдениет бөлімінің басшысы Светлана 
Алтынбекова, аудандық кәсіпкерлік 
бөлімінің басшысы Марлен Жекебаев 
қатысты.

Селектрлік жиналыста Елбасының 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты мақаласы аясында облыс бойынша 
әр аудан өзінің атқарып жатқан 
бағдарламасы туралы айтып, баяндады.

Кезегінде аудан әкімінің орынбасары 
Дастан Тұрарбекұлы:  «Біздің ауданда 

«Нұр Отан» партиясы Жамбыл аудандық филиалының желілік кестесіне сәйкес 
«Бақытты отбасы – бақытты балалық шақ» партиялық жобасы аясында «Жан 
жылуы» атты қайырымдылық акциясына жетім,  жартылай жетім және аз қамтылған 
отбасыларынан шыққан балалар қатысты. Бұл игі  іске «Алтын алқа» иегері, партия 
ардагері Шырынбүбі Асубаева апамыз демеушілік көрсетті. Ол жартылай жетім  және аз 
қамтылған отбасыларынан шыққан балаларға ақ дастарханын жайып, өзін таныстырды. 
Ақ батасын беріп, баларға ертегі айтып, тәтті балмұздақ пен сыйлықтарын табыс етті.

раушан  АМАНҚұЛОвА,
«Нұр Отан»  партиясы  Жамбыл  аудандық филиалының  кеңесшісі.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агентігінің Алматы облысы бойынша департаменті мен «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының өзара әрекеттесуінің бірлескен іс-шаралар 
жоспарының 4 тармағын жүзеге асыру мақсатындағы пилоттық жоба аясында электрондық 
үкіметтің «egоv.kz» порталы арқылы ауыл тұрғындарына мемлекеттік қызмет алу бойынша 
кеңестер беру қарастырылған. Ауыл тұрғындарына қажетті кеңестер беру жергілікті ауылдық 
округтер әкімдері аппараттарындағы бекітілген мамандар арқылы жүзеге асырылады.

Аудан әкімдігі.

Қайырымдылық  көрсетті

Жамбыл ауданы бойынша Бозой  селолық округінің әкімдігіне кандидаттарды тіркеу 
туралы х А Б А р Л А М А

Жамбыл ауданы бойынша Мыңбаев   селолық округінің әкімдігіне кандидаттарды 
тіркеу туралы х А Б А р Л А М А

Аудан  тұрғындарының  назарына!

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламасына сәйкес «Туған жер» 
жобасы бойынша арнайы «Ақындар мен 
батырлар елі» атты жоспар құрылып, әр 
ауылдық округте кездесулер өтіп жатыр.  
Сондай-ақ, «Мейірім керуені», «Қамқор», 
«Қайырымдылық күні» акциялары 
облыстық жетім балалар үйіндегі 14 жетім 
баланы баспанамен қамту мақсатында 
аудан меценаттарын тарту жұмыстары 
жүргізілуде», – деді.

Жоғарыда аталған бағдарламаны 
жүзеге асыру барысында тұрмыс деңгейі 
төмен отбасыларынан шыққан балаларды 
жазғы демалыс лагерьлеріне жіберу 
үшін «Қызықты жаз – балалар үшін» 
деген акция ұйымдастырылып, 70 балаға 
жолдама сатып алынды. «Қазақстанның 
сакралды географиясы» бағыты бойынша 

2017 жылдың 5 айында 11 туристік нысан, 
6 туристік маршруттар жұмыс істейді. Осы 
маршрутта Үңгіртас ауылындағы үңгірлер 
мен Мәтібұлақ селолық округіндегі  
«Таңбалы» қорық-мұражайына, Қарғалы 
ауылындағы сарқырамаға, Бесмойнақ 
ауылындағы «Арасан-Қорасан» бұлағына,  
басқа да танымал орындарына экскурсия-
лар ұйымдастырылуда. Ағымдағы жылдың 
екінші жартысында Балқаш көлінің 
жағалауындағы Үлкен ауылында жобалық 
құны 7 млн. теңгелік «Якорь» демалыс 
орнын ашу жоспарлануда.

Латын әліпбиіне кезең-кезеңмен көшу 
бағыты бойынша да іс-шаралар жоспары 
дайындалып, бекітілді. Бұл орайда тоғыз 
кездесу өтті, – деді Дастан Шалтабаев.

Селектрлік мәжілісте облыс әкімінің 
орынбасары бірнеше аудан әкімдіктеріне 
сын-ескертпелер айтып, бағдарламаның 
алдағы уақытта өз дәрежесінде орындауын 
талап етті.

Елдар ЖАҚЫПБЕК.

№ Аты-жөні, тегі туған 
жылы Жұмыс орны Мекенжайы

1.
Башенов 
Бауыржан 
Жақыпбекұлы

10.12.1985 Қарғалы селолық округі 
әкімінің орынбасары 

Қарғалы ауылы, 
Геологическая  к-сі,                
№ 56/1 үй.

2. Малтабаров Ербол 
Сағымбекұлы 18.01.1976

Жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінің сектор меңгерушісі

Ұзынағаш  ауылы,  
Боранбаев  к-сі,  № 13. 

3. Сабыров Әнуар 
Жеңісбекұлы 08.07.1975 Ұзынағаш селолық округі 

әкімінің орынбасары

Ұзынағаш ауылы, 
Шөпбаев  к-сі, 
№ 14 үй.

№ Аты-жөні, тегі туған 
жылы Жұмыс орны Мекенжайы

1 Өтепова Зәмзагүл 
Қазиқызы 09.03.1968

Мыңбаев  селолық округінің 
әкімі аппаратының   бас 
маманы

Мыңбаев ауылы, 
Алтынсарин   к-сі, № 4 үй, 
15 пәтер.

2 Баяманов Данияр
Базарбайұлы 30.10.1978 Аудандық жер қатынастары 

бөлімінің  бас маманы
Ұзынағаш ауылы, Жамбыл 
к-сі,  № 5 “в” үй.

3 Әбдуали Дәурен 
Нұрмұханбетұлы 16.09.1987

Жамбыл ауданы «Нұр 
Отан» партиясы филиалы 
консультанты

Сарыбастау  ауылы, 
Школьная  к-сі, № 4  үй.

С.МӘНКЕЕвА,                                                                                                   
Жамбыл аудандық аумақтық  сайлау комиссиясының  хатшысы.

Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрінің 2015 
жылғы  6 мамырдағы № 4-3/421 
Бұйрығына сәйкес Жамбыл аудандық 
ауыл шаруашылығы бөлімі арқылы 
көрсетілетін мемлекеттік қызметтер:

Техникаңыз
талапқа  сай ма?
1. «Тракторлардың және олардың 

базасында жасалған өздігінен жүретін 
шассилер мен механизмдерді, 
өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, 
мелиоративтік және жол-құрылыс 
машиналары мен механизмдерін, 
сондай-ақ, жүріп өту мүмкіндігі жоғары 
арнайы машиналарды жүргізу құқығына 
куәлік беру»;

2. «Тракторлардың және олардың 
базасында жасалған өздігінен 
жүретін шассилер мен механизмдер, 
өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, 
мелиоративтік және жол-құрылыс 
машиналары мен механизмдер, сондай-
ақ, өтімділігі жоғары арнайы машиналар 
үшін тіркеу құжатын (түпнұсқасын) және 
мемлекеттік нөмірлік белгі беру»;

3. «Тракторларды және олардың 
базасында жасалған өздігінен жүретін 
шассилер мен механизмдерді, монтаж-
далған арнайы жабдығы бар тіркемелерді 
қоса алғанда, олардың тіркемелерінің, 
өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, 
мелиоративтік және жол-құрылыс 
машиналары мен механизмдерінің, 
сондай-ақ, жүріп өту мүмкіндігі 
жоғары арнайы машиналардың кепілін 
мемлекеттік тіркеу»;

4. «Тракторларды және олардың 
базасында жасалған өздігінен жүретін 
шассилер мен механизмдерді, монтаж-
далған арнайы жабдығы бар тіркемелерді 
қоса алғанда, олардың тіркемелерінің, 
өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, 
мелиоративтік және жол-құрылыс 
машиналары мен механизмдерін, сондай-
ақ, жүріп өту мүмкіндігі жоғары арнайы 
машиналарды жыл сайынғы мемлекеттік 
техникалық байқаудан өткізу».

Жамбыл аудандық ауыл шаруа-
шылығы бөлімінің мекенжайы: 
ұзынағаш ауылы, Қараш батыр 

көшесі, 117 үй,  тел. 2-17-76.

Д.БОтАЕв,
аудандық ауыл шаруашылығы 

бөлімінің бас маманы. 

Маусым айының ортасында  Қаскелең қаласындағы «Қарасай батыр» спорт сарайында 64 
шаршыдағы халықаралық дойбыдан облыстың жекелей біріншілігі өтті. Тартысты бәсекенің  
қорытындысында жерлесіміз, аудан әкімдігінің қызметкері Шәріпбек Уағызов облыс чемпионы 
атанып, екінші орынды сарқандық Дәуренбек Уанов, үшінші орынды талдықорғандық 
Геннадий  Гордеев иеленді.

Жарыс жеңімпаздары Алматы облысының дене шынықтыру және спорт басқармасының 
арнаулы дипломдарымен және естелік медальдармен марапатталды. 

Жерлесіміз мұның алдында Талдықорған қаласында орыс дойбысынан өткен облыстық 
жекелей біріншілікте де топ жарған еді.

Е.ҚАртАҢБАЕв,
аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы.

   Екі  мəрте  чемпион  атанды

Биылғы шілденің 1-не дейін осы   
ұсыныстардың 4-уі орындалды. 

Мәселен, Ақсеңгір ауылына 450 
орындық жаңа мектеп салуға  1 млрд. 
355 млн. 174 мың теңге бөлінді. Жобалау-
сметалық құжаттары дайындалып, 
мемлекеттік сараптама нәтижесі алынды. 
Қазір құрылыс жұмыстары қарқынды  
жүргізілуде. Мердігері – «Іргетас 
Құрылыс-2» ЖШС. Бұл нысандағы жұмыс 
ақпан айында  басталған, тамыз айының 
соңында аяқталмақшы. 

Қарғалы ауылына 600 орындық жаңа 
мектеп салуға  1 млрд. 591 млн. 305 
мың теңге бөлінді. Жобалау-сметалық 
құжаттары дайындалып, мемлекеттік 
сараптама нәтижесі алынды. Құрылыс 
жұмыстары жүргізілуде. Мердігері 
– «Мирас» құрылыс компаниясы» 
ЖШС. Ондағы құрылыс жұмыстары да 
ақпан айында басталған, тамыз айында 
аяқталмақ. 

Ұзынағаш ауылына 1200 орындық  
жаңа мектеп салуға  1 млрд. 924 млн. 839 
мың теңге бөлінді. Жобалау-сметалық 
құжаттары дайындалып, мемлекеттік 
сараптама нәтижесі алынды. Құрылыс 
жұмыстары жүргізілуде. Мердігері – 
«Риголит» ЖШС. Ақпан айында басталған 
қарқынды жұмыстардың нәтижесі 
ойдағыдай. Жаңа оқу жылына дейін білім 
ордасының құрылысы толық аяқталып, 
пайдалануға берілмек. 

Мыңбаев ауылының мәдениет үйін 
күрделі жөндеуден өткізуге 237 млн.   теңге 
бөлінді. Жобалау-сметалық құжаттары 
дайындалып, мемлекеттік сараптама 
нәтижесі алынды. Құрылыс жұмыстары 
жүргізілуде. Мердігері – «Сенім-Құрылыс» 
ЖШС. Мұндағы жұмыстар маусым айында 
басталды, биылғы қазан айында аяқталады 
деп күтілуде.  

Шиен ауылының ауыз су жүйесін 
күрделі жөндеуден өткізуге  143 млн.   767 
мың теңге бөлінді. Жобалау-сметалық 
құжаттары дайындалып, мемлекеттік 
сараптама нәтижесі алынды. Құрылыс 
жұмыстары жүргізілуде. Мердігері – 
«ПМК-7К» ЖШС. Тиянақты жұмыс мамыр 
айында басталған. 2017 жылғы  қыркүйек 
айында ауыз су жүйесі іске қосылмақшы.

Абзал  НұрПЕЙІСОв,
аудан әкімі аппаратының басшысы.

 «Азаматтық бастамаларды 
қолдау орталығы» ҚҚ «ИНМИР» 
КЕАҚ тапсырысы бойынша Алматы 
облысының аудандарында «Жергілікті 
өзін-өзі басқару және жергілікті 
азаматтық қоғам институттарын 
дамыту арқылы азаматтардың шешім 
қабылдауға қатысу мүмкіндіктерін 
кеңейту» жобасын жүзеге асыру 
басталғанын хабарлайды.

Қазақстан аумағында жобаны 
ҚҚ “КАМЕДА” жүзеге асырады. 
ҚҚ “ИНМИР” ресурстық орталығы  
Алматы облысы бойынша 8 ауданда 
жобаны жүзеге асыруға серіктес болып 
табылады.

Жобаның мақсаты –  шағын 
қалалар мен ауылдық жерлерде бар 
ресурстық орталықтардың әлеуетін 
нығайту арқылы, шағын қалалар мен 
ауылдардың деңгейінде жергілікті өзін-
өзі басқаруды дамыту. Жоба аясында 
ауылдық ресурстық орталықтар мен 
Алматы облысының ауылдық ҮЕҰ-
дары үшін тренингтер, вебинарлар 
өткізу және кеңес жүргізу жоспарланып 
отыр.

ҮЕҰ-дың барлық мүшелерін 
жобаға қатысуға шақырамыз. Жобаға 
байланысты барлық сұрақтар 
бойынша бізге мына нөмір бойынша 
хабарласыңыз: +7 (727) 293 7471 немесе 
электрондық пошта inidi.pf@gmail.com.

Аудандық ішкі саясат бөлімі. 

Жобаға  қатысуға  шақырамыз
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Жамбыл аудандық мәслихатының 2017 жылғы «__» __________ «Жамбыл ауданында әлеуметтік көмек 

көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін 
айқындаудың Қағидаларын бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»                          

№__ шешіміне қосымша 
Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген 

санаттарының тізбесін айқындаудың Қағидалары
1. Осы әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін 

белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген 
санаттарының тізбесін айқындаудың Қағидалары (бұдан әрі - 
Қағидалар) «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемле-
кеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 
қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына, «Әлеуметтік 
көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж 
азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың 
үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республика-
сы Үкіметінің 2013 жылғы 21 мамырдағы № 504 қаулысына, 
«Облыстық бюджеттердің, Астана және Алматы қалалары 
бюджеттерінің    2017 жылға арналған республикалық бюд-
жеттен «Өрлеу» жобасы бойынша шартты ақшалай көмекті 
ендіруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді пай-
далану қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республи-
касы Үкіметінің 2017 жылғы 13 ақпандағы № 52 қаулысына 
сәйкес әзірленді және әлеуметтік көмек көрсетудің, оның 
мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекеле-
ген санаттарының тізбесін айқындаудың тәртібін белгілейді. 

1. Жалпы ережелер
2. Осы Қағидаларда пайдаланылатын негізгі терминдер 

мен ұғымдар:
1) арнайы комиссия - өмірлік қиын жағдайдың туындауы-

на байланысты әлеуметтік көмек көрсетуге үміткер адамның 
(отбасының) өтінішін қарау бойынша республикалық маңызы 
бар қала, астана, аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің 
шешімімен құрылатын комиссия;

2) ассистенттер - шартты ақшалай көмек алу үшін кент, 
ауыл, ауылдық округ әкіміне (бұдан әрі - ауылдық округ әкімі) 
өтініш білдірген үміткермен консультациялар, әңгімелесу 
өткізу, отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік 
келісімшартын іске асыру кезеңінде адамды (отбасын) 
сүйемелдеу, атқарылған жұмыс туралы мониторинг жүргізу 
және есеп жасау үшін уәкілетті орган шарт негізінде тартатын 
адамдар;

3) атаулы күндер - жалпы халықтық тарихи, рухани, 
мәдени маңызы бар және Қазақстан Республикасы тарихының 
барысына ықпал еткен оқиғалар;

4) әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультанттар - шартты 
ақшалай көмек алу үшін уәкілетті органға өтініш білдірген 
үміткермен консультациялар, әңгімелесу өткізу, отбасының 
белсенділігін арттырудың әлеуметтік келісімшартын іске асы-
ру кезеңінде адамды (отбасын) сүйемелдеу, атқарылған жұмыс 
туралы мониторинг жүргізу және есеп жасау үшін уәкілетті 
орган шарт негізінде тартатын, халықты әлеуметтік қорғау ор-
гандары мен ұйымдарының және өзге де ұйымдардың  маман-
дарымен өзара іс-қимыл жасайтын адамдар;

5) әлеуметтік келісімшарт - бір жағынан, жұмыспен 
қамтуға жәрдемдесудің мемлекеттік шараларына қатысатын 
Қазақстан Республикасының жұмыссыз, өз бетінше жұмыспен 
қамтылған және табысы аз азаматтары мен оралмандар 
қатарындағы жеке тұлға және екінші жағынан, халықты 
жұмыспен қамту орталығының арасындағы тараптардың 
құқықтары мен міндеттерін айқындайтын келісім;

6) ең төмен күнкөріс деңгейі - Алматы облысының 
статистикалық органдар есептейтін мөлшері бойынша ең 
төмен тұтыну себетінің құнына тең, бір адамға қажетті ең 
төмен ақшалай кіріс;

7) жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шаралары 
- өз бетінше жұмыспен қамтылған, жұмыссыз және табысы 
аз халық қатарындағы Қазақстан Республикасының азамат-
тары мен оралмандарды мемлекеттік қолдаудың Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мемле-
кет жүзеге асыратын шаралары;

8) мереке күндері - Қазақстан Республикасының ұлттық 
және мемлекеттік мереке күндері;

9) отбасына көмектің жеке жоспары (бұдан әрі - жеке 
жоспар) - уәкілетті орган үміткермен бірлесіп әзірлеген 
жұмыспен қамтуға жәрдемдесу және (немесе) әлеуметтік 
бейімдеу жөніндегі іс-шаралар кешені;

10) отбасының (азаматтың) жан басына шаққандағы 
орташа табысы - отбасының жиынтық табысының айына 
отбасының әрбір мүшесіне келетін үлесі;

11) отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік 
келісімшарты - «Өрлеу» жобасына қатысу үшін отбасы аты-
нан әрекет ететін еңбекке қабілетті жеке тұлға мен уәкілетті 
орган арасындағы тараптардың құқықтары мен міндеттерін 
айқындайтын келісім;

12) өмірлік қиын жағдай - азаматтың тыныс-тіршілігін 
объективті түрде бұзатын, ол оны өз бетінше еңсере алмайтын 
ахуал;

13) «Өрлеу» жобасы - отбасының (адамның) еңбекке 
қабілетті мүшелерінің жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің мем-
лекеттік шараларына қатысуы және қажет болған жағдайда, 
еңбекке қабілеттілерін қоса алғанда, отбасы мүшелерінің 
(адамның), әлеуметтік бейімделуден өтуі шартымен отбасына 
(адамға) шартты ақшалай көмек беру бағдарламасы;

14) уәкiлеттi орган - жергiлiктi бюджет есебiнен 
қаржыландырылатын, әлеуметтiк көмек көрсетудi жүзеге 
асыратын республикалық маңызы бар қаланың, астананың, 
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), қаладағы ауданның 
халықты әлеуметтiк қорғау саласындағы атқарушы органы;

15) учаскелік комиссия - әлеуметтік көмек алуға 
өтініш білдірген адамдардың (отбасылардың) материалдық 
жағдайына тексеру жүргізу және қорытындылар дайындау 
үшін тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік әкімдерінің шешімімен 
құрылатын комиссия;

16) шартты ақшалай көмек (бұдан әрі - ШАК) - отбасының 
белсенділігін арттырудың әлеуметтік келісімшартының талап-
тары бойынша жан басына шаққандағы орташа айлық табы-
сы ең төмен күнкөріс деңгейінің 60 пайызынан төмен жеке 
тұлғаларға немесе отбасыларға мемлекет беретін ақшалай 
нысандағы төлем;

17) шекті шама - әлеуметтік көмектің бекітілген ең 
жоғары мөлшері.

3. Осы Қағидалардың мақсаттары үшін әлеуметтік көмек 
ретінде жергілікті атқарушы орган мұқтаж азаматтардың же-
келеген санаттарына (бұдан әрі - алушылар) өмірлік қиын 
жағдай туындаған жағдайда, сондай-ақ атаулы күндер мен 
мереке күндеріне ақшалай немесе заттай нысанда көрсететін 
көмек түсініледі.

4. «Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен 
мүгедектеріне және соларға теңестірілген адамдарға берілетін 

жеңілдіктер мен оларды әлеуметтік қорғау туралы» 1995 жылғы 
28 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының  20-бабында 
және «Қазақстан Республикасында мүгедектерді әлеуметтік 
қорғау туралы» 2005 жылғы 13 сәуірдегі  Қазақстан Республи-
касы Заңының 16-бабында көрсетілген адамдарға әлеуметтік 
көмек осы Қағидаларда көзделген тәртіппен көрсетіледі. 

5. Әлеуметтік көмек бір рет және (немесе) мерзімді (ай 
сайын, тоқсан сайын, жартыжылдықта 1 рет) көрсетіледі. 

6. Біржолғы әлеуметтік көмек көрсету үшін атаулы күндер 
мен мереке күндердің тізбесі:

1) 15 ақпан - Ауғанстаннан кеңес әскерін шығарған күні;
2) 26 сәуір - Чернобыль апатының күні;
3) 9 мамыр - Жеңіс күні.
2. Әлеуметтік көмек алушылар санаттарының тізбесін 

айқындау және әлеуметтік көмектің мөлшерлерін белгілеу 
тәртібі

7. Әлеуметтік көмек алушылардың санатының тізбесі 
және шекті мөлшерлері:

1) Ұлы Отан соғысының  қатысушылары мен мүгедектері 
- 76 айлық есептік көрсеткіш;

2) жеңілдіктер мен кепілдіктер жағынан Ұлы Отан 
соғысының қатысушыларына теңестірілген адамдар - 26 айлық 
есептік көрсеткіш;

3) жеңілдіктер мен кепілдіктер жағынан Ұлы Отан 
соғысының мүгедектеріне теңестірілген адамдар - 26 айлық 
есептік көрсеткіш;

4) жеңілдіктер мен кепілдіктер жағынан Ұлы Отан 
соғысының қатысушыларына теңестірілген адамдардың басқа 
да санаттары - 26 айлық есептік көрсеткіш;

5) әлеуметтік мәні бар аурулармен ауыратын азаматтар - 5 
айлық есептік көрсеткіш; 

6) Қазақстан Республикасының жоғары, техникалық 
және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының 
күндізгі бөлімдерінде оқитын жетім балалар және ата-
анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға табыстарын 
есепке алмай, құрамында оқитын балалары бар аз қамтылған 
отбасыларға, әлеуметтік көмек тағайындауға жүгінген, жан ба-
сына шаққандағы орташа табысы өтініш жасалған тоқсанның 
алдындағы облыс бойынша белгіленген ең төмен күнкөріс 
деңгейінің шамасынан аспаған жағдайда 500 айлық есептік 
көрсеткішке дейін, бюджетте көзделген ағымдағы қаржы жы-
лына арналған қаражат шегінде; 

7) табиғи зілзаланың немесе өрттің салдарынан азаматқа 
(отбасына) не оның мүлкіне зиян келтірілгенде - отбасына 200 
айлық есептік көрсеткіш.

Бюджетте көзделген ағымдағы қаржы жылына арналған 
қаражат шегінде, 3-айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде  Ұлы 
Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне, табыста-
рын есепке алмай, ай сайынғы әлеуметтік көмек көрсетіледі. 

Азаматтарды өмірлік қиын жағдай туындаған кезде 
мұқтаждар санатына жатқызу үшін мыналар негіздеме болып 
табылады: 

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
негіздемелер; 

2) табиғи зілзаланың немесе өрттің салдарынан азаматқа 
(отбасына) не оның мүлкіне зиян келтіру не әлеуметтік мәні 
бар аурулардың болуы; 

3) облыс бойынша ең төмен күнкөріс деңгейіне бір еселік 
қатынас шектен аспайтын жан басына шаққандағы орташа 
табыстың болуы.

Арнайы комиссия әлеуметтік көмек көрсету қажеттілігі 
туралы қорытынды шығарған кезде әлеуметтік көмек алушы-
лар санатының тізбесін басшылыққа алады.

8. Алушылардың жекелеген санаттары үшін атаулы 
күндер мен мереке күндеріне әлеуметтік көмектің мөлшері 
Алматы облысының жергілікті атқарушы органның келісімі 
бойынша бірыңғай мөлшерде белгіленеді.

9. Әрбір жекелеген жағдайда көрсетілетін әлеуметтік 
көмек мөлшерін арнайы комиссия айқындайды және оны 
әлеуметтік көмек көрсету қажеттілігі туралы қорытындыда 
көрсетеді.

10. ШАК еңбекке қабілетті отбасы мүшелерінің (адамның) 
жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің мемлекеттік шараларына 
қатысуы және қажет болған жағдайда отбасы мүшелерінің 
(адамның) әлеуметтік бейімделуден өтуі шартымен отбасына 
(адамға) беріледі. 

Отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік келісім-
шарты қолданылатын және ШАК төленетін кезеңде атаулы 
әлеуметтік көмек төлеу тоқтатылады.

Отбасының әрбір мүшесіне (адамға) арналған ШАК 
мөлшері отбасының (адамның) жан басына шаққандағы та-
бысы мен облыстарда (республикалық маңызы бар қалада, 
астанада) белгіленген ең төмен күнкөріс деңгейінің 60 пайызы 
арасындағы айырма ретінде айқындалады.

11. Жан басына шаққандағы орташа табыс ШАК 
тағайындауға өтініш білдірген айдың алдындағы үш айда 
алынған жиынтық табысты отбасы мүшелерінің санына және 
үш айға бөлу арқылы есептеледі және отбасының белсенділігін 
арттырудың әлеуметтік келісімшарты қолданылатын мерзім 
ішінде қайта қаралмайды.

Отбасының құрамы өзгерген жағдайда, ШАК мөлшері 
көрсетілген мән-жайлар басталған кезден бастап, бірақ оны 
тағайындаған кезден кейін ғана қайта есептеледі.

ШАК-тың біржолғы сомасы бұрынғы қарыздарды 
өтеуге, жылжымайтын тұрғын мүлік сатып алуға арналған 
шығындардан басқа, отбасының белсенділігін арттырудың 
әлеуметтік келісімшарты бойынша міндеттерді орындауға 
байланысты іс-шараларға ғана, оның ішінде жеке қосалқы 
шаруашылықты дамытуға (үй малын, құсын және т.б. сатып 
алу), жеке кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыруға пайдаланылуға 
тиіс.

3. Әлеуметтік көмек көрсету тәртібі
12. Атаулы күндер мен мереке күндеріне әлеуметтік көмек 

алушылардан өтініштер талап етілмей, уәкілетті ұйым не өзге 
де ұйымдардың ұсынымы бойынша жергілікті атқарушы орган 
бекітетін тізім бойынша көрсетіледі.

13. Өмірлік қиын жағдай туындаған кезде әлеуметтік 
көмек алу үшін өтініш беруші өзінің немесе отбасының атынан 
уәкілетті органға немесе ауылдық округтің әкіміне өтінішке 
қоса мынадай құжаттарды ұсынады:

1) жеке басын куәландыратын құжатты;
2) тұрақты тұрғылықты жері бойынша тіркелгенін  рас-

тайтын құжатты;

3) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 
21 мамырдағы «Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның 
мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекеле-
ген санаттарының тізбесін айқындаудың үлгілік қағидаларын 
бекіту туралы» (бұдан әрі - Үлгілік қағида) № 504 қаулысының        
1-қосымшасына сәйкес адамның (отбасының) құрамы туралы 
мәліметтерді; 

4) адамның (отбасы мүшелерінің) табыстары туралы 
мәліметтерді; 

5) өмірлік қиын жағдайдың туындағанын растайтын 
құжатты және/немесе актіні. 

Табиғи зілзаланың немесе өрттің салдарынан өмірлік 
қиын жағдай туындаған кезде әлеуметтік көмекке өтініш біл-
діру мерзімі - үш ай. 

14. Құжаттар салыстырып тексеру үшін түпнұсқаларда 
және көшірмелерде ұсынылады, содан кейін құжаттардың 
түпнұсқалары өтініш берушіге қайтарылады.

15. Өмірлік қиын жағдай туындаған кезде әлеуметтік 
көмек көрсетуге өтініш келіп түскен кезде уәкілетті орган неме-
се ауылдық округ әкімі бір жұмыс күні ішінде өтініш берушінің 
құжаттарын адамның (отбасының) материалдық жағдайына 
тексеру жүргізу үшін учаскелік комиссияға жібереді. 

16. Учаскелік комиссия құжаттарды алған күннен бастап 
екі жұмыс күні ішінде өтініш берушіге тексеру жүргізеді, оның 
нәтижелері бойынша Үлгілік қағиданың 2, 3-қосымшаларына 
сәйкес нысандар бойынша адамның (отбасының) материалдық 
жағдайы туралы акті жасайды, адамның (отбасының) 
әлеуметтік көмекке мұқтаждығы туралы қорытынды дайын-
дайды және оларды уәкілетті органға немесе ауылдық округ 
әкіміне жібереді.

Ауылдық округ әкімі учаскелік комиссияның актісі мен 
қорытындысын алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде 
оларды қоса берілген құжаттармен уәкілетті органға жібереді. 

17. Әлеуметтік көмек көрсету үшін құжаттар жетіспе-
ген жағдайда уәкілетті орган  әлеуметтік көмек көрсетуге 
ұсынылған құжаттарды қарау үшін қажетті мәліметтерді тиісті 
органдардан сұратады. 

18. Өтініш берушінің қажетті құжаттарды олардың 
бүлінуіне, жоғалуына байланысты ұсынуға мүмкіндігі 
болмаған жағдайда уәкілетті орган тиісті мәліметтерді 
қамтитын өзге уәкілетті органдар мен ұйымдардың дерек-
тері негізінде әлеуметтік көмек тағайындау туралы шешім 
қабылдайды. 

19. Уәкілетті орган учаскелік комиссиядан немесе ауылдық 
округ әкімінен құжаттар келіп түскен күннен бастап бір жұмыс 
күні ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
адамның (отбасының) жан басына шаққандағы орташа табы-
сын есептеуді жүргізеді және құжаттардың толық пакетін ар-
найы комиссияның қарауына ұсынады. 

20. Арнайы комиссия құжаттар келіп түскен күннен бас-
тап екі жұмыс күні ішінде әлеуметтік көмек көрсету қажеттілігі 
туралы қорытынды шығарады, оң қорытынды болған кезде 
әлеуметтік көмектің мөлшерін көрсетеді. 

21. Уәкілетті орган өтініш берушінің әлеуметтік көмек 
алуға қажетті құжаттарын тіркеген күннен бастап сегіз жұмыс 
күні ішінде қабылданған құжаттар мен арнайы комиссияның 
әлеуметтік көмек көрсету қажеттілігі туралы қорытындысының 
негізінде әлеуметтік көмек көрсету не көрсетуден бас тарту ту-
ралы шешім қабылдайды. 

Осы Қағиданың 17 және 18-тармақтарында көрсетілген 
жағдайларда уәкілетті орган өтініш берушіден немесе ауылдық 
округ әкімінен құжаттарды қабылдаған күннен бастап жиырма 
жұмыс күні ішінде әлеуметтік көмек көрсету не көрсетуден бас 
тарту туралы шешім қабылдайды. 

22. Уәкілетті орган шешім қабылдаған күннен бастап үш 
жұмыс күні ішінде қабылданған шешім туралы (бас тартқан 
жағдайда - негіздемесін көрсете отырып) өтініш берушіні жаз-
баша хабардар етеді. 

23. Белгіленген негіздемелердің біреуі бойын-
ша әлеуметтік көмек күнтізбелік бір жыл ішінде қайта 
көрсетілмейді.

24. Әлеуметтік көмек көрсетуден бас тарту:
1) өтініш беруші ұсынған мәліметтердің дәйексіздігі 

анықталған;
2) өтініш беруші адамның (отбасының) материалдық 

жағдайына тексеру жүргізуден бас тартқан, жалтарған;
3) адамның (отбасының) жан басына шаққандағы орташа 

табысы әлеуметтік көмек көрсету үшін жергілікті өкілді орган-
дар белгілеген шектен артқан жағдайларда жүзеге асырылады.

25. Әлеуметтік көмек ұсынуға шығыстарды 
қаржыландыру жергілікті бюджетте көзделген ағымдағы 
қаржы жылына арналған қаражат шегінде жүзеге асырылады.

26. Үміткер «Өрлеу» жобасына қатысу үшін жеке өзінің 
немесе отбасының атынан тұрғылықты жері бойынша уәкілетті 
органға немесе ол болмаған жағдайда ауылдық округ әкіміне 
өтініш береді.

Уәкілетті орган, ауылдық округ әкімі не ассистент үміткер 
өтініш білдірген күні оған «Өрлеу» жобасына қатысу шартта-
ры туралы консультация береді. Үміткер «Өрлеу» жобасына 
қатысуға келісім берген жағдайда уәкілетті орган, ауылдық 
округ әкімі не ассистент әңгімелесу жүргізеді.

Әңгімелесу жүргізу кезінде:
1) ШАК алу негіздемесі;
2) жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің мемлекеттік шарала-

рына мұқтаждығы; 
3) Жеке мұқтаждықтарын ескере отырып, отба-

сы мүшелеріне олардың әлеуметтік бейімделу шаралары 
айқындалады. 

Әңгімелесу нәтижелері бойынша «Өрлеу» жобасына 
қатысуға арналған құжаттар нысандарын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік 
даму министрінің 2016 жылғы 17 мамырдағы № 385 
бұйрығымен (бұдан әрі - Бұйрық) бекітілген нысан бойынша 
әңгімелесу парағы ресімделеді.  

Әңгімелесу парағына қол қойған үміткер «Өрлеу» жоба-
сына қатысуға өтініш пен Бұйрықпен бекітілген нысандарға 
сәйкес отбасылық және материалдық жағдайы туралы сауална-
ма толтырады, оған мынадай құжаттарды қоса береді: 

1) жеке басын куәландыратын құжат;
2) Бұйрықпен бекітілген нысан бойынша отбасы құрамы 

туралы мәліметтер; 
3) отбасы мүшесіне қамқоршылықтың (қорғаншылықтың) 

белгіленгенін растайтын құжат (қажет болған жағдайда);
4) тұрақты тұрғылықты жері бойынша тіркелгенін рас-

тайтын құжат немесе мекенжай анықтамасы немесе ауылдық 
округ әкімінің анықтамасы;

5) Бұйрықпен бекітілген нысан бойынша жеке қосалқы 
шаруашылығының болуы туралы мәліметтер.

27. Уәкілетті орган немесе ауылдық округ әкімі 
құжаттарды алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде іс 
макетін қалыптастырады және «Өрлеу» жобасына қатысуға 

үміткер өтініш берушінің материалдық жағдайын     зерттеп-
қарауды жүргізу үшін учаскелік комиссияларға береді.

28. Учаскелік комиссиялар құжаттар келіп түскен күннен 
бастап үш жұмыс күні ішінде өтініш берушінің материалдық 
жағдайын зерттеп-қарауды жүргізеді, Бұйрықпен бекітілген 
нысандар бойынша зерттеп-қарау актісін және учаскелік 
комиссия қорытындысын жасайды және учаскелік комис-
сия қорытындысын уәкілетті органға немесе ауылдық округ 
әкіміне береді.  

Ауылдық округ әкімі өтініш берушілердің құжаттарын 
учаскелік комиссияның қорытындысымен қоса, олар 
қабылданған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей 
уәкілетті органға береді.

29. Уәкілетті орган:
1) ауылдық округ әкімінен немесе учаскелік комис-

сиядан құжаттарды алғаннан кейін бір жұмыс күні ішінде 
өтініш беруші ұсынған өтініштің, құжаттардың электрондық 
көшірмелері бар өтініш берушінің электрондық іс макетін 
қалыптастырады, отбасының әрбір мүшесіне ШАК-тың 
айлық мөлшерін айқындайды; 

2) ШАК-ке құқығы айқындалғаннан кейін бір жұмыс күні 
ішінде өз бетінше жұмыспен қамтылғандар, жұмыссыздар 
санатына жатқызылған өтініш берушіні және (немесе) отба-
сы мүшелерін, осы Қағидалардың 32-тармағында көзделген 
жағдайларды және бірінші, екінші топ мүгедектерін, білім 
алушыларды, студенттерді, тыңдаушыларды, курсанттарды 
және күндізгі оқу нысанындағы магистранттарды қоспағанда, 
«Халықты жұмыспен қамту туралы» 2016 жылғы 6 сәуірдегі 
Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жұмыспен 
қамтуға жәрдемдесудің мемлекеттік шараларына қатысуға 
әлеуметтік келісімшарт жасасу үшін жұмыспен қамту 
орталығына жібереді не жергілікті бюджет қаражаты есебінен 
іске асырылатын жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің өзге де 
шараларына жолдама береді. 

Бұл ретте, уәкілетті орган жіберілген адамдардың 
тізімін жұмыспен қамту орталығына береді. Жұмыспен 
қамту орталығы үміткерлердің тізімін алған күннен бастап 
үш жұмыс күнінен кешіктірмей олармен әлеуметтік келісім-
шарттар жасасады және әлеуметтік келісімшарттардың 
көшірмелерін уәкілетті органға жібереді;

3) әлеуметтік келісімшарттардың көшірмелерін алғаннан 
кейін екі жұмыс күні ішінде өтініш берушіні және (немесе) 
оның отбасы мүшелерін Бұйрықпен бекітілеген нысандарға 
сәйкес жеке жоспарды әзірлеу және отбасының белсен-
ділігін арттырудың әлеуметтік келісімшартын жасасу үшін 
шақырады; 

4) отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік 
келісімшартын жасасу күні нысаны Бұйрықпен бекітілген 
тағайындау (ШАК тағайындаудан бас тарту) туралы шешім 
қабылдайды және ШАК тағайындаудан бас тарту туралы 
шешім қабылданған жағдайда, өтініш берушіге Бұйрықпен 
бекітілген нысан бойынша бас тарту туралы (себептерін 
көрсете отырып) хабарлама жібереді.

30. Жұмыспен қамтуға жәрдемдесу және әлеуметтік 
бейімдеу жөніндегі іс-шараларды қамтитын (отбасында осын-
дай бейімделуге мұқтаж адам болған жағдайда) жеке жоспар 
өтініш берушімен және оның отбасы мүшелерімен бір-
лесіп әзірленеді және отбасының белсенділігін арттырудың 
әлеуметтік келісімшартына қосымша болып табылады.

31. Отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік 
келісімшарты жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің мемлекет-
тік шараларына қатысу жөніндегі міндеттемелерді, сондай-
ақ скринингтік қарап тексерулерден өту, әлеуметтік маңызы 
бар аурулар (маскүнемдік, нашақорлық, туберкулез) болған 
кезде емделуге бейімділігі, жүктіліктің он екі аптасына дейін 
әйелдер консультациясына тіркеуге қою және жүктіліктің 
барлық кезеңінде қадағалауда болу жөніндегі міндеттемелер-
ді қамтиды.  

Отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік 
келісімшарты алты айға, отбасы мүшелерінің әлеуметтік 
бейімделуін ұзарту қажет болған және (немесе) отбасының 
еңбекке қабілетті мүшелері кәсіптік оқуын аяқтамаған 
және (немесе) жастар практикасынан өткен және (неме-
се) әлеуметтік жұмыс орындарында жұмыспен қамтылған 
жағдайда, оны қосымша алты айға дейін ұзарту мүмкіндігімен 
жасалады. 

Отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік 
келісімшарты ұзартылған жағдайда, ШАК мөлшері қайта 
қаралмайды.

Отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік 
келісімшарты екі данада жасалады, оның біреуі өтініш бе-
рушіге нысаны Бұйрықпен бекітілген тіркеу журналына қол 
қойғызып беріледі, екіншісі уәкілетті органда сақталады.

32. Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің мемлекеттік ша-
раларына қатысу мынадай жағдайларда:

1) стационарлық, амбулаториялық (санаторийлік) ем-
делу (тиісті медициналық ұйымдардан растайтын құжаттар 
ұсынылған кезде) кезеңіне; 

2) отбасында жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің мем-
лекеттік шараларына қатысатын басқа да еңбекке қабілетті 
мүшелер болған кезде отбасының еңбекке қабілетті мүшесі 
жеті жасқа дейінгі баланы, мүгедек баланы, бірінші неме-
се екінші топтағы мүгедекті, өзге адамның күтіміне және 
көмегіне мұқтаж қарттарға күтім жасауды жүзеге асыруды 
қоспағанда, отбасының еңбекке қабілетті мүшелеріне ШАК 
алу үшін міндетті шарт болып табылады.

33. Уәкілетті орган ШАК тағайындау туралы 
шешімдердің негізінде алушыға ШАК төлеуді жүзеге асыра-
ды.

4. Көрсетілетін әлеуметтік көмекті тоқтату және қайтару 
үшін негіздемелер

34. Әлеуметтік көмек:
1) алушы қайтыс болған;
2) алушы тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің шегінен 

тыс тұрақты тұруға кеткен;
3) алушыны мемлекеттік медициналық-әлеуметтік меке-

мелерге тұруға жіберген; 
4) алушы ұсынған мәліметтердің дәйексіздігі анықталған 

жағдайларда тоқтатылады.
Әлеуметтік көмекті төлеу көрсетілген жағдайлар 

туындаған айдан бастап тоқтатылады. 
35. Артық төленген сомалар ерікті немесе Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгіленген өзгеше 
тәртіппен қайтаруға жатады.

5. Қорытынды ереже
36. Әлеуметтік көмек көрсету мониторингі мен есепке 

уәкілетті орган    «Е-собес» автоматтандырылған ақпараттық 
жүйесінің дерекқорын пайдалана отырып жүргізеді. 

37. Осы Қағидалармен реттелмеген қатынастар 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы  заңнамасына 
сәйкес реттеледі.

(Жалғасы 4-бетте).

(Жалғасы. Басы өткен санда).
ЖОБА
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(Жалғасы. Басы 3-бетте). ПРОЕКТ

Приложение к решению Жамбылского районного маслихата от «___» ______ 2017 года №______ О внесении 
изменений и дополнений в решение Жамбылского районного маслихата от 26 августа 2016 года № 6-35 «Об 

утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных 
категорий нуждающихся граждан Жамбылского района»

Правила  оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий 
нуждающихся граждан

1. Настоящие Правила оказания социальной помощи, 
установления размеров и определения перечня отдельных 
категорий нуждающихся граждан (далее - Правила) разрабо-
таны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 
января 2001 года «О местном государственном управлении и 
самоуправлении в Республике Казахстан», постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 
504 «Об утверждении Типовых правил оказания социальной 
помощи, установления размеров и определения перечня от-
дельных категорий нуждающихся граждан», постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 13 февраля 2017 года 
№ 52 «Об утверждении Правил использования целевых теку-
щих трансфертов из республиканского бюджета на 2017 год 
областными бюджетами, бюджетами городов Астаны и Алма-
ты на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту 
«Өрлеу» и определяют порядок оказания социальной помощи, 
установления размеров и определения перечня отдельных ка-
тегорий нуждающихся граждан.

1. Общие положения
2. Основные термины и понятия, которые используются в 

настоящих Правилах: 
1) специальная комиссия - комиссия, создаваемая реше-

нием акима города республиканского значения, столицы, рай-
она (города областного значения), по рассмотрению заявления 
лица (семьи), претендующего на оказание социальной помощи 
в связи с наступлением трудной жизненной ситуации;

2) ассистенты - лица, привлекаемые уполномоченным 
органом на договорной основе для проведения консультаций, 
собеседований с претендентом, обратившимся к акиму посел-
ка, села, сельского округа        (далее - аким сельского округа) 
для получения обусловленной денежной помощи, сопровожде-
ния лица (семьи) в период реализации социального контракта 
активизации семьи, мониторинга и составления отчета о про-
деланной работе;

3) памятные даты - события, имеющие общенародное 
историческое, духовное, культурное значение и оказавшие 
влияние на ход истории Республики Казахстан; 

4) консультанты по социальной работе - лица, привлекае-
мые уполномоченным органом на договорной основе для про-
ведения консультаций, собеседований с претендентом, обра-
тившимся в уполномоченный орган для получения обуслов-
ленной денежной помощи, сопровождения лица (семьи) в 
период реализации социального контракта активизации семьи, 
проведения мониторинга и составления отчета о проделанной 
работе, взаимодействующие со специалистами органов и орга-
низаций социальной защиты населения и иных организаций;

5) социальный контракт - соглашение между физическим 
лицом из числа безработных, самостоятельно занятых и ма-
лообеспеченных граждан Республики Казахстан и оралманов, 
участвующих в государственных мерах содействия занятости, 
с одной стороны, и центром занятости населения, с другой сто-
роны, определяющее права и обязанности сторон;

6) прожиточный минимум - необходимый минимальный 
денежный доход на одного человека, равный по величине сто-
имости минимальной потребительской корзины рассчитывае-
мой органами статистики Алматинской области;

7) активные меры содействия занятости - меры государст-
венной поддержки граждан Республики Казахстан и оралманов 
из числа самостоятельно занятого, безработного и малообеспе-
ченного населения, осуществляемые государством в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан;

8) праздничные дни - дни национальных и государствен-
ных праздников Республики Казахстан; 

9) индивидуальный план помощи семье (далее - индиви-
дуальный план) - комплекс разработанных уполномоченным 
органом совместно с претендентом мероприятий по содейст-
вию занятости и (или) социальной адаптации;

10) среднедушевой доход семьи (гражданина) - доля сово-
купного дохода семьи, приходящаяся на каждого члена семьи 
в месяц; 

11) социальный контракт активизации семьи - соглаше-
ние между трудоспособным физическим лицом, выступающим 
от имени семьи для участия в проекте «Өрлеу», и уполномо-
ченным органом, определяющее права и обязанности сторон;

12) трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно 
нарушающая жизнедеятельность гражданина, которую он не 
может преодолеть самостоятельно; 

13) проект «Өрлеу» - комплекс мероприятий по предо-
ставлению обусловленной денежной помощи семье (лицу) 
при условии участия трудоспособных членов семьи (лица) в 
государственных мерах содействия занятости и прохождения, 
в случае необходимости, социальной адаптации членов семьи 
(лица), включая трудоспособных;

14) уполномоченный орган - исполнительный орган го-
рода республиканского значения, столицы, района (города 
областного значения), района в городе в сфере социальной за-
щиты населения, финансируемый за счет местного бюджета, 
осуществляющий оказание социальной помощи;

15) участковая комиссия - комиссия, создаваемая решени-
ем акимов соответствующих административно-территориаль-
ных единиц для проведения обследования материального по-
ложения лиц (семей), обратившихся за социальной помощью и 
подготовки заключений;

16) обусловленная денежная помощь (далее - ОДП) - вы-
плата в денежной форме, предоставляемая государством физи-
ческим лицам или семьям с месячным среднедушевым дохо-
дом ниже 60 процентов от величины прожиточного минимума 
на условиях социального контракта активизации семьи;

17) предельный размер - утвержденный максимальный 
размер социальной помощи.

3. Для целей настоящих Правил под социальной помо-
щью понимается помощь, предоставляемая местным исполни-
тельным органом в денежной или натуральной форме отдель-
ным категориям нуждающихся граждан   (далее - получатели) 
в случае наступления трудной жизненной ситуации, а также к 
памятным датам и праздничным дням.

4. Лицам, указанным в статье 20 Закона Республики Ка-
захстан  от  28 апреля 1995 года «О льготах и социальной за-
щите участников, инвалидов Великой Отечественной войны и 
лиц, приравненных к ним» и статье 16 Закона Республики Ка-

захстан от 13 апреля 2005 года «О социальной защите инвали-
дов в Республике Казахстан», социальная помощь оказывается 
в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

5. Социальная помощь предоставляется единовременно и 
(или) периодически (ежемесячно, ежеквартально, 1 раз в по-
лугодие).

6. Перечень памятных дат и праздничных дней для оказа-
ния единовременной  социальной помощи:

1) 15 февраля - День вывода советских войск из Афганис-
тана;

2) 26 апреля - День Чернобыльской катастрофы;
3) 9 мая - День Победы.
2. Порядок определения перечня категорий получателей 

социальной помощи и установления размеров социальной по-
мощи 

7. Перечень категорий получателей и предельные размеры 
социальной помощи: 

1) участники и инвалиды Великой Отечественной войны - 
76 месячных расчетных показателей; 

2) лица, приравненные по льготам и гарантиям к участни-
кам Великой Отечественной войны - 26 месячных расчетных 
показателей; 

3) лица, приравненные по льготам и гарантиям к инвали-
дам Великой Отечественной войны - 26 месячных расчетных 
показателей;

4) другие категории лиц, приравненные по льготам и га-
рантиям к участникам Великой Отечественной войны - 26 ме-
сячных расчетных показателей;

5) граждане имеющие социально-значимые заболевания - 
5 месячных расчетных показателей; 

6) дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родите-
лей, без учета доходов, малообеспеченные семьи, имеющие в 
составе обучающихся в дневных отделениях в организациях 
высшего, технического и профессионального, послесреднего 
образования Республики Казахстан, со среднедушевым до-
ходом, не превышающим величину прожиточного миниму-
ма, установленного по области, предшествовавшем кварталу 
обращения за назначением социальной помощи, в размере 
до 500-месячных расчетных показателей в пределах средств, 
предусмотренных бюджетом на текущий финансовый год; 

7) при причинении ущерба гражданину (семье) либо его 
имуществу вследствие стихийного бедствия или пожара - 200 
месячных расчетных показателей на семью. 

Ежемесячная социальная помощь без учета доходов 
оказывается участникам и инвалидам Великой Отечествен-
ной войны, до 3 месячных расчетных показателей в пределах 
средств, предусмотренных бюджетом на текущий финансовый 
год.

Основаниями для отнесения граждан к категории нужда-
ющихся при наступлении трудной жизненной ситуации явля-
ются:

1) основания, предусмотренные законодательством Ре-
спублики Казахстан; 

2) причинение ущерба гражданину (семье) либо его иму-
ществу вследствие стихийного бедствия или пожара либо на-
личие социально значимого заболевания;

3) наличие среднедушевого дохода, не превышающего 
порога, в однократном отношении к прожиточному минимуму 
по области.

Специальная комиссия при вынесении заключения о не-
обходимости оказания социальной помощи руководствуются 
перечнем категорий получателей социальной помощи.

8. К памятным датам и праздничным дням размер соци-
альной помощи для отдельно взятой категории получателей 
устанавливается в едином размере по согласованию с местным 
исполнительным органом Алматинской области.

9. Размер оказываемой социальной помощи в каждом 
отдельном случае определяет специальная комиссия и указы-
вает его в заключении о необходимости оказания социальной 
помощи.

10. ОДП предоставляется семье (лицу) при условии уча-
стия трудоспособных членов семьи (лица) в государственных 
мерах содействия занятости и прохождения, в случае необходи-
мости, социальной адаптации членов семьи (лица).

На период действия социального контракта активизации 
семьи и выплаты ОДП приостанавливается выплата адресной 
социальной помощи.

Размер ОДП на каждого члена семьи (лицо) определяет-
ся как разница между среднедушевым доходом семьи (лица) 
и 60 процентами от величины прожиточного минимума, уста-
новленного в областях (городе республиканского значения, 
столице).

11. Среднедушевой доход исчисляется путем деления со-
вокупного дохода, полученного за три месяца, предшествую-
щих месяцу обращения за назначением ОДП, на число членов 
семьи и на три месяца и не пересматривается в течение срока 
действия социального контракта активизации семьи.

Размер ОДП пересчитывается в случае изменения состава 
семьи с момента наступления указанных обстоятельств, но не 
ранее момента его назначения. 

Единовременная сумма ОДП должна быть использована 
исключительно на мероприятия, связанные с выполнением 
обязанностей по социальному контракту активизации семьи, в 
том числе на развитие личного подсобного хозяйства (покупка 
домашнего скота, птицы и другое), организацию индивиду-
альной предпринимательской деятельности, кроме затрат на 
погашение предыдущих займов, приобретение жилой недви-
жимости.

3. Порядок оказания социальной помощи 
12. Социальная помощь к памятным датам и празднич-

ным дням оказывается по списку, утверждаемому местным ис-
полнительным органом по предоставлению уполномоченной 
организации либо иных организаций без истребования заявле-
ний от получателей.

13. Для получения социальной помощи при наступлении 
трудной жизненной ситуации заявитель от себя или от имени 
семьи в уполномоченный орган или акиму сельского округа 
представляет заявление с приложением следующих докумен-
тов:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий регистрацию по постоян-

ному месту жительства; 
3) сведения о составе лица (семьи) согласно приложению 

1 к Постановлению  Правительства Республики Казахстан от 
21 мая 2013 года      № 504 «Об утверждении Типовых правил 
оказания социальной помощи, установления размеров и опре-
деления перечня отдельных категорий нуждающихся граждан» 
(далее - Типовые правила);

4) сведения о доходах лица (членов семьи);
5) акт и/или документ, подтверждающий наступление 

трудной жизненной ситуации.
Срок обращения за социальной помощью при наступле-

нии трудной жизненной ситуации вследствие стихийного бед-
ствия или пожара - три месяца. 

14. Документы представляются в подлинниках и копиях 
для сверки, после чего подлинники документов возвращаются 
заявителю.

15. При поступлении заявления на оказание социальной 
помощи при наступлении трудной жизненной ситуации упол-
номоченный орган или аким сельского округа в течение одного 
рабочего дня направляют документы заявителя в участковую 
комиссию для проведения обследования материального поло-
жения лица (семьи).

16. Участковая комиссия в течение двух рабочих дней со 
дня получения документов проводит обследование заявителя, 
по результатам которого составляет акт о материальном поло-
жении лица (семьи), подготавливает заключение о нуждаемо-
сти лица (семьи) в социальной помощи по формам согласно 
приложениям 2, 3 Типовых правил и направляет их в уполно-
моченный орган или акиму сельского округа. 

Аким сельского округа в течение двух рабочих дней со 
дня получения акта и заключения участковой комиссии на-
правляет их с приложенными документами в уполномоченный 
орган.

17. В случае недостаточности документов для оказания 
социальной помощи, уполномоченный орган запрашивает в 
соответствующих органах сведения, необходимые для рас-
смотрения представленных для оказания социальной помощи 
документов.

18. В случае невозможности представления заявителем 
необходимых документов в связи с их порчей, утерей, уполно-
моченный орган принимает решение об оказании социальной 
помощи на основании данных иных уполномоченных органов 
и организаций, имеющих соответствующие сведения.

19. Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня 
со дня поступления документов от участковой комиссии или 
акима сельского округа производит расчет среднедушевого до-
хода лица (семьи) в соответствии с законодательством Респу-
блики Казахстан и представляет полный пакет документов на 
рассмотрение специальной комиссии.

20. Специальная комиссия в течение двух рабочих дней 
со дня поступления документов выносит заключение о необ-
ходимости оказания социальной помощи, при положительном 
заключении указывает размер социальной помощи.

21. Уполномоченный орган в течение восьми рабочих 
дней со дня регистрации документов заявителя на оказание со-
циальной помощи принимает решение об оказании либо отказе 
в оказании социальной помощи на основании принятых доку-
ментов и заключения специальной комиссии о необходимости 
оказания социальной помощи.

В случаях, указанных в пунктах 17 и 18 настоящих Пра-
вил, уполномоченный орган принимает решение об оказании 
либо отказе в оказании социальной помощи в течение двадцати 
рабочих дней со дня принятия документов от заявителя или 
акима сельского округа.

22. Уполномоченный орган письменно уведомляет заяви-
теля о принятом решении (в случае отказа - с указанием осно-
вания) в течение трех рабочих дней со дня принятия решения.

23. По одному из установленных оснований социальная 
помощь в течение одного календарного года повторно не ока-
зывается.

24. Отказ в оказании социальной помощи осуществляется 
в случаях:

1) выявления недостоверных сведений, представленных 
заявителями;

2) отказа, уклонения заявителя от проведения обследова-
ния материального положения лица (семьи); 

3) превышения размера среднедушевого дохода лица (се-
мьи) установленного местными представительными органами 
порога для оказания социальной помощи.

25. Финансирование расходов на предоставление соци-
альной помощи осуществляется в пределах средств, предус-
мотренных местным бюджетом на текущий финансовый год.

26. Претендент для участия в проекте «Өрлеу» от себя 
лично или от имени семьи обращается в уполномоченный 
орган по месту жительства или, при его отсутствии, к акиму 
сельского округа.

Уполномоченный орган, аким сельского округа либо асси-
стент консультируют в день обращения претендента об усло-
виях участия в проекте «Өрлеу». При согласии претендента на 
участие в проекте «Өрлеу» уполномоченный орган, аким сель-
ского округа либо ассистент проводят собеседование.

При проведении собеседования определяются:
1) основания получения ОДП;
2) нуждаемость в государственных мерах содействия за-

нятости; 
3) меры социальной адаптации членам семьи с учетом их 

индивидуальных потребностей.
По результатам собеседования оформляется лист собесе-

дования по форме утвержденной приказом Министра здраво-
охранения и социального развития Республики Казахстан от 17 
мая 2016 года № 385 «Об утверждении форм документов для 
участия в проекте «Өрлеу» (далее - Приказ).

Претендент, подписавший лист собеседования, заполняет 
заявление на участие в проекте «Өрлеу» и анкету о семейном 
и материальном положении согласно формам утвержденным 
Приказом, с приложением следующих документов: 

1) документа, удостоверяющего личность;
2) сведений о составе семьи по форме утвержденной При-

казом; 
3) документа, подтверждающего установление опеки (по-

печительства) над членом семьи (при необходимости);
4) документа, подтверждающего регистрацию по посто-

янному месту жительства, или адресной справки или справки 
акима сельского округа;

5) сведений о наличии личного подсобного хозяйства по 
форме утвержденной Приказом.

27. Уполномоченный орган или аким сельского округа в 
течение двух рабочих дней со дня получения документов фор-
мирует макет дела и передает участковым комиссиям для про-
ведения обследования материального положения заявителя, 
претендующего на участие в проекте «Өрлеу».

28. Участковые комиссии в течение трех рабочих дней со 
дня поступления документов проводят обследование матери-
ального положения заявителя, составляют акт обследования и 
заключение участковой комиссии по формам утвержденным 
Приказом, и передают заключение участковой комиссии в 
уполномоченный орган или акиму сельского округа. 

Аким сельского округа передает документы заявителей 
с приложением заключения участковой комиссии в уполно-
моченный орган не позднее десяти рабочих дней со дня их 
принятия. 

29. Уполномоченный орган:
1) после получения документов от акима сельского окру-

га или участковой комиссии в течение одного рабочего дня 
формирует электронный макет дела заявителя, включающий 
электронные копии заявления, документов, представленных 
заявителем, определяет месячный размер ОДП на каждого 
члена семьи;  

2) после определения права на ОДП в течение одного ра-
бочего дня направляет заявителя и (или) членов семьи, отне-
сенных к категории самозанятых, безработных, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 32 настоящих Правил, 
и инвалидов первой и второй группы, учащихся, студентов, 
слушателей, курсантов и магистрантов очной формы обучения, 
для участия в государственных мерах содействия занятости в 
центр занятости для заключения социального контракта либо 
предоставляет направление на иные меры содействия занято-
сти, реализуемые за счет средств местного бюджета в соответ-
ствии с Законом Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года 
«О занятости населения». 

При этом уполномоченный орган передает список на-
правленных лиц в центр занятости. Центр занятости не позд-
нее трех рабочих дней со дня получения списка претендентов 
заключает с ними социальные контракты и направляет копии 
социальных контрактов в уполномоченный орган; 

3) после получения копий социальных контрактов в тече-
ние двух рабочих дней приглашает заявителя и (или) членов 
его семьи для разработки индивидуального плана и заключе-
ния социального контракта активизации семьи согласно фор-
мам утвержденным Приказом;

4) в день заключения социального контракта активизации 
семьи принимает решение о назначении (отказе в назначении 
ОДП), форма которого утверждена Приказом, и в случае при-
нятия решения об отказе в назначении ОДП направляет заяви-
телю уведомление об отказе (с указанием причины) по форме 
утвержденной Приказом. 

30. Индивидуальный план разрабатывается совместно 
с заявителем и членами его семьи, который включает в себя 
мероприятия по содействию занятости и социальной адапта-
ции (в случае присутствия в составе семьи лиц, нуждающихся 
в такой адаптации) и является приложением к социальному 
контракту активизации семьи.

31. Социальный контракт активизации семьи содержит 
обязательства по участию в государственных мерах содейст-
вия занятости, а также обязательства по прохождению скри-
нинговых осмотров, приверженности к лечению при наличии 
социально значимых заболеваний (алкоголизм, наркомания, 
туберкулез), постановке на учет в женской консультации до 
двенадцати недель беременности и наблюдению в течение все-
го периода беременности. 

Социальный контракт активизации семьи заключается на 
шесть месяцев с возможностью его пролонгации дополнитель-
но до шести месяцев при условии необходимости продления 
социальной адаптации членов семьи и (или) незавершения тру-
доспособными членами семьи профессионального обучения и 
(или) прохождения молодежной практики и (или) занятости в 
социальных рабочих местах. 

При пролонгации социального контракта активизации се-
мьи размер ОДП не пересматривается.

Социальный контракт активизации семьи заключается в 
двух экземплярах, один из которых выдается заявителю под 
роспись в журнале регистрации, форма которого утверждена 
Приказом, второй - хранится в уполномоченном органе.

32. Участие в государственных мерах содействия заня-
тости является обязательным условием получения ОДП для 
трудоспособных членов семьи, за исключением следующих 
случаев:

1) на период стационарного, амбулаторного (санаторного) 
лечения (при предоставлении подтверждающих документов от 
соответствующих медицинских организаций);

2) осуществления ухода трудоспособным членом семьи 
за ребенком в возрасте до семи лет, ребенком-инвалидом, инва-
лидом первой или второй группы, престарелым, нуждающим-
ся в постороннем уходе и помощи, при наличии в семье других 
трудоспособных членов, участвующих в государственных ме-
рах содействия занятости.

33. Уполномоченный орган на основании решений о на-
значении ОДП осуществляет выплату ОДП получателю.

4. Основания для прекращения и возврата предоставляе-
мой социальной помощи 

34. Социальная помощь прекращается в случаях:
1) смерти получателя; 
2) выезда получателя на постоянное проживание за пре-

делы соответствующей административно-территориальной 
единицы;

3) направления получателя на проживание в государст-
венные медико-социальные учреждения;

4) выявления недостоверных сведений, представленных 
заявителем.

Выплата социальной помощи прекращается с месяца на-
ступления указанных обстоятельств. 

35. Излишне выплаченные суммы подлежат возврату в 
добровольном или ином установленном законодательством 
Республики Казахстан порядке.

5. Заключительное положение
36. Мониторинг и учет предоставления социальной помо-

щи проводит уполномоченный орган с использованием базы 
данных автоматизированной информационной системы «Е-
Собес».

37. Отношения, не урегулированные настоящими Прави-
лами, регулируются в соответствии с действующим законода-
тельством Республики Казахстан.



1 шілде, 2017 жыл 5
ЖОБА

Жамбыл аудандық мәслихатының  2017 жылғы 3 наурыздағы  № 13-73 «Жамбыл аудандық 
мәслихаты  аппаратының «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін 

бағалаудың әдістемесін бекіту туралы» шешіміне  өзгерістер мен толықтырулар  енгізу туралы

Жамбыл аудандық мәслихатының 2017 жылғы _________ № ___шешімімен  бекітілген қосымша

Жамбыл аудандық мәслихаты аппаратының «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін 
бағалаудың әдістемесіне 1-қосымша

Нысан

Жамбыл аудандық мәслихаты аппаратының «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің
қызметін бағалаудың әдістемесіне  2-қосымша

Нысан
Жамбыл аудандық мәслихаты аппаратының «Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің көтермеленетін қызмет 

түрлеріне балл шәкілі

«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшісінің жеке жұмыс жоспары ___________________________________________жыл
                      (жеке жоспар құрастырылатын кезең)
Қызметшінің (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))______________________________________________________________
Қызметшінің лауазымы: _________________________________________________________________________________________
Қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:______________________________________________________________________

Ескертпе:
* Мақсаттық көрсеткіштер мемлекеттік органның стратегиялық мақсатына (мақсаттарына), олар болмаған жағдайда қызметшінің 
функционалдық міндеттеріне сәйкестігін есепке ала отыра анықталады.
Мақсаттық көрсеткіштердің саны төрттен көп емес, оның ішінде жартысы өлшенетін болуға тиіс.

Қызметші _______________________
                        (тегі, аты-жөні)
күні _____________________
қолы ____________________ 

Жамбыл аудандық мәслихаты аппаратының «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік 
қызметшілерінің қызметін бағалаудың әдістемесі

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы»2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 
33 бабының 5 тармағына, «Мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің қызметін бағалаудың кейбір мәселелері туралы» 2016 жылғы 
29 желтоқсандағы №110 Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің Төрағасының бұйрығына  (Нормативтік құқықтық актілерді  мемлекеттік  тіркеу тізілімінде № 14637 тіркелген) 
сәйкес, Жамбыл аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Жамбыл аудандық мәслихатының 2017 жылғы 03 наурыздағы № 13-73 «Жамбыл аудандық мәслихаты аппаратының «Б» 
корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың әдістемесін бекіту туралы» (Нормативтік құқықтық ак-
тілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4176 тіркелген, 2017 жылғы 15 сәуірдегі аудандық «Атамекен» газетінде жарияланған) 
шешімімен бекітілген «Жамбыл аудандық мәслихаты аппаратының «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің 
қызметін бағалаудың  әдістемесі» (бұдан әрі-Әдістеме) келесідей өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін: 

1) әдістеменің қосымшасындағы 4 тарауының 17,18 тармақтары жаңа редакцияда баяндалсын: «17. Көтермелеу балдары 
осы Әдістеменің 2-қосымшасында көрсетілген қызмет түрлері үшін қойылады.» «18. Көтермеленетін қызмет түрлері «+1»-
ден «+5»-ке дейінгі бес деңгейлік шәкіл бойынша бөлінген. Бұл ретте, көтермеленетін қызмет көрсеткіштері мен түрлеріне 
Электрондық құжат алмасудың бірыңғай жүйесінде және мемлекеттік органның Интранет-порталында белгіленетін де, бел-
гіленбейтін де құжаттар мен іс-шаралар кіре алады. Әр көтермеленетін қызмет түрі үшін «Б» корпусының қызметшісіне тікелей 
басшысымен осы Әдістеменің 2-қосымшасына сәйкес балдар беріледі» 

2) әдістеме «Жамбыл аудандық мәслихаты аппаратының «Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің 
көтермеленетін қызмет түрлеріне балл шәкілі» деген 1-1 қосымшасымен толықтырылсын.

2. Осы шешімнің орындалуын бақылау аудандық мәслихат аппаратының басшысы Бейсембаев Талғат Муратовичке 
жүктелсін. 

3. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және алғашқы ресми жарияланған 
күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

Н.АхМЕтЖАНОв,
сессия төрағасы.

С.ЖұрЫН,
мәслихат хатшысы.

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Жамбыл аудандық мәслихаты аппаратының «Б» 

корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін 
бағалаудың әдістемесі (бұдан әрі – Әдістеме) «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 2015 жылғы 
23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 33-бабының      
5-тармағына, «Мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің 
қызметін бағалаудың кейбір мәселелері туралы» 2016 жылғы 
29 желтоқсандағы № 110 Қазақстан Республикасы Мем-
лекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігінің Төрағасының бұйрығына (Норматив-
тік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
14637 тіркелген) сәйкес әзірленді және Жамбыл аудандық 
мәслихаты аппаратының «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік 
қызметшілерінің (бұдан әрі – «Б» корпусының қызметшілері) 
қызметін бағалау алгоритмін айқындайды.

2. «Б» корпусы қызметшілерінің қызметін бағалау (бұдан 
әрі – бағалау) олардың жұмыс тиімділігі мен сапасын анықтау 
үшін жүргізіледі.

3. Бағалау «Б» корпусы қызметшісінің атқаратын 
лауазымындағы қызметінің нәтижелері бойынша:

1) тоқсан қорытындысы бойынша (тоқсандық бағалау) 
– есептік тоқсаннан кейінгі айдың онынан кешіктірмей 
(бағалануы оныншы желтоқсаннан кеш емес өткізілетін 
төртінші тоқсанды қоспағанда);

2) жыл қорытындысы бойынша (жылдық бағалау) – 
бағаланып жатқан жылдың жиырма бесінші желтоқсанынан 
кешіктірмей жүргізіледі.

«Б» корпусының қызметшісін бағалау оның нақты ла-
уазымда орналасу мерзімі үш айдан кем болған жағдайда, 
сондай-ақ сынақ мерзімі кезеңінде өткізілмейді.

Әлеуметтік демалыстағы немесе еңбекке уақытша 
қабілетсіздігі кезеңіндегі «Б» корпусының қызметшілерінің 
бағалауы жұмысқа шыққаннан кейін 5 жұмыс күні мерзімінде 
өтеді.

4. Тоқсандық бағалауды тікелей басшы жүргізеді және «Б» 
корпусы қызметшісінің лауазымдық міндеттерді орындауын 
бағалауға негізделеді.

Лауазымдық нұсқаулыққа сәйкес «Б» корпусы қызметшісі 
тікелей бағынатын тұлға, оның тікелей басшысы тұлға болып 
табылады.

5. Жылдық бағалау:
1) «Б» корпусы қызметшісінің есептік тоқсандардағы орта 

бағасынан;
2) осы Әдістеменің 1-қосымшасына сәйкес нысан бойын-

ша «Б» корпусы қызметшісінің жеке жұмыс жоспарын орындау 
бағасынан құралады.

6. Бағалауды өткізу үшін «Б» корпусы қызметшісін мем-
лекеттік лауазымға тағайындау және мемлекеттік лауазымнан 
босату құқығы бар лауазымды тұлғамен Бағалау жөніндегі ко-
миссия құрылады, кадр мәселесімен айналысатын аппараттың 
маманы оның жұмыс органы болып табылады.

7. Бағалау жөніндегі комиссияның отырысы оның 
құрамының үштен екісінен астамы қатысқан жағдайда өкілетті 
болып есептеледі.

Бағалау жөніндегі комиссияның төрағасы не мүшесі 
болмаған жағдайда, оларды алмастыру Бағалау жөніндегі 
комиссияны құру туралы өкімге өзгертулер енгізу арқылы 
уәкілетті тұлғаның шешімі бойынша жүзеге асырылады.

8. Бағалау жөніндегі комиссияның шешімі ашық дауыс 
беру арқылы қабылданады.

9. Дауыс беру қорытындысы Бағалау жөніндегі комиссия 
мүшелерінің көпшілік дауысымен айқындалады. Дауыс саны 
тең болған жағдайда, комиссия төрағасының дауысы шешуші 
болып табылады.

Бағалау жөніндегі комиссияның хатшысы кадр 
мәселесімен айналысатын аппараттың маманы болып табы-
лады. Бағалау жөніндегі комиссияның хатшысы дауыс беруге 
қатыспайды.

2-тарау. Жұмыстың жеке жоспарын құрастыру
10. Жұмыстың жеке жоспары «Б» корпусы қызметшісімен 

және оның тікелей басшысымен бірлесіп бағаланып жатқан 
жылдың оныншы қаңтарынан кешіктірілмей осы Әдістеменің 
1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша құрастырылады.

11. «Б» корпусының қызметшісін лауазымға осы 
Әдістеменің 10-тармағында көрсетілген мерзім өткеннен 
кейін тағайындалған жағдайда, атқаратын лауазымдағы 
«Б» корпусы қызметшісі жұмысының жеке жоспары оны 
лауазымға тағайындаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 
құрастырылады.

12. «Б» корпусының қызметшісі жұмысының жеке 
жоспарындағы мақсаттық көрсеткіштердің саны төрттен көп 
емес және олар нақты, өлшенетін, қолжетімді, белгілі бір орын-
дау мерзімдермен болу қажет.

13. Жеке жоспар екі данада құрастырылады. Бір дана 
кадр мәселесімен айналысатын аппараттың маманына беріледі. 
Екінші дана «Б» корпусы қызметшісінің құрылымдық бөлімше 
басшысында болады.

3-тарау. Бағалауды жүргізуге дайындық
14. Кадр мәселесімен айналысатын аппараттың мама-

ны Бағалау бойынша комиссия төрағасының келісімімен 
бағалауды өткізу кестесін қалыптастырады.

Кадр мәселесімен айналысатын аппараттың маманы 
бағалауға жататын «Б» корпусы қызметшісін және бағалауды 
іске асыратын тұлғаларды бағалау басталмастан күнтізбелік 
он күн бұрын бағалау туралы хабардар етуді қамтамасыз етеді 
және оларға бағалау парақтарын толтыру үшін жібереді.

4-тарау. Лауазымдық міндеттерді орындаудың 
тоқсандық бағалауы

15. Лауазымдық міндеттерді орындауды бағалау негізгі, 
көтермелеу және айыппұл балдарынан құралады.

16. Қызметшінің өз лауазымдық міндеттерін орындағаны 
үшін негізгі балдар 100 балл деңгейінде белгіленеді.

17. Көтермелеу балдары осы Әдістеменің 2-қосымшасында 
көрсетілген қызмет түрлері үшін қойылады.

18. Көтермеленетін қызмет түрлері «+1»-ден «+5»-ке 
дейінгі бес деңгейлік шәкіл бойынша бөлінген. Бұл рет-
те, көтермеленетін қызмет көрсеткіштері мен түрлеріне 
Электрондық құжат алмасудың бірыңғай жүйесінде және мем-
лекеттік органның Интранет-порталында белгіленетін де, бел-
гіленбейтін де құжаттар мен іс-шаралар кіре алады. 

Әр көтермеленетін қызмет түрі үшін «Б» корпусының 
қызметшісіне тікелей басшысымен осы Әдістеменің 
2-қосымшасына сәйкес балдар беріледі.

19. Айыппұл балдары орындау және еңбек тәртібін бұзғаны 
үшін қойылады. 

20. Атқарушылық тәртібін бұзуға жоғары тұрған 
органдардың, мемлекеттік орган басшылығының, тікелей 
басшысының тапсырмаларын және бақылаудағы құжаттар мен 
жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін орындау мерзімдерін 
бұзу жатады. 

Атқарушылық тәртібін бұзу фактілері туралы ақпараттың 
дереккөздері ретінде құжатайналым қызметі және «Б» корпу-
сы қызметшісінің тікелей басшысының құжатпен дәлелденген 
мәліметі саналады.

21. Еңбек тәртібін бұзуға:
1) дәлелді себепсіз жұмысқа кешігу; 
2) қызметшілердің қызметтік әдепті бұзуы жатады. Еңбек 

тәртібін бұзу фактілері туралы ақпараттың дереккөздері ретін-
де кадр мәселесімен айналысатын аппараттың маманы және 
«Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысының құжатпен 
дәлелденген мәліметі саналады.

22. Әр атқарушылық және еңбек тәртібін бұзғаны үшін 
«Б» корпусының қызметшісіне әр бұзу фактісі үшін «-2» балл 
мөлшерінде айыппұл балдары қойылады.

23. Лауазымдық міндеттердің орындалуын бағалауды 
жүргізу үшін, «Б» корпусының қызметшісі тікелей басшыға 
осы Әдістеменің 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 
толтырылған бағалау парағын келісу үшін ұсынады.

24. Тікелей басшы «Б» корпусы қызметшісінің еңбек және 
атқарушылық тәртібін бұзғаны туралы кадр мәселесімен ай-
налысатын аппараттың маманы, құжат айналымы қызметтері 
берген мәліметтерін есепке ала отырып, бағалау парағында 
берілген деректердің растығын қарастырып, оған өзгертулер 
(болған жағдайда) енгізеді және онымен келіседі.

25. Тікелей басшы келіскеннен кейін, бағалау парағына «Б» 
корпусы қызметшісімен қол қойылады. 

«Б» корпусы қызметшісінің бағалау парағына қол қоюдан 
бас тартуы құжаттарды Бағалау жөніндегі комиссияның от-
ырысына жіберу үшін кедергі болмайды. Бұл жағдайда кадр 
мәселесімен айналысатын аппараттың маманы және «Б» кор-
пусы қызметшісінің тікелей басшысы еркін нысанда танысудан 
бас тарту туралы акт құрастырады.

26. Қызметшінің тікелей басшысы «Б» корпусы 
қызметшісінің тоқсандық қорытынды бағасын келесі формула 
арқылы есептейді:

 
      – тоқсандық баға;
a – көтермелеу балдары;
в – айыппұл балдары.
27. Тоқсандық қорытынды баға келесі шәкіл бойынша 

қойылады: 80 балдан төмен – «қанағаттанарлықсыз», 80-нен 105 
(қоса алғанда) балға дейін – «қанағаттанарлық», 106-дан 130 
балға дейін (қоса алғанда) – «тиімді», 130 балдан астам – «өте 
жақсы» қойылады.

5-тарау. Жылдық бағалау
28. Жылдық бағалауды өткізу үшін «Б» корпусының 

қызметшісі тікелей басшыға келісу үшін осы Әдістеменің 
4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша толтырылған жеке 
жоспарды орындау бағалау парағын жолдайды.

29. Тікелей басшы бағалау парағын онда берілген 
мәліметтердің анықтылығы тұрғысынан қарастырып, түзету ен-
гізеді (болған жағдайда) және оған келісім береді.

30. Жұмыстың жеке жоспарының орындалуын бағалау ке-
лесі шәкіл бойынша қойылады:

жұмыстың жеке жоспарымен көзделген мақсаттық 
көрсеткіштің орындалмағаны үшін 2 балл;

мақсаттық көрсеткіштің жартылай орындалғаны үшін – 3 
балл;

мақсаттық көрсеткіштің орындалғаны (күтілетін нәтижеге 
қол жеткізгені) үшін – 4 балл;

мақсаттық көрсеткіштің күтілетін нәтижесіне асыра қол 
жеткізгені үшін – 5 балл қойылады.

31. Тікелей басшымен келіскеннен кейін бағалау парағын 
«Б» корпусының қызметшісі растайды.

«Б» корпусы қызметшісінің бағалау парағына қол қоюдан 
бас тартуы құжаттарды Бағалау жөніндегі комиссияның от-
ырысына жіберуге кедергі бола алмайды. Бұл жағдайда кадр 
мәселесімен айналысатын аппараттың маманы және «Б» корпу-
сы қызметшісінің тікелей басшысы танысудан бас тарту туралы 
еркін нысанда акт құрастырылады.

32. Кадр мәселесімен айналысатын аппараттың маманы 
«Б» корпусы қызметшісінің жылдық қорытынды бағасын ке-
лесі формула бойынша Бағалау жөніндегі комиссия отырысына 
дейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей есептейді: 

         – жылдық баға;
  – есептік тоқсандардың орта бағасы (орта арифметикалық 

мән). Бұл ретте тоқсандық бағалардың алынған орта 
арифметикалық мәні осы Әдістеменің 27-тармағында 
көрсетілген шәкілді есепке ала отырып, бес балдық бағалар 
жүйесіне келтіріледі, атап айтқанда:

«қанағаттанарлықсыз» мәнге (80 балдан төмен) –   2 балл;
«қанағаттанарлық» мәнге (80-нен 105 балға дейін) – 3 балл;
«тиімді» мәнге (106-дан 130 балға (қоса алғанда) дейін) – 4 

балл;
«өте жақсы» мәнге (130 балдан астам) – 5 балл;
 – жеке жұмыс жоспарын орындау бағасы (орта 

арифметикалық мән).
33. Жылдың қорытынды бағасы мынадай шәкіл бойынша 

қойылады:         3 балдан төмен – «қанағаттанарлықсыз»; 3 бал-
дан бастап 3,9 балға дейін – «қанағаттанарлық»; 4 балдан бастап 
4,9 балға дейін – «тиімді»; 5 балл – «өте жақсы».

6-тарау. Комиссияның бағалау нәтижелерін қарауы
34. Кадр мәселесімен айналысатын аппараттың мама-

ны Комиссия төрағасымен келісілген кестеге сәйкес бағалау 
нәтижелерін қарау бойынша Комиссияның отырысын өткізуді 
қамтамасыз етеді.

Кадр мәселесімен айналысатын аппараттың маманы 
Комиссияның отырысына келесі құжаттарды:

1) толтырылған бағалау парақтарын;
2) «Б» корпусы қызметшісінің лауазымдық нұсқаулығын;
3) осы Әдістеменің 5-қосымшасына сәйкес нысан бойын-

ша Комиссия отырысы хаттамасының жобасын тапсырады.
35. Комиссия тоқсандық және жылдық бағалау нәтижелерін 

қарастырады және келесі шешімдердің бірін шығарады:
1) бағалау нәтижелерін бекітеді;
2) бағалау нәтижелерін қайта қарайды.
Бағалау нәтижелерін қайта қарау туралы шешім 

қабылдаған жағдайда Комиссия хаттамада тиісті түсіндірмемен 
бағаны түзетеді.

36. Кадр мәселесімен айналысатын аппараттың маманы 
бағалау нәтижелерімен ол аяқталған соң екі жұмыс күні ішінде 
«Б» корпусының қызметшісін таныстырады.

«Б» корпусының қызметшісін бағалау нәтижелерімен та-
ныстыру жазбаша немесе электронды нысанда жүргізіледі.

«Б» корпусы қызметшісінің танысудан бас тартуы бағалау 
нәтижелерін оның қызметтік тізіміне енгізуге кедергі болмай-
ды. Бұл жағдайда кадр мәселесімен айналысатын аппараттың 
маманымен танысудан бас тарту туралы еркін нұсқада акт 
құрастырылады.

37. Осы Әдістеменің 34-тармағында көрсетілген құжаттар, 
сондай-ақ комиссия отырысының қол қойылған хаттамасы кадр 

мәселесімен айналысатын аппараттың маманында сақталады.
7-тарау. Бағалау нәтижелеріне шағымдану

38. Комиссия шешіміне «Б» корпусы қызметшісінің мем-
лекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органға немесе оның 
аумақтық департаментіне шағымдануы шешім шыққан күннен 
бастап он жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

39. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті 
орган немесе оның аумақтық департаменті «Б» корпу-
сы қызметшісінен шағым түскен күннен бастап он жұмыс 
күні ішінде шағымды қарайды және заңнамамен белгілен-
ген бағалау жүргізу тәртібінің бұзушылықтары анықталған 
жағдайда, мемлекеттік органға Комиссия шешімінің күшін 
жою туралы ұсыныс жасайды.

40. Қабылданған шешім туралы ақпаратты мемлекеттік 
орган екі апта ішінде мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уәкілетті органға немесе оның аумақтық департаментіне жол-
данады.

41. «Б» корпусы қызметшісінің бағалау нәтижелеріне сот-
та шағымдануға құқығы бар.

8-тарау. Бағалау нәтижелері бойынша шешім қабылдау
42. Бағалау нәтижелері бонус төлеу және оқыту бойынша 

шешім қабылдауға негіз болып табылады.
43. Бонустар «өте жақсы» және «тиімді» бағалау 

нәтижелері бар «Б» корпусы қызметшілеріне төленеді.
44. «Б» корпусының қызметшісін оқыту (біліктілігін 

арттыру) жылдық бағалаудың қорытындылары бойынша «Б» 
корпусы қызметшісінің қанағаттанарлықсыз болып танылған 
қызмет бағыты бойынша жүргізіледі.

«Б» корпусының қызметшісі Комиссия оның қызметін 
жылдық бағалаудың нәтижелерін бекіткеннен кейін үш ай 
ішінде біліктілік жоғарылату курстарына жіберіледі.

45. «Қанағаттанарлықсыз» баға алған «Б» корпусының 
қызметшісі мемлекеттік әкімшілік лауазымға алғаш рет 
қабылданған тұлғаларға тәлімгер ретінде бекітілмейді.

46. «Б» корпусы қызметшісінің қатарынан екі жыл 
қорытындысы бойынша «қанағаттанарлықсыз» мәндегі 
бағалау нәтижесі оны лауазымында төмендетуге негіз болып 
табылады. Кез келген төмен тұрған бос лауазым болмаған 
жағдайда, «Б» корпусының қызметшісі заңнамамен белгілен-
ген тәртіпте жұмыстан шығарылады.

47. «Б» корпусының қызметшілерін бағалаудың 
нәтижелері олардың қызметтік тізімдеріне енгізіледі.

№ 
р/с

Мақсаттық көрсеткіштер*
 

Күтілетін нәтижелер
 

1. Мақсаттық көрсеткіш 1
2. Мақсаттық көрсеткіш 2 
3. Мақсаттық көрсеткіш 3 
4. …

Тікелей басшы _______________________
                               (тегі, аты-жөні)
күні ____________________
қолы ____________________ 

№ Көтермеленетін қызмет түрлерін Балдар

1.

Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің, Қазақстан 
Республикасы Парламентінің, Қазақстан Республикасы Премьер - Министрінің, Қазақстан Республикасы 
Премьер - Министрі Кеңсесінің, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік хатшысының, облыстық 
мәслихатының тапсырмаларын уақытылы және сапалы орындау 

«+1»-ден «+5» 
дейін

2.

Жамбыл аудандық сессияларына, аудан әкімдігінің, аудандық қоғамдық кеңестің, аудандық мәслихаттың 
тұрақты комиссияларының отырыстарына материалдарды сапалы және уақытылы дайындау.  Мемлекеттік 
органдармен, халықаралық және өзге де ұйымдармен өткізілетін конференцияларға, халықаралық 
форумдарға, отырыстарға, семинарларға қатысу

«+1»-ден «+5» 
дейін

3.
Жергілікті өкілді органдардың, қоғамдық кеңестердің қызметінің сапасын арттыруға, жергілікті өзін-өзі 
басқару жүйесін дамытуға бағытталған шараларды ұйымдастыру және өткізу (конференциялар, форумдар, 
семинарлар, дөңгелек үстелдер, құқықтық оқу)

«+1»-ден «+4» 
дейін

4. Басқа мәслихаттармен ынтымақтастық ету, әдістемелік, құқықтық көмек көрсету «+1»-ден «+5» 
дейін

5. Нормативтік құқықтық актілердің жобаларын мәслихатта қабылдағанға дейін сапалы және уақытылы 
сүйемелдеу 

«+1»-ден «+5» 
дейін

6. Аудандық мәслихаттың және аудандық қоғамдық кеңестің қызметі туралы талдау ақпаратын әзірлеу «+1»-ден «+5» 
дейін

7. Аудандық мәслихаттың және аудандық қоғамдық кеңестің қызметі туралы баяндамаларды, мақалаларды, 
басылымдарды және ақпаратты дайындау 

«+1»-ден «+5» 
дейін

8. Аудандық мәслихат хатшысының тапсырмалары мен жоспарлы шараларды уақытылы орындау «+1»-ден «+5» 
дейін

9. Қосымша зерделеуді және тексеруді қажет ететін өтініштерді қарау «+1»-ден «+5» 
дейін

10. Нормативтік құқықтық актілердің жобаларын, ұйымдық - басқарушы және басқа құжаттарды мемлекеттік 
тілден орыс тіліне және орыс тілінен мемлекеттік тілге жазбаша аудару

«+1»-ден «+5» 
дейін

11. Мемлекеттік құпияны құрайтын ақпаратты қамтитын, «Қызметтік пайдалану үшін» белгісі бар 
құжаттармен жұмыс жасау

«+1»-ден «+3» 
дейін

12.  Ұжымның қоғамдық өміріне қатысу (ұжымның спорттық және мәдени шаралары) «+1»-ден «+3» 
дейін

13. Қызметтерді қоса атқару және уақытша жоқ мемлекеттік қызметшінің міндеттерін орындау, тәлімгерлік 
қызметті жүзеге асыру «+3»

14.
Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Парламенті, мәслихаттары 
депутаттарының, өзге де жергілікті өзін - өзі басқару органдары мүшелерінің, Жамбыл ауданының 
ауылдық округтер әкімдерінің  сайлауын ұйымдастыруға және өткізуге қатысу

«+3»

15. Аудандық мәслихаттың атынан құттықтау, алғыс хаттарының мәтіндерін әзірлеу «+2»

16. Аудандық мәслихаттың сессияларында, тұрақты комиссиялардың және облыстық қоғамдық кеңестің 
отырыстарында бейне және фото түсіру «+1»

(Жалғасы 6-бетте).

№ 
р/с

Қызметшінің өзін-өзі бағалауы Тікелей басшының бағалауы Ескерту

Көтерме
ленетін көрсет кіш

тер мен қызмет 
түрлері туралы 

мәлімет тер

Орындау 
тәртібін 

бұзу туралы 
мәлімет тер

Еңбек тәртібін бұзу 
туралы мәлімет тер

Көтер меле
нетін көрсеткіш
тер мен қызмет 
түрлері туралы 

мәлімет тер

Орындау 
тәртібін 

бұзу 
туралы 
мәлімет 

тер

Еңбек тәрті 
бін бұзу 
туралы 

мәліметтер

1.
2.
3. … 

Жамбыл аудандық мәслихаты аппаратының «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін 
бағалаудың әдістемесіне 3-қосымша

Нысан
Бағалау парағы ________________________тоқсан_____жыл
                                (бағаланатын кезең)
Бағаланатын қызметшінің (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда):__________________________________________________________
Бағаланатын қызметшінің лауазымы: ____________________________________________________________________________________
Бағаланатын қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы: ________________________________________________________________
Лауазымдық міндеттерді орындау бағасы:

Қызметші _______________________
                        (тегі, аты-жөні)
күні _____________________
қолы ____________________ 

Тікелей басшы _______________________
                               (тегі, аты-жөні)
күні ____________________
қолы ____________________ 
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Жамбыл аудандық мәслихаты аппаратының «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін 
бағалаудың әдістемесіне 4-қосымша

Нысан

Жамбыл аудандық мәслихаты аппаратының «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін 
бағалаудың әдістемесіне 5-қосымша

Нысан

Приложение 1 к Методике оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» 
аппарата Жамбылского районного  маслихата

Форма

Приложение 2 к Методике оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» 
аппарата Жамбылского районного  маслихата

Форма
Шкала баллов за поощряемые виды деятельности административных государственных служащих корпуса  «Б» 

аппарата Жамбылского районного маслихата

Бағалау парағы_________________________________________________жыл
                                                       (бағаланатын жыл)

Бағаланатын қызметшінің (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда): ________________________________________________________
Бағаланатын қызметшінің лауазымы: ___________________________________________________________________________________
Бағаланатын қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы: _______________________________________________________________
Жеке жоспарды орындау бағасы

Бағалау жөніндегі комиссия отырысының хаттамасы ____________________________________________________________
                                                                                                                           (мемлекеттік органның атауы)
__________________________________________________________________________________________________________
                           (бағалау түрі: тоқсандық /жылдық және бағаланатын кезең тоқсан және (немесе) жыл)
Бағалау нәтижелері

Индивидуальный план работы административного государственного служащего корпуса «Б»___________________________________год
                                                                                                                                     (период, на который составляется индивидуальный план)
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) служащего _____________________________________________________________________
Должность служащего: _______________________________________________________________________________________________
Наименование структурного подразделения служащего: ___________________________________________________________________

Служащий ______________________________
                               (фамилия, инициалы)
дата ___________________________________
подпись ________________________________ 

Примечание:
* Целевые показатели определяются с учетом их направленности на достижение стратегической цели (целей) государственного органа, а в 
случае ее (их) отсутствия, исходя из функциональных обязанностей служащего.
Количество целевых показателей составляет не более четырех, из них не менее половины измеримых.

Өзін-өзі бағалау нәтижесі: Бағалау нәтижесі:

№ 
р/с Мақсаттық көрсеткіштің нәтижесі Маңызы Қызметшінің өзін-өзі 

бағалау нәтижелері
Басшының бағалау 

нәтижелері Ескерту

1. 1 мақсаттық көрсеткіштің нәтижесі 2-ден 5 ке дейін 

2. 2 мақсаттық көрсеткіштің нәтижесі 2-ден 5 ке дейін

3. 3 мақсаттық көрсеткіштің нәтижесі 2-ден 5 ке дейін

4. … 

№
р/с

Қызметшілердің (тегі, аты, әкесінің аты (болған 
жағдайда) Бағалау нәтижелері туралы мәлімет Комиссияның ұсыныстары 

1.

2.

...

Комиссия қорытындысы ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Тексерген:
Комиссия хатшысы: _________________________________________________ Күні: ____________
                                         (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы)
Комиссия төрағасы: _________________________________________________ Күні: ____________
                                         (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы)
Комиссия мүшесі: ___________________________________________________ Күні: _____________
                                          (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы)

(Жалғасы. Басы 5-бетте).

ПРОЕКТ
О внесении изменений и дополнений  в решение Жамбылского районного маслихата от 3 марта 2017 года № 13-
73 «Об утверждении Методики оценки  деятельности административных государственных служащих корпуса 

«Б» аппарата Жамбылского районного маслихата

Приложение утвержденное решением Жамбылского районного маслихата  от ___________ 2017 года № _____

Методика оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» 
аппарата Жамбылского районного маслихата

В соответствии с пунктом 5 статьи 33 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики 
Казахстан», приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупцииот 29 
декабря 2016 года № 110 «О некоторых вопросах оценки деятельности административных государственных служащих»(зарегистрирован в 
Реестре государственной регистрации нормативных правовых  актов  № 14637), Жамбылский районный маслихат рЕШИЛ:

1. Внести в решение Жамбылского районного маслихата от 03 марта 2017 года № 13-73 «Об утверждении методики оценки деятельности 
административныхгосударственных служащих корпуса «Б»аппарата Жамбылского районного маслихата» (зарегистрирован в Реестре государ-
ственной регистрации Нормативных правовых актов № 4176, опубликован 14 апреля 2017 года в районной газете «Атамекен») утвержденное 
методике оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» аппарата Жамбылского районного маслихата (да-
лее-Методика) следующие изменения и дополнения:

1) пункт 17,18 раздела 4 в приложении методики изложить в новой редакции: «17.Поощрительные баллы выставляются за виды деятель-
ности, указанные в приложении 2 к настоящей Методике.» «18. Поощряемые виды деятельности распределены по пяти уровневой шкале от 
«+1» до «+5» баллов. При этом в число поощряемых показателей и видов деятельности могут входить как фиксируемые, так и не фиксируемые 
в Единой системе электронного документооборота и Интранет-портале  государственных органов документы и мероприятия.»

2) За каждый поощряемый вид деятельности служащему корпуса «Б» непосредственным руководителем присваиваются баллы согласно 
приложению 2 к настоящей Методике.» Методику дополнить приложением 1-1 «Шкала поощрительного балла по видам деятельности адми-
нистративных государственных служащих корпуса «Б» аппарата Жамбылского районного маслихата.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя аппарата районного маслихата Бейсембаева Талгат Мура-
товича. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие со дня его первого 
официального опубликования. 

Н.АхМЕтЖАНОв,
председатель сессии.

С.ЖурЫН,
секретарь маслихата.

Глава 1. Общие положения
1. Настоящая Методика оценки деятельности админи-

стративных государственных служащих корпуса «Б» аппарата 
Жамбылского районного маслихата (далее - Методика) разра-
ботана в соответствии с пунктом 5 статьи 33 Закона Республики 
Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной служ-
бе Республики Казахстан», приказом Председателя Агентства 
Республики Казахстан по делам государственной службы и 
противодействию коррупции   от 29 декабря 2016 года № 110 
«О некоторых вопросах оценки деятельности административ-
ных государственных служащих» (зарегистрирован в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов № 
14637) и определяет алгоритм оценки деятельности админи-
стративных государственных служащих корпуса «Б» аппарата 
Жамбылского районного маслихата (далее - служащие корпуса 
«Б»).

2. Оценка деятельности служащих корпуса «Б» (далее – 
оценка) проводится для определения эффективности и качества 
их работы.

3. Оценка проводится по результатам деятельности слу-
жащего 

корпуса «Б» на занимаемой должности:
1) по итогам квартала (квартальная оценка) – не позднее 

десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за 
исключением четвертого квартала, оценка которого проводится 
не позднее десятого декабря);

2) по итогам года (годовая оценка) – не позднее двадцать 
пятого декабря оцениваемого года.

Оценка служащего корпуса «Б» не проводится в случаях, 
если срок пребывания на занимаемой должности в оценивае-
мом периоде составляет менее трех месяцев, а также в период 
испытательного срока.

Служащие корпуса «Б», находящиеся в социальных отпу-
сках либо периоде временной нетрудоспособности, проходят 
оценку в течении 5 рабочих дней после выхода на работу.

4. Квартальная оценка проводится непосредственным ру-
ководителем 

и основывается на оценке исполнения служащим корпуса 
«Б» должностных обязанностей.

Непосредственным руководителем служащего корпуса 
«Б» является лицо, которому данный служащий подчинен со-
гласно должностной инструкции.

5. Годовая оценка складывается из:
1) средней оценки служащего корпуса «Б» за отчет-

ные кварталы;
2) оценки выполнения служащим корпуса «Б» индиви-

дуального плана работы по форме, согласно приложению 1 к 
настоящей Методике.

6. Для проведения оценки должностным лицом, имеющим 
право назначения на государственную должность и освобожде-
ния от государственной должности служащего корпуса «Б», со-
здается Комиссия по оценке, рабочим органом которой являет-
ся специалист аппарата, занимающийся кадровыми вопросами.

7. Заседание Комиссии по оценке считается правомочным, 
если на нем присутствовали не менее двух третей ее состава. 

Замена отсутствующего члена или председателя Комиссии 
по оценке осуществляется по решению уполномоченного лица 
путем внесения изменения в распоряжение о создании комиссии 
по оценке.

8. Решение Комиссии по оценке принимается открытым 
голосованием.

9. Результаты голосования определяются большинством 
голосов членов Комиссии по оценке. При равенстве голосов го-
лос председателя комиссии является решающим.

Секретарем Комиссии по оценке является специалист ап-
парата, занимающийся кадровыми вопросами. Секретарь Ко-
миссии по оценке не принимает участие  в голосовании.

Глава 2. Составление индивидуального плана работы 
10. Индивидуальный план работы составляется служащим 

корпуса «Б» совместно с непосредственным руководителем не 
позднее десятого января оцениваемого года, по форме согласно 
приложению 1 к настоящей Методике.

11.При назначении служащего корпуса «Б» на должность 
после срока указанного в пункте 10 настоящей Методики, инди-
видуальный план работы служащего корпуса «Б» на занимаемой 
должности составляется в течение десяти рабочих дней со дня 
его назначения на должность.

12. Количество целевых показателей в индивидуальном 
плане работы служащего корпуса «Б» составляет не более четы-
рех, которые должны быть конкретными, измеримыми, дости-
жимыми, с определенным сроком исполнения.

13. Индивидуальный план составляется в двух экземпля-
рах. Один экземпляр передается специалисту аппарата, занима-
ющегося кадровыми вопросами. Второй экземпляр находится у 
руководителя структурного подразделения служащего корпуса 
«Б».

Глава 3. Подготовка к проведению оценки
14. Специалист аппарата, занимающийся кадровыми во-

просами формирует график проведения оценки по согласова-
нию с председателем Комиссии по оценке.

Специалист аппарата, занимающийся кадровыми вопроса-
ми за десять календарных дней до начала проведения оценки 
обеспечивает своевременное уведомление служащего корпуса 
«Б», подлежащего оценке, и лиц, осуществляющих оценку, о 
проведении оценки и направляет им оценочные листы для за-
полнения.

Глава 4. Квартальная оценка исполнения должност-
ных обязанностей

15. Оценка исполнения должностных обязанностей скла-
дывается из базовых, поощрительных и штрафных баллов.

16. Базовые баллы устанавливаются на уровне 100 баллов 
за выполнение служащим своих должностных обязанностей. 

17. Поощрительные баллы выставляются за виды деятель-
ности, указанные в приложении 2 к настоящей Методике.

18. Поощряемые виды деятельности распределены по пя-
тиуровневой шкале от «+1» до «+5» баллов. При этом в число 

поощряемых показателей и видов деятельности могут входить 
как фиксируемые, так и не фиксируемые в Единой системе элек-
тронного документооборота и Интранет-портале государствен-
ных органов документы и мероприятия.

За каждый поощряемый вид деятельности служащему 
корпуса «Б»  непосредственным руководителем присваиваются 
баллы согласно приложению 2 к настоящей Методике.

19. Штрафные баллы выставляются за нарушения испол-
нительской и трудовой дисциплины.

20. К нарушениям исполнительской дисциплины относят-
ся нарушения сроков исполнения поручений вышестоящих ор-
ганов, руководства государственного органа, непосредственного 
руководителя и контрольных документов и обращений физиче-
ских и юридических лиц. 

Источником информации о фактах нарушений исполни-
тельской дисциплины служат документально подтвержденные 
сведения от службы документооборота и непосредственного 
руководителя служащего корпуса «Б».

21.  К нарушениям трудовой дисциплины относятся:
1) опоздания на работу без уважительной причины;
2) нарушения служащими служебной этики.
Источниками информации о фактах нарушения трудовой 

дисциплины служат документально подтвержденные сведения 
от специалиста аппарата, занимающегося кадровыми вопроса-
ми и непосредственного руководителя служащего корпуса «Б».

22. За каждое нарушение исполнительской и трудовой дис-
циплины служащему корпуса «Б» выставляются штрафные бал-
лы в размере «– 2» балла за каждый факт нарушения.

23. Для проведения оценки исполнения должностных 
обязанностей служащий корпуса «Б» представляет для согла-
сования заполненный оценочный лист непосредственному 
руководителю по форме согласно приложению 3 к настоящей 
Методике.

24. Непосредственный руководитель с учетом представ-
ленных специалистом аппарата, занимающегося кадровыми 
вопросами, службой документооборота сведений о фактах на-
рушения служащим корпуса «Б» трудовой и исполнительской 
дисциплины, рассматривает оценочный лист на предмет досто-
верности представленных в нем сведений, вносит в него коррек-
тировки (в случае наличия) и согласовывает его.

25. После согласования непосредственным руководителем 
оценочный лист подписывается служащим корпуса «Б».

Отказ служащего корпуса «Б» от подписания оценочного 
листа не является препятствием для направления документов 
на заседание Комиссии по оценке. В этом случае специалистом 
аппарата, занимающегося кадровыми вопросами и непосредст-
венным руководителем служащего корпуса «Б» в произвольной 
форме составляется акт об отказе от ознакомления. 

26. Итоговая квартальная оценка служащего корпуса «Б» 
вычисляется непосредственным руководителем по следующей 
формуле:

   – квартальная оценка;
а – поощрительные баллы;
в – штрафные баллы.
27. Итоговая квартальная оценка выставляется по следую-

щей шкале: менее 80 баллов – «неудовлетворительно», от 80 до 
105 (включительно) баллов – «удовлетворительно», от 106 до 
130 (включительно) баллов – «эффективно», свыше 130 баллов 
– «превосходно».

Глава 5. Годовая оценка
28. Для проведения годовой оценки служащий корпуса «Б» 

направляет для согласования заполненный оценочный лист вы-
полнения индивидуального плана непосредственному руководи-
телю по форме согласно приложению 4 к настоящей Методике.

29. Непосредственный руководитель рассматривает оце-
ночный лист на предмет достоверности представленных в нем 
сведений, вносит корректировки (в случае наличия) и согласо-
вывает его.

30. Оценка выполнения индивидуального плана работы 
выставляется по следующей шкале:

за невыполнение целевого показателя, предусмотренного 
индивидуальным планом работы, присваивается 2 балла;

за частичное выполнение целевого показателя - 3 балла;
за выполнение целевого показателя (достижение ожидае-

мого результата) - 4 балла;
за превышение ожидаемого результата целевого показате-

ля - 5 баллов.
31. После согласования непосредственным руководителем 

оценочный лист заверяется служащим корпуса «Б».
Отказ от подписания оценочного листа служащего корпуса 

«Б» не может служить препятствием для направления докумен-
тов на заседание Комиссии по оценке. В этом случае специа-
листом аппарата, занимающегося кадровыми вопросами и не-
посредственным руководителем служащего корпуса «Б» в про-
извольной форме составляется акт об отказе от ознакомления.

32. Итоговая годовая оценка служащего корпуса «Б» вычи-
сляется специалистом аппарата, занимающегося кадровыми во-
просами не позднее пяти рабочих дней до заседания Комиссии 
по оценке по следующей формуле:

                                    ,
 – годовая оценка;
 – средняя оценка за отчетные кварталы (среднеарифме-

тическое значение). При этом полученное среднеарифметиче-
ское значение квартальных оценок с учетом шкалы, указанной 
в пункте 27 настоящей Методики, приводится к пятибалльной 
системе оценок, а именно:

значению «неудовлетворительно» (менее 80 баллов) – 2 
балла;

значению «удовлетворительно» (от 80 до 105 баллов) – 3 
балла;

значению «эффективно» (от 106 до 130 (включительно) 
баллов) – 4 балла;

значению «превосходно» (свыше 130 баллов) – 5 баллов;
– оценка выполнения индивидуального плана работы 

(среднеарифметическое значение).
33. Итоговая годовая оценка выставляется по следующей 

шкале: менее     3 баллов – «неудовлетворительно», от 3 до 3,9 
баллов – «удовлетворительно», от 4 до 4,9 баллов – «эффектив-
но», 5 баллов – «превосходно».

Глава 6. рассмотрение результатов оценки Комиссией
34. Специалист аппарата, занимающийся кадровыми во-

просами обеспечивает проведение заседания Комиссии по 
рассмотрению результатов оценки в соответствии с графиком, 
согласованным с председателем Комиссии.

Специалист аппарата, занимающийся кадровыми вопро-
сами предоставляет на заседание Комиссии следующие доку-
менты:

1) заполненные оценочные листы;
2) должностная инструкция служащего корпуса «Б»;
3) проект протокола заседания Комиссии по форме согла-

сно  приложению 5 к настоящей Методике.
35. Комиссия рассматривает результаты квартальных и го-

довой оценки и принимает одно из следующих решений:
1) утвердить результаты оценки;
2) пересмотреть результаты оценки.
В случае принятия решения о пересмотре результатов 

оценки Комиссия корректирует оценку с соответствующим по-
яснением в протоколе.

36. Специалист аппарата, занимающийся кадровыми во-
просами ознакамливает служащего корпуса «Б» с результатами 
оценки в течение двух рабочих дней со дня ее завершения.

Ознакомление служащего корпуса «Б» с результатами 
оценки осуществляется в письменной или электронной форме.

Отказ служащего корпуса «Б» от ознакомления не является 
препятствием для внесения результатов оценки в его послужной 
список. В этом случае специалистом аппарата, занимающегося 
кадровыми вопросами в произвольной форме составляется акт 
об отказе от ознакомления.

37. Документы, указанные в пункте 34 настоящей Ме-
тодики, а также подписанный протокол заседания Комиссии 
хранятся у специалиста аппарата, занимающегося кадровыми 
вопросами.

Глава 7. Обжалование результатов оценки
38. Обжалование решения Комиссии служащим корпуса 

«Б» в уполномоченном органе по делам государственной служ-
бы или его территориальном департаменте осуществляется в 
течение десяти рабочих дней со дня вынесения решения.

39. Уполномоченный орган по делам государственной 
службы или его территориальный департамент в течение десяти 
рабочих дней со дня поступления жалобы служащего корпуса 
«Б» осуществляет ее рассмотрение и в случаях обнаружения 
нарушений установленного законодательством порядка прове-
дения оценки рекомендует государственному органу отменить 
решение Комиссии.

40. Информация о принятом решении представляется госу-
дарственным органом в течение двух недель в уполномоченный 
орган по делам государственной службы или его территориаль-
ный департамент.

41. Служащий корпуса «Б» вправе обжаловать результаты 
оценки в суде.

Глава 8. Принятие решений по результатам оценки
42. Результаты оценки являются основаниями для приня-

тия решений по выплате бонусов и обучению.
43. Бонусы выплачиваются служащим корпуса «Б» с ре-

зультатами оценки «превосходно» и «эффективно».
44. Обучение (повышение квалификации) служащего кор-

пуса «Б» проводится по направлению, по которому деятель-
ность служащего корпуса «Б» по итогам годовой оценки при-
знана неудовлетворительной.

Служащий корпуса «Б» направляется на курсы повышения 
квалификации в течение трех месяцев после утверждения Ко-
миссией результатов годовой оценки его деятельности.

45. Служащий корпуса «Б», получивший оценку «неу-
довлетворительно», не закрепляется наставником за лицами, 
впервые принятыми на административные государственные 
должности.

46. Результаты оценки служащего корпуса «Б» по итогам 
двух лет подряд со значением «неудовлетворительно» являются 
основанием для принятия решения о понижении его в должно-
сти. При отсутствии любой вакантной нижестоящей должности 
служащий корпуса «Б» увольняется в порядке, установленном 
законодательством.

47. Результаты оценки деятельности служащих корпуса 
«Б» вносятся в их послужные списки.

Непосредственный руководитель ______________________________
                                                                    (фамилия, инициалы)
дата _______________________________________________________
подпись ____________________________________________________

№ 
п/п Целевые показатели * Ожидаемый результат

1. Целевой показатель 1  

2. Целевой показатель 2  

3. Целевой показатель 3  

4. …  

1.

Своевременное и качественное исполнение поручений Президента Республики Казахстан, Администрации 
Президента Республики Казахстан, Парламента Республики Казахстан, Премьер - Министра Республики 
Казахстан, Канцелярии Премьер - Министра Республики Казахстан, Государственного секретаря Республики 
Казахстан, областного маслихата

от «+1» 
до «+5»

2.

Качественная и своевременная подготовка материалов к сессиям районного маслихата, заседаниям акимата, 
общественного совета района, постоянных комиссий районного маслихата.  Участие в конференциях, 
международных форумах, заседаниях, семинарах проводимых государственными органами, международными 
и иными организациями

от «+1» 
до «+5»

(Жалғасы 7-бетте).



71 шілде, 2017 жыл

      Гендерлік  саясат

Салтанат  және  саламаттылық

Қарғалы аудандық ауруханасының бас 
дәрігері Сертай Сағиев туралы көп айтуға 
болады. Ол осы аудандық аурухананы 
басқарғалы бері іскерлік жаңашылдығымен 
көзге түсті. Аурухана күрделі жөндеуден 
өтіп, іші мен сырты жаңаланды. Айналасына 
абаттандыру жүргізіп, жеміс-жидек, 

алма ағашының көшеттері егілді. Жыл 
сайын көгалдандыруға да жеткілікті көңіл 
бөліп келеді. Сертай Сейфоллаұлының 
өзі спортқа бейім.  Бала жасынан футбол 
ойнап шыңдалған азамат.  Абыройлы алпыс  
жасты алқымдаса да  әлі де  футбол ойнап, 
жүгіріп, түрлі жарыстарда топ жарып жүр. 
Басшысынан үлгі-өнеге алған осындағы 
дәрігерлер ұжымы күнделікті  таңғы 
жаттығумен айналысып, спорт түрлерімен 
шұғылданады.  Мұнда арнайы тренажер 
залы бар. Соған сай дәрігерлер қауымы 
саламатты өмір салтын ұстанады.

Қазіргі таңда ауруханада 52 дәрігер, 170 
орта буын медицина қызметкерлері аурудың 
алдын алып, ауыл халқының денсаулығын 
сақтау ісіне біркісідей жұмыла кіріскен. Бас 

      Мереке  мерейі

Приложение 3 к Методике оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» 
аппарата Жамбылского районного  маслихата

Форма

Приложение 4 к Методике оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» 
аппарата Жамбылского районного  маслихата

Форма

Приложение 5 к Методике оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» 
аппарата Жамбылского районного  маслихата

Форма

Оценочный лист ______________________________________квартал ____ года
                                            (оцениваемый период)
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) оцениваемого  служащего: ___________________________________________________________
Должность оцениваемого служащего: ______________________________________________________________________________________
Наименование структурного подразделения оцениваемого служащего:___________________________________________________________
Оценка исполнения должностных обязанностей:

Оценочный лист _____________________________________________ год
                                                              (оцениваемый год)
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) оцениваемого  служащего: __________________________________________
Должность оцениваемого служащего: ______________________________________________________________________
Наименование структурного подразделения оцениваемого служащего:__________________________________________
Оценка выполнения индивидуального плана:

Протокол заседания Комиссии по оценке ________________________________________________________________
                                                                                                   (наименование государственного органа)
___________________________________________________________________________________________________
                               (вид оценки: квартальная/годовая и оцениваемый период (квартал и (или) год)
Результаты оценки

Служащий ______________________________
                               (фамилия, инициалы)
дата ___________________________________
подпись ________________________________ 

Непосредственный руководитель ______________________________
                                                                    (фамилия, инициалы)
дата _______________________________________________________
подпись ____________________________________________________

3.
Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение качества деятельности местных 
представительных органов, общественных советов, развитие системы местного самоуправления (конференции, 
форумы, семинары, круглые столы, правовое обучение)

от «+1» 
до «+4»

4. Сотрудничество с другими маслихатами, оказание методической, правовой помощи от «+1» 
до «+5»

5. Качественное и своевременное сопровождение проектов нормативных правовых актов в маслихате до его 
принятия

от «+1» 
до «+5»

6. Подготовка аналитической информации  о деятельности районного маслихата и общественного совета района от «+1» 
до «+5»

7. Подготовка докладов, статей, публикаций и информации о деятельности районного маслихата и районного 
общественного совета 

от «+1» 
до «+5»

8. Своевременное исполнение поручений секретаря районного маслихата и плановых мероприятий от «+1» 
до «+5»

9. Рассмотрение обращений, требующих дополнительного изучения или проверки от «+1» 
до «+5»

10. Письменный перевод с русского языка на государственный язык и с государственного языка на русский язык 
проектов нормативных правовых актов, организационно-распорядительных и иных документов

от «+1» 
до «+5»

11. Работа с документами содержащими сведения составляющие  государственные секреты, имеющими пометку 
«Для служебного пользования»

от «+1» 
до «+3»

12. Участие в общественной жизни коллектива (в спортивных и культурных мероприятиях коллектива) от «+1» 
до «+3»

13. Совмещение должностей  и  выполнение обязанностей временно отсутствующего государственного служащего, 
осуществление наставнической деятельности «+3»

14.
Участие в организации и проведении выборов Президента Республики Казахстан, депутатов Парламента 
Республики Казахстан, маслихатов, членов иных органов местного самоуправления, акимов сельских округов 
Жамбылского района  

«+3»

15. Подготовка текстов поздравительных, благодарственных писем от имени районного маслихата «+2»

16. Видео и фотосъемка на сессиях, заседаниях постоянных комиссий районного маслихата и общественного 
совета района «+1»

№ 
п/п Самооценка служащего Оценка непосредственного руководителя Примечание

Сведения 
о поощряемых 

показателях 
и видах 

деятельности

Сведения 
о фактах 

нарушения 
исполнительской 

дисциплины

Сведения о 
фактах нарушения 

трудовой 
дисциплины

Сведения о 
поощряемых 
показателях 

и видах 
деятельности

Сведения 
о фактах 

нарушения 
исполнительской 

дисциплины

Сведения 
о фактах 

нарушения 
трудовой 

дисциплины

1.        

2.        

3.        

 Результат самооценки: Результат оценки:  

№ 
п/п Результат целевого показателя Значение Результаты самооценки 

служащего
Результаты оценки 

руководителя Примечание

1. Результат целевого 
показателя 1 от 2 до 5    

2. Результат целевого 
показателя 2 от 2 до 5    

3. Результат целевого 
показателя 3 от 2 до 5    

4. …     

№
п/п

Фамилия, имя, отчество (при его 
наличии)
служащих

Сведения о результатах 
оценки

Корректировка Комиссией 
результатов оценки (в случае 

наличия)

Рекомендации 
Комиссии

1.     

2.     

...     

Заключение Комиссии: ________________________________________________
Проверено:
Секретарь Комиссии: _________________________________  Дата: ___________
                                             (фамилия, инициалы, подпись)
Председатель Комиссии: ______________________________  Дата: ___________
                                              (фамилия, инициалы, подпись)
Член Комиссии: _____________________________________   Дата: ___________
                                              (фамилия, инициалы, подпись)

дәрігер Сертай Сейфоллаұлының тікелей 
ұйымдастыруымен жыл сайын медицина 
қызметкерлері күні мерекесіне орай 
ұжымдағы аға, орта, жас буын дәрігерлердің 
қатысумен спорт жарыстары дәстүрлі түрде  
өткізіліп келеді. Биыл да бұл үрдіс өз 
жалғасын тапты. 

Сонымен, «Спорт – өмір көркі» 
атты спартакиада жарысына 3 топ 
қатысып, өзара бәсекеге түсті. Бұл 
додаға «Динозавр», «Убойная сила», 
«Смайликтер» тобы белсене қатысып, 60 
метрге эстафеталық жүгіруден бөлек арқан 
тарту мен дойбыдан, гір тасын көтеруден өз 
бақтарын сынады. Алдымен эстафеталық 
жарыста «Смайликтер» тобының мүшесі 
Әлішер Мамедов үздік шығып, топ жарды. 
Дойбыдан басты жүлдені Сертай Сағиевтің 
өзі жеңіп алды. 

Нәтижесінде, жарыстың барлық 
түрінен  қарсыластарынан басым түскен 
«Смайликтер» жастар командасы 1-ші, 
ал «Убойная сила» командасы 2-ші,  
«Динозавр» командасы 3-ші орынға ие 
болды. Жастар флешмоб өткізіп, мереке 
шырайын ашты. Жеңімпаз атанған медицина 
қызметкерлерін Қарғалы ауылдық округінің 
әкімі Досбол Тұрысбеков пен ҚР Мәдениет 
қайраткері, Алматы облысы мен Жамбыл 
ауданының құрметті азаматы, ардагер-
журналист Күмісжан Байжан құттықтап, 
жеңімпаз командалар алған орындарына 
қарай Кубок, Мақтау қағаздарымен, заттай 
сыйлықтармен  марапатталды. Ауыл әкімі 
Досбол Тұрысбеков бірнеше дәрігерді 
Алғыс хатпен марапаттап, ақ тілегін арнады. 
Осылайша адам жанының арашашысы 
саналған дәрігерлер қауымы кәсіби 
мерекелерін көтеріңкі көңілде тойлады.

тұрсынжан  АСҚАрұЛЫ.

(Жалғасы. Басы 6-бетте).

“Бастау Бизнес” жобасы бойынша 
тестілеу кезеңі туралы хабарландыру

Объявление о начале этапа тестирования 
по проекту «Бастау Бизнес»

ХАБАРЛАНДЫРУ

ОБЪявЛеНие

Сіздерді кәсіпкерлік негіздерін тегін оқытатын 
“Бастау Бизнес” жобасына қатысуға шақырамыз. 
Оқуға қатысу үшін тестен өту қажеттігін ескертеміз.

Тест кезеңі 2017 жылы 4 шілдеде Ұзынағаш 
ауылы, Жандосов көшесінің, № 85 үйінде өтеді.

Қызығушылық танытқандар Жамбыл 
ауданының кәсіпкерлікке қолдау көрсету 
орталығына, жұмыспен қамту орталығына, 
ауылдық округтің әкіміне жүгіне алады.

Өзіңізбен бірге төлқұжаттың көшірмесін, 
мекенжай туралы анықтама болуы керек.

Оқы мерзімі – 1 ай. Оқуға қатысушыларға 
стипендия төленеді.

толық анықтама алу үшін мына  телефонға 
хабарласыңыздар:  79019, 87014928456.

Приглашаем Вас принять участие в бесплатном 
обучении основам предпринимательства по 
проекту «Бастау Бизнес». Для прохождения 
обучения необходимо пройти тестирование. 
Этап тестирования начинается 4 июля 2017 года, 
по адресу: Жамбылский район, с.Узынагаш, ул. 
Жандосова, д.85.  

Желающих просим обратиться в Центр 
поддержки предпринимательства Жамбылского 
района, центр занятости района либо акиму 
сельского округа.

При себе иметь документы: копию удостоверения 
личности, адресную справку.

Срок обучения – 1 месяц. Участникам программы 
будут выплачиваться стипендии.

телефон для справок: 87014928456, 79019.

Ұзынағаш селолық округі әкімінің аппараты ММ, «Жамбыл су құбыры» МКК 
Ұзынағаш ауылының тұрғындарына жаңа су жүйесінің қосылатынын хабарлайды.
Ұзынағаш ауылына жаңа  су құбырын жүргізуге мемлекеттен 2014-2017 жылдар 
аралығында қомақты қаржы бөлініп, жаңа су құбыры салынды. Жаңа су құбыры 
жүйесінің іске қосылуына байланысты ескі су құбырларының жабылатынын ескертеміз. 
Жаңа су құбыры іске қосылу үшін әрбір тұрғын орталық 4-5 үйге қойылған құдықтан 
өз үйлеріне су құбырын өз қаражаттарына тартулары тиіс. Жаңа су жүйесіне қосылу 
бойынша сұрақтарыңыз болса, төмендегі телефондар арқылы хабарласып біліңіздер.

телефондар: 2-10-10, 2-10-92, 2-35-41 .
ұзынағаш селолық округі әкімінің аппарты  ММ, 

«Жамбыл су құбыры» МКК.

ГУ «Аппарат акима Узынагашского сельского округа» совмесно с  ГКП «Жамбыл су 
кубыры» сообщает о вводе новой водопроводной сети в селе Узынагаш. 2014-2017 годы 
на строительство нового водопровода в селе Узынагаш было выделено достаточное 
финансирование. Уважаемые жители, в связи с вводом нового водопровода, старый 
водопровод будет отключен. Подключение к новому водопроводу  от основного колодца 
осуществляется на 4-5 дворов, каждый житель села должен произвести самостоятельно.

По всем вопросам касающимся  водопровода обращаться  по телефонам:
2-10-10, 2-10-92, 2-35-41.

Гу аппарат акима узынагашского сельского округа,
ГКП «Жамбыл су кубыры».

Қос  тізгінді  тең  ұстайық
Әлемдегі әрбір мемлекет өзінің 

Конституциясына сәйкес сыртқы және ішкі 
саясатпен айналысады.  Соңғы жылдары ішкі 
саясаттың бір құрылымы ретінде  «гендерлік 
саясат» деген ұғым көп айтылып жүр. 

Қазақстанда гендерлік саясат жүргізу 
жөніндегі жұмысты ҚР Президентінің 
жанындағы Әйелдер істері және отбасылық-
демографиялық саясат жөніндегі ұлттық 
комиссия үйлестіреді. Оның негізгі міндеті 
– отбасында әйелдер мен ерлердің теңдігіне  
қатысты кешенді мемлекеттік саясатты іске 
асыру болып табылады. Қазақстандағы 
гендерлік саясаттың міндеттеріне әйелдер мен 
ерлердің билік құрылымдарында теңдестіріл-
ген қатысуына қол жеткізу, экономикалық 
тәуелсіздіктің барлық тең мүмкіндіктерін 
қамтамасыз ету, өз бизнесін дамыту және 
қызмет бабында ілгерілеу, отбасында құқықтар 
мен міндеттерді тең жүзеге асыру үшін жағдай 
жасау жатады.

Мемлекет басшысы бекіткен гендерлік 
теңдік стратегиясы негізінен ерлер мен 
әйелдердің теңдігіне қол жеткізу мақсатындағы 
билік пен қоғамның өзара тиімді әрекет етуіне 

бағытталып шығарылған заң. Қазіргі кезеңде 
азаматтық қоғамда ұлттық гендерлік саясатты 
жүзеге асыруға және өмірдің барлық саласында 
гендерлік теңдікке қол жеткізу тетігін жасауға 
белсенді түрде кең көлемді жұмыстар жүріп 
жатыр. Бұл саясатқа Елбасының өзі терең мән 
беруде.

Біздің елімізде әйелдер теңдігін қамтамасыз 
етуге ықпал ететін екі заң қабылданған. Олар 
– «Ерлер мен әйелдердің тең құқықтарының 
және тең мүмкіндіктерінің мемлекеттік 
кепілдіктері туралы», «Тұрмыстық зорлық-
зомбылық профилактикасы туралы» Заң. 
Олар тек әйелдерге ғана емес, отбасының 
басқа да мүшелерінің тең құқықтарын сақтап, 
тұрмыстағы қысымды болдырмауға ықпал 
етеді. Бүгінгі күні әйелдер қоғамның барлық 
саласында  белсенділік танытуда. Олар қандай 
қызмет атқарса да аналық құқығын сақтап, 
үлкен жауапкершілік пен жоғарғы кәсібиліктің 
үлгісін көрсетіп, уақыт көшінен қалмай, 
болашаққа деген сенімнің зор ұйытқысы 
болуда. 

Әлия  БЕЛГІБАЕвА,
Жамбыл аудандық сотының судъясы.



1 шілде,  2017 жыл8

Меншік иесі: “Жамбыл Атамекен” 
жауапкершілігі шектеулі

серіктестігі.

• Құрылтайшы:
         – Жамбыл ауданының  əкімдігі

• Газет – 2015 жылғы қарашаның 16-да Қазақстан Республикасы инвестициялар жəне Даму министрлігі, байланыс, ақпараттандыру жəне 
ақпарат комитетінде тіркеліп, мерзімді баспасөз басылымын жəне ақпараттық агенттікті есепке қою туралы № 15705-Г Куəлігі берілген.

МеКеНЖАЙЫМЫЗ: 040600, Ұзынағаш ауылы, Мақатаев көшесі, 
164 «А» үй. Телефондар: бас редактор – 2-44-28, бас редактордың 
орынбасары – 2-44-29, жалпы бөлім – 2-44-25, есепші – 2-44-27, 
факс-8 (72770) 2-44-28
Электрондық  поштасы: Atameken1932@mail.ru
 • Таралымы – 4891 дана. Тапсырыс – 26
 • индексі – 62264. Көлемі – 2 баспа табақ.
 • Газет аптасына бір рет, жұма күні шығады.
 • Суреттердің сапасына редакция жауапты.

• Жарнама, хабарландыру берушілер оның мазмұны мен мəтіні үшін 
өздері жауапты.
• Автордың пікірі –  редакцияның түпкілікті көзқарасы емес.
• Газет редакцияда компьютермен теріліп, «Алматы – Болашақ» 
акционерлік қоғамының баспаханасында офсеттік тəсілмен 
басылады.
                                                           Тел: 378-42-00, факс:378-36-76.
Алматы қаласы, Сəбит Мұқанов көшесі, 223 «Б».

Директор-бас редактор
Рəтбек ТЕРЛІКБАЕВ

ҮЙ  САТЫЛАДЫ
    Мыңбаев ауылының Қонаев көшесіндегі  № 12/1 үй шұғыл түрде сатылады. Төрт бөлмелі, газбен 

де көмірмен де жылынатын, түгел жайластырылған үйдің ауласында монша, су шығатын 2 колонкасы, 
шаруашылық жүргізуге қажетті  мал қорасы, сарайы, шөп жинайтын бастырмасы, көмір орны, тауық 

қорасы бар. Жер көлемі – 10 сотық.
Сондай-ақ, осы ауылдың Абай көшесіне орналасқан № 24 «Г» үй де жедел сатылады. Жаңадан 

салынған, әлі бітпеген бұл үйдің жалпы пайдалы алаңы 110 шаршы метр. Екеуінің де бағасы келісімді.
хабарласу телефондары: 64-1-99, 8 777 596 20 85

Қасымбек 
орта мектебінің 

ұлағатты ұстазы, 
орыс тілі пәнінің 

мұғалімі, 40 
жылдан астам 
уақытын жас 

ұрпақты оқыту 
мен тәрбиелеуге 

арнаған елге 
сыйлы 

П Е р в Ы х  

Қасымбек орта мектебінің ұлағатты ұстазы, 20 жылдан астам 
уақыт мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары 
қызметін абыройлы атқарып жүрген  елге сыйлы, құрметті, 
парасатымен, үлкен адамгершілік қасиетімен ерекшеленген 
ДҮЙСЕНБАЕвА Заира Еркетайқызын 50 деген мерейлі 

жасымен құттықтаймыз. Сізге бақыттың баяндысын тілейміз. 
Дәулет-ырысыңыз сарқылмасын, шығармашылық табысыңыз 

тау суындай таусылмасын. Ұлым – жүрегім, қызым – 
тірегім, қанатым деп, тұмсықтыға шоқтырмай, қызыңыздың, 

немерелеріңіздің жақсылығына тоймай ғұмыр кешіңіз. 

Көкқайнар 
ауылының 

тұрғыны, қадірлі 
ұлымыз, аяулы 
жар, ардақты 
әке атанған 

тАуБАЛДИЕв 
Әділ 

Алғазыұлын 40 
жасқа толатын 

Наталья Ивановнаны туған күнімен 
құттықтаймыз.

Зейнеткерлік жасқа үлкен құрметпен 
жеткен сіз абыройлы еңбектің арқасында 
бүкіл ел-жұрттың сүйіспеншілігіне бөленіп 
отырсыз. Қызыңыз Янаның жақсылығын 
көріп, қуанышқа толы ғұмыр кешуіңізді 
тілейміз. Қасымбек орта мектебіне 
сіңірген еңбегіңіз жылдар жылнамасында 
сақталатын болады.
Алдағы күннен күтер әркім жақсы үміт,
Келе берсін сізге ылғи бақ күліп.
Бейнеттің де көріп бүгін зейнетін,
Жаратушы төксін игі жақсылық.
Құтты болсын, бүгін туған күніңіз,
Әріптестерге  биік тұлға – ұстазсыз.
Қуанамыз өзіңізбен  біз бүгін,
Шәкірттердің алғысына бөленіп,
Шықсын ылғи алдыңыздан ізгі күн!

Ізгі тілекпен: Қасымбек орта 
мектебінің ұжымы.

Ардақты ана, аяулы ұстаз, құрметті,
талай ұстаз өзіне оны үлгі етті.
Бойыңызда бар ізгі ниет, адалдық,
Көкірегіне сан шәкірттің гүл екті.
Жеміс берсін тер төккен еңбегіңіз,

 

*** Ғалымұлы Мадидың атындағы 
Қарақыстақ селолық округінен жер телімінің 
кадастрлық нөмірі 03-045-144-092, № 128738 (20 
га) 10.05.2007 жыл уақытша ұзақ мерзімді өтеулі 
жылы тіркелген уақыты 28.08.2008, мемлекеттік 
актісі мен №271. 05.05.2006 жылғы және №474. 
13.06.2006 жылғы әкімнің шешімдері жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп танылсын.

*** Жиланкозова Раиса Рахимжановнаның 
атындағы Қарақыстақ селолық округінен жер 
телімінің кадастрлық нөмірі 03-045-144-092, № 
128738 (20 га) 10.05.2017 жылы уақытша ұзақ 
мерзімді қысқа мерзімді өтеулі жылы мемлекеттік 
актісі мен № 271.  05.05.2006 жылғы және № 474. 
13.06.2006 жылғы әкімнің шешімдері тіркелген 
уақыты 28.08.2008 жылғы жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп танылсын.

*** Жиланкозов Ғалым Ешмуханбетовичтың 
атындағы Қарақыстақ ӨК «Кумбел» жер телімінің 
кадастрлық нөмірі  03-045-144-041, № 0120609 
(60.42 га) мемлекеттік актісі мен № 0120609 
22.05.2002 жылы жалгерлік келісім шарты 
тіркелген уақыты 06.05.2003 жылы жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп танылсын.

*** Жиланкозов Галым Ешмуханбетовичтың 

ЖОҒАЛҒАН   ҚҰЖАТ  ЖАРАМСЫЗ...
атындағы «Мади» ШҚ Қарақыстақ селолық 
округінен жер телімінің кадастрлық нөмірі 03-
045-145-017, № 0120594 (412 га) мемлекеттік 
актісі мен № 0120594. 22.05.2002 жылғы тіркелген 
06.05.2003 жылы жалгерлік келісім шарты 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

*** Жиланкозов Галым Ешмуханбетовичтың 
атындағы жер телімінің кадастрлық нөмірі 03-
045-144-562, №946601 (10.43 га) мемлекеттік 
актісі мен №23.29.01.2016 жылғы типтік келісім 
шарты және № Ж-4/01-76-ЖТ. 10.02.2016 жылғы 
мұрағаттық көшірмесі жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп танылсын.

*** Кошкарбаева Багдат Аскаровнаның 
атындағы Ақтерек ауылы, Әзербаев көшесі №30 
“а” үйінің жер телімінің кадастрлық нөмірі 03-
045-171-923, № 0814637  31 наурыз 2016 жылы 
берілген жекешелендіру жөніндегі реестрде 
тіркелген № 1033 куәлігі жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп танылсын.

*** Есіркесін Омарбекұлы Тұнғатаровтың 
атындағы Горный ауылы, Амангелді көшесі, 
№11 үй 2 пәтердің  АЛ № 0401705 (0,910 га) 
мемлекеттік актісі жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп танылсын.

ЕСКЕ  АЛу

Ұзынағаш 
ауылының тұрғыны, 

аяулы ұл, қадірлі 
бауырымыз
тОҚБАЕв 
Ақтанғали 

Сәндіғалиұлы
өткен жылы 

тамыз айының 3-де 
кенеттен қайтыс 

болған еді.
Ақтанғали

Сәндіғалиұлы 1970 жылдың 16 наурызында 
Ұзынағашта дүниеге келген. Орта мектепті 
жақсы аяқтап, еңбекке араласқан ол 
Ұзынағаштағы МРО мекемесіне 1987 жылы 
электр жөндеушінің шәкірті болып жұмысқа 
қабылданған.  1988-1990 жылдары Кеңес 
Армиясы қатарында азаматтық борышын 
өтеген. Өз ортасына оралған соң бұрынғы 
жұмыс орны МРО-ға бірінші разрядтты электр-
жөндеуші мамандығы бойынша жұмысқа 
қабылданған. Ол өз білімін жетілдіріп, 1997 
жылы  Алматы энергетика және байланыс 
институтын тамамдаған. 

Ақтанғали 1997 жылы ҚР Ұлттық банкі 
мемлекеттік ұлттық құндылықтарды сақтау 
орталығының техникалық бөліміне техник 
мамандығы бойынша қызметке қабылданды. 
Бұдан соң электротехника бөлімінің аға 
инженері, ішкі қауіпсіздік қызметінің аға 
операторы, орталық кассалық операция және 
ұлттық банк филиалының ҚР күзет және өрт 
дабылы техникалық бөлімінің бас инженері 
болды. 2003 жылы техника бөлімі бастығының 
орынбасары,  2005 жылдан бастап техника 
бөлімінің бастығы қызметіне жоғарылады. 
2008 жылы жылу-электрмен жабдықтау 
бөлімінің бастығы қызметіне көтерілді. 2011 
жылдан бастап Қазақстан Республикасының 
Ұлттық банкі кассалық операциялар және 
құндылықтарды сақтау орталығында қызметтің 
үздіксіздігін техникалық қамтамасыз ету 
бөлімінің бастығы лауазымына тағайындалды.

Адал қызметіне орай ұлттық теңгенің 
10 жылдығына байланысты атына алғыс 
жарияланып, “Ұлттық теңгеге – 20 жыл” 
медалімен, “ҚР Ұлттық банктің еңбек сіңірген 
қызметкері” төсбелгісімен және көптеген 
Құрмет грамотасымен қоса Алғыс хаттармен 
марапатталды.

Амал не, өткен жылы мезгілсіз бақилыққа 
аттанды. Көз жасын төгіп, әке-шешесі, бауыр-
туыс қарындастары мен достары қалды. Жатқан 
жері жайлы, топырағы торқа, мінгені пырақ, 
ұстағаны шырақ болсын! 

Ақтанғалидың рухына арнайы Құран 
бағышталып, “Ақтілек” мейрамханасында 
шілденің 9-ы күні сағат 12.00-де еске алу асы  
беріледі. 

Еске алушылар: әкесі – Сәндіғали, 
шешесі – Кенехан, қарындастары, туыстары, 
тоқбаевтар әулеті мен тұрсынжан Асқарұлы.

Тарғап ауылының 
тұрғыны, асыл 

жар, қадірлі бауыр, 
ардақты әке атанған 
БАЙШАЛОв Өкен 

1947 жылдың 29 
ақпанында туған. 

Ауылдың алдыңғы 
қатарлы механизатор-
тракторшысы болып,

Арамызда болғанда 70 жасқа толып, әзіл-
қалжыңын айтып ортамызда отырар еді-ау...

тау тұлғалы жігіт едің керемет,
Әзіл әңгімені айтушы едің шегелеп.
Еш алаңсыз жүрген кезде кенеттен,
Жүрегіңе қадалды-ау, әттең, ажал
                                         атты жебе кеп.

Күңіренді  отбасың мен
                          тарғаптайын ауылың,
Соқтырдың да сұм
                                ажалдың дауылын.
Жатқан жерің жайлы
                                   болсын жұмақта,
ұмытпайды еске алып,
                           бір өзіңдей нар ұлын, – 

деп еске алушылар: зайыбы – Нұршаруан, 
ұлдары – Мақсат, Асқат, Нұркен, 
Байшаловтар әулеті. 

адал еңбек етті. Отбасының ақылшы тірегі 
атанып, ұрпақ өсіріп, бауыр-туысқа сыйлы,  
асыл азамат бола білді. Жүрген жері көңілді 
ойын-күлкі, жарасымды әдемі әзілге толы 
болатын. Ауылдастары мен құрдастары 
Өкенді «Біздің Никулин» деп атап кеткен. 
Өйткені, образға еніп, әзілдерді тамаша 
сомдап, айналасын күлкіге кенелтіп жүретін 
еді. Амал не, 2006 жылы кенеттен қатыгез 
ажалдың құрығына ілініп, қайтыс болды. 

ЕСКЕ  АЛу

Құттықтаймыз!..

Бақыт болсын әрдайым көргеніңіз!
Дәулет пен мерейіңіз таси берсін,
Арта берсін абырой – беделіңіз!

Ізгі тілекпен:
Қасымбек орта мектебінің ұжымы.

мерейімен құттықтаймыз! Өмір
жасының ұзақ, денінің сау болуын, бойына 
қуат, көңіліне шуақ тілейміз.

Қырықтың шықтың,
                                  Әділ, қырқасына,
Шаттық той бола берсін бір басыңда.
Қуанышқа куә болып, жылда сенің
Жүрейік тілек арнап біз қасыңда.
Мерей жасың келіп жетті көрінген,
Ән мен жырың көп
                              болсыншы өрілген.
Сый-құрметке ие болып өмірде,
Бақ пен дәулет орын
                                     алсын төріңнен.
деп құттықтаушылар: әке-шешесі 

– Алғазы-Алмаш, зайыбы – Бақытгүл, 
қыздары  – Аида, Аяжан, Аружан, ұлы 
– Нұр.

Балғабек 
Қыдырбекұлы 

ауылының періште 
пейілді сүйкімді 

бүлдіршіні, аяулы 
ұл, қылығы тәтті 
кішкентай немере 

атанған бауырымыз 
ДҮЙСЕНӘЛІ 

Асылжан 
Дулатбекұлын

2 шілдеде 4 жасқа толатын туған күн 
шаттығымен құттықтаймыз! Ержетіп өсіп, 
еліне елеулі ер азамат болуына тілектеспіз.

Күн нұрындай
                    ашық болсын жанарың,
таудай болсын өнерің мен талабың.
туған күннің тамашасына жете бер,
Сәтті болсын өмірдегі қадамың,
деп құттықтаушылар: – әкесі, апасы 

және әпке-бауырлары.

Мәтібұлақ 
ауылының 

тұрғыны, біздің 
Алатаудай асқар 
тұлғалы ардақты 

әкеміз Молдапай 
ДҮЙСЕНБИЕв 

былтыр тамыз 
айының 7-де 

дүние салған еді. 
Биыл шілденің 

айының 6-да 
халқымыздың

қастерлі дәстүр-салты бойынша ас жиынын 
өткізбекпіз.

1938 жылы  22-ші ақпанда туған әкеміз 
ұзақ жылдар бойы бұрынғы «Рославль» қой 
совхозында аға шопан болып еселі еңбек 
етіп, шаруашылық экономикасының дамуына 
біркісідей елеулі үлесін қосты. Мемлекет 
наградаларына ие болып, орден-медальдармен 
марапатталды. Аяулы анамыз Пәникүл екеуі 
он бір перзентін мәпелеп тәрбиелеп, ел 
қатарына жеткізді.

Қашан да ақ көңіл, мәрт мінезімен 
дараланып, айналасына адамгершілігімен 
аса сыйлы болған асыл әкеміздің жарқын 
дидары жадымызда мәңгілік сақталады. 
Рухына тағзым етеміз. Жатқан жері жарық, 
иманы салауат болсын деген ең ізгі ниетпен: 
ДҮЙСЕНБИЕВТЕР әулетінің ұлдары мен 
қыздары, келіндері мен күйеубалалары, 
немере-шөберелері.

Мәтібұлақ ауылы.

КӨМЕК  СұрАЙМЫН
Отбасында барлығы жеті адамбыз. Оның төртеуі ІІ-ші топтағы мүгедек. Жалдамалы 

пәтерде тұрамыз. Өзімнің тұрақты жұмысым жоқ. Жағдайымыз өте қиын болғандықтан 
халықтан көмек сұраймын. Алланың ризалығы үшін мүмкіндігінше жәрдемдессеңіздер 
екен.

НұрДИНОв  Ерлан.
Байланыс телефоным: 8775 328 11 62, 8 775 905 87 98


