
Жасотандықтар 
тұрғындарға медициналық 
көмек көрсетті

Жасотандықтар Өскемендегі «Жәр- 
дем» базарының кеңес беру орталығын-
да «Медицина күнін» өткізді. Бұл ша-
раның сауда қызып жатқан базардың 
ішінде ұйымдастырылуы тұрғындардың 
назарын бірден аударды.  

Өскемен қалалық «Салауатты өмір салтын қалыптастыру 
орталығының» мамандары кеңес орталығында тұрғындардың 
қан қысымын өлшеп, алуан сұрақтарына жауап берсе, жас пси-
холог Рауан Ризабек жеке қабылдау өткізіп, сол күні жиыны 
70-ке жуық адамға кеңес берді. Сонымен қатар, тұрғындарға 
салауатты өмір салтын ұстануға байланысты буклеттер мен 
кітапшалар таратылды. 

– Күнделікті қарбаласпен жүріп, денсаулығымызға мән 
бермей кететініміз рас қой. Ал мына жастардың дәл базардың 
ішінде денсаулығымызды тексертуге мүмкіндік жасауы мені 
ойландырды. Осындай қарапайым халыққа тікелей әсері бар 
шаралар жиі ұйымдастырылып тұрса, артық болмас еді, – дейді 
қала тұрғыны Айгүл Базарбаева.

Бұл күні жастардан қамқорлық көрген базар тұтынушылары 
«Жастар – Отанға» жобасы аясында құрылған кеңеc орталығына 
алғыстарын білдірді.

Шығыс-Ақпарат 
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Көрме

Қылқалам шеберлері Абай әлемін суреттеді
мейрамтай Иманғали
Облыстық өнер мұражайында «Абайды танып, біл» атты бейнелеу 

өнері туындыларының бесінші облыстық байқауының қорытынды көрмесі 
ашылды.

Ұлы Абайдың 170 жылдық мерей-
тойы қарсаңында «нұр Отан» партия-
сы облыстық филиалы мен облыстық 
өнер мұражайының ұйтқы болуы-
мен ұйымдастырылған бұл көрмені 
өңірдегі суретшілердің шығармашылық 
жұмыстарының жыл сайынғы қо-
рытындыларын шығару дәстүрінің 
жалғасы десе де болғандай. Бұл шараға 
«нұр Отан» партиясы облыстық филиа-
лы төрағасының бірінші орынбасары  
т. түсіпбеков қатысты.

қос залдың қабырғасына ілінген 
суреттердің қай-қайсысы бол-
масын үлкен шығармашылық 
ізденістің нәтижесінде туғаны 
анық. Кей суретке жай ғана көз  
тастай өте шықсаң, ал кейбірінің 
қасында ұзақ тұрып қаласың. таныс та 
бейтаныс Абай әлемі келушілерді өзіне 
баурай түседі. Әсіресе, т.татиевтің «тау 

мүсін», г.Макаровтың «шыңғыстау», 
ғ.қаржасовтың «Жұмбақ адам», 
т.Жұбанышевтің «қарашоқы», 
И.Журавлевтің «Жаз» атты еңбектері 
көрмеге келушілердің назарын өзіне 
ерекше аударды.

 Иә, Абай – мәңгілік тақырып. 
қазақтың ғана емес, адамзаттың Абай-
ына айналған ақын мұрасын насихат-
тау өнер адамдарының ортақ парызы. 
Осы орайда қылқалам шеберлерінің 
бұл міндетті абыроймен орындағаны 
сөзсіз. 

 Бір атап айтарлығы, бұл көрмені 
өткізудің алдында үлкен дайындық 
жұмыстары жүргізіліп, суретшілер 
Абайдың туып-өскен жеріне бір аптаға 
барып қайтыпты. Осылайша қылқалам 
шеберлерінің ақын болмысына терең 
бойлап, табиғатын тануға, Ұлы Абай 
өмір сүрген дәуірдің тынысын сезініп, 

тамырын тап басуға кеңінен жағдай 
жасалған көрінеді.

Байқауға облыс суретшілері ғана 
емес, көрші Павлодар қаласынан да 
қылқалам шеберлері қатысыпты. Со-
нымен қатар, кәсіби суретшілермен 
бірге әуесқой суретшілер, жас ав-
торлар, т.Жүргенов атындағы өнер 
академиясы мен Семейдегі шәкерім 
атындағы мемлекеттік университеті 
студенттері де өз туындыларын ұсынған 
екен. нәтижесінде «Абайды танып, біл» 
облыстық байқауына барлығы отыз үш 
автордан елу жеті еңбек келіп түскен. 

– Бұл шараның қазақтың ұлттық 
өнеріне, оның ішінде бейнелеу өнеріне 
қосқан үлесі зор болды деп ойлаймын. 
тәлімдік, тәрбиелік мәнін де айтпай 
кетуге болмайды. «Абайды танып, 
біл» деген тақырыбының өзі де ұлттық 
бітім-болмысымызды ашатындай етіп, 
ойластырылған. қашан да қазақ десе 
Абай, Абай десе қазақ қатар аталады 
ғой. енді осы бір ізгі шара жалғасын 
тапса дейміз, – дейді абайлық суретші 
елдар Оразалы. Ол бұл байқауға «Сырт 
қасқабұлақ – Абайдың туған жері» 
атты еңбегін ұсыныпты.

– елбасы айтқандай, Абай – бүкіл 
қазақтың бойтұмары болса, Абайдың 
ілімі әр жүректе жатталып жатса, әр 
азамат елін, жерін Абайдай сүйсе, 
бүкіл өзінің саналы ғұмырында халқын 
жақсылыққа үйретіп, жамандықтан 
жиренткен Абайдың үлгісін алса, біз 
бүгін жер бетіндегі ұлттардың ішінде 
әлдеқашан алға озып шығар едік. 
Өйткені, Абайды білген, Абайды 
оқыған адам ешуақытта жамандыққа 
бармайды. Жемқор болып, біреудің 
малын жемейді. қоғам үшін адал 
қызмет істейді. Былтырғы 10-тамызда 
Семейдегі республикалық Абай 
мұражайында тұсауын кескен «Абайды 
танып, біл» жобасының түпкі мақсаты 
да, мәні де осында. 

(Соңы 2-бетте)
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 428,5 миллион теңге жұмсалғалы 
отырған жарақтандыру, жөндеу 
жұмыстары аудан орталығындағы 
көпқабатты тұрғын үйлерді жылу-
мен қамту мәселесін түбегейлі ше-
шуге мүмкіндік береді. Осы уақытқа 
дейін жылыту маусымы кезінде 
ауылдың орталықтандырылған жылу 
жүйелерінде апаттық жағдайлар 
жиі орын алып келген. Жаңаланған 
құбырлар жылу жеткізудегі шы-
ғындарды төмендетіп, жылу өндірудің 
көлемін көбейтіп, техникалық ақау-
лар мен апаттық жағдайларды бол-

дырмаудың алдын алады. Орталық 
қазандық пен жылу жүйелерін қайта 
жарақтандыру 2015 жылы аяқталмақ.

 Аудан әкімі қалихан Байғонысовтың 
айтуынша, ауылдағы көппәтерлі тұрғын 
үйлердің терможаңғырту бағдарлама-
сы бойынша жөнделіп, жаңаланып 
жатқаны да үлкеннарындықтардың 
үйлерінің жылы, жайлы болуына 
септігін тигізбек. 2012 жылы 19 милли-
он теңгеге екі тұрғын үй жөнделсе, биыл 
Амангелді, Абылайхан көшелеріндегі 
төрт көпқабатты үйлер жөнделіп жа-
тыр.

Ауыл шаруашылығы министрлігі 
су ресурстары жөніндегі комитеттің 
мәліметіне жүгінсек, 2016 жылы 
тарбағатай ауданындағы Орта ласты 
және құсты өзендерінде магистральді 
арналары бар екі су қоймасының 
құрылысы аяқталмақ. 

Сонымен қатар, Үржар ауданындағы 
Көктерек пен қарабұта өзендерінде екі, 
ал шемонайха ауданының Үбі өзенінде 
бір жасанды көлшік пайда болады. 

Жалпы, алдағы жылдары облысы-
мызда мемлекеттік бағдарлама бо-
йынша жаңадан алты су жинағыш құру 
жоспарда бар. Аталған нысандардың 
барлығы суармалы жерлерді қамта-
масыз ету үшін көктемде қар суын 
жинақтауға арналады. 

Бұған қоса 2016 жылы Бұлақ СЭС-
інің құрылысы аяқталатын болады.

Шығыс-Ақпарат

глубокое ауданының 17 ауылдық 
округінің шаруа қожалықтары мен  
жеке кәсіпкерлері ауылшаруашылық 
өнімдерін ұсынған жәрмеңкені об-
лыс әкімінің орынбасары нұрлыбек 
шерубаев аралап көрді. Бұл күні сиыр 
мен қой еті – 900,  көкөністер – 65, 
балдың литрі – 900, шұжық – 900, 
сарымайдың келісі 1350 теңгеден сау-
даланды. Жәрмеңкеде «Восход моло-
ко» кәсіпорнының сүт өнімдері де лезде 
сатылып кетті. Ұсынылған өнімдердің 
бағасы әдеттегіден 15-20 пайызға 
төмен болды. 

Аудан әкімі Арман Бекбосыновтың 
айтуынша, бұл жәрмеңкеге зырян ау-
данынан да өнімдер әкелінген екен.  

– Бүгінгі жәрмеңке арқылы екі ау-
дан арасындағы әріптестік қарым-
қатынасты нығайтудамыз. Бұл шара 
ауылдағы жеке кәсіпкерлер мен ша-
руа қожалықтарының әлеуметтік-
экономикалық жағдайын жақсартуға 
мүмкіндік береді, – дейді аудан әкімі. 

Бұл күні, әсіресе,  «Исток» шаруа 
қожалығының өнімдеріне ұзын сонар 
кезек болды. 

(Соңы 2-бетте)

Қазандықтар 
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Жасанды 
көлшіктер 
салынады

Бір жарым тонна 
бал әкелді

Биыл Катонқарағай ауданы, Үлкен Нарын ауылындағы орталық қа-
зандық пен жылу жүйелерін қайта жарақтандыру жұмыстары басталды.

Көктемде елді мекендерге қарғын судың жайылуын болдырмау және 
жаз кезінде егістік жерлерді суландыру мақсатында алдағы жылдары 
өңірімізде бірнеше су қоймасы салынатын болды. Бұл 2014-2020 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарлама аясында жүзеге аспақ. 

«Туған ел – алтын бесігім» акциясының аясында Өскемендегі 
«Freshmarket» гастрономының алдында өткен жәрмеңкеде Глубокое 
ауданының шаруа қожалықтары өз өнімдерін ұсынды. 

серік құсанбаев

есімжан нақтыбайұлы
Қазіргі таңда топырақтың құнарсыздануы, жер қыртысының бүліну мәселесі бүкіл 

әлемді алаңдатып отыр. Жыл сайын жер бетінде 23-24 млн. гектар жер құнарынан ай-
рылып, құмдауытқа айналады екен. Ал соның көбі адам әрекетінің әсерінен болатын 
көрінеді. 

Бұл антропогендік апат ертең әлеуметтік 
апатқа ұшыратуы мүмкін екенін Мексика мен 
қытайдағы жағдайлардан көруге болады. 
Ал бізде ше? Сала мамандарының дабылы-
на құлақ кеш те болса түрілді. 2011 жылы 
ауылшаруашылық мақсаттағы жерлерді 
тиімді пайдалану ережелері бекітілген бола-
тын. Онда әрбір жер иеленуші телімді пайда-
лану кезінде оның құнарсыздануына әкеліп 
соқтыратын әрекеттерден аулақ болып, түрлі 
жағымсыз өзгерістерден сақтауға міндетті 
екені көрсетілген.

Біріккен Ұлттар Ұйымының дерегіне сенсек, 
зайсан көлінен Өскеменге дейінгі алап онсыз 
да табиғи шөлейттенуден зардап шегіп келе 
жатқан көрінеді. Осындай күрделі аймақтарды 
еншілеген шығыс қазақстан үшін де аталмыш 
ережелердің мүлтіксіз сақталуы өте маңызды. 
қазір Ауыл шаруашылығы министрлігі атал- 

мыш ережелердің қатаң сақталуын қамта-
масыз ету тетіктерін енгізуге кірісіп кеткен. 
Жерді пайдалануды біртұтас жүйеге келтіру 
үшін облыстық жер қатынастары басқарма- 
сы тарапынан да алғышарттар ұйымдасты-
рылуда. Соның бірі жерге орналасудың ішкі 
шаруашылық жобасын түзу міндетін енгізумен 
байланысты. қарапайым тілмен айтқанда, 
әр жер иесінің қолында өзге де тиесілі 
құжаттармен бірге иелігіндегі телімді қалай 
игеретіні көрсетілген жоба болу керек. Ол 
жобада өз иелігіндегі аумақтың құнарлылық, 
табиғи-тарихи, экологиялық және орналасу 
ерекшеліктерін, техникалық қасиеттерін еске-
ре отырып, бірнеше жыл бойында пайдалану 
кестесі көрсетілуі керек. Бұл уақыт өте алқап-
тың игерілу тарихы мен егіс айналымының, 
тыңайту шаралары мен қолданылатын 
технологиялардың жобада көрсетілгендей 

ауыл шаруашылығы

орындалуы да қадағаланатын кез келеді де-
ген сөз. Соңғы кездер қолында осындай жо-
басы жоқ шаруа қожалықтары субсидиялар-
дан қағылатыны жөнінде ақпарат тарап кетті. 
Соның анық-қанығын білу үшін облыстық жер 
қатынастар басқармасына хабарласқан едік. 

Басқарма басшысы қонысбай төлеубеков-
тің айтуынша, бүгінге дейін облыс бойын-
ша тек 799 мың гектар жердің қалай игеріліп 
жатқанын көруге мүмкіндік бар екен. Өңір бо-
йынша 16 мың ауылшаруашылық құрылымы 
тіркелген болса, соның тек 150-і ғана, яғни, тек 
0,9 пайызы аталмыш міндетке мойын ұсынып 
отыр.

– Ауылшаруашылық жерлерін тиімді пай-
далану – облыс әкімі Бердібек САПАРБАеВтыҢ 
тікелей қадағалауында тұрған мәселе. Жерге 
минералды және органикалық тыңайтқыштар 
себу, фитосанитарлық талаптардың қалтқысыз 
орындалуы, егіс айналымының сақталуы, 
көпжылдық шөптер егу, жерден алған құнарлы 
заттарды қайтару мәселесі облыс басшысының 
үнемі назарында. 

(Соңы 2-бетте)

Жерді күтіп ұстамағандар субсидиядан қағыла ма?

азық-түліК қауіпсіздігі

ТұрАҚТАндыру Қорының өнімдері 
сАТылымғА шығАрылды

Тоқсанға келсе де, кө- 
зілдірікті көзге ілмейді

Белгілі тарихшы 
ермұхан 
Бекмахановтан 
дәріс алған қария 2-бет

Бұл сайыста кімдер топ 
жарды?

Теннистен 
халықаралық 
турнир өтті 6-бет

«Мейірім» акциясының 
қорытындысы шығарыл-
ды

Үш миллион 
теңгеден астам 
қаржы жиналды

2-бет

«ЭКСПО-ға» қатысқан 
тұңғыш қазақ 

Қалың «дидардың» 
алдағы нөмірінен 
оқитындарыңыз:

раушан нұғманбекова
Халыққа қолжетімді көкөністер мамыр айына дейін Семей қаласындағы тұрақтандыру қорының арнайы 64 дүкен бөлімдерінде 

сатылатын болады. Биылдан бастап, ауылдарда осындай арзан бағадағы өнімдерді сататын дүкендер желісі іске қосылмақ. Қазір 
жиналған өнімнің 82 тоннасы ауыл дүкендеріне жіберілді. 

(Жалғасы 2-бетте)

Глубокоелықтардың 
көңілін бір серпілтіп 
тастады

Глубокое ауданында Өскемен қаласының мәдени 
күні өтті. Облыс орталығынан келген қонақтар ауыл 
тұрғындарын өз өнімдерінің жәрмеңкесімен, сондай-
ақ, тамаша концерттік бағдарламасымен қуантты.

Мәдени күн аясында глубокое және Алтай кенттерінің 
орталық алаңдарында азық-түлік өнімдерінің жәрмең- 
келері ұйымдастырылып, мектептерде волейболдан жа-
рыс өткізілді. Бұл күні Өскеменнен келген бір топ мұғалім 
глубокоелық әріптестеріне арнап шеберлік сыныптарын 
өткізді. Сонымен қатар, облыс орталығының дәрігерлері 
ауыл тұрғындарын тегін қарап, оларға қажетті маман кеңесін 
берді.

– Өскеменге жетудің өзі бір мұң болатын. Ал бүгін қажетті 
дәрігерлер өздері келіп, тегін тексеруден өткізуде. Әрине, 
қуаныштымыз, – дейді дәрігерге қаралуға келген глубокое 
кентінің тұрғыны нұрғайни Мусина.

глубокоелықтарды әсіресе, өскемендік өнерпаздардың 
қатысуымен өткен концерт қуантқаны анық. Көрермен қауым 
қалалық әртістермен бірге ән шырқап, тіпті сахнаның орта-
сына шығып, би билеп кетті.

Ал Алтай кентіне сапары барысында қала әкімі 
темірбек қасымжанов пен аудан әкімі Арман Бекбосы-
нов «ертіс» кенішінде болып, жергілікті жұмысшылармен 
кездесті. Кездесу кезінде кеншілердің еңбегіне бас иетінін 
айтқан т.қасымжанов артынша оларға арнайы ала кел-
ген сыйлықтарды табыс етті. Алтай кентіне Өскеменнен 
металлургия саласын таңдаған бір топ студент те келген 
болатын. Олар кеніш жұмысымен жақынырақ танысып, 
жұмысшылармен естелік фотосуретке түсті.

– Өскемен қаласы мен глубокое ауданының  
арасындағы әріптестік байланыс қай кезде де жоғары 
деңгейде болған. Бұл жақта ерекше еңбексүйгіш адам-
дар тұратынын білеміз. Биыл аудан алғашқылардың бірі 
болып егін науқанын аяқтапты. глубокоелықтар «туған ел 
– алтын бесігім» акциясына белсене қатысып, Өскеменде 
жәрмеңкелерін өткізіп тұрады. Бүгін соған лайықты жауап 
ретінде глубокое ауданында Өскеменнің мәдени күнін өткізіп 
отырмыз, – деді облыс орталығының басшысы темірбек 
қасымжанов.

ерекше әсерлі өткен іс-шара соңында аудан тұрғындары 
қаладан келген қонақтарға ризашылығын білдіріп, мұндай 
кездесулер жиірек өткізілсе деген ұсыныстарын айтты.

Шығыс-Ақпарат

туған ел – алтын бесігім



тұратынбыз. Қо- 
лымда кішкене 
інім қалғандық-
тан, оқу туралы 
ой да болған 
жоқ. Мектепте 
жұмыс істедім. 
Әкем соғыстан 
оралған күннің 
ертеңінде Ал-
матыға оқуға 
кеттім, – дейді 
ардагер.

ҚазМУ-дің 
филология факультетін ойдағыдай аяқтайды. 
Белгілі тарихшы Ермұхан Бекмахановтан 
дәріс алғанын бүгінге дейін мақтан тұтады. 

– Мен бүгін 18-ге толып отырмын. Тек 
соны беске көбейтсеңіздер болғаны, – деп 
жымияды мерейтой иесі. – Жас шағымызда 

күн-түн демей қызмет еттік. Жастарды бас-
тап асау Ертісті бағындырғанымыз, метал-
ды балқытуға көмектескеніміз дәл бүгін- 
гідей көз алдымда. Комсомол жұмысына 
мені Қазақстан Компартиясы Орталық 
Комитетінің бірінші хатшысы Жұмабай 
Шаяхметовтің өзі ұсынып еді. Ол мені кон-
ференцияда баяндама жасап тұрған кезім-
де-ақ байқаған екен.

Афанасья Афанасьевна тоқсанға кел-
се де, газет-журналды көзілдіріксіз оқиды. 
Елімізде, әлемде болып жатқан барлық 
оқиғалардан хабардар. Соғыс жылдарының 
барлық қиындықтарын бастан өткерген, 
тылда ұзақ жылдар еңбек еткен ол еліміздің 
дамуына өлшеусіз үлес қосқан ардақты жан. 
Оның кеудесінде үш «Құрмет белгісі» ордені, 
үш «Ерен еңбегі үшін» медалі, сонымен бірге, 
«Тыңды игергені үшін», «Еңбек ардагері» ме-
дальдары жарқырайды.

(Соңы. Басы 1-бетте)
Сондықтан жер пайдалану бойынша 

тұрақты мониторинг жүргізіп отырамыз, – 
дейді Қ.Төлеубеков. 

Әзірге ішкі шаруашылық жобаларының 
кез келген жер иесінде болуы керектігі 
жөнінде түсіндірме жұмыстары жүргізілуде. 
Осы мәселеге қатысты облыстық деңгейде 
жиындар өтіп, барлық аудан басшыларына 
ескертілгенімен, Абай, Аягөз, Бесқарағай, 
Күршім аудандары мен Өскемен және Се-
мей қалаларында ешқандай қозғалыс 
байқалмаған. Ал Зырян ауданында 20 
ауылшаруашылық құрылымы жалпы көлемі 
37 мың гектар болатын жерді пайдаланудың 
ішкі шаруашылық жобасын бекітіп алған. Тағы 

29 қожалық дайындау үстінде. Сондай-ақ, 
Бородулиха ауданының 13 шаруа қожалығы, 
Көкпекті ауданының 10 шаруа қожалығы, 
Ұлан ауданының 10 шаруа қожалығы 
және Шемонайха ауданының 15 шаруа 
қожалығы да бұл талаптың үдесінен шығып 
отыр.  Сонымен қатар, аталмыш аудандар-
да атап айтқанда, Бородулиха ауданында 
16 қожалық, Ұлан ауданында бес қожалық, 
Шемонайха ауданында алты қожалық ішкі 
шаруашылық жобасын дайындауға тапсы-
рыс берген екен. Осы бес ауданнан басқа 
өлкелерде әзірге сең қозғалар түрі жоқ. 

Қонысбай Төлеубеков аталмыш жоба-
ны арнайы мамандығы бар жеке тұлғалар 
мен серіктестіктер, «НПЦзем» мекемесінің 

бөлімшелері дайындайтынын айтады. Ол 
үшін шаруа қожалығы иесінен әр гектарға 
272 теңге мөлшерінде ақы талап етіледі. 
Ал егер жер телімі суармалы болса, баға 
он пайызға қымбаттайды. «Бұл баға 2007 
жылғы жер кадастры және жерге орналасты-
ру жұмыстарының жекелеген түрлеріне баға 
прейскурантында» бекітілген. Жердің көлемі 
ұлғайған сайын қызмет бағасы гектарына 
шаққанда арзанға түседі. Ал жағдайы кел-
меген көршілес жер иелері бірігіп, ортақ бір 
жоба да жасатуға болады. «Мәселен, Боро-
дулиха ауданында 12 қожалық осылай істеді 
және Зырян ауданында да мұндай ілгері істер 
бар» – дейді басқарма басшысы. 

Ал жерді күтіп ұстамағандарға субсидия 

төлемеу мәселесі министрлік деңгейінде 
көтерілгенін, әзірге нақты шешім неме-
се заң жобасы дайындалмағанын айтқан 
Қ.Төлеубеков жер пайдалануды бір жүйеге 
келтіру үшін осындай заңнамалық тетіктер 
қажет екенін де атап көрсетті. Өйткені, жерді 
ұқыппен пайдалану жөнінде нұсқау көрсеткен 
мамандардың сөзіне кейбір шаруа қожалы- 
ғы иелері құлақ аспайтын көрінеді.

«Біз жерді бабаларымыздан мұраға ал-
маймыз, ұрпақтарымыздан қарызға аламыз» 
– депті Антуан де Сент Экзюпери. Расымен 
де жерді тиімді пайдалану – түсінген адамға 
ұлт болашағымен тікелей байланысты. Ен-
деше бұл іске кез келген жер пайдаланушы 
немқұрайлы қарамағаны абзал.
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Бүгін сағат 11.00-де «Дидар» газетінің редакция-
сында облыстық мәдениет, мұрағат және құжаттама 
басқармасы басшысының міндетін атқарушы Руслан 
Қайырбекұлы Қайырсыновтың қатысуымен тікелей 
байланыс өткізіледі.

Өздеріңізді толғандырған мәселелер бойынша (87232) 
75-39-21 телефонына хабарласып, жауап ала аласыз-
дар.
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Хамит ақынды еске алды
Тарбағатайлық тума талант иесі Хамит 

Балшабековтің 75 жылдық мерейтойына орай 
Маңырақ ауылындағы мәдениет үйінде жергілікті 
ақындардың мүшәйрасы өтті. 

Жыр додасына азулы ақындардан бастап енді ғана 
өлең өлкесіне қанат қаққан балғын таланттар да қатысып, 
бақтарын сынады. Сөз зергерлерінің бәйгесінде ақын 
Әлихан Ошанбай өрелі ойын өлеңмен жеткізген жастарға 
ақжарма тілегін жеткізді. 

Қазылардың шығарған қорытындысына сәйкес 
өзгелерден оқ бойы озып шыққан Дәулет Баймұратұлы 
«Жыр жебе», Жаңагүл Дашынқызы «Құз қыраны», Айдос 
Мұқаметқазин «Жас толқын» аталымдары бойынша ма-
рапатталып, аудандық мүшәйраға қатысу мүмкіндігіне ие 
болды. 

Индира Дәкебаева
Тарбағатай ауданы.

Мүшәйра

Жерді күтіп ұстамағандар субсидиядан қағыла ма?Жол қауіпсіздігі

Жылу бекеттерінің 
саны арта түсті

Зырян ауданы аумағындағы жергілікті және 
республикалық маңызға ие тасжолдардың бойында 
қыс маусымында қызмет көрсететін 17 жылыту бекеті 
құрылады. Бұл бекеттер жолда жапа шеккендерге 
көмек көрсетуге арналған.

Үскірік аязда немесе ақ түтек боранда көліктер  
жолда қалатын жағдайлар болса, құтқарушылар  
келгенше жүргізушілер мен жолаушылар жақын маңдағы 
жылыту бекетінің бірінде орналасуға мүмкіндіктері бар. 
Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің хабар-
лауынша, бекетте байланыс желісі, ыстық шай, жылы 
заттар секілді бірінші кезекте қажет дүниелердің бәрі 
қарастырылған.  

Жылыту бекеттері: Октябрь кенті, Серебрянка қаласы, 
сондай-ақ, Жаңа Бұқтырма, Северный, Никольский, Среди-
горный, Первороссиский ауылдық округтері аумағындағы 
мектептердің, кәсіпорындар мен мекемелердің ғи-
мараттарында орналасқан.

Шығыс-Ақпарат

Ардагерді облыс әкімі Бердібек 
САПАРБАЕВТЫҢ атынан облыстық ардагер-
лер кеңесінің төрағасы Геннадий Бердюгин 
үйіне барып құттықтап, мерейтой иесіне об-
лыс басшысының құттықтау хатын, гүл шоғын 
және естелік сыйлығын салтанатты жағдайда 
табыстады.

– Сіз өңірдің дамуы үшін өлшеусіз еңбек 
сіңірдіңіз. Оны сөзбен айтып жеткізу мүмкін 
емес. Сізге мықты денсаулық, ұзақ өмір 
тілейміз, – деді Геннадий Бердюгин.

Ардагерді сонымен қатар Мемлекеттік 
қызмет істері агенттігінің облыстық 
департаменті басшысының орынбасары 
Тілеуқабақ Құсайынов және қалалық бас-

тауыш ардагерлер ұйымының төрағасы Лев 
Старков құттықтап, сый-сияпат жасады.

Афанасья Бытова 1950 жылы ҚазМУ-ды 
бітіріп, Алматы қаласы, Фрунзе аудандық 
комсомол комитетінің бірінші хатшысы бо-
лып сайланады. Ал 1951 жылы Қазақстан 
комсомолы орталық комитетінің бөлім 
меңгерушісі болады. 1952 жылы оны Шығыс 
Қазақстан облыстық комсомол комитетінің 
хатшысы етіп сайлайды. Сол сәттен бастап 
Афанасья Афанасьевнаның еңбек жолы 
Шығыс Қазақстандағы мемлекеттік қызметте 
жалғасады. 

– Мектепті 1942 жылы үздік бітірдім. 
Әкем соғысқа аттанды. Онда біз Балқашта 

тоқсанға келсе де, газет-Журналды көзілдіріксіз оқиды
дәурен аллабергенұлы
Облыс орталығының байырғы тұрғындарының бірі, Өскемен қаласының және де 

облыстың әлеуметтік-экономикалық дамуына ерекше үлес қосқан Афанасья Бытова 
тоқсан жасқа толды. 

Бүгінде Шемонайха қарыштап дамып 
келе жатқан аудандардың бірінен сана-
лады. Аудан экономикасының негізін тау-
кен өнеркәсібі құрайды. 2014 жылдың 
тоғыз айында ауданда 29,5 млрд. теңгенің 
өнеркәсіптік өнімі шығарылған. Ал ауыл 
шаруашылығы өнімінің көлемі 10269,8 млн. 
теңгені құрап отыр. Аталмыш сала бойын-
ша ауданда жыл бойы 710,4 млн. теңгенің 
сегіз жобасы іске асқан. Оның ішінде жеті 
жоба меншікті қаражат есебінен жүргізілген. 
Шағын бизнес бойынша атқарылған шар- 
уалар да бір төбе. Шемонайхадағы 
шағын кәсіпкерлік субъектілерінің жал-
пы саны – 4238. Шағын және орта бизнес 
субъектілерінен түскен салық көлемі де ауыз 
толтырып айтарлықтай.

Аудандағы білім беру бөлімінде 32 
білім беру мекемесі, оның ішінде 24 жал-

пы білім беретін 
мектеп, екі кешкі 
мектеп, үш бала- 
бақша, үш қосым-
ша білім беру 
мекемелері бар. 
Сонымен бірге 
денсаулық сақтау, 
мәдениет сияқты 
салалардың бар- 
лығында ілге-
рілеушілік бар.

А у д а н д а ғ ы 
негізгі мәселелер-
дің бірі – жол сапа-
сы. Шемонайхалықтарды да алаңдататыны 
– осы. Аудан әкімінің айтуынша, жолдар-
ды жөндеу жұмыстары – қазіргі күні күн 
тәртібінен түспей тұрған мәселелердің бірі. 

Жас мамандар баспанамен қамтылып жатыр
дарын нұрсапаров
Шемонайха ауданының әкімі Амангелді Тоқтаров өткізген брифингте бірқатар 

шешімін күткен мәселелер талқыланып, тұрғындар мен БАҚ өкілдерінің сауалдарына 
жауап берілді. 

– Риддер бағытына қарай жүретін 
тасжолмен кеншілердің ауыр көліктері 
қозғалады. Сол себептен де жолдардың са-
пасы бұзылған. Алайда, алдағы жылдың 
сәуір айынан бастап аталмыш аумақ толық 
жөндеуден өтеді, ол үшін 840 млн. теңге 
қарастырылған, – деді аудан әкімі.

Тұрғындар балабақшалар жайы тура-
лы сауал қойды. Аудан әкімінің сөзіне сен-
сек, бұл мәселе толығымен шешімін тапқан. 
Ауданда 280 орындық жаңа балабақша 
ашылған. Алдағы екі жылда тағы осындай 
әлеуметтік құрылыстар жоспарланып отыр. 

Сонымен бірге, аудандағы медициналық 
қызмет сапасы мен медицина мамандарының 
жетіспей жатқандығы туралы мәселелер 
көтерілді. Әкімнің түсіндіруінше, қазір ауданға 
70-тен астам жас медицина және педогоги-
ка мамандары келген. Жас мамандарға 30 
шақты пәтер берілген.

– Ешқандай мамандар зәрулігі жоқ, 
бізде еңбек етіп жүрген жас мамандар- 
дың барлығына қажетінше жағдай жасал-

ған, – деді Амангелді Тоқтаров. 
Тұрғындардың бірі Камышинка ауы-

лында жастар арасындағы спортты дамыту 
керектігін айтты. Аудан әкімі өз сөзінде Шемо-
найхада спортқа айтарлықтай көңіл бөлініп, 
ауыз толтырып айтарлықтай іс-шаралар- 
дың атқарылып жатқанына тоқталып 
өтті. Соңғы екі жылда мұнда жеті футбол 
алаңқайы іске қосылған. Әкімнің айтуынша, 
ауданда келесі жылы спорт кешендері салы-
нуы мүмкін.

Сонымен бірге, әкімге оралмандар 
мәселесі, балалардың жазғы демалы-
сы, шекаралық ынтымақтастық жөнінде 
сұрақтар қойылды. Шемонайхалықтарды 
алаңдатып отырған тағы бір мәселе – аудан 
орталығында тым биік өсіп кеткен теректер 
мәселесі. Ауданда қазір жедел кесуді қажет 
етіп тұрған 101 түп ағаш бар екен. Оның 
әзірге 23-і ғана алынып тасталған. Аудан 
әкімі алдағы уақытта айналаға қауіп төндіріп 
тұрған ағаштардың барлығын кестіруге күш 
салатындығын айтты.

Үш миллион 
теңгеден астам 
қаражат жиналды

айна ескенқызы
Өскемен қаласындағы Жамбыл атындағы 

облыстық драма театрында «Мейірім» акция-
сының қорытындысы шығарылды.

Өңірімізде жетім және ата-анасының қамқор-
лығынсыз қалған  балаларды қолдау мақсатында жыл 
сайын  осындай акция ұйымдастыру тамаша дәстүрге 
айналған.  Аталмыш қайырымдылық шарасы жылына 
екі рет – наурыз және қазан айларында өткізіледі. 

Биыл Өскемен қаласында «Мейірім» акциясының 
аясында балаларға 3 251 659 теңге көлемінде көмек 
көрсетілді. Мереке барысында осы әлеуметтік іс-
шараға белсенді қатысып жүрген меценаттар марапат-
талды. Бұдан кейін патронаттық ұйымдардың өкілдері 
мен кәсіпкерлер әлеуметтік шартқа  салтанатты түрде 
қол қойды. Мерекелік кеш балғындарға арналған жаңа 
қойылымның көрсетілуімен жалғасты.

Өскемен қалалық білім бөлімінде патронаттық 
тәрбиелеуде және қамқорлықта болып табылатын 420 
бала есепте тұр. 63 патронаттық ұйым мен қамқорлыққа 
алынған 65 бала Өскемен қаласының кәсіпорындарына 
бекітілген. Бүгінгі таңда олардың есепшоттарына 
1 647 850 теңгеден астам қаржы аударылған, ақша 
түсу әлі де жалғасуда.

ЖәрМеңке

бір жарым тонна бал 
әкелді

(Соңы. Басы 1-бетте)

Себебі, бұл жерде картоп – 60, сәбіз – 55, орамжапырақ 
60 теңгеден саудаланды. 

Глубокое аудандық ауыл шаруашылығы және ветерина-
рия бөлімінің басшысы Нұрлыбек Құмарғажинның айтуын-
ша, аталмыш жәрмеңкеге «Красный Яр» шаруа қожалығы 
үш тоннадан астам макарон өнімдерін, бес тоннадан астам 
көкөніс, 3,9 тонна қой және сиыр етін, төрт тонна балық, бір 
жарым тоннадан астам бал  өнімдерін әкеліпті. 

– Біз мұндай жәрмеңкені әр апта сайын аудан 
орталығында да ұйымдастырып тұрамыз. Себебі, бұл ауыл 
тұрғындары үшін тиімді әрі қолжетімді, – дейді Нұрлыбек 
Құмарғажин.

Қысқы азығын делдалсыз сатып алуды ұйғарған 
қалалықтардың бірі – зейнеткер Қазипа Сандыбаева 
жәрмеңкенің апта сайын өтіп тұратындығына ризашылығын 
білдірді. 

– Сенбі күндері қолым бос болса, жәрмеңкеден 
қалмауға тырысамын. Өйткені, мұндағы баға қолжетімді. 
Алдағы уақытта да халыққа қажетті, күнделікті пайдалана-
тын өнімдердің бағасы күрт өсіп кетпесе екен деп тілеймін, 
– деді ол.

Глубокоелік өнерпаздардың концерті де көпшілік 
көңілінен шықты. Әсіресе, Ақмарал Қанағатова, Мадияр 
Жайырбеков, Құмархан Ахметқалиев сынды әншілерге 
ерекше құрмет көрсетілді.

Ажар Сағатбекова

қылқалам шеберлері 
абай әлемін суреттеді

(Соңы. Басы 1-бетте)
Бүгінде өңіріміздің барлық аудандары мен қалаларында 

Абай оқулары өтуде. Ал биыл он бесінші рет өткен 
республикалық Абай оқуларына осы уақыт аралығында екі 
мыңға жуық оқушы қатысыпты. Біз Абайды танып, білуді 
мектеп партасынан бастауымыз керек, – деді көрменің 
ашылу салтанатында сөз алған «Нұр Отан» партиясы 
облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары 
Түсіпхан Түсіпбеков. 

Сөйтіп, өнер мұражайының директоры Нұржази 
Қалиева төрағалық еткен қазылар алқасы «Абайды танып, 
біл» бейнелеу өнері туындылары облыстық байқауының 
бас жүлдесіне есімі елімізді қойып, Америка мен Еуропа 
елдеріне кеңінен танымал керекулік суретші Қабдыл-Ғалым 
Қаржасовтың еңбектерін лайық деп тауыпты.

Сондай-ақ, «Портрет», «Сюжеттік шығарма», «Мүсін», 
«Тарихи нақтылық», «Тақырыпты философиялық оқу» 
және «Жас дарын» аталымдарына ие болған суретшілер 
де бірінші және екінші дәрежелі дипломдар мен ақшалай 
сыйлықтарға ие болды. 

көрМе

(Соңы. Басы 1-бетте)
– Қазір ауылдарда барлық 

тұрғындардың картоп, көкө-
ністі молынан алып, сақтай-
тын қоймалары бар, – дейді 
қалалық ауылшаруашылық 
бөлімінің басшысы Әнуарбек 
Сүйшінов. – Сондықтан 
біз қыс кезінде ауылдарға 
қанша өнім қажет екендігін 
есептедік. 5728 тонна өнім 
қорда осы үшін сақталып 
тұр. Тұрақтандыру қорынан 
картоптың келісі биыл 65 
теңгеден саудаланады. Бізге 
мол өнім жинап, тапсырған 
«Приречное Агрофирма-
сы» ЖШС-і мен «Мұздыбай» 
шаруа қожалығының және 
тағы басқа да қалаға жақын 
жерлердегі шаруашылық-
тардың еңбеккерлеріне ри-
зашылығымыз шексіз. 

Айта кету керек, «Приреч-
ное Агрофирмасы» жыл са-
йын тұрақтандыру қорының 
өнімдерін молайтуға зор 
еңбек сіңіруде. Олар күзгі өнім 
жинау барысында топырақ 
құнарын азайтпауды жіті 
қадағалайды. Ол үшін уақыты 
келгенде, жақын маңдағы 
елді мекендер мен аудандар-
дан арнайы тыңайтқыштар 
жеткізіледі. Өнім алу бар да, 
оны сақтау бар. Күзге са-

лым жиналған өнімді сақтау 
да үлкен мәселе. Қазір 
агрофирмадағы қоймалар 
мол өнім сақтай алады. 
Қыста да өнім өз сапасын 
жоғалтпайды. Себебі, барлық 
қоймалар бүгінгі заманауи 
талаптарға сай негізделіп 
салынған. Агрофирма өнімі 
базар бағасынан әлдеқайда 
төмен. Нәтижесінде күн са-
йын қоймадан қалалықтарға 
30 тоннаға дейін картоп, 
сәбіз, қызылша, қырыққабат, 
сарымсақ сынды көкөністер 
көптеп жеткізіледі. Бір 
күнде бірнеше жүк көлі-
гімен әкелінетін өнім өз 
тұтынушыларын тез та-
бады. Осыған қарап-ақ, 
агрофирманың жақсы жұмыс 
істейтіндігін көруге болады. 
Биыл да осы істі жалғастыру 
көзделіп отыр. Арзан бағамен 
тұрақтандыру қоры арқылы 
барлық қалалықтарды 
қамтуды қолға алған агро-
фирма алыпсатарларсыз-ақ 
халыққа қолжетімді өнім са-
туда. Агрофирмада жиналған 
өнімді жұртшылық игілігіне 
толық жарату мақсатында 
соңғы 4-5 жыл көлемінде 
өңдеу цехы да іске қосылған. 

Семей.
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тұрақтандыру қорының өнімдері сатылымға шығарылды
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№131 (17068)
11 қараша

Қаулы
(газеттің №130 санында шыққан №248 қаулының жалғасы)

Шартты белгілер:

Қызмет алушы
Көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері көрсетілетін қызмет алушының 
Стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттарын қабылдау және тіркеу. Көрсетілетін 
қызметті берушінің басшылығына қарауға жолдайды. Орындалу ұзақтығы –- 15 (он 
бес) минут

Көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы көрсетілетін қызметті алушының 
құжаттарын қарастырады және оны көрсетілетін қызметті берушінің қызметкеріне 
орындау үшін жолдайды. Орындалу ұзақтығы – 30 (отыз) минут

Көрсетілетін қызметті берушінің қызметкері көрсетілетін қызметті алушының 
құжаттарын орындау үшін қабылдайды, қаулы жобасын дайындайды. Орындалу 
ұзақтығы – 11 (он бір) жұмыс күні

Жергілікті атқарушы орган қаулыны қабылдайды. Орындалу ұзақтығы – 2 (екі) жұмыс 
күні

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері көрсетілетін қызметті берушіге 
мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін тапсырады. Орындалу ұзақтығы – 15 (он 
бес) минут

 

 

 

 

 

 Бастапқы хабар

 Аяқтаушы хабар

 Аралық хабар

 Аяқтаушы қарапайым оқиға

 Қате

ИС  Ақпараттық жүйе 

Процесс  Процесс

Условие  Шарт

 Басқару ағыны

 Хабарлама ағыны

 Соңғы көрсетілетін қызметті алушыға ұсынылатын электронды 

және/немесе қағаз түріндегі құжат

Көрсетілетін қызметті алушы

Көрсетілетін қызметті алушы

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе маманының Стандарттың 9 тармағына сәйкес көрсетілетін қызметті 
алушының құжаттарын қабылдауы және кіріс нөмірі мен қабылданған күнін көрсетумен кіріс хат-хабарын тіркеу 
журналына тіркеуі. Орындалу ұзақтығы – 15 минут 

Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы орынбасарының көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын 
қарауы және көрсетілетін қызметті берушінің бөлім басшысының қарауына беруі. Орындалу ұзақтығы – 20 минут 

Көрсетілетін қызметті берушінің бөлім басшысының көрсетілетін қызметті алушының өтінішін қарауы, қарар 
қоюы және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына жолдауы. Орындалу ұзақтығы – 20 минут

Көрсетілетін қызметті берушінің бөлім маманының көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын олардың 
рұқсат берудің шарттары мен талаптарына сәйкес келуін қарауы және мемлекеттік көрсетілетін қызметтің 
нәтижесін дайындауы. Орындалу ұзақтығы – рұқсат беру және қайта ресімдеу кезінде – 25 (жиырма бес) 
күнтізбелік күн, көрсетілетін қызметті берушінің өтінішті одан әрі қараудан бас тарту туралы дәлелді жауабы кезінде 
–13 күнтізбелік күн ішінде

Көрсетілетін қызметті берушінің бөлім басшысының рұқсатты, не көрсетілетін қызметті берушінің өтінішті одан 
әрі қараудан бас тарту туралы дәлелді жауабын тексеруі және қол қоюы. Орындалу ұзақтығы – 50 минут

Көрсетілетін қызметті берушінің бөлім маманының көрсетілетін қызметті алушыға, не ХҚО курьеріне рұқсатты, 
не көрсетілетін қызметті берушінің өтінішті одан әрі қараудан бас тартуы туралы дәлелді жауапты беруі. Орындалу 
ұзақтығы – 15 минут

4) көрсетілетін қызметті берушінің бөлім маманының көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын олардың 
рұқсат берудің шарттары мен талаптарына сәйкес келуін қарауы. Орындалу ұзақтығы – рұқсат беру және қайта 
ресімдеу кезінде – 25 (жиырма бес) күнтізбелік күн, өтінішті одан әрі қараудан бас тартуы туралы көрсетілетін 
қызметті берушінің дәлелді жауабы кезінде – 13 (он үш) күнтізбелік күн ішінде;

5) көрсетілетін қызметті берушінің бөлім басшысының рұқсатты, не болмаса көрсетілетін қызметті берушінің 
өтінішті одан әрі қараудан бас тартуы туралы дәлелді жауабын тексеруі және қол қоюы. Орындалу ұзақтығы – 50 
(елу) минут; 

6) көрсетілетін қызметті берушінің бөлімі маманының көрсетілетін қызметті алушыға, не ХҚО курьеріне 
рұқсатты, не көрсетілетін қызметті берушінің өтінішті одан әрі қараудан бас тартуы туралы дәлелді жауабын 
беруі. Орындалу ұзақтығы – 15 (он бес) минут.

Рәсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігін сипаттау осы Регламентке 1 қосымшаға сәйкес әрбір іс-қимылды 
(рәсімді) өту блок-схемасында көрсетілген.

4. Халыққа қызмет көрсету орталығы және (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен 
өзара іс-қимылдардың тәртiбiн, сондай-ақ мемлекеттік көрсетілетін қызмет процесінде ақпараттық

жүйелерді пайдалану тәртiбiн сипаттау

9. Көрсетілетін қызметті алушылар мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге 
немесе ХҚО-ға жүгінеді, Стандарттың 9 тармағына сәйкес құжаттар мен ақпарат ұсынады.

Көрсетілетін қызметті алушының сұрауын өңдеу ұзақтығы – 15 (он бес) минут. 
Көрсетілетін қызметті берушіге сұрауды дайындау және жіберу тәртібі: 
ХҚО операторының мемлекеттік көрсетілетін қызметті таңдауы, мемлекеттік қызметті көрсету үшін сұраудың 

нысанын экранға шығаруы және ХҚО операторының көрсетілетін қызметті алушының деректерін енгізуі; 
көрсетілетін қызметті алушының деректерінің ЖТ МДҚ/ЗТ МДҚ-да болуын тексеру;
ХҚО операторының құжаттардың қағаз нысанда болуын белгілеу бөлігінде сұраудың нысанын толтыруы 

және көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды сканерлеуі, оларды сұраудың нысанына қоса тіркеуі 
және мемлекеттік қызметті көрсетуге арналған сұраудың толтырылған нысанын (енгізілген деректерді) ЭЦҚ 
арқылы куәландыруы; 

ХҚО операторының көрсетілетін қызметті алушының қоса берген құжаттарын тексеруі (өңдеуі);
көрсетілетін қызметті алушының құжаттар пакетін мемлекеттік көрсетілетін қызметтің осы стандартында 

қарастырылған тізбеге сәйкес толық ұсынбаған жағдайда ХҚО қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады 
және Стандартқа 2 қосымшаға сәйкес нысан бойынша қолхат береді;

көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды ұсынған жағдайда оған мыналарды көрсетумен 
тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі: 

сұраудың нөмірі мен қабылданған күні; 
сұратылып отырған мемлекеттік көрсетілетін қызметтің түрі; 
қоса берілген құжаттардың саны мен атаулары;
құжаттарды берген күні (уақыты) мен орны;
құжаттарды ресімдеуге өтінішті қабылдаған ХҚО қызметкерінің тегі, аты, әкесінің аты; 
көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, әкесінің аты, көрсетілетін қызметті алушының өкілінің тегі, аты, 

әкесінің аты және олардың байланыс телефондары; 
ХҚО операторының ЭЦҚ–мен куәландырылған (қол қойылған) электронды құжатты (көрсетілетін қызметті 

алушының сұрауын) ЭҮШ арқылы порталға жолдауы; 
электронды құжатты порталда тіркеуі;
көрсетілетін қызметті алушының ХҚО операторы арқылы рұқсатты, не мемлекеттік көрсетілетін қызметті 

ұсынудан бас тарту туралы дәлелді жауапты алуы.
Көрсетілетін қызметті алушының сұрауын жіберуге уәкілетті құрылымдық бөлімшелер немесе лауазымды 

тұлғалар: 
ХҚО операторы.
ХҚО-ның ықпалдастырылған ақпараттық жүйесінде көрсетілетін қызметті алушының сұрауын тіркеу және 

өңдеу кезіндегі ХҚО қызметкерінің іс-қимылы осы Регламентке 2 қосымшаға сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетуге 
тартылған ақпараттық жүйелердің функционалды өзара іс-қимылының  1 диаграммасында көрсетілген. 

ХҚО-мен өзара іс-қимылдың реттілігі мен мерзімі, соның ішінде мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері 
бойынша көрсетілетін қызметті алушының сұрауларын қалыптастыру және жіберу рәсімдері (іс-қимылдары):

1-процесс – ХҚО операторынын порталға мемлекеттік қызмет көрсету үшін логин мен парольді енгізуі 
(авторландыру процесі);

2-процесс – ХҚО операторынын мемлекеттік көрсетілетін қызметті таңдауы, қызмет көрсету үшін экранға 
сұраудың нысанын шығаруы және ХҚО операторының көрсетілетін қызметті алушының деректерін енгізуі; 

3-процесс – көрсетілетін қызметті алушының деректері туралы ЖТ МДҚ/ЗТ МДҚ-ға ЭҮШ арқылы сұрау 
жіберу; 

1-шарт – ЖТ МДҚ/ЗТ МДҚ-да көрсетілетін қызметті алушының деректерінің болуын тексеру; 
4-процесс – ЖТ МДҚ/ЗТ МДҚ-да көрсетілетін қызметті алушының деректерінің болмауына байланысты 

деректерді алудың мүмкін еместігі туралы хабарламаны қалыптастыру; 
5-процесс – ХҚО операторының құжаттардың қағаз нысанда болуын белгілеу бөлігінде сұраудың нысанын 

толтыруы және көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды сканерлеуі, оларды сұрау нысанына қоса 
тіркеуі және мемлекеттік қызметті көрсетуге сұраудың толтырылған нысанын (енгізілген деректерді) ЭЦҚ арқылы 
куәландыруы; 

2-шарт – ХҚО операторының көрсетілетін қызметті алушының қоса берген құжаттарын тексеруі (өңдеуі);
6-процесс – көрсетілетін қызметті алушының Стандарттың  2 қосымшасында қарастырылған құжаттар 

пакетін толық ұсынбаған жағдайда ХҚО қызметкері Стандартқа 2 қосымшаға сәйкес құжаттарды қабылдаудан 
бас тарту туралы қолхат береді;

7-процесс – ХҚО операторының ЭЦҚ–мен куәландырылған (қол қойылған) электронды құжатты (көрсетілетін 
қызметті алушының сұрауын) ЭҮШ арқылы порталға жолдау; 

8-процесс – электронды құжатты порталда тіркеу;
3-шарт – көрсетілетін қызметті берушінің көрсетілетін қызметті алушының қоса берген құжаттарының 

Стандарттың 9 тармағында көрсетілген тізбеге сәйкестігін тексеруі (өңдеуі); 
9-процесс – көрсетілетін қызметті алушының ХҚО операторы арқылы рұқсатты, не көрсетілетін қызметті 

ұсынудан бас тарту туралы дәлелді жауапты алуы. 
10. ХҚО арқылы сұрау нәтижесін алу процесі:
мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесін алу үшін көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет 

көрсету мерзімі аяқталғаннан кейін жүгінеді. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі – Стандарттың 4 тармағына 
сәйкес.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесін алу Стандарттың 9 тармағына сәйкес құжаттарды қабылдау 
туралы қолхаттың негізінде жүзеге асырылады.

11. Көрсетілетін қызметті берушінің және көрсетілетін қызметті алушының портал арқылы мемлекеттік қызмет 
көрсету кезіндегі жүгіну тәртібі мен рәсімдерінің (іс-қимылдарының) реттілігі осы Регламенттің 2 қосымшасына 
сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған ақпараттық жүйелердің функционалды өзара іс-қимылының 2 
диаграммасында көрсетілген: 

көрсетілетін қызметті алушы порталда тіркелуді көрсетілетін қызметті алушының компьютерінің интернет-
браузерінде сақталатын өзінің ЭЦҚ тіркеу куәлігінің көмегімен жүзеге асырады (порталда тіркелмеген көрсетілетін 
қызметті алушылар үшін жүзеге асырылады); 

1-процесс – көрсетілетін қызметті алушының компьютерінің интернет-браузеріне ЭЦҚ тіркеу куәлігін бекіту 
және көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін порталға парольді енгізуі 
(авторландыру процесі); 

1-шарт – ЖСН/БСН мен пароль арқылы тіркелген көрсетілетін қызметті алушы туралы деректердің 
түпнұсқалығын парталда тексеру; 

2-процесс – көрсетілетін қызметті алушының деректерінде бұзушылықтардың болуына байланысты порталда 
авторландырудан бас тарту туралы хабарлама қалыптастыруы;

3-процесс – көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті таңдауы, мемлекеттік 
қызметті көрсетуге арналған сұраудың нысанын экранға шығаруы және көрсетілетін қызметті алушының нысанды 
толтыруы, сұраудың нысанына электронды түрдегі қажетті құжаттарды қоса тіркеуі;

4-процесс – сұрауды куәландыру (қол қою) үшін көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ тіркеу куәлігін 
таңдауы;

2-шарт – порталда ЭЦҚ-ның тіркеу куәлігінің қолданылу мерзімін және кері қайтарылған (күші жойылған) 
тіркеу куәліктерінің тізімінде болмауын, сондай-ақ сұрауда көрсетілген ЖСН/БСН және ЭЦҚ тіркеу куәлігінде 
көрсетілген ЖСН/БСН арасындағы сәйкестендіру деректерінің сәйкестігін тексеру;

5-процесс – көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сының түпнұсқалығының расталмауына байланысты 
сұратып отырған мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы хабарламаны қалыптастыру;

6-процесс – көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ арқылы мемлекеттік қызмет көрсетуі үшін сұрауды 
куәландыру (қол қою);

7-процесс – көрсетілетін қызметті алушының электронды сұрауын порталда тіркеу;
8-процесс – көрсетілетін қызметті алушының ХҚО операторы арқылы рұқсатты, не көрсетілетін қызметті 

ұсынудан бас тарту туралы дәлелді жауапты алуы. 
Көрсетілетін қызметті беруші арқылы қадамдық іс-қимылдар мен шешімдер осы Регламенттің 2 қосымшасына 

сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған ақпараттық жүйелердің функционалды өзара іс-қимылдарының 
3 диаграммасында келтірілген: 

1-процесс – мемлекеттік қызмет көрсету үшін көрсетілетін қызметті берушінің қызметкерінің порталға логин 
мен парольді енгізуі (авторландыру процесі); 

1-шарт – логин мен пароль арқылы тіркелген көрсетілетін қызметті берушінің қызметкері туралы деректердің 
түпнұсқалығын порталда тексеру; 

2-процесс – көрсетілетін қызметті берушінің қызметкерінің деректерінде бұзушылықтардың болуына бай-
ланысты порталда авторландырудан бас тарту туралы хабарламаны қалыптастыруы;

3-процесс – көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік көрсетілген қызметті таңдауы, мемлекеттік қызметті 
көрсетуге сұраудың нысанын экранға шығаруы және көрсетілетін қызметті берушінің көрсетілетін қызметті 
алушының деректерін енгізуі; 

4-процесс – сұрауды порталда тіркеу, мемлекеттік көрсетілетін қызметті өңдеу; 
2-шарт – көрсетілетін қызметті берушінің көрсетілетін қызметті алушының қоса берген құжаттарының 

Стандарттың 9 тармағының талаптары мен рұқсат беру негіздеріне сәйкес келуін тексеруі; 
5-процесс – орын алған бұзушылықтарға байланысты порталда сұратылып отырған мемлекеттік қызметті 

көрсетуден бас тарту туралы хабарламаны қалыптастыру; 
6-процесс – қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсатты ресімдеу. 
Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) өзара іс-әрекеті рәсімдерінің (іс-қимылдарының) реттілігінің толық сипаттамасы, сондай-
ақ мемлекеттік қызмет көрсету процесінде өзге де көрсетiлетін қызметті берушiлермен және (немесе) халыққа 
қызмет көрсету орталықтарымен өзара iс-қимыл тәртiбiнiң және осы Регламенттің 3 қосымшасына сәйкес 
ақпараттық жүйелерді пайдалану тәртібінің сипаттамасы мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 
анықтамалығында көрсетілген. Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы «электрондық 
үкімет» веб-порталында, қызмет берушінің интернет-ресурсында орналастырылады.

Ескертпе. 
Аббревиатуралардың толық жазылуы: 
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
БСН – бизнес сәйкестендіру нөмірі;
ЖТ МДҚ – «Жеке тұлғалар» мемлекеттік деректер қоры;
ЗТ МДҚ – «Заңды тұлғалар» мемлекеттік деректер қоры;
ЭҮШ – «электронды үкімет» шлюзі; 
ЭЦҚ – электронды-цифрлық қолтаңба. 

 «ІІ, ІІІ және IV санат объектілер
үшін қоршаған ортаға эмиссияға

рұқсаттар беру» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет регламентіне

1 қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетудің блок-схемасы 

 

 

 

 

 

 

 

«ІІ, ІІІ және IV санат объектілер үшін
қоршаған ортаға эмиссияға рұқсаттар беру»

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
2 қосымша

ХҚО арқылы мемлекеттік қызмет көрсету кезіндегі функционалды өзара іс-қимылдың 1 диаграммасы

ЭҮП арқылы мемлекеттік қызмет көрсету кезіндегі функционалды өзара іс-қимылдың 2 диаграммасы 

Көрсетілетін қызметті беруші арқылы мемлекеттік қызмет көрсету кезіндегі 
функционалды өзара іс-қимылдың 3 диаграммасы 

«ІІ, ІІІ және IV санат объектілер үшін қоршаған 
ортаға эмиссияға рұқсаттар беру» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет регламентіне 3 қосымша

«ІІ, ІІІ және IV санат объектілер үшін қоршаған ортаға эмиссияға рұқсаттар беру» 
мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы 

А. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы көрсеткен кезде 

Б. ХҚО арқылы мемлекеттік қызмет көрсету кезінде 

В. Портал арқылы мемлекеттік қызмет көрсету кезінде 

- мемлекеттік қызметті көрсетудің басталуы немесе аяқталуы 

 - көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) ҚФБ рәсімінің (іс-қимылының) атауы 

- таңдау нұсқасы;

- келесі рәсімге (іс-қимылға) көшу

ҚФБ – құрылымдық – функционалдық бірлік: көрсетілетін қызметті берушінің, халыққа 
қызмет көрсету орталығының, «электронды үкімет» веб-порталының құрылымдық бөлімшелерінің 
(қызметкерлерінің) өзара іс-қимылы

Шартты белгілер:

Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2014 жылғы 
22 қыркүйектегі № 248 қаулысымен бекітілген

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2014 жылғы 21 қазанда № 3507 болып енгізілді

«Облыстың жергілікті атқарушы органдарының жануарлар дүниесін 
пайдаланушыларға аңшылық алқаптар мен балық шаруашылығы су ай-

дындарын және (немесе) учаскелерiн бекiтiп беру мен аңшылық және балық 
шаруашылықтарының қажеттіліктері үшін сервитуттарды белгілеу жөнінде шешімдер 

қабылдауы» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер
1. «Облыстың жергілікті атқарушы органдарының жануарлар дүниесін пайдаланушыларға аңшылық алқаптар 

мен балық шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерiн бекiтiп беру мен аңшылық және балық 
шаруашылықтарының қажеттіліктері үшін сервитуттарды белгілеу жөнінде шешімдер қабылдауы» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет) облыстың жергілікті атқарушы органы (бұдан әрі – 
көрсетілетін қызмет беруші) көрсетеді.

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

2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – облыс әкімдігінің қағаз жеткізгіштегі жануарлар дүниесін 

пайдаланушыларға аңшылық алқаптар мен балық шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерiн бекiтiп 
беру мен аңшылық және балық шаруашылықтарының қажеттіліктері үшін сервитуттарды белгілеу жөніндегі қаулысы 
(бұдан әрі –қаулы).

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.

2. Мемлекеттiк қызмет көрсету процесiнде көрсетiлетiн қызметтi берушiнiң құрылымдық 
бөлiмшелерiнiң (қызметкерлерiнiң)

iс-қимыл тәртiбiн сипаттау
4. Мемлекеттiк қызмет көрсету бойынша рәсiмдi (іс-қимылды) бастауға Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 

жылғы 26 маусымдағы № 702 қаулысымен бекітілген «Облыстың жергілікті атқарушы органдарының жануарлар дүниесін 
пайдаланушыларға аңшылық алқаптар мен балық шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерiн бекiтiп 
беру мен аңшылық және балық шаруашылықтарының қажеттіліктері үшін сервитуттарды белгілеу жөнінде шешімдер 
қабылдауы» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі – Стандарт) қосымшасына сәйкес нысан бойынша 
көрсетілетін қызметті алушының берілген арызы болуынегiздеме болып табылады.

5. Мемлекеттiк қызмет көрсету үдерісінің құрамына кiретiн рәсімдердің (іс-қимылдардың) мазмұны, орындалу 
ұзақтығы:

1 іс-қимыл – көрсетілетін қызмет беруші кеңсесінің қызметкерімен Стандарттын 9-тармағымен қарастырылған, 
көрсетілетін қызмет алушының құжаттарын қабылдау және тіркеу журналына тіркеуі. Орындалу ұзақтығы – 15 (он 
бес) минут.

2 іс-қимыл – көрсетілетін қызмет берушінің басшылығымен көрсетілетін қызмет алушының құжаттарымен танысу. 
Орындау үшін қызмет берушінің құрылымдық бөлімшесін аңықтау. Орындалу ұзақтығы – 30 (отыз) минут.

3 іс-қимыл – көрсетілетін қызмет берушінің қызметкерімен көрсетілетін қызмет алушының құжаттарын қарастыру, 
қаулы жобасын дайындау. Орындалу ұзақтығы – 11 (он бір) жұмыс күні.

4 іс-қимыл – Жергілікті атқарушы орган қаулыны қабылдайды. Орындалу ұзақтығы 2 (екі) жұмыс күні.
5 іс-қимыл – қызмет беруші кеңсесінің қызметкерімен мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін көрсетілетін қызмет 

алушыға беру. Орындалу ұзақтығы – 15 (он бес) минут.
 Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сәттен 

бастап – күнтізбелік 15 (он бес) жұмыс күні ішінде.
 6. Осы Регламенттің 5-тармағында көрсетілген 2 - іс-қимылды бастау үшін негіз,осы Регламенттің 5-тармағында 

1 - іс-қимыл бойынша көрсетілетін мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсімінің (іс-қимылдың) нәтижесі көрсетілетін 
қызмет алушының құжаттарын тіркеу болып табылады. 1 - іс-қимылдың нәтижесі көрсетілетін қызметті берушінің 
басшылығына осы Регламенттің 5-тармағында көрсетілген 2- іс-қимылды орындау үшін беріледі. 

 Осы Регламенттің 5-тармағында көрсетілген 3 - іс-қимылды бастау үшін негіз, осы Регламенттің 5-тармағында 2 - 
іс-қимыл бойынша көрсетілетін мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсімінің (іс-қимылдың) нәтижесі көрсетілетін 
қызмет алушының құжаттарына қарар қол қою болып табылады. 2 - іс-қимылдың нәтижесі көрсетілетін қызметті берушінің 
қызметкеріне осы Регламенттің 5-тармағында көрсетілген 3 - іс-қимылды орындау үшін беріледі.

 Осы Регламенттің 5-тармағында көрсетілген 4 - іс-қимылды бастау үшін негіз, осы Регламенттің 5-тармағында 3 - 
іс-қимыл бойынша көрсетілетін мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсімінің (іс-қимылдың) нәтижесі дайындалған 
қаулының жобасы болып табылады. 3 - іс-қимылдың нәтижесі жергілікті атқарушы органына осы Регламенттің 
5-тармағында көрсетілген 4- іс-қимылды орындау үшін беріледі.

 Осы Регламенттің 5-тармағында көрсетілген 5 - іс-қимылды бастау үшін негіз, осы Регламенттің 5-тармағында 4- 
іс-қимыл бойынша көрсетілетін мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсімінің (іс-қимылдың) нәтижесі қабылданған 
қаулы болып табылады. 4- іс-қимылдың нәтижесі көрсетілетін қызмет беруші кеңсесінің қызметкеріне осы Регламенттің 
5-тармағында көрсетілген 5 - іс-қимылды орындау үшін беріледі.

 Осы Регламенттің 5-тармағында 5 - іс-қимыл бойынша көрсетілетін мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсімінің 
(іс-қимылдың) нәтижесі көрсетілетін қызмет алушының мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесіне алынған қолы.

3. Мемлекеттiк қызмет көрсету процесiнде көрсетiлетiн қызмет берушiнiң құрылымдық 
бөлiмшелерiнiң (қызметкерлерiнiң) өзара iс-қимыл тәртiбiн сипаттау

7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет көрсету процесіне қатысатын көрсетілетін қызмет берушінің құрылымдық 
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы;
3) көрсетілетін қызметті берушінің қызметкері.
8. Мемлекеттiк көрсетілетін қызмет көрсету үшiн қажеттi рәсiмдердiң (іс-қимылдардың) сипаттамасы:
1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері көрсетілетін қызмет алушының Стандарттың 9-тармағына 

сәйкес құжаттарын қабылдау және тіркеу. Көрсетілетін қызметті берушінің басшылығына қарауға жолдайды. Орындалу 
ұзақтығы – 15 (он бес) минут;

2) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын қарастырады және оны 
көрсетілетін қызметті берушінің қызметкеріне орындау үшін жолдайды. Орындалу ұзақтығы – 30 (отыз) минут;

3) көрсетілетін қызметті берушінің қызметкерікөрсетілетін қызметті алушының құжаттарын орындау үшін 
қабылдайды, қаулы жобасын дайындайды. Орындалу ұзақтығы – 11 (он бір) жұмыс күні;

4) жергілікті атқарушы орган қаулыны қабылдайды. Орындалу ұзақтығы –2 (екі) жұмыс күні;
5) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері көрсетілетін қызметті берушіге мемлекеттік қызметті көрсету 

нәтижесін тапсырады. Орындалу ұзақтығы – 15 (он бес) минут;
Рәсімдердің (іс-қимылдардың) реттік сипаттамасы осы Регламенттің 1 қосымшасына сәйкес әрбір іс-қимылды 

(рәсімді) өту блок-сызбасында көрсетілген.
Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде рәсімдердің (іс-қимылдардың) ретін, көрсетілетін қызметті берушінің 

толық сипаттамасы осы Регламенттің 2 қосымшасына сәйкес құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара 
іс-қимылдары мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген. Мемлекеттік қызмет 
көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы «электрондық үкімет» веб-порталында, қызмет берушінің интернет-
ресурсында орналастырылады.

«Облыстың жергілікті атқарушы органдарының жануарлар дүниесін 
пайдаланушыларға аңшылық алқаптар мен балық шаруашылығы су

 айдындарын және (немесе) учаскелерiн бекiтiп беру мен аңшылық және балық 
шаруашылықтарының қажеттіліктері үшін сервитуттарды белгілеу жөнінде шешімдер

 қабылдауы» мемлекеттік қызмет регламентіне 1 қосымша

 Әрбір іс-қимылды (рәсімді) өту блок-сызбасы

«Облыстың жергілікті атқарушы органдарының
жануарлар дүниесін пайдаланушыларға аңшылық алқаптар

мен балық шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерiн бекiтiп беру мен аңшылық және балық 
шаруашылықтарының қажеттіліктері үшін сервитуттарды

белгілеу жөнінде шешімдер қабылдауы»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2 қосымша

«Облыстың жергілікті атқарушы органдарының жануарлар дүниесін пайдаланушыларға аңшылық алқаптар мен 
балық шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерiн бекiтiп беру мен аңшылық және балық 
шаруашылықтарының қажеттіліктері үшін сервитуттарды белгілеу жөнінде шешімдер қабылдауы» 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

А. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы көрсеткен кезде

- мемлекеттік қызметті көрсетудің басталуы немесе аяқталуы 

 - көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) ҚФБ рәсімінің (іс-қимылының) атауы 

- келесі рәсімге (іс-қимылға) көшу

ҚФБ – құрылымдық – функционалдық бірлік: көрсетілетін қызметті берушінің, халыққа 
қызмет көрсету орталығының, «электронды үкімет» веб-порталының құрылымдық бөлімшелерінің 
(қызметкерлерінің) өзара іс-қимылы

Шартты белгілер:
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Вакансия

 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Шығыс Қазақстан филиалы

№ 4 БАСПАСӨЗ-РЕЛИЗІ 
2014 жылғы 5 қараша

 
Облыстың ақша-кредит нарығы.

2014 жылдың 9 айы бойынша қорытындылар.
Банк секторы. 2014 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша облыста екінші деңгейдегі 

банктердің Өскемен қаласында 19 филиалы, Семей қаласында 15 филиалы, сондай-ақ 
облыстың қалалары мен аудандарын қамтитын банктердің құрылымдық бөлімшелерінің 
желісі жұмыс істеді. Аймақта банктік қызметтердің жеке түрлерін «Қазпошта» АҚ тармақталған 
желісі көрсетеді. 

Депозит нарығы. 2014 жылғы 1 қазанға алғанда облыстағы екінші деңгейдегі банктердің 
филиалдарында депозиттердің көлемі 209,5 млрд. теңгені құрады, жыл басынан бері 23,9 
млрд. теңгеге немесе 13%-ға өсті (2013 жылдың ұқсас кезеңінде өсу 14,6 млрд. теңгені не-
месе 9%-ды құраған).

Жыл басындағымен салыстырғанда шетел валютасындағы депозиттер көлемі 29,2 
млрд. теңгеге өсті немесе 56%-ға 80,9 млрд. теңгеге дейін. Ұлттық валютадағы салымдар 
133,9 млрд. теңгеден 128,6 млрд. теңгеге дейін немесе 4%-ға төмендеді. 2014 жылғы 1 
қазандағы жағдай бойынша депозиттердің жалпы көлемінен ұлттық валютадағы және шетел 
валютасындағы депозиттердің үлес салмағы тиісінше 61%-ды және 39%-ды құрады (2014 
жылғы 1 қаңтарда – 72% және 28% тиісінше).

2014 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша депозиттердің жалпы көлемінен халық 
салымдарының үлесі 87%. Жыл басымен салыстырғанда халық салымы 12,5 млрд. теңгеге 
немесе 7%-ға өсіп, 182,6 млрд. теңгені құрады. 2014 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша 
жан басына шаққанда депозиттер көлемі жыл басынан (122,0 мың теңгеден) 7%-ға өсіп, 
130,9 мың теңгені құрады. Заңды тұлғалардың салымдары 74%-ға өсті, 15,5 млрд. теңгеден 
26,9 млрд. теңгеге дейін.

2014 жылдың қыркүйек айында 2013 жылдың желтоқсан айымен салыстырғанда жеке 
тұлғалардың шетел валютасындағы мерзімді депозиттері бойынша орташа алғандағы сыйақы 
ставкалары 4,4%-дан 3,5%-ға төмендеді, ұлттық валютада – 7,7%-дан 8,1%-ға дейін өсті. 
Заңды тұлғалардың мерзімді депозиттері бойынша орташа алғандағы сыйақы ставкалары 
ұлттық валютада 5,3%-дан 4,8%-ға төмендеді, шетел валютасында – 3,4%-дан 2,3%-ға 
дейін төмендеді. 

Кредит нарығы. 2014 жылғы қаңтар-қыркүйекте облыстың екінші деңгейдегі банк 
филиалдары 274,0 млрд. теңге сомасына кредит берді, бұл 2013 жылдың ұқсас кезеңінен 
(232,4 млрд. теңге) 18%-ға көп. 

Облыстың екінші деңгейдегі банк филиалдарындағы кредиттер бойынша негізгі қарыздың 
көлемі жыл басынан бері 7%-ға немесе 26,2 млрд. теңгеге өсіп, 2014 жылдың 1 қазанында 
381,2 млрд. теңгені құрады (2013 жылдың ұқсас кезеңінде өсу 34,7 млрд. теңгені немесе 
11% құрады). 

Ұлттық валютадағы кредиттер 28,0 млрд. теңгеге немесе 9%-ға 353,8 млрд. теңгеге дейін 
өсті. 2014 жылдың басынан бергі шетел валютасындағы кредиттер бойынша берешек 1,8 
млрд. теңгеге немесе 6%-ға 27,4 млрд. теңгеге дейін төмендеді. Валюта түрлері бойынша 
кредиттер құрылымы мынадай болды: 93% – ұлттық валютадағы кредиттер, 7% – шетел 
валютасындағы кредиттер.

Заңды тұлғалардың кредиттері бойынша берешектер 12,0 млрд. теңгеге немесе 10%-
ға өсіп, 134,5 млрд. теңгені құрады. Жеке тұлғалардың қарызы 246,7 млрд. теңгеге дейін 
өсті, 14,2 млрд. теңгеге немесе 6%-ға. Кредиттер бойынша берешектер құрылымында жеке 
тұлғалар берешектерінің үлес салмағы 65%-ды құрады, заңды тұлғалар – 35%.

Шағын кәсіпкерлікке берілген кредиттер бойынша берешектер 60,2 млрд. теңгеден 65,6 
млрд. теңгеге дейін өскені байқалды, кредиттердің жалпы көлемінен 17% құрады. 

Салалар бөлігінде 2014 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша кредиттер бойынша 
ең көп берешектер экономиканың – сауда (19%), өнеркәсіп (10%) құрылыс (5%) және 
ауылшаруашылық (2%) сияқты салаларына келеді. 

2014 жылдың қыркүйек айында 2013 жылдың желтоқсан айымен салыстырғанда ұлттық 
валютада заңды тұлғаларға берілген кредиттер бойынша орташа алғандағы сыйақы ставка-
лары 11,5%-дан 10,6%-ға төмендеді, шетел валютасында 9,2%-дан 7,1%-ға төмендеді. 
Теңгедегі жеке тұлғалардың кредиттері бойынша орташа алғандағы сыйақы ставкалары 
18,6%-дан 17,2%-ға төмендеді, шетел валютасында 7,1%-дан 12,7%-ға көтерілді.

Валюта нарығы. 2014 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша валютаны айырбастау 
қызметін 242 айырбастау пункті көрсетті, оның ішінде 184-і уәкілетті банктерге, 55-і уәкілетті 
ұйымдарға және 3-уі пошта байланысының уәкілетті ұйымына жатады. 

2014 жылғы қаңтар-қыркүйекте өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда қолма-
қол шетел валютасының нарығында айырбастау пункттерінің халыққа сату қөлемінің өсуі 
байқалады: 3%-ға 596,9 млн. АҚШ долларына дейін; 30%-ға 31,3 млн. еуроға дейін; 14%-ға 
6767,8 млн. ресей рубліне дейін; 22%-ға 5,0 млн. қытай юаніне дейін. 

Төлем карточкаларының нарығы. 2014 жылғы 1 қазанға алғанда Шығыс Қазақстан 
облысы бойынша айналыстағы төлем карточкаларының саны жыл басынан бері 9%-ға көбейіп, 
1050,4 мың бірлікті құрады. Төлем карточкаларын ұстаушылар саны 934,4 мың адамды 
құрады, облыстың жүз тұрғынына орташа алғанда 75 төлем карточкасынан келеді.

2014 жылғы 1 қаңтардағы көрсеткіштермен салыстырғанда, POS-терминалдар саны 569 
бірлікке немесе 20%-ға көбейіп, 3411 бірлікті құрады, төлем карточкаларын пайдаланумен 
қолма-қолсыз төлемдерді қабылдайтын кәсіпорындар саны – 432 бірлікке немесе 33%-ға 
көбейіп, 1740 бірлікті құрады, банкоматтар саны 9 бірлікке, яғни 720 бірлікке дейін азай-
ды.

2014 жылғы қаңтар-қыркүйекте қазақстандық және шетел эмитенттерінің төлем карточ-
каларын пайдаланған операциялар көлемі 356141,1 млн. теңге жалпы сомасына 11803,1 
мың транзакцияларды құрады, бұл 2013 жылдың қаңтар-қыркүйектегі ұқсас көрсеткіштерден, 
тиісінше, 12%-ға және 6%-ға көп. Төлем карточкаларын пайдаланған қолма-қолсыз есеп айы-
рысулар сомасы 17597,2 млн. теңгені құрады, төлем карточкаларын пайдаланып жүргізілген 
операциялардың жалпы сомасынан олардың үлесі – 5%. 

 ҚР Ұлттық Банкінің 
 Шығыс Қазақстан филиалы

ҚаржылыҚ баҚылау 

Мемлекеттік сатып алу мәселесі талқыланды
Шығыс Қазақстан облысы бойынша қаржылық бақылау инспекциясы семинар-кеңес өткізді. 

Мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманың сақталуы мәселелеріне қатысты заң актілеріне жыл 
сайын өзгертулер мен толықтырулар енгізіліп келе жатыр, ол ең алдымен мемлекет пен қоғамның 
дамуындағы болып жатқан өзгерістерге шұғыл ықпал ете білу қажеттілігінен туындайды. Десек 
те, мемлекеттік сатып алуларды өткізудің барлық кезеңдерінде заңбұзушылыққа жол беріліп 
келеді. 

Мәселен, 2014 жылдың 9 айындағы бақылау іс-шараларымен, Шығыс Қазақстан облысы 
бойынша қаржылық бақылау инспекциясы мемлекеттік сатып алулар туралы заңнаманың 
сақталуы мәселелері  бойынша 191 тексеру жүргізіп, оның ішінде 142 тексеру қорытындысы бо-
йынша 16 026,8 млн.теңге сомасында бұзушылықтарды анықтады. Сонымен қатар, бақылаумен 
6845 мемлекеттік сатып алу рәсімдері қамтылды, оның ішінде 2728 рәсім заң нормаларының 
бұзылуымен өткізілген. 

Мемлекеттік сатып алулар туралы заңнаманың сақталуы бойынша жоспардан тыс 
тексерулердің басым бөлігі ықтимал өнім берушілердің өтініштері мен құқық қорғау органдары-
ның қаулылары бойынша жүргізілген. Мәселен, 2014 жылдың 9 айында өтініштердің негізінде 50 
тексеру жүргізілді, оның ішіндегі 36 тексерумен 3 680,4 млн. теңге сомасына мемлекеттік сатып 
алулар рәсімінің бұзушылықтары анықталды. Құқық қорғау органдары қаулыларының негізінде 9 
тексеру жүргізілді, оның ішінде 7 тексеруде 58,3 млн. теңге сомасында мемлекеттік сатып алулар 
рәсімінің бұзушылықтары анықталды. Мемлекеттік сатып алулар туралы заңнаманы бұзуға жол 
бергені үшін әкімшілік жауапкершілікке 35 лауазымды тұлға,  тәртіптік жауапкершілікке 105 
лауазымды тұлға тартылды. Сондай-ақ, жіберілген ұсынымдардың негізінде, 16 мемлекеттік 
сатып алу рәсімдерінің қорытындыларын алып тастау және қайта қарау арқылы мемлекеттік 
сатып алулар туралы заңбұзушылықтар жойылды. 

Алдағы уақытта мемлекеттік сатып алулар туралы заңнаманың бұзылуына жол бермеу 
және бұзушылықтардың алдын алу мақсатында өткізілген семинар-кеңесте Шығыс Қазақстан 
облысы бойынша қаржылық бақылау инспекциясының басшысы Ғ.Қалиев баяндама жасады. 
Ол келешекте бұзушылықтардың алдын алу бойынша қолданылған шараларға тоқталып, 
мемлекеттік сатып алу саласындағы жағдайды жақсарту мақсатында бірқатар ұсыныстар айтты. 
Семинар-кеңеске «ЭКО» ЖШС-нің оқыту бөлімінің менеджері И.Аблеев қатысып,  семинарға 
қатысушыларды 2014 жылғы мемлекеттік сатып алу веб-порталындағы өзгертулер және 
толықтырулармен таныстырды. Семинар-кеңес барысында қойылған  барлық сұрақтарға жауап 
қайтарылды. 

Шығыс Қазақстан облысы бойынша қаржылық
 бақылау инспекциясының баспасөз қызметі

Кедейліктен шығудың жаңа мүмкіндіктері
Үстіміздегі жылы Шығыс Қазақстан облысында «Өрлеу» шартты ақшалай көмек (ШАК) енгізу 

бойынша пилоттық жоба басталды, бұл жоба «Өрлеу», яғни алға жылжу деп аталды.
«Өрлеу» жобасы кедейліктен шығуына мүмкіндіктері бар, бірақ өз мүмкіндіктерін іске 

асырудағы кедергілерді еңсеру үшін көмек пен сүйемелдеуге мұқтаж тұрғындар топтарына 
көмектесуге арналған.

Сонымен қатар «Өрлеу» шартты ақшалай көмек қолдаудың белсенді түрін ұсына отырып, 
отбасының қиын өмірлік жағдайды еңсеруге бағытталған әлеуметтік бейімдеу шараларын 
көздейтін болады. Яғни, отбасы ақшалай көмекпен қоса өзіне жобаға қатысудың шарты бола-
тын міндеттерді алады. Осы міндеттер мемлекет тарапынан және отбасы тарапынан «Өрлеу» 
жобасының ажырамас бөлігі – әлеуметтік келісімшартта көрсетіледі.

«Өрлеу» жобасын іске асыру нәтижесінде:
- жобаға қатысушылар өз еңбек әлеуетін іске асыра алады;
- табысы аз азаматтардың өмір сүру деңгейі мен сапасы тұрақты жеке көздер табысы есебінен 

арта түседі;
- табысы аз отбасылар мүшелері әлеуметтік оңалту алады.
ШАК алушыларының әлеуметтік жауапкершілігі жоғарылайды, масылдық көңіл күйі 

төмендейді.
Отбасыларға қатысты осындай жобалар масылдық көңіл күйді еңсеруге, отбасылардың 

еңбек нарығындағы жауапкершілігін күшейтуге және мемлекеттің көмегіне тәуелді отбасыларды 
өздерінің күшіне сүйенуіне, өнімді жұмыспен қамтудың дамуына әкелуді қамтамасыз етеді.

Қазақстанда әлеуметтік-әлжуаз топтардың өмір сүру деңгейін көтеруге барлық негіздер 
жасалған. Елбасы өз Жолдауында айтқандай, ең бастысы – масылдық көңіл күйдің болмауы. 
Жұмыспен қамтудың белсенді саясатын жүргізу –  Қазақстан Республикасы Үкіметі іс-әрекетінің 
негізгі әлеуметтік басымдылығының бірі. Лайықты жұмыспен қамту – халықтың әлеуметтік 
қорғалуы негізі, адами ресурстар әлеуетінің дамуы мен іске асуының маңызды шарты, қоғамның 
өмір сүру деңгейінің арта түсуі.

«Бесқарағай ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесі

бос әкімшілік мемлекеттік лауазымдарға конкурс жариялайды.
1. «Шығыс Қазақстан облысы Бесқарағай аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы 

бөлімі» мемлекеттік мекемесінің E-R-4 санатты бас маманы. Лауазымдық жалақысы мемлекеттік 
қызмет өтілiне байланысты 56375 теңгеден 76235 теңгеге дейін.

Функционалдық міндеттері: бас маман келесі функцияларды іске асырады және мәселелермен 
айналысады: жергілікті атқарушы органдармен, барлық меншік түрлеріндегі кәсіпорындармен бірлесе 
отырып, жетекші сала бойынша қысқа мерзімді, орта мерзімді, ұзақ мерзімді және стратегиялық 
жоспарларды әзірлейді, аудандық бюджет есебінен қаржыландырылатын құрылыс салуға жобалау-
сметалық құжаттаманы бекіту үшін келісімдер жасайды, құрылыс салуға және қайта жаңартуға жобалау 
келісімшарттарды жасау мен орындауды ұйымдастыруды бақылайды, нысандардың (ғимараттар, 
имараттар, желілер) техникалық және пайдалану жағдайына тексеру жүргізуді ұйымдастыруды 
бақылайды, ауданның тұрғын үй қорын, әлеуметтік-мәдени нысандарын техникалық тексеру жүргізу 
жөніндегі жұмыстарды ұйымдастырады, ауданның әлеуметтік-экономикалық дамыту бағдарламасының 
құрамына енгізу үшін қала құрылысының құжаттамасын әзірлейді, қолданысқа берілетін нысандарды 
(кешендерді) заңнамада бекітілген тәртіппен қабылдау және тіркеу жөніндегі комиссияға қатысады, 
азаматтардың жетекші сала бойынша жұмыс атқарғанда қауіпсіз еңбек жағдайына құқықтық кепілдігін 
сақтау жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыруды орындайды, тапсырылған функцияларын орын-
дау үшін аудандық бөлімдер мен кәсіпорындардан ақпараттарды сұрастырады және қабылдайды, 
жергілікті атқару органдары бекіткен мақсатты бағдарламаларды қаржы және материалдық жағынан 
қамтамасыз ету мәселелерін шешуге қатысады.

Біліктілік талаптары: жоғары кәсіптік (құрылыс, сәулет) білімі, мемлекеттік қызмет өтілі бір 
жылдан кем емес немесе осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағытына сәйкес сала-
ларда екі жылдан кем емес жұмыс өтілі бар болған жағдайда, ортадан кейінгі (құрылыс, сәулет) білімі 
барларға  рұқсат етіледі.  

2. «Шығыс Қазақстан облысы Бесқарағай ауданы Ерназар ауылдық округі әкімінің ап-
параты» мемлекеттік мекемесінің E-G-4 санатты жетекші маманы. Лауазымдық жалақысы 
мемлекеттік қызмет өтілiне байланысты 48047 теңгеден 64704 теңгеге дейін.   

Функционалдық міндеттері: Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтарын,  Қазақстан 
Республикасының заңдарын, жоғарғы органдардың шешімдерін орындау жөніндегі жұмыстарды 
ұйымдастыру, ауылдық округ әкімі аппаратының кеңсе  қызметінің жұмысын атқару, ономастикалық 
комиссиясына құжаттар дайындау, оны жүзеге асыру, сайлаушылар тізімін түзету, «ф.№1 ОЛ» (ТӨБЕА 
ААЖ)  жеке және заңды тұлғалардың өтініштері бойынша статистикалық есебін жүргізу, кіріс және 
шығыс құжат айналымы бойынша есеп беру жұмыстарын жүргізу, өз құзыреті шегінде  жеке және 
заңды  тұлғалардың жазбаша және ауызша өтініштерін қарау.

Біліктілік талаптары: жоғары немесе ортадан кейінгі білім не орта техникалық немесе кәсіптік 
білім.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: Қазақстан Республикасының Конституция-
сын, «Қазақстан Республикасының Президенті туралы», «Қазақстан Республикасының Парламенті және 
оның депутаттарының мәртебесі туралы», «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» Қазақстан 
Республикасының Конституциялық заңдарын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет 
туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Жеке және 
заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңдарын, осы санаттағы нақты лауазымның 
мамандануына сәйкес салалардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерін, «Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 
стратегиясын білуі. Осы санаттағы лауазымдар бойынша функционалдық міндеттерді орындау үшін  
қажетті  басқа да міндетті білімдер.

Конкурс бос  әкімшілік мемлекеттік лауазымға  орналасуға конкурс өткізу ережесі  негізінде  
өткізіледі. 

Конкурсқа  қатысуға ниет білдірген  азаматтар бос әкімшілік орындар бар   мемлекеттік  
мекемелеріне мынадай  құжаттарын тапсырады:

1) конкурс өткізу ережесіне  сәйкес нысандағы  өтініш;
2) 3*4 үлгідегі  сурет  және ережеге  сәйкес  нысандағы  сауалнама;
3) білім  туралы  құжаттардың  нотариалды түрде  куәландырылған  көшірмелері;
4) еңбек қызметін растайтын  құжаттың  нотариалды түрде  куәландырылған  көшірмесі;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық  сақтау министрлігінің  2010 жылы 23 қарашадағы  №907 

бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық  актілердің тізілімінде  2010 жылы 21 желтоқсандағы 
№6697  болып тіркелген) нысандағы денсаулығы туралы  анықтама;

6) Қазақстан Республикасы  азаматының  жеке куәлігінің  көшірмесі;
7) Құжаттарды  тапсыру  сәтінде уәкілетті орган  белгілеген  шекті мәннен  төмен емес  нәтижемен 

тестілеуден өткені туралы  қолданыстағы сертификат немесе нотариалды түрде куәландырылған  
көшірмесі.

Әңгімелесуге жіберілген  үміткерлерді әңгімелесудің  өткізілу  күні туралы  конкурс  комиссиясының  
хатшысы хабарландырады. Үміткерлер    әңгімелесуге  жіберілгендігі туралы хабардар  етілген  күнінен  
бастап бес жұмыс  күні ішінде «Бесқарағай ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде 
әңгімелесуден өтеді.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру соңғы жарияланған 
күнінен бастап 10 жұмыс күні ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Бесқарағай ауданы, 
Бесқарағай ауылы, Сейфуллин көшесі 144, «Бесқарағай ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесі.

Конкурс комиссиясы жұмысының ашықтылығы мен әділдігін қамтамасыз ету үшін оның отырысы-
на байқаушыларды қатыстыруға жол беріледі. 

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар ретінде Қазақстан Республикасы Парламентінің 
және барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының, Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген 
тәртіпте аккредиттелген бұқаралық ақпарат құралдарының, басқа мемлекеттік органдардың, қоғамдық 
бірлестіктердің (үкіметтік емес ұйымдардың), коммерциялық ұйымдардың және саяси партиялардың 
өкілдері, уәкілетті органның қызметкерлері қатыса алады.

Анықтама телефоны: 8 (72236) 9-18-65 (факс), электронды пошта: otdelkadrov@beskaragay.
vko.gov.kz   

Шығыс Қазақстан облысы «Жарма ауданы әкімінің аппараты» 
ММ 

бос әкімшілік мемлекеттік лауазымдарға конкурс жариялайды:
1. «Жарма ауданы әкімінің аппараты» ММ-нің ұйымдастыру бөлімінің бас маманы  (санаты 

Е-4), лауазымдық жалақысы еңбек өтіліне байланысты 59579 теңгеден 80720 теңгеге дейін.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын кәсіби талаптар: жоғары кәсіби білім немесе осы 

санаттағы нақты лауазымының функционалдық бағытына сәйкес салаларда екі жылдан кем емес 
жұмыс өтілі, мемлекеттік қызметте бір жылдан кем емес еңбек өтілі болған жағдайда ортадан кейінгі 
кәсіби білімі барларға рұқсат етіледі. 

Функционалдық міндеттері: аудандық бағдарламалардың дайындығына қатысу. Ауданда 
өтетін іс-шараларды үйлестіреді. Қазақстан Республикасының  заңдарын, Президент, Үкімет, Премьер-
Министр, облыс әкімдігі мен аудан әкімдігі актілерінің орындалуын және оған бақылау жасауын, 
жоғары тұрған орган бөлімдеріне облыстық және өзіндік шешімдер, «Бақылау жасау күндерін» 
ұйымдастыру және өткізу туралы әр тоқсан сайын толық және уақытында ақпарат берілуін бақылап, 
қадағалайды. Аудан әкімі аппараты басшысының, аудан әкімі орынбасарларының арнайы техникалық, 
ақпараттық-аналитикалық жұмыстарын ұйымдастырудағы тапсырмаларын орындайды. Аудан 
әкімі, орынбасарларының қатысуымен мәжілістерге қатысты ақпараттық-аналитикалық құжаттарды 
жинайды. Аудан әкімі берген тапсырмалары бойынша оларды өз уақытында және жүйелі түрде 
ақпараттандырып отырады. Аудан әкімінің желілік кестесін дайындайды. Өз міндетінің шамасында 
аудан әкіміне аналитикалық қызмет материалдарын, анықтамаларды дайындайды.

2. «Терістаңбалы ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-нің бас маманы (санаты Е-G-3), 
лауазымдық жалақысы еңбек өтіліне байланысты 53758  теңгеден 72391 теңгеге дейін.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын кәсіби талаптар: жоғары кәсіби білім немесе осы 
санаттағы нақты лауазымының функционалдық бағытына сәйкес салаларда екі жылдан кем емес 
жұмыс өтілі, мемлекеттік қызметте бір жылдан кем емес еңбек өтілі болған жағдайда ортадан кейінгі 
кәсіби білімі барларға рұқсат етіледі. 

Функционалдық міндеттері: Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтары мен ҚР Үкіметі 
қаулыларының, облыс, аудан әкімдерінің өкімдері мен шешімдерінің орындалуын қадағалау, округ 
әкімінің өкімдері мен шешімдерін жүзеге асыру, аудандық әкім аппаратының бөлімдерімен, аудандық 
дербес мемлекеттік бөлімдермен, құқық қорғау органдарымен, бұқаралық  ақпарат құралдарымен 
информациялық және ұйымдастырушылық байланыс орнату; халықты әлеуметтік қолдау, кедейшілік 
және жұмыссыздықпен күресу бағдарламасын жүзеге асыру; шаруашылық кітаптарын,  ісқағаздар 
жүргізу, азаматтардың арыз, өтініштері мен шағымдарын қарауды ұйымдастыру; анықтамалар беру; 
азаматтық хал актілерін жазу және нотариалдық іс-әрекеттерді жүзеге асыру; азаматтар өкілдері 
жиындарының хаттамаларын жүргізу (сход хаттамасы); әкім аппаратында өткізілетін аппараттық және 
басқа да кеңестер мен жиындардың хаттамаларын жүргізу;  округтегі қоғамдық құрылымдармен 
байланыс жасау; мәдени-бұқаралық, спорттық шараларды ұйымдастыру және өткізу.

     Конкурсқа қатысушыларға қойылатын ортақ талаптар: Қазақстан Республикасының Консти-
туциясын, «Қазақстан Республикасының Президенті туралы», «Қазақстан Республикасының Парламентi 
және оның депутаттарының мәртебесi туралы», «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» Қазақстан 
Республикасының Конституциялық заңдарын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет тура-
лы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Жеке және заңды 
тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы», «Қазақстан Республикасында мемлекеттік басқару және 
өзін-өзі басқару туралы», «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Заңдарын, осы санаттағы нақты 
лауазымның мамандануына сәйкес салалардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерін, «Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты» стратегиясын білуі, WORD, EXCEL бағдарламаларымен жұмыс жасай білуі.

   Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар: 1) конкурсқа қатысу туралы белгіленген үлгідегі өтініш; 
2) белгіленген үлгідегі 3х4 фотосуреті бар толтырылған сауалнама; 3) бiлiмi туралы құжаттардың 
нотариалды түрде куәландырылған көшiрмесi; 4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалды 
түрде куәландырылған көшiрмесi; 5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2010 
жылғы 23 қарашадағы №907 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілердің тізілімінде 
2010 жылы 21 желтоқсанда №6697 болып тіркелген) нысандағы денсаулығы туралы анықтама; 
6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігінің көшірмесі; 7) құжаттарды тапсыру сәтінде 
уәкілетті орган белгілеген шекті мәннен төмен емес нәтижемен тестілеуден өткені туралы қолданыстағы 
сертификат.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар облыстық «Дидар» газетінде жарияланған күннен бастап 
10 жұмыс күнінің ішінде мына мекенжайда қабылданады: ШҚО, Жарма ауданы, Қалбатау ауылы, 
Достық көшесі, 105 «Жарма ауданы әкімінің аппараты» ММ, 31 кабинет, телефон: 8-72347-65189, 
факс: 8-72347-65190, электронды мекенжайы k.taiburinova@garma.vko.gov.kz. Әңгімелесуге 
жіберілген үміткерлер құжаттарды тапсыру мерзімі біткеннен кейін бес жұмыс күні ішінде ШҚО, 
Жарма ауданы, Қалбатау ауылы, Достық көшесі, 105 «Жарма ауданы әкімінің аппараты» ММ-де 
әңгімелесуден өтеді. 

 «Шығыс Қазақстан облысының құрылыс, сәулет және 
қала құрылысы басқармасы» ММ

(Өскемен қаласы, Қазақстан көшесі, 27, анықтама телефоны: 8 (7232) 26-44-21,  эл. пошта 
261553@mail.ru)  бос әкімшілік мемлекеттік лауазымдарға орналасуға конкурс жариялайды:

1. Басшының құрылыс мәселелері жөніндегі орынбасары, Д-О-2 санаты, 1 бірлік. 
Лауазымдық жалақысы еңбек сіңірген жылдарына байланысты 125 564 теңгеден 169 767 теңгеге 
дейін.

Функционалдық міндеттер: басшы болмаған уақытта оның қызметін атқарады. Өз құзыры 
шегінде мемлекеттік органдар мен ұйымдарда, сонымен қатар азаматтармен жұмыс кезінде 
басқарманың мүддесіне өкілдік етеді. Облыстағы құрылысты дамыту  және жетілдіру жөнінде бастыққа 
ұсыныстар жасайды. Денсаулық сақтау, білім, тұрғын үй және т.б. құрылыс нысандарына бақылау 
жасайды. Бөлімдерге басшылық етеді, сонымен қатар, бөлімдер қызметін жақсарту бойынша шара-
лар өткізуді ұйымдастырады және әзірлейді, олардың құрылымдарын жетілдіру жөнінде ұсыныстар 
жасайды. Өзінің құзырына кіретін басқарма басшысының өкімдерін және бұйрықтарын орындауға 
бақылау жүргізеді.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптар: жоғары кәсіптік (құрылыс 
саласындағы жоғары техникалық, инженерлік) білім. Жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың біріне 
сай келуі тиіс: мемлекеттік қызмет өтілі үш жылдан кем болмауы; немесе Қазақстан Республикасы 
Президенті жанындағы білім беру ұйымдарында немесе шетелдегі жоғары оқу орындарында  шетел-
дерде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссия бекіткен басымдылыққа ие мамандықтар 
бойынша мемлекеттік тапсырыс негізінде жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу бағдарламасы бой-
ынша оқуын аяқтаған; не болмаса  ғылыми дәрежесінің болуы; немесе басшылық қызметте немесе 
мемлекеттік органдарда өзге лауазымдарда  бір жылдан кем емес жұмыс өтілі болуы; немесе осы 
санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салаларда төрт жылдан 
кем болмайтын жұмыс өтілі, соның ішінде басшылық лауазымдарда бір жылдан кем емес жұмыс 
өтілі болуы.

2. Құрылыс бөлімінің басшысы (Д-О-3 санаты) – 1 бірлік. Лауазымдық жалақысы еңбек 
сіңірген жылдарына байланысты 84 563-ден 114 032 теңгеге дейін.

Функционалдық міндеттері: өз құзыры шегінде құрылыс бөлімінің жұмысына басшылық етеді, 
бөлім қызметінің уақытында және сапалы орындалуын қамтамасыз етеді, бөлім қызметкерлері арасын-
да функционалдық міндеттерді үйлестіреді. Өз құзыры шегінде мемлекеттік органдар мен ұйымдарда, 
сонымен қатар азаматтармен жұмыс кезінде басқарманың мүддесіне өкілдік етеді. Тұрғын үй құрлысын 
дамытудың өңірлік бағдарламасын іске асыру жөніндегі жұмысты ұйымдастырады. ҚР заңнамаларын 
және нормативтік-құқықтық актілерін, облыс әкімінің қаулылары мен өкімдерін, басқарма басшысының 
бұйрықтары мен өкімдерін орындауды іске асыру және бақылау бойынша жұмыстарды ұйымдастырады. 
Облыс әкімінің қарауына енгізілетін сұрақтар дайындауға қатысады. Облыс әкімінің орынбасарымен 
өткізілетін жұмыс кеңестерін дайындау бойынша жұмыстарды ұйымдастырады. Бөлім қызметін 
жетілдіру жөнінен ұсыныстар әзірлеп, енгізеді. Басқарма басшысына жұмысшыларды лауазымға 
тағайындау және лауазымнан босату туралы ұсыныстар жасайды. 

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптар: білімі – жоғары кәсіптік (инженер-
құрылысшы). Жұмыс өтілі келесі талаптардың біріне сай келуі тиіс: мемлекеттік қызмет өтілі екі жылдан 
кем болмауы не болмаса басшылық қызметте немесе мемлекеттік органдарда өзге лауазымдарда  бір 
жылдан кем емес жұмыс өтілі болуы не болмаса  осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық 
бағыттарына сәйкес келетін салаларда үш жылдан кем болмайтын жұмыс өтілі, соның ішінде басшылық 
лауазымдарда бір жылдан кем емес жұмыс өтілі болуы не болмаса  Қазақстан Республикасы Президенті 
жанындағы білім беру ұйымдарында немесе шетелдегі жоғары оқу орындарында  шетелдерде кадр-
лар даярлау жөніндегі республикалық комиссия бекіткен басымдылыққа ие мамандықтар бойынша 
мемлекеттік тапсырыс негізінде жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу бағдарламасы бойынша оқуын 
аяқтаған; не болмаса  ғылыми дәрежесінің болуы. 

3. Мемлекеттік сатып алу бөлімінің бас маманы (Д-О-4 санаты) – 1 бірлік. Лауазымдық 
жалақысы еңбек сіңірген жылдарына байланысты 64063 теңгеден 86485 теңгеге дейін.

Функционалдық міндеттері: барлық меншік түріндегі жобаалды және жобалық жұмыстар бо-
йынша әртүрлі қызмет түрлерін ұсынатын кәсіпорындармен жұмыс. Бөлімге келіп түсетін  азаматтардың 
арыздары мен өтініштерін қарастыруға атсалысады; жетекшілік ететін сұрақтар бойынша есептер 
мен ақпараттар дайындайды. Объектілерді салу және қайта жаңғырту және жобалау-сметалық 
құжаттаманы әзірлеу бойынша жұмыстар мен қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурстар-
ды ұйымдастыруға және өткізуге қатысу. Тауарларды, қызметтер мен жұмыстарды мемлекеттік сатып 
алу рәсімдерін дайындау және өткізу барысында пайда болған дауларды шешуге қатысу. Сот, басқа 
өкілетті органдарда басқарманың мүддесін білдіру. Облыс әкімі қаулылары мен өкімдерінің жобаларын, 
жетекшілік ететін мәселелер бойынша облыстық мәслихат  шешімдерін әзірлеуге қатысу. 

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптар: білімі – жоғары кәсіптік (құрылыс 
немесе экономика саласындағы техникалық немесе экономикалық, заңгерлік) білімі барларға рұқсат 
етіледі. Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес, не осы  санаттағы лауазымның функционалдық 
бағытына сәйкес келетін салаларда екі жылдан кем  емес жұмыс өтілі болған жағдайда ортадан 
кейінгі (құрылыс немесе экономика саласындағы техникалық немесе экономикалық, заңгерлік) білімі 
барларға рұқсат етіледі.

4. Қаржылық-экономикалық бөлімінің бас маманы (негізгі  қызметшінің бала күтіміне 
байланысты демалыс мерзіміне), Д-О-4 санаты – 2 бірлік. 

Лауазымдық жалақысы еңбек сіңірген жылдарына байланысты 64 063 теңгеден 86 485 теңгеге 
дейін.

Функционалдық міндеттер: жоғары тұрған бюджеттің әкімшілері болып табылатын 
министрліктерге, облыстық қаржы, экономика және бюджеттік жоспарлау, статистика басқармаларына 
есептер өткізеді. Бюджеттік бағдарламаларды қаржыландыру жоспарын орындауға бақылау жасай-
ды. Бюджеттік бағдарламаларды қаржыландыру жоспарына өзгерістер мен толықтырулар дайындау 
және енгізу, оларды бюджетті орындау жөніндегі құзырлы органға өткізу. Бюджеттік өтінімге енгізуге 
өзгерістер әзірлеу. Басқарма басшылығы ұйымдастыру-құқықтық мәселелер жөнінде өткізетін 
кеңестерге, отырыстарға қатысады. Лауазымдық нұсқауда қарастырылған міндеттемелерге байланысты 
жұмыстарды жетілдіру бойынша ұсыныстар жасайды. Өзінің лауазымдық міндеттерін уақытында және 
сапалы орындау. Жетекшілік ететін сұрақтар бойынша облыс әкімінің шешімдері мен өкімдерін, облыс 
әкімдігінің қаулыларының жобаларын әзірлеуге қатысады.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптар: білімі – жоғары кәсіптік 
(қаржылық-экономикалық). Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес, не осы  санаттағы 
лауазымның функционалдық бағытына сәйкес келетін салаларда екі жылдан кем  емес жұмыс өтілі 
болған жағдайда ортадан кейінгі (қаржылық-экономикалық) білімі барларға рұқсат етіледі. 

 Конкурсқа қатысушыларға қойылатын жалпы талаптар: Қазақстан Республикасының Кон-
ституциясын, «Қазақстан Республикасының Президенті туралы», «Қазақстан Республикасы Парламенті 
және оның депутаттарының мәртебесі туралы», «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» Қазақстан 
Республикасының Конституциялық заңдарын, «Мемлекеттік қызмет туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы», «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Нормативтік құқықтық актілер туралы», «Жеке 
және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының Заңдарын, 
Қазақстан Республикасының 2050 жылдарға арналған даму стратегиясын, сондай-ақ атқаратын 
лауазымға қатысты білуге тиісті басқа да нормативтік құқықтық актілерді, мемлекеттік тілді білу. 

Әңгімелесуге рұқсат берілген үміткерлер оларға рұқсат берілгендігі туралы хабарлама жасалған 
күннен бастап бес жұмыс күнінің ішінде Шығыс Қазақстан облысының құрылыс, сәулет және қала 
құрылысы басқармасында әңгімелесуден өтеді.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар бұқаралық ақпарат құралдарының ресми басылымдарын-
да («Дидар», «Рудный Алтай» газеттерінде) конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен 
бастап он жұмыс күннің ішінде Шығыс Қазақстан облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасына: Өскемен қаласы, Қазақстан көшесі, 27, 1-кірме есік, 4-қабат, 407 каб. тапсырылуы тиіс. 
Азаматтар конкурсқа қажет құжаттарды электронды түрде 261553@mail.ru электронды мекенжайына 
жолдай алады. Алайда құжаттарын электронды түрде ұсынған азаматтар  әңгімелесу өтетін күнге дейінгі 
бір жұмыс күнінен кешіктірмей құжаттардың  қағаз түріндегі түпнұсқаларын ұсынулары тиіс.   

Конкурсқа қатысуға ниет білдіруші азаматтар конкурс өткізетін мемлекеттік органға мынадай 
құжаттар ұсынады: 1) № 2 үлгіге сәйкес өтініш; 2) 3х4 мөлшеріндегі фотосуреті бар № 3 үлгіге сәйкес 
толтырылған сауалнама; 3) білімі туралы құжаттың нотариатта куәландырылған  көшірмесі; 4) еңбек 
қызметін растайтын құжаттың нотариатта куәландырылған көшірмесі (егер азамат жұмыс істемеген бол-
са және егер конкурс жарияланған бос лауазым бойынша жұмыс өтілі талап етілмесе,  ұсынылмайды); 5) 
ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің 2010 жылғы 23 қарашасындағы № 907 бұйрығымен (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2010 жылғы 21 желтоқсанда № 6697 тіркелген) 
бекітілген үлгідегі денсаулық жағдайы туралы анықтама; 6) ҚР азаматының жеке куәлігі; 7) құжаттарды 
тапсыру сәтінде шекті мәннен төмен емес нәтижемен тестілеуден өткені туралы қолданыстағы серти-
фикат (немесе нотариатты куәландырылған көшірмесі). Егер азамат(ша) жұмыс істемеген болса және 
егер конкурс жарияланған бос лауазым бойынша жұмыс өтілі талап етілмесе, онда осы тармақтың 4) 
тармақшасында көрсетілген құжат ұсынылмайды.

Конкурс комиссиясы жұмысының ашықтылығы мен объективтілігін қамтамасыз ету үшін оның 
отырысына байқаушыларды қатыстыруға жол беріледі. Конкурс комиссиясының отырысына 
байқаушылар ретінде Қазақстан Республикасы Парламентінің және барлық деңгейдегі мәслихат 
депутаттарының, Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіпте аккредиттелген 
бұқаралық ақпарат құралдарының, басқа мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестіктердің 
(үкіметтік емес ұйымдардың), коммерциялық ұйымдардың және саяси партиялардың өкілдері, уәкілетті 
органның қызметкерлері қатыса алады.

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының отырысына қатысу үшін тұлғалар әңгімелесу басталуына 
1 жұмыс күні қалғанға дейін кешіктірмей персоналды басқару қызметіне (кадр қызметіне) тіркеледі. 
Тіркелу үшін тұлғалар персоналды басқару қызметіне (кадр қызметіне) жеке басын куәландыратын 
құжаттың көшірмесін, жоғарыда көрсетілген ұйымдарға тиесілілігін растайтын құжаттардың түпнұсқасын 
немесе көшірмелерін ұсынады. Мекенжай жоғарыда  көрсетілген.

Конкурс комиссиясының отырысына сарапшылардың қатыстырылуына жол беріледі. Сарапшы 
ретінде конкурс жариялаған мемлекеттік органның қызметкері болып табылмайтын бос лауазымның 
функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда жұмыс тәжірибесі бар тұлғалар, сондай-ақ персо-
налды іріктеу және жоғарылату бойынша мамандар, басқа мемлекеттік органдардың мемлекеттік 
қызметшілері, Қазақстан Республикасының Парламент және мәслихат депутаттары қатыса алады. 

Аса қымбатты, аяулы Бибігүл Кенжешқызы МАхМутовА!

Сізді 8-қараша күнгі 40 жасқа толған туған 
күніңізбен құттықтаймыз.

Деніңізге саулық, қызметіңізге табыс,  
екі  ұлыңыздың қызығын көріп, әрқашанда 
достарыңыздың арасында сыйлы болып 
жүруіңізге шын жүректен тілейміз.

Семей, Аягөз қалаларындағы 
достарыңыз: Еркеш Кемелбекқызы, Гауһар 

Кәрімқызы,  Бигүл, Әлия, Самал, Айгүл, 
Жәмила, Әдина

Айтуар АЙДоСҰЛЫН 1 жасқа толуымен құттықтаймыз!

Балапан Айтуар, 1 жасқа толған күнің құтты 
болсын,

Татқаның мына өмірден тәтті болсын.
Ақылды адам, білімді ұл, білгір жан боп,
Азаматым, әр күнің шатты болсын! 
Тілеймін қадам бас деп әлі мың сан,
Шешен бол сөйлегенде жел де тынған.
Көсем бол, алды болып қатарыңның,
Атағың естілетін алты қырдан.

Тілек білдірушілер: Егінбаевтар отбасы

Аяулы ана, асыл жар Нұрзада Атарқызы 
ЕГІНБАЕвАНЫ туған күнімен құттықтаймыз!

Құтты болсын елу бес деген жасыңыз,
Жақсылық пен қуаныштан тасыңыз!
Бала-шаға қызығына кенеліп,
Әлі талай асулардан асыңыз!
Деніңіз сау, аман болып басыңыз,
Тек жоғары домаласын тасыңыз!
Ел-жұртыңның ортасында аман-сау,
Күліп-ойнап, жүзге келсін жасыңыз.

Тілек білдірушілер: жұбайы – 
Қайырлы, ұл-қыздары – Гүлназ, Айдос, 

Назым, Жұлдыз, Әйгерім, немересі – 
Айтуар 

Қызметі тоҚтады
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Шығыс Қазақстан филиалы «Детрин» ЖШС уәкілетті 

ұйымына (заңды мекенжайы ШҚО, Өскемен қ., Абай даңғылы, 8) шетел валютасымен айырбас-
тау операцияларын ұйымдастыруға  берілген 2008 жылғы 21 қаңтардағы № 2520/3/2/63/35 
лицензияның қызметі  тоқтатылды.
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№131 (17068)

11 қараша

Жоба
«Техникалық инспекция саласындағы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламенттерін бекіту туралы» 

Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2014 жылғы 2 
сәуірдегі № 76 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу туралы
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 

сәуірдегі Заңының 16-бабының 3-тармағына, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің стандарт-
тары мен регламенттерін әзірлеу жөніндегі қағиданы бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2013 жылғы 14 тамыздағы № 249 бұйрығына 
өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік 
жоспарлау министрінің 2014 жылғы 12 мамырдағы № 133 (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде тіркелген нөмірі 9432) бұйрығына сәйкес Шығыс Қазақстан 
облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Техникалық  инспекция саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенттерін 
бекіту туралы» Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің  2014 жылғы 2 сәуірдегі № 76 (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде тіркелген нөмірі 3296, 2014 жылғы 4 
маусымдағы № 62 (16999), 2014 жылғы 16 маусымдағы № 67 (17004) «Дидар», 2014 жылғы 
3 маусымдағы № 62 (19509) «Рудный Алтай» газеттерінде жарияланған) қаулысына мынадай 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін: 

1-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3) «Тракторларды және олардың базасында жасалған өздiгiнен жүретiн шассилер мен 

механизмдердi, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс 
машиналары мен механизмдерiн, сондай-ақ жүріп өту мүмкіндігі жоғары арнайы машина-
ларды сенiмхат бойынша басқаратын адамдарды тiркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламенті;»;

аталған қаулымен бекітілген «Тракторлардың және олардың базасында жасалған өздігінен 
жүретін шассилер мен механизмдердің, монтаждалған 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 тіркеу және мемлекеттік тіркеу туралы куәлік беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламентінде:

8-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Қызмет берушіге жүгіну кезінде рәсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігін сипаттау осы 

регламенттің 1 қосымшасына сәйкес блок-схемада көрсетілген.»;
мынадай мазмұндағы 9-тармақпен толықтырылсын:
«9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің, қызмет 

берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимылдарының толық 
сипаттамасы осы регламентке 2 қосымшаға сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-
процестерінің анықтамалығында көрсетілген. Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-
процестерінің анықтамалығы «электрондық үкімет» веб-порталында, қызмет берушінің интернет-
ресурсында орналастырылған.»;

қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мәтін мынадай редакцияда жазылсын:
«Тракторлардың және олардың базасында жасалған өздігінен жүретін шассилер мен 

механизмдердің, монтаждалған арнайы жабдығы бар тіркемелерді қоса алғанда, олардың 
тіркемелерінің, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс маши-
налары мен механизмдерінің, сондай-ақ жүріп өту мүмкіндігі жоғары арнайы машиналардың 
кепілін тіркеу және мемлекеттік тіркеу туралы куәлік беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет 
регламентiне 1 қосымша»;

осы қаулының 1 қосымшасына сәйкес 2 қосымшамен толықтырылсын;
аталған қаулымен бекітілген «Тракторларды 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 куәліктер беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті:

мынадай мазмұндағы 14-тармақпен толықтырылсын:
«14. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің, қызмет 

берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимылдарының және 
мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді қолдану тәртібінің толық сипатта-
масы осы регламентке 4 қосымшаға сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 
анықтамалығында көрсетілген. Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 
анықтамалығы «электрондық үкімет» веб-порталында, қызмет берушінің интернет-ресурсында 
орналастырылған.»;

осы қаулының 2 қосымшасына сәйкес 4 қосымшамен толықтырылсын;
аталған қаулымен бекітілген «Тракторларды және олардың базасында жасалған өздiгiнен 

жүретiн шассилер мен механизмдердi, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк 
және жол-құрылыс машиналары мен механизмдерiн, сондай-ақ жүріп өту мүмкіндігі жоғары 
арнайы машиналарды сенiмхат бойынша басқаратын адамдарды тiркеу» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет регламентінде:

регламенттің атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«Тракторларды және олардың базасында жасалған өздiгiнен жүретiн шассилер мен 

механизмдердi, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс ма-
шиналары мен механизмдерiн, сондай-ақ жүріп өту мүмкіндігі жоғары арнайы машиналарды 
сенiмхат бойынша басқаратын адамдарды тiркеу»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. «Тракторларды және олардың базасында жасалған өздiгiнен жүретiн шассилер мен 

механизмдердi, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс ма-
шиналары мен механизмдерiн, сондай-ақ жүріп өту мүмкіндігі жоғары арнайы машиналарды 
сенiмхат бойынша басқаратын адамдарды тiркеу» мемлекеттік қызметінің (бұдан әрі - мемлекеттік 
қызмет) қызмет берушісі облыстың, аудандардың және облыстық маңызы бар қалалардың 
жергілікті атқарушы органдары (бұдан әрі – қызмет беруші) болып табылады. Мемлекеттік 
қызмет көрсетілетін қызметті берушіге тікелей жүгінген кезде көрсетіледі.»;

8-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Қызмет берушіге жүгіну кезінде рәсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігін сипаттау осы 

регламенттің 1 қосымшасына сәйкес блок-схемада көрсетілген.»;
мынадай мазмұндағы 9-тармақпен толықтырылсын:
«9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің, қызмет 

берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимылдарының толық 
сипаттамасы осы регламентке 2 қосымшаға сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-
процестерінің анықтамалығында көрсетілген. Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-
процестерінің анықтамалығы «электрондық үкімет» веб-порталында, қызмет берушінің интернет-
ресурсында орналастырылған.»;

қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мәтін мынадай редакцияда жазылсын:
«Тракторларды және олардың базасында жасалған өздiгiнен жүретiн шассилер мен 

механизмдердi, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс ма-
шиналары мен механизмдерiн, сондай-ақ жүріп өту мүмкіндігі жоғары арнайы машиналарды 
сенiмхат бойынша басқаратын адамдарды тiркеу» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет регламентiне   
1 қосымша»;

осы қаулының 3 қосымшасына сәйкес 2 қосымшамен толықтырылсын;
аталған қаулымен бекітілген «Тракторларды және олардың базасында жасалған өздiгiнен 

жүретiн шассилер мен механизмдердi, монтаждалған арнайы жабдығы бар тiркемелердi қоса 
алғанда, олардың тiркемелерiн, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және 
жол-құрылыс машиналары   мен   механизмдерiн,  сондай-ақ  жүріп  өту  мүмкіндігі  жоғары 
арнайы машиналарды нөмiрлiк тiркеу белгiлерiн бере отырып, тiркеу, қайта тiркеу» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламентінде:

8-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Қызмет берушіге жүгіну кезінде рәсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігін сипаттау осы 

регламенттің 1 қосымшасына сәйкес блок-схемада көрсетілген.»;
мынадай мазмұндағы 10-тармақпен толықтырылсын:

«10. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің, қызмет 
берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимылдарының және 
мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді қолдану тәртібінің толық сипатта-
масы осы регламентке 2 қосымшаға сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 
анықтамалығында көрсетілген. Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 
анықтамалығы «электрондық үкімет» веб-порталында, қызмет берушінің интернет-ресурсында 
орналастырылған.»;

қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мәтін мынадай редакцияда жазылсын:
«Тракторларды және олардың базасында жасалған өздiгiнен жүретiн шассилер мен 

механизмдердi, монтаждалған арнайы жабдығы бар тiркемелердi қоса алғанда, олардың 
тiркемелерiн, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс ма-
шиналары мен механизмдерiн, сондай-ақ жүріп өту мүмкіндігі жоғары арнайы машиналарды 
нөмiрлiк тiркеу белгiлерiн бере отырып, тiркеу, қайта тiркеу» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет 
регламентiне 1 қосымша»;

осы қаулының 4 қосымшасына сәйкес 2 қосымшамен толықтырылсын;
аталған қаулымен бекітілген «Тракторларды және олардың базасында жасалған өздігінен 

жүретін шассилер мен механизмдерді, монтаждалған арнайы жабдығы бар тіркемелерді қоса 
алғанда, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және 
жол-құрылысы машиналары мен механизмдерін, сондай-ақ жүріп өту мүмкіндігі жоғары арнайы 
машиналарды жыл сайынғы мемлекеттік техникалық байқаудан өткізу» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет регламенті:

мынадай мазмұндағы 14-тармақпен толықтырылсын:
«14 Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің, қызмет 

берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимылдарының және 
мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді қолдану тәртібінің толық сипатта-
масы осы регламентке 4 қосымшаға сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 
анықтамалығында көрсетілген. Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 
анықтамалығы «электрондық үкімет» веб-порталында, қызмет берушінің интернет-ресурсында 
орналастырылған.»;

осы қаулының 5 қосымшасына сәйкес 4 қосымшамен толықтырылсын;
аталған қаулымен бекітілген «Тракторларға және олардың базасында жасалған өздігінен 

жүретін шассилер мен механизмдерге, монтаждалған арнайы жабдығы бар тіркемелерді қоса 
алғанда, олардың тіркемелеріне, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және 
жол-құрылыс машиналары мен механизмдерге, сондай-ақ жүріп өту мүмкіндігі жоғары арнайы 
машиналарға ауыртпалықтың жоқ (бар) екендігі туралы ақпарат ұсыну» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет регламенті:

мынадай мазмұндағы 14-тармақпен толықтырылсын:
«14. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің, қызмет 

берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимылдарының және 
мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді қолдану тәртібінің толық сипатта-
масы осы регламентке 4 қосымшаға сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 
анықтамалығында көрсетілген. Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 
анықтамалығы «электрондық үкімет» веб-порталында, қызмет берушінің интернет-ресурсында 
орналастырылған.»;

осы қаулының 6 қосымшасына сәйкес 4 қосымшамен толықтырылсын.
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі.
Облыс әкім                                                                                            Б. Сапарбаев

«Техникалық инспекция саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенттерін 
бекіту туралы» Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2014 жылғы 2 сәуірдегі № 76 
қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Шығыс Қазақстан облысы 
әкімдігінің қаулысы жобасының толық мәтіні Шығыс Қазақстан облысы әкімінің akimvko.
gov.kz ресми сайтында орналасқан. 

Салық қызметі органдарының міндетінің бірі салықтың және бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдердің түсу толықтығы мен уақтылығын қамтамасыз ету болып табылады.

Осы міндеттерін іске асыру мақсатында облыстың салық органдарымен ұдайы түрде  
«Шағын бизнес субъектілерінің оңайлатылған декларациясына» камералды бақылау жұмыстары 
жүргізіледі, оны табыс ету міндеттемесі оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық 
режимін қолданатын салықтөлеушілерде пайда болады.

Әрі қарай өңайлатылған декларация, камералды бақылау деген сөздер туралы айтылады, 
өйткені, әркімнің күнделікті өмірінде осы ұғымдар пайдаланбайды.

Сонымен, «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы»  Қазақстан 
Республикасының Кодексінің ( әрі қарай – Салық кодексі) 12 бабына сәйкес  арнаулы салық 
режим – салық төлеушілердің жекелеген санаттары үшін белгіленетін және жекелеген салық 
түрлері мен жер учаскесін пайдаланғаны үшін төлемақыны есептеу мен төлеудің, сондай-ақ олар 
бойынша салық есептілігін табыс етудің оңайлатылған тәртібін қолдануды көздейтін бюджетпен 
есеп айырысудың ерекше тәртібі. Оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимін 
бір түрі болып табылады.

Оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимін мынадай шарттарға сай келетін 
дара кәсіпкерлер  және заңды тұлғалар қолданады:

1) дара кәсіпкерлер үшін:
дара кәсіпкердің өзін қоса алғанда, қызметкерлердің шекті орташа тізімдік саны салық кезеңі 

ішінде жиырма бec адам болса;
«салық кезеңі үшін шекті табысы республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті 

қаржы жылының 1 қаңтарындағы жағдай бойынша қолданыста болған ең төменгі жалақының 
1400 еселенген мөлшерін құраса;

2) заңды тұлғалар үшін:
қызметкерлердің шекті орташа тізімдік саны салық кезеңі ішінде елу адам болса;
салық кезеңі үшін шекті табысы республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті 

қаржы жылының 1 қаңтарындағы жағдай бойынша қолданыста болған ең төменгі жалақының 
2800 еселенген мөлшерін құраса, оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимін 
қолданады.

2014 жылдың 1-ші қаңтар қалпына ең төменгі жалақы 19966 теңгені құрайды.
Оңайлатылған декларация бойынша жартыжылдық салық кезеңі болып табылады. 
Сонымен қатар, Салық кодексінің 30-шы бабының нормаларына сәйкес салық кезеңі 

деп салықтың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің жекелеген түрлеріне 
қатысты белгіленген уақыт кезеңі түсініледі, ол аяқталған соң салық салу объектісі, салық ба-
засы айқындалады, салықтың және бюджетке төленуге жататын басқа да міндетті төлемдердің 
сомасы есептеледі.

Оған қоса, 2014-ші жылдың бірінші қаңтарына дейін оңайлатылған декларация бойынша 
салық кезеңі тоқсан болып табылғанын айта кету керек. 

Әрі қарай келесі ұғымға ауысамыз. Камералды бақылау – салық төлеуші (салық агенті) та-
быс еткен салық есептілігін, уәкілетті мемлекеттік органдардың мәліметтерін, сондай-ақ салық 
төлеушінің қызметі туралы басқа да құжаттар мен мәліметтерді зерделеу мен талдау негізінде 
салық қызметі органдары жүзеге асыратын бақылау.

Камералдық бақылаудың мақсаты – салық органдары камералдық бақылау нәтижелерi бо-
йынша анықтаған бұзушылықтарды салық органдарында тiркеу есебiне қою және (немесе) салық 
есептілігiн ұсыну және (немесе) салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi 

төлеу арқылы салық төлеушiге дербес жоюға құқық беру. 
Камералдық бақылау салық қызметi органдарында бар мынадай деректердi:
1) салықтық есептіліктi;
2) өзге де уәкiлеттi мемлекеттік органдардың салық салу объектiлерi және (немесе) салық 

салуға байланысты объектiлер туралы мәлiметтерiн;
3) салық төлеушiнiң қызметi бойынша әртүрлi ақпарат көздерiнен алынған мәлiметтердi 

бір-бірiмен салыстыру арқылы жүргiзiледi.
Салықтық есептіліктерде көрсетiлген деректер өз арасында да салыстырылады.
Сонымен, Шығыс Қазақстан облысының салық органдарымен  жүргізілетін оңайлатылған 

декларацияның камералды бақылау   қазынашылық басқармасының ақпараттарымен мемлекеттік 
сатып алу ақша қаражаттарымен,  кеден  қызметтерінің деректері бойынша үшінші елдерден 
әкелінген тауарлардың  импорттық және үшінші елдерге шығарылатын тауарлардың сомасымен, 
ҚҚС декларациясының қосымшасында көрсетілген шаруашылық субъектілерге жеткізу сомала-
рымен, сонымен қатар ҚҚС декларациясында көрсетілген сату  айналым соммасымен, салық 
органдарына табыс етілетін тауарларды әкелу өтініштерінде көрсетілген кеден одағына қатысқан 
елдерден әкелінген тауарлардың сомасымен табысын салыстыру арқылы жүргізіледі. 

Осыған орай салықтөлеушінің басты табыс түрлері сарапталады.
Соған қоса, камералды бақылау барысында оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы 

салық режиміне белгіленген шекті табысы, жұмысшылар санының сәйкес келуі және ҚҚС төлеушісі 
болып тіркелегені сарапталады.

Егер салық төлеушінің табысында ауытқушылықтар анықталған жағдайда, камералдық 
бақылау нәтижесінде анықталған бұзушылықты жою хабарламасы жіберіледі. Әрекеттегі нор-
ма салық заңнамасына сәйкес, салық төлеуші қосымша салық есептіліген немесе түсінік беру 
мақсатында 30 жұмыс күні ішінде бұзушылықты айыппұлсыз жою мүмкіншілігі бар.  

910.00 СЕН табыс сомасының төмендеу деректер бойынша жүргізілген жұмыспен өтілу  
облыстық салық органымен  белгілі нәтижеге жетті. 2014  жылдың 9 айының камералдық 
бақылау жүргізілген  жұмыс қорытындысы бойынша 78,8 млн. теңгеден жоғары бюджетке 
қосымша қаражат түсім түсті.  

Мысалы, «А» жеке кәсіпкер мемлекеттік сатып алу шеңберінде 16 824,0 мың. теңге қаражат 
алған, бірақ 2014 ж. 1-ші жартыжылдық бойынша оңайлатылған декларациясында табы-
сын көрсетпеген. Осыған орай салықтөлеушіге камералды бақылау нәтижесінде анықталған 
ауытқұшылықтарды жою хабарламасы жолданған. Осы хабарламаны орындау барысында 
салықтөлеушімен табысы 16824,0 мың теңге көрсетіліп «қосымша» түрді салықтық есептілігі  
табыс етілді, есептеліп және төленген салықтардың жалпы сомасы 498,7 мың. теңгені құрады.

Осы мысалдағы салықтөлеушіні сенімсіз деп сипаттауға болады, өйткені бюджеттен 
қаражатты ала отырып оңайлатылған декларациясында табысын нөлмен көрсетіп отыр. 

Одан басқа, жұмыстарды жүргізу барысында, әр салық кезеңінде табысын төмендетіп және 
салықтарды төлемей, салықтык заңнамасын  бұзатын қайтара салықтөлеушілер анықталады. 

Осыған орай, оңайлатылған декларацияға уақытылы жүргізілген камералды бақылау 
жұмыстары  өз ісіне ықылассыз салықтөлеушілердің бұзушылықтарын анықтап және бюджетке 
тиісті салықтарын төлеуге тартылуға ықпалын тигізеді.

Н.Ануарбекова,
 Шығыс Казақстан облысы бойынша салық департаментінің 

Камералды бақылау басқармасының бас маманы

Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының ұжымы мал шаруашылығы бөлімінің бас 
маманы Әлібек Әнуарбекұлы Саршановқа

аяулы анасының
қайтыс болуына байланысты  қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

Қ а м ш ы н ы ң  с а б ы н д а й   қ ы с қ а 
ғұмырында  елінің елеулі азаматы 
болған, Отанына адал қызмет еткен, 
ғылымға қомақты үлес қосқан, өмірде  
өшпес із қалдырып кеткен ардақты 
ұлымыз Азамат АДРЫШЕВТЫҢ дүние 
салғанына  биылғы жылдың қазан 
айында 2 жыл болды. «Сенсіз өткен 
әр күніміз сағынышқа толы» деп  ата-
анасы, туыстары оны қимастықпен еске 
алады.  
Азаматым, балам-ай, оралмасқа кеттің де,
Кешегідей көңіл күй жүрегімізде жоқ мүлде.
Сағымданған елесіңе зар болдық,
Жұлдыздай бір ағып түсіп өттің де!
Айырылып қалдық сенен, шегіп жүрміз 

қайғыны,
Жүрегімізде қалды енді жоқтаған сені ән 

мұңлы,
Орыны бар оңалады дегенмен,
Басылар ма, ата-ананың зарлы үні?! 

Ата-анасы

Еске алу

Өскемен қаласының тұрғыны болған ана-
мыз Бибіхан Байсадыққызы БАЙСАЛБАЕВАНЫҢ 
дүниеден өткеніне 2014 жылы 12 қарашада 12 
жыл толады.

Кеше ғана көшбасшымыздай ортамызда  
жарқылдап жүрген асыл анамызды сағынышпен 
еске аламыз. Кеудемізде жанымыз барда, ол кісіні 
біз ешқашан ұмытпақ емеспіз. Жатқан жерің жайлы 
болып, қабіріңе Алланың нұры жаусын.

Жан ана, қамқор ана, аяулы ана,
Біз Сізді ұмытамыз қалай ғана?
Өмірден өтсеңіз де, суретіңде
Жайсаң жүзің қарап тұр арайлана.

Еске алушылар: балалары, немерелері, 
шөберелері

Еске алу

Құрылыс Қызметі
 2014 жылғы қаңтар-қыркүйекте ірі және орта жалдау құрылыс ұйымдары өз күштері-

мен 23651,2 млн. теңгені құрады (2013 жылдың қаңтар-шілдеге сәйкес кезеңінен 108,0%) 
жұмыс көлемін орындады. Жалдау жұмыс құрылымында 77,9%-ын құрылыс-монтаждық  
жұмыстар құрады, 10,0%-ын ағымдағы жөндеу жұмыстары, 12,1%-ын күрделі жөндеу 
жұмыстары алды.

Өскемен қалалық статистика басқармасы

Жаңадан бастап жүрген және жұмыс үстіндегі кәсіпкерлерді мемлекеттік қолдау бағдарламасы бойын-
ша тегін кеңес алуға шақырамыз. Аймақтық қолдау көрсету орталықтарының мекенжайы: 

Ауданның атауы
Кәсіпкерлерді қолдау орталығындағы 

аудандық кеңес берушілердің  
аты-жөні

Электронды мекенжай

Аягөз ауданы, Аягөз қ., Абай к-сі, 47Б (әкімдік) Тоғаев Рүстем, Зайниева Гүлмира                                                                                                     damu-ayagoz@mail.ru
Глубокое ауданы, Глубокое кенті, Пирогов к-сі, 6 (әкімдік) Ргебаева Айсұлу, Нұрғазина  Гүлнұр damu.glubokoe.14@mail.ru
Жарма ауданы, Қалбатау ауылы, Достық к-сі, 98 (ХҚКО) Сағнаева Данара, Аманжолова Гүлнази                                tart_damu007@mail.ru
Катонқарағай ауданы, Үлкен Нарын ауылы,  Абылайхан к-сі, 
96  (әкімдік)

Ақанова Назым, Нүрпейісова Жанар           katonkaragay_damu@mail.ru 

Тарбағатай ауданы,  Ақсуат ауылы,  Абай к-сі, 41/а (ХҚКО) Кеңес Айнур, Шаяхметов Мейір damu-zharma@mail.ru
Ұлан ауданы, Қасым Қайсенов кенті,  Кабеков к-сі, 9 (ХҚКО) Қарахожин Данияр, Сәбитов Рафик damu_ulanskii@mail.ru
Үржар ауданы,  Үржар ауылы,  Абай к-сі, 5  (әкімдік) Өтегенов Дәуренхан, Базаров Аслан damu_urdzhar@mail.ru
Жарма ауданы, Шар қаласы,  Тәуелсіздік к-сі, 123  (ХҚКО) Бейсекенова Диана, Жұмағалиева Кулжа-

нат
damu-shar@mail.ru

Бесқарағай ауданы, Бесқарағай ауылы, Әуезов к-сі, 39 
(әкімдік)

Исина Алмагүл, Акетова Халида rcppbeskaragay@mail.ru

Бородулиха ауданы, Бородулиха ауылы, Молодежный к-сі, 25 
(ХҚКО)

Хинаятова Мөлдір, Иманалиева Мадина                 damu-bor@mail.ru

Көкпекті ауданы, Көкпекті ауылы,  Абай к-сі, 41 «а» Ташубаева Роза, Испаева Мадина roza-kokpekty@mail.ru
Күршім ауданы, Күршім ауылы, Бибижанов к-сі, 19 (кітапхана 
ғимараты)

Зарқұманова Айнұр, Пшембаев Арслан damu_kurchum@mail.ru

Шемонайха ауданы, Шемонайха қаласы,  Совет к-сі, 59 
(әкімдік)

Алымбаева Айсұлу, Бесекенова Юлия               shem.damu@mail.ru

Абай ауданы, Қарауыл ауылы,  Құнанбай к-сі, 14 (әкімдік) Шарипқалиев Еркен, Елеубекова Гүлнұр damu-abay@maii.ru
Зайсан ауданы, Зайсан қаласы, Баязит Сәтпаев к-сі, 27Б 
(ХҚКО)

Қалышева Жауқазым, Ерзин Мұхтар zaysan.777damu@mail.ru

сатылады
«ОХМК» ЖШС қолданыста 

болған ауылшаруашылық 
т е х н и к а с ы н ы ң  ж ә н е 
автокөліктердің түр-түрін сата-
ды. Телефон: 8-705-811-29-94, 
Мәулен. 

А-3, А-4 көлемді ГАЗеТ ҚАҒАЗЫ

Бағасы 150 тг./кг.

АнЫҚТАмА ТелефонЫ: 75-44-78

ЖАрнАмА Бөлімінің ТелефонЫ:  
22-41-95



АдАмның кейбір кездері – көңілде АлАң бАсылсА...керек кеңескерек кеңес

Қазыналы қариялар қайда екен?
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Осыдан біраз жыл бұрын жол-
дасым Жұманбай: – Әй, оқымысты, 
жүр мәшінге отыр, сенің жастық 
шағың өткен Көкжайдаққа барып 
қайтайық, – деді аяқастынан. Мен 
бірден қосыла кеттім. 

Содан, жастық шақ демекші, 
«Қарымбай» кезеңін асқан соң-ақ, 
барлық балалық шағым көз алдыма 
елестеп, тізбектеліп өтіп жатты. 

– Әй, Айғазы, осы екеуміз жай-
лаулатып, шешелеріміздің қасында 
қозы-лақты қатар бағып, бірер жыл 
мектептен қол үзгенде, сен қалай 
аяқастынан оқуға кетіп қалдың? 
Соған себепкер кім болды? – деді 
жол қысқартқысы келген жолда-
сым.

 – Тамыз айы. Бір қора қозыны 
қораға қамап, үйге кірсем, үй толы 
кісі. Төрде кең иықты, кеуделі, сақал-
мұрты аппақ қудай, батыр тұлғалы 
ақсақал отыр. Сәлем бердім. 
Ақсақал аңтарыла қарап, сәлемімді 
алды да, қасындағы әкемнің ағасы 
Қабидоллаға бұл қай бала дегендей, 
иек көтерді. Оны ұға қойған ағамыз: 
«Хама (Хамза), бұл бағанағы сөз 
қылған, оқытсам деген інімнің ұлы. 

Әкесі хабарсыз, соғыстан келмеді», 
– деді. «Баланың не өнері бар?» – 
деді әңгіме үстінде үлкен кісі. Ше-
шем Шағи әдеп сақтап, төменшіктеп 
отырып, «Аздап домбыра тартып, 
ән салатыны бар» дегені. – О, онда 
ән салғызайық, әперіңдер домбы-
раны, – деді Хамза ақсақал. Мен 
үлкен кісінің алдында қысыла оты-
рып, домбыраны қолыма алып, 
күйге келтіріп, бұрыннан айтып 
жүрген халық әндерінің бір-екеуін 
шырқадым. Ақсақал шайды қолына 
ұстаған бойы шалқая қарап, бар ын-
тасымен беріле тыңдап қалыпты. 
Үйдегілер де үлкен кісі не дер екен 
дегендей үнсіз. Ән аяқталған кезде 
барып, Хамаң кеседен бір ұрттап 
алдына қойды да: «Әй, Қабидолла, 
мына балаңды оқытайын. Өнерге 
бейім екен. Қой соңында қор болма-
сын» – деді. Үй іші қуанып, рақметін 
жаудырып жатыр. Мен не дерімді 
білмей, домбыраны төсекке сүйей 
салып, далаға атып шықтым...

– Сонымен оқуға бардың ба? 
Бұл шалың кім болды, сонда? – деді 
Жүкең. 

– Ие, Жүке, соны айтайын. Күзде 

оқу басталғанда апам сол атаныкіне, 
Қиғаш ауылына апарып, орналас-
тырды. Ал атамыздың жөні былай: 
Қауқардың Хамзасы атанған бұл 
кісі Мәмбетқұл еліне белгілі, сыйлы 
адам. Өте қарапайым, жоқ-жітікке 
қарайласатын, ел ішінде беделді 
жан екен. 1920 жылдардың ба-
сында болыс болып, біраз қудалау 
да көріпті. Ағасы Тәнекені «бай, 
ауқатты» деп, Риддер қаласына жер 
аударыпты. Жалғыз ұлы болса, Ұлы 
Отан соғысында қаза тауыпты. Міне, 
осындай ауыр күндерді бастан кеш-
кен ақсақал ара-тұра құда-жекжат, 
ағайынды аралап, бой сергітсе ке-
рек. Бәйбішесі Сәлима апамыз екеуі 
бес жылдай менен бір тиын ақы ал-
май тегін оқытты ғой. Бұл дегенің 
халқымыздың сол заманда бойына 
біткен кеңпейілді дарқан мінезі ғой. 
Ал қазір сондай дана қариялар та-
былар ма екен? – деймін өткен күнді 
сағынышпен еске алып. 

– Әй, қайдам, осыған мен де 
қазір дүдәмалмын, – деді Жұманбай 
досым мұңайып...

Мәуітқазы Зүкенов

Егер сіздің отты қару ұстауға 
рұқсатнамаңыз болса, ол 
қаруды үй жағдайында қалай 
сақтап, қандай күтім жасауға 
болатындығын да біле жүргеніңіз 
абзал. Ертеректе аңшы мылтығы 
мен оның оқ-дәрілері үйіміздегі 
қолжетімді жерлерде (төргі 
қабырғада) ілініп тұра беретін. 
Қазір  ондайға тыйым салынған. 
Сондықтан сіздің мылтығыңыз 
бен оқ-дәрілеріңіз бүгінгі заң та-
лаптарына сәйкес міндетті түрде 
есігі құлыпталатын темір жәшікте 
немесе арнайы сейфте сақталуы 
тиіс. 

Әуелі сейфті көзден таса, 
ылғалы, жоғары температурасы 
жоқ жерге орналастырып, ар-
найы болттармен қабырғаға не-
месе еденге мықтап бекіту керек. 
Сейфіңіздің есігі ашылған кезде 
іске қосылатын дабылқаққышы 
болса тіптен жақсы. Кезекті рет 
пайдаланылған қаруыңыздың 
ұңғысын мұқият тазалап, қажет 
жерлерін арнайы маймен майлап 

қойыңыз. Бұл қарудың қызмет 
көрсету мерзімін ұзарта түспек. 
Сақтауға қоярда мылтықтың 
ұңғысындағы оғын алып, 
шүріппесін ағытып, сақтандыру 
режиміне қоюды ұмытпаңыз. 
Құрғақ жерде сақталған мылтықты 
тот баспайды және оқ-дәрілер 
ешқашан дым тартпайды.

Әзірлеген – 
Серік Құсанбаев

Сейфте сақталған қару 
сенімді болады

скАнворд

Газетіміздің 4 қараша, сейсенбі күнгі №128 (17065) санында жарияланған сканвордтың жауабы
Көлденеңінен: Қараша. Алаң. Науат. Құрмаш. Қас  

Қуат. Оқа. АТС. Тора. Штат. Қарқаралы. Ура. Шали. Граф. 
Езу. Ванна. 

Тігінен: Тамұқ. Рубрук. Жарма. Атташе. Манш.  
Ораз. Оралу. Дау. Қали. Лақа. Дата. Га. Сатурн. Таран. 
Мұстафа.

Өскеменде теннистен халықаралық турнир өтті

Естеріңізге сала кетейік, был-
тыр аталмыш турнирдің жалпы 
жүлде қоры он мың долларды 
құраған-ды. Жеңімпаздар мен 
жүлдегерлерге қомақты ақша-
лай сыйақылар табыс етілген. 
Биыл бұл дәстүр сәл өзгертіліп, 
турнир чемпиондарына қымбат 
ноутбуктер, ал күміс медаль 
иегерлеріне «Samsung Galaxy 
S5» қалта телефондары берілді. 

Халықаралық жарыс жо-
ғары деңгейде, аса тартысты 
жағдайда өтті. Оған дәлел 
ретінде осы турнирдің өткен 
жылғы чемпионы атанған басты 
фаворит өзбекстандық Жорабек 
Каримовтің жартылай финалға 
жетпей сүрінуін айтуға болады. 
Іріктеу кезеңінде өзбек теннисшісі 
ресейлік Николай Колобаевқа 
жол беріп қана қоймай, ойын 
барысында жарақат алып, жа-
рысты тоқтатты. Есесіне, жекелей 

разрядта ақтық сынға жолдама 
алған қос қазақстандық Болат 
Мамыр мен Жанұлан Чембота-
ев чемпиондық атаққа таласты. 
Нәтижесінде, алғашқысы ITF 
Juniors G3 турнирінің чемпионы 
атанды. Болат өзінің қарсыласын 
6:2, 6:4 есебімен ұтты. 

Ал жұптасып өнер көрсетуде 
түрік теннисшісі Эфекан Булбул 
мен өзбекстандық Саидало Саид-
каримов ресейлік қарсыластары 
Николай Колобаев пен Алексей 
Ковалёвтың ақтық сынға шыға 
алмауынан, ойын өткізбей-ақ 
чемпион атанды. 

Қыздар арасындағы жеке-
лей сында финалға екі бірдей 
ресейлік спортшы Ксения Ста-
шенкова мен Екатерина Кунина 
шығып, алғашқысы жеңімпаз 
атанды. Жұптасып өнер көрсету- 
ден финалда бұл екеуі қазақстан-
дық жұп Милана Лысова мен 

Жібек Құланбаеваға тап келді. 
Бірақ бұл жолы сәттілік қонақтар 
жағында болды.

Шығыс-Ақпарат

Телефон шырылдайды:
– Сәлеметсіз бе, бұл аурухана ма?
– Кешіріңіз, бұл кеңсе.
– Қалайша, мен аурухананың телефонына ха-

барласып тұрмын ғой.
– Сізге не керек, айта беріңіз, бұл кеңседе де ау-

рулар жетіп-артылады.

Түрмеде:
– Саған қанша жыл берді?
– 18 жыл.
– Не үшін?
– Ешқандай жазығым жоқ.
– Мүмкін емес, жазықсыздарға 5 жыл ғана 

береді.

Екі жігіттің әңгімесінен:
– Сен махаббатқа қаншалықты адалсың?
– Үш рет үйлендім, бірақ алғашқы махаббатым-

мен әлі күнге жақын қарым-қатынасымды үзген 
жоқпын.

Еркектерге кеңес:
«Болашақ жарыңызды түнгі клубтар мен бар-

лардан іздемеңіз. Үйлердің есігін қағыңыздар!».

Жазылмаған заңдылық:
«Білімді студенттердің өзі екіге бөлінеді: біріншісі 

– сабақты жақсы білетіндер, екіншісі – ректор мен 
декандарды жақсы білетіндер.

Қоғамдық көлікте:
– Жолақысын төлеңіз.
– 40  теңге жете ме?
– Сіз зейнеткерсіз бе?
– Жоқ, жарты жолдан түсіп қаламын.

Көлемі 3 баспа табақ.
Апталық таралым 41500.

Тапсырыс 131.
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Емханада. Науқас дәрігерге:
– Маған ота жасайтын сіз бе, қолыңыз жеңіл 

шығар, иә?
– Маған мен ота жасаған науқастарым әлі күнге 

шағым айтып келген емес, оларды қайтып көрген 
де емеспін...

Бір жігіт мейрамханаға кіріп, даяшыға:
– Маған бір шөлмек шарап пен екі стақан 

беріңіз.
– Сіз жалғыз емессіз бе, әлде қасыңызға тағы 

біреу келе ме?
– Екінші стақан соғыстырғанға тұра берсін...

Екі жігіттің әңгімесінен:
– Кеше балық аулауға барарда қармағымды 

үйде тастап кетіппін.
– Қармақсыз кеткеніңді көлге жеткенде бірақ 

білген шығарсың?
– Масқара болғанда, қармақты ұмытып 

кеткенімді үйге келіп, әйелімнің қолына 5-6 балықты 
ұстатқанда ғана есіме түсірдім.

Тәртіп сақшысы бір келіншекке келіп:
– Сіз неге көше бойында тұрып тамақ сатумен 

айналысасыз?
– Енді дәмхана ашуға қалтам көтермесе 

қайтем...

Өскеменде теннистен 18 жасқа дейінгі жасөспірімдер арасында ITF Juniors G3 халықаралық 
турнирі аяқталды. Жарысқа Қазақстаннан бөлек, Ресей, Украина, Түркия және Өзбекстан 
елдерінің спортшылары қатысып, бас демеуші «Қазцинк» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
тіккен жүлделерді сарапқа салды.

Жоғалған дипломды қалпына келтіре аламын ба?
– Жақында дипломымды жоғалтып алған 

едім. Алайда, мен оқыған оқу орны жабы-
лып қалды. Енді дипломымды қайтадан 
қалпына келтіре аламын ба?

Жанар Ғалымжанова

Өскемен.

Сауалға облыстық білім басқармасының бас-
шысы Асқар Нұрғазиев жауап береді:

– Жабылып қалған оқу орнынан берілген дип-
лом жоғалған жағдайда қалпына келтіруге бо-
лады. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 
жылғы 30 сәуірдегі №423 қаулысымен бекітілген 
«Техникалық және кәсіптік білім беру туралы 
құжаттардың телнұсқаларын беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына сәйкес болып 
табылады. «Білім туралы мемлекеттік нысандағы 
құжаттардың формалары мен түрлерін бекіту 
және оларды беру тәртібі туралы» Үкіметтің 
2007 жылғы 28 желтоқсандағы №1310 
қаулысының 6-шы тармағына сәйкес жоғалтқан 
құжаттардың орнына сол құжаттардың дубли-
каты (телнұсқасы) беріледі. Өтініштер қабылдау 
техникалық және кәсіптік білім беру оқу 
орнының базасында немесе «Халыққа қызмет 
көрсету орталығы» республикалық мемлекеттік 
кәсіпорны арқылы жүзеге асырылады. Оқу 
орны жабылып қалған жағдайда оқу орны 

орналасқан облыстың білім 
басқармасына немесе Білім 
және ғылым министрлігіне 
өтініш білдіруге болады. 
Жабылған оқу орнының 
құжаттары мемлекеттік мұра-
ғатқа өткізілуі тиіс.

Өтінішпен бірге жинайтын 
құжаттар:

– Дипломның жоғалғаны 
жөнінде баспасөз басы-
лымдарында жарияланған 
данасы (хабарландыруда 
құжаттың атауы, оның 
сериясы, нөмірі және 
берілген күні, сондай-
ақ, кімнің атына және 
қандай оқу орнында 
берілгені көрсетілуі 
тиіс);

– Нотариалды түр-
де куәландырған жеке 
төлқұжат;

– Жоғалғаны тура-
лы анықтама;

– Дипломның көшірмесі немесе ол жөнінде 
ақпарат.

Егер дипломды қыз кезіндегі тегіне алған 
жағдайда, ал қазіргі кезде тегін ауыстырған бол-

са, неке қию туралы куәліктің көшірмесін 
құжаттарға қоса тіркеу керек. Алайда, 
диплом телнұсқасында қыз кезіндегі тегі 

қалады. Аталмыш қызмет өтініш қабылданған  
күннен бастап бір ай мерзімінде кешіктірілмей 
көрсетілуі тиіс.

Әзірлеген – Ажар Сағатбекова

сұрАңыз, жАуАп береміз спорт

бАспАсөз – 2015

«              » газетіне
жазылу жүріп жатыр

Құрметті оқырмандар! «Дидар» газетіне 2015 жылдың 
бірінші жартыжылдығына жазылу науқаны жүріп жатыр.

Газетті үйге дейін жеткізу қызметін пайдаланып, «Қазпошта» 
бөлімдері арқылы жазылғысы келетін жеке жазылушыларға – қала 
тұрғындары үшін – 2520 теңге (индексі – 19001); ауыл тұрғындары 
үшін – 2760 теңге (индексі – 19002); пошта бөлімдеріне дейін жеткізу 
бағасы – қала тұрғындары үшін – 1980 теңге (индексі – 19007); ауыл 
тұрғындары үшін – 1980 теңге (индексі – 19008).

Мекемелерге арналған бағалар:
● мекемеге дейін жеткізу – қала тұрғындары үшін – 4260 теңге 

(индексі – 19003); ауыл тұрғындары үшін – 4500 теңге (индексі – 
19004); 

● пошта бөлімшесіне дейін – қала тұрғындары үшін – 3720 теңге 
(индексі – 19009); ауыл тұрғындары үшін –4281,84 теңге (индексі 
– 19010).

Ұлы Отан соғысы мен тыл ардагерлеріне жеңілдіктер қарас-
тырылған. «Дидар» газетінің толық комплектісіне жарты жылға жазы-
лу бағасы (үйге дейін жеткізу) – қала тұрғындары үшін –1560 теңге 
(индексі – 19005); ауыл тұрғындары үшін –1800 теңге (индексі – 
19006);

● пошта бөлімшесіне дейін – қала тұрғындары үшін –1020 теңге 
(индексі – 19011); ауыл тұрғындары үшін –1050 теңге (индексі – 19012).

Сонымен қатар, «Дидарға» «Қазақпресс» мекемесі арқылы 
да жазылуға болады.

Жеке жазылушылар үшін дүңгіршектерге дейін – 2172 теңге, ме-
кемелер үшін – 3600, соғыс және тыл ардагерлері үшін – 1020 теңге.

Газетке редакцияға келіп те жазылуға болады, бұл жоғарыда 
көрсетілген бағалардан әлдеқайда арзанға түседі. Бірақ әр 
жаңа нөмірді редакциядан өзіңіз келіп, алып кетіп отыратын 
боласыз.

Жеке жазылушылар үшін – 1926 теңге, мекемелер үшін – 3480, 
соғыс және тыл ардагерлеріне – 690 теңге.
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Ақлия апаның айтуынша, ши тоқу – 
қазақ халқының көнеден келе жатқан  
өнері. Көшпелі қазақтардың әрбірінің 
үйінде шиден тоқылған бұйымдар өте көп 
болған. 

– Шидің ең басты қасиеті – күн суытқан 
кезде киіз үйді жылылап ұстап тұруында, 
– дейді Ақлия апа, – ши ішке дымқыл-
дың кіруінен қорғайды. Киізге тез сіңетін 

бұрқылдаған шаң мен күйеден сақтайды. 
Ақлия апа келушілерге Азиада ойыны-

нан көрініс бейнеленген түрлі түсті шиді 
көрсетті. Бұндай шиді кереге сыртына  
тұтуға да, үйдің аяқ-табақ, саба тұратын 
бөлігін қоршап қоюға да, киіз үйдің есігіне 
ұстауға да және төсеніш ретінде киіздің 
астына да төсеуге болады екен. Біздің апа-
әжелеріміз осындай шилерді киіз басу, 

Ши тоқудың қыр-сырын үйретіп жүр
раушан нұғманбекова
Семейдегі Абай кітапханасында «Шебер қолөнершілер» үйірмесі ашылғаннан 

бері келушілердің қатарында толас жоқ. Жақында үйірмеге қатысушыларға 
қаладағы белгілі қолөнерші Ақлия Садуақасова апа ши тоқудың қыр-сырын 
үйретті.

құрт жаю үшін де пайдаланыпты. 
Боялған жүн орап, өрнектеліп, қабыр-

ғаға тұтылатын шиді «шым ши» деп атай-
ды. Ақлия апаның айтуынша, ши тоқу 
үшін арнайы қамыстан дайындалған ши 
қажет. Жүннен иірілген түсті жіптермен 
геометриялық өрнек сала отырып, ши 
шыбықтары бір-біріне жалғанып тоқыла-
ды. Сонда ши төзімді, әрі әдемі болып 
шығады. Жаңа туған баланы бөлейтін 
бесіктің түбегіне бекітілетін ойық ши сә-
бидің бесікте ыңғайлы жатуына мүмкіндік 
беретін төсеніш те бола алады. 

Семей.
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