Ордабасы ауданы әкімдігіне қарасты жергілікті атқарушы органдары тарапынан мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мен
жауапты мамандар ТІЗБЕСІ
Ордабасы ауданы әкімдігінің кенттер мен ауылдық округтері әкімдіктері және дербес бөлімдерімен (оның ішінде ведомстволық
бағыныстыұйымдары) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 қыркүйектегі №983 қаулысымен бекітілген «Мемлекеттік
көрсетілетін қызметтер тізіліміне» сәйкес көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің түрлері.
№

1

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің
атауы

Тікелей жауапты маман және алмастырушы
маман аты-жөні және лауазымы

Мекен жайы

Ордабасы аудандық «Білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Жетім балаға (жетім балаларға) және атаБ.Сәрсенбеков- білім бөлімінің әдістемелік
Темірлан ауылы,
анасының қамқорлығынсыз қалған балаға
кабинетінің әдіскері;
Т.Рысқұлов-13.
(балаларға) қамқоршылық немесе
Е.Жамалова- білім бөлімінің әдістемелік
қорғаншылық белгілеу
кабинетінің әдіскері;

Байланыс
номерлері
(мобильді
телефон)
8-725-30-2-16-13;

2

Балаға кері әсер етпейтін ата-ана
құқықтарынан айырылған ата-аналарға
баламен кездесуіне рұқсат беру

Е.Жамалова- білім бөлімінің әдістемелік
кабинетінің әдіскері;
Б.Сәрсенбеков- білім бөлімінің әдістемелік
кабинетінің әдіскері;

Темірлан ауылы,
Т.Рысқұлов-13.

8-725-30-2-16-13;

3

Он жасқа толған баланың пікірін есепке алу
туралы қорғаншылар мен қамқоршылар
органдарының шешімін беру

Е.Жамалова- білім бөлімінің әдістемелік
кабинетінің әдіскері;
Б.Сәрсенбеков- білім бөлімінің әдістемелік
кабинетінің әдіскері;

Темірлан ауылы,
Т.Рысқұлов-13.

8-725-30-2-16-13;

4

Кәмелетке толмаған балаларға меншік
құқы-ғында тиесілі мүлікпен жасалатын
мәмілелерді ресімдеу үшін қорғаншылық
немесе қамқоршылық бойынша
функцияларды жүзеге асыратын
органдардың анықтамаларын беру
Мемлекеттік білім беру мекемелеріндегі
білім алушылар мен тәрбиенушілердің
жекелеген санаттарына қала сыртындағы
және мектеп жанындағы лагерьлерде
демалуы үшін құжаттар қабылдау және
жолдама беру

Б.Сәрсенбеков- білім бөлімінің әдістемелік
кабинетінің әдіскері;
Е.Жамалова- білім бөлімінің әдістемелік
кабинетінің әдіскері;

Темірлан ауылы,
Т.Рысқұлов-13.

8-725-30-2-16-13;

Н.Алимкулов- білім бөлімінің әдістемелік
кабинетінің әдіскері;
Г.Досқара- білім бөлімінің әдістемелік кабинетінің
әдіскері;

Темірлан ауылы,
Т.Рысқұлов-13.

8-725-30-2-16-13;

5

6

Баланы (балаларды) қабылдаушы отбасына
тәрбиелеуге беру және оларды асырауға
ақшалай қаражат төлеуді тағайындау

7

"Орта білім беретін үздік ұйым" грантын
тағайындау конкурсына қатысу үшін
құжаттарды қабылдау
"Үздік педагог" атағын беру конкурсына
қатысу үшін құжаттар қабылдау

8

9

10

11

Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің
басшылары лауазымдарына орналасу
конкурсына қатысу үшін құжаттар қабылдау
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту,
бастауыш, негізгі орта, жалпы орта,
техникалық және кәсіптік, орта білімнен
кейінгі білім беру бағдарламаларын іске
асыратын білім беру ұйымдарының педагог
қызметкерлері мен оларға теңестірілген
тұлғаларға біліктілік санаттарын беру
(растау) үшін оларды аттестаттаудан
өткізуге құжаттарды қабылдау
Жалпы білім беретін мектептердегі білім
алушылар мен тәрбиеленушілердің
жекелеген санаттарын тегін және
жеңілдікпен тамақтандыруды ұсыну

12

Негізгі орта, жалпы орта білім беру
ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға
рұқсат беру

13

Қамқоршыларға немесе қорғаншыларға
жетім баланы (жетім балаларды) және атаанасының қамқорлығынсыз қалған баланы
(балаларды) асырап-бағуға жәрдемақы
тағайындау

Е.Жамалова- білім бөлімінің әдістемелік
кабинетінің әдіскері;
Б.Сәрсенбеков- білім бөлімінің әдістемелік
кабинетінің әдіскері;
Е.Шамшиев-білім бөлімінің бас маманы;
Б.Бекпейіс- білім бөлімінің әдістемелік кабинетінің
меңгерушісі;
Е.Шамшиев-білім бөлімінің бас маманы;
Б.Бекпейіс- білім бөлімінің әдістемелік кабинетінің
меңгерушісі;
А.Каюпов-білім бөлімініңбас маманы;
М.Молдабаев-білім бөлімінің бас маман-заңгері;

Темірлан ауылы,
Т.Рысқұлов-13.

8-725-30-2-16-13;

Темірлан ауылы,
Т.Рысқұлов-13.

8-725-30-2-16-13;

Темірлан ауылы,
Т.Рысқұлов-13.

8-725-30-2-16-13;

Темірлан ауылы,
Т.Рысқұлов-13.

8-725-30-2-16-13;

А.Каюпов-білім бөлімініңбас маманы;
М.Молдабаев-білім бөлімінің бас маман-заңгері;

Темірлан ауылы,
Т.Рысқұлов-13.

8-725-30-2-16-13;

К.Искаков- білім бөлімінің әдістемелік кабинетінің Темірлан ауылы,
әдіскері;
Т.Рысқұлов-13.
Е.Мырзабеков- білім бөлімінің әдістемелік
кабинетінің әдіскері;

8-725-30-2-16-13;

К.Искаков- білім бөлімінің әдістемелік кабинетінің
әдіскері;
Е.Мырзабеков- білім бөлімінің әдістемелік
кабинетінің әдіскері;
Б.Сәрсенбеков- білім бөлімінің әдістемелік
кабинетінің әдіскері;
Е.Жамалова- білім бөлімінің әдістемелік
кабинетінің әдіскері;

Темірлан ауылы,
Т.Рысқұлов-13.

8-725-30-2-16-13;

Темірлан ауылы,
Т.Рысқұлов-13.

8-725-30-2-16-13;

14

Қорғаншылық және қамқоршылық жөнінде
анықтамалар беру

15

Кәмелетке толмаған балалардың мүлкіне
иелік ету және кәмелетке толмаған
балаларға мұра ресімдеу үшін анықтамалар
беру

16

Баланы (балаларды) патронаттық
тәрбиелеуге беру және патронат
тәрбиешiлерге берiлген баланы (балаларды)
асырап-бағуға ақшалай қаражат төлеуді
тағайындау
Бала асырап алуға тілек білдірген
адамдарды есепке қою

17

18

19

20

21

Жетім баланы және (немесе) ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған баланы асырап
алуға байланысты біржолғы ақшалай
төлемді тағайындау
Мектепке дейінгі балалар ұйымдарына
жіберу үшін мектепке дейінгі (7 жасқадейін)
жастағы балаларды кезекке қою
Аз қамтылған отбасылардағы балалардың
қала сыртындағы және мектеп жанындағы
лагерьлерде демалуы үшін құжаттар
қабылдау және жолдама беру
Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім
берудің жалпы білім беретін
бағдарламалары бойынша оқыту үшін
ведомстволық бағыныстылығына
қарамастан, білім беру ұйымдарына
құжаттар қабылдау және оқуға қабылдау

Б.Сәрсенбеков- білім бөлімінің әдістемелік
кабинетінің әдіскері;
Е.Жамалова- білім бөлімінің әдістемелік
кабинетінің әдіскері;
Б.Сәрсенбеков- білім бөлімінің әдістемелік
кабинетінің әдіскері;
Е.Жамалова- білім бөлімінің әдістемелік
кабинетінің әдіскері;

Темірлан ауылы,
Т.Рысқұлов-13.

8-725-30-2-16-13;

Темірлан ауылы,
Т.Рысқұлов-13.

8-725-30-2-16-13;

Б.Сәрсенбеков- білім бөлімінің әдістемелік
кабинетінің әдіскері;
Е.Жамалова- білім бөлімінің әдістемелік
кабинетінің әдіскері;

Темірлан ауылы,
Т.Рысқұлов-13.

8-725-30-2-16-13;

Е.Жамалова- білім бөлімінің әдістемелік
кабинетінің әдіскері;
Б.Сәрсенбеков- білім бөлімінің әдістемелік
кабинетінің әдіскері;
Е.Жамалова- білім бөлімінің әдістемелік
кабинетінің әдіскері;
Б.Сәрсенбеков-білім бөлімінің әдістемелік
кабинетінің әдіскері;
Ш.Пернебай- білім бөлімінің әдістемелік
кабинетінің әдіскері;
Е.Шамшиев-білім бөлімінің бас маман
Білім беру ұйымдары (Мектептер)

Темірлан ауылы,
Т.Рысқұлов-13.

8-725-30-2-16-13;

Темірлан ауылы,
Т.Рысқұлов-13.

8-725-30-2-16-13;

Темірлан ауылы,
Т.Рысқұлов-13.

8-725-30-2-16-13;

Н.Алимкулов- білім бөлімінің әдістемелік
кабинетінің әдіскері;
Г.Досқара- білім бөлімінің әдістемелік кабинетінің
әдіскері;
К.Искаков- білім бөлімінің әдістемелік кабинетінің
әдіскері;
Е.Мырзабеков- білім бөлімінің әдістемелік
кабинетінің әдіскері;

Темірлан ауылы,
Т.Рысқұлов-13.

8-725-30-2-16-13;

Темірлан ауылы,
Т.Рысқұлов-13.

8-725-30-2-16-13;

22

23

24

25

26

Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім
К.Искаков- білім бөлімінің әдістемелік кабинетінің
беру ұйымдарына денсаулығына
әдіскері;
байланысты ұзақ уақыт бойы бара алмайтын Е.Мырзабеков- білім бөлімінің әдістемелік
балаларды үйде жеке тегін оқытуды
кабинетінің әдіскері;
ұйымдастыру үшін құжаттар қабылдау
Негізгі орта, жалпы орта білім беру туралы
С.Турекулов- білім бөлімінің есепшісі;
құжаттардың телнұсқаларын беру
К.Искаков- білім бөлімінің әдістемелік кабинетінің
әдіскері;
Балаларды жалпы білім беретін оқу
К.Искаков- білім бөлімінің әдістемелік кабинетінің
орындарының арасында ауыстыру үшін
әдіскері;
құжаттар қабылдау
Е.Мырзабеков- білім бөлімінің әдістемелік
кабинетінің әдіскері;
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдары (балабақша)
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына
Ш.Пернебай- білім бөлімінің әдістемелік
құжаттарды қабылдау және балаларды
кабинетінің әдіскері;
қабылдау
Е.Шамшиев- білім бөлімінің бас маман
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының
К.Искаков- білім бөлімінің әдістемелік кабинетінің
арасында балалардың ауысуы немесе
әдіскері;
Е.Мырзабеков- білім бөлімінің әдістемелік
ауыстыру үшін құжаттарды қабылдау
кабинетінің әдіскері;

Темірлан ауылы,
Т.Рысқұлов-13.

8-725-30-2-16-13;

Темірлан ауылы,
Т.Рысқұлов-13.

8-725-30-2-16-13;

Темірлан ауылы,
Т.Рысқұлов-13.

8-725-30-2-16-13;

Темірлан ауылы,
Т.Рысқұлов-13.

8-725-30-2-16-13;

Темірлан ауылы,
Т.Рысқұлов-13.

8-725-30-2-16-13;

Қосымша білім беру ұйымдары (Саз мектептер)
27

Балаларға қосымша білім беру бойынша
қосымша білім беру ұйымдарына құжаттар
қабылдау және оқуға қабылдау

Н.Алимкулов- білім бөлімінің әдістемелік
Темірлан ауылы,
8-725-30-2-16-13;
кабинетінің әдіскері;
Т.Рысқұлов-13.
Г.Досқара- білім бөлімінің әдістемелік кабинетінің
әдіскері;
Ордабасы аудандық «Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесі

28

Атын, әкесінің атын, тегін ауыстыруды
тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілері
жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен
түзетулер енгізу

Еспанова Гульзия Оспаналиевна-Азаматтық хал
актілерін тіркеу және жұмыспен қамту секторының
меңгерушісі;
Темірлан ауылы,
Сихымбай Улжалгас Турсынбаевна-Азаматтық хал Т.Әубәкіров-4
актілерін тіркеу және жұмыспен қамту секторының
бас маманы.

8-725-30-2-10-33;

29

30

31

32

33

34

Қайтыс болуды тіркеу, оның ішінде
азаматтық хал актілері жазбаларына
өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер
енгізу
Азаматтық хал актілерінің жазбаларын
қалпына келтіру

Азаматтық хал актілерін тіркеу туралы
қайталама куәліктер немесе анықтамалар
беру

Азаматтық хал актілері жазбаларын жою

Неке қиюды (ерлі-зайыптылықты) тіркеу,
оның ішінде азаматтық хал актілері
жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен
түзетулер енгізу
Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды тіркеу,
оның ішінде азаматтық хал актілері
жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен
түзетулер енгізу

Еспанова Гульзия Оспаналиевна-Азаматтық хал
актілерін тіркеу және жұмыспен қамту секторының
меңгерушісі;
Сихымбай Улжалгас Турсынбаевна-Азаматтық хал
актілерін тіркеу және жұмыспен қамту секторының
бас маманы.
Еспанова Гульзия Оспаналиевна-Азаматтық хал
актілерін тіркеу және жұмыспен қамту секторының
меңгерушісі;
Сихымбай Улжалгас Турсынбаевна-Азаматтық хал
актілерін тіркеу және жұмыспен қамту секторының
бас маманы.
Еспанова Гульзия Оспаналиевна-Азаматтық хал
актілерін тіркеу және жұмыспен қамту секторының
меңгерушісі;
Сихымбай Улжалгас Турсынбаевна-Азаматтық хал
актілерін тіркеу және жұмыспен қамту секторының
бас маманы.
Еспанова Гульзия Оспаналиевна-Азаматтық хал
актілерін тіркеу және жұмыспен қамту секторының
меңгерушісі;
Сихымбай Улжалгас Турсынбаевна-Азаматтық хал
актілерін тіркеу және жұмыспен қамту секторының
бас маманы.
Еспанова Гульзия Оспаналиевна-Азаматтық хал
актілерін тіркеу және жұмыспен қамту секторының
меңгерушісі;
Сихымбай Улжалгас Турсынбаевна-Азаматтық хал
актілерін тіркеу және жұмыспен қамту секторының
бас маманы.
Еспанова Гульзия Оспаналиевна-Азаматтық хал
актілерін тіркеу және жұмыспен қамту секторының
меңгерушісі;
Сихымбай Улжалгас Турсынбаевна-Азаматтық хал
актілерін тіркеу және жұмыспен қамту секторының
бас маманы.

Темірлан ауылы,
Т.Әубәкіров-4

8-725-30-2-10-33;

Темірлан ауылы,
Т.Әубәкіров-4

8-725-30-2-10-33;

Темірлан ауылы,
Т.Әубәкіров-4

8-725-30-2-10-33;

Темірлан ауылы,
Т.Әубәкіров-4

8-725-30-2-10-33;

Темірлан ауылы,
Т.Әубәкіров-4

8-725-30-2-10-33;

Темірлан ауылы,
Т.Әубәкіров-4

8-725-30-2-10-33;
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Бала тууды тіркеу, оның ішінде азаматтық
хал актілерінің жазбаларына өзгерістер,
толықтырулар мен түзетулер енгізу

Әкелікті анықтауды тіркеу, оның ішінде
азаматтық хал актілері жазбаларына
өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер
енгізу
Бала асырап алуды тіркеу, оның ішінде
азаматтық хал актілері жазбаларына
өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер
енгізу
Ауылдық елді мекендерде тұратын және
жұмыс істейтін әлеуметтік сала
мамандарына отын сатып алу бойынша
әлеуметтік көмек тағайындау
Семей ядролық сынақ полигонында
ядролық сынақтардың салдарынан зардап
шеккен азаматтарды тіркеу, біржолғы
мемлекеттік ақшалай өтемақы төлеу, куәлік
беру
Үйде күтім көрсету жағдайында арнаулы
әлеуметтік қызмет көрсетуге құжаттар
ресімдеу

Еспанова Гульзия Оспаналиевна-Азаматтық хал
актілерін тіркеу және жұмыспен қамту секторының
меңгерушісі;
Сихымбай Улжалгас Турсынбаевна-Азаматтық хал
актілерін тіркеу және жұмыспен қамту секторының
бас маманы.
Еспанова Гульзия Оспаналиевна-Азаматтық хал
актілерін тіркеу және жұмыспен қамту секторының
меңгерушісі;
Сихымбай Улжалгас Турсынбаевна-Азаматтық хал
актілерін тіркеу және жұмыспен қамту секторының
бас маманы.
Еспанова Гульзия Оспаналиевна-Азаматтық хал
актілерін тіркеу және жұмыспен қамту секторының
меңгерушісі;
Сихымбай Улжалгас Турсынбаевна-Азаматтық хал
актілерін тіркеу және жұмыспен қамту секторының
бас маманы.
Такишева Гульзат Курманалыевна -"Қарттар мен
мүгедекк азаматтарға"үйде арнайы әлеуметтік
көмек көрсету бөлімшесінің бастығы;
Карабекова Индира Сембеккызы- "Қарттар мен
мүгедекк азаматтарға"үйде арнайы әлеуметтік
көмек көрсету бөлімшесінің әлеуметтік кеңесшісі.
Такишева Гульзат Курманалыевна -"Қарттар мен
мүгедекк азаматтарға"үйде арнайы әлеуметтік
көмек көрсету бөлімшесінің бастығы;
Карабекова Индира Сембеккызы-"Қарттар мен
мүгедекк азаматтарға"үйде арнайы әлеуметтік
көмек көрсету бөлімшесінің әлеуметтік кеңесшісі
Кульбашева Гульнара Абихановна -"Балалар мен
18 жастан асқан азаматтарға" үйде арнайы
әлеуметтік көмек көрсету бөлімшесінің бастығы;
Такишева Гульзат Курманалыевна -"Қарттар мен
мүгедекк азаматтарға"үйде арнайы әлеуметтік
көмек көрсету бөлімшесінің бастығы.

Темірлан ауылы,
Т.Әубәкіров-4

8-725-30-2-10-33;

Темірлан ауылы,
Т.Әубәкіров-4

8-725-30-2-10-33;

Темірлан ауылы,
Т.Әубәкіров-4

8-725-30-2-10-33;

Темірлан ауылы,
Т.Әубәкіров-4

8-725-30-2-10-33;

Темірлан ауылы,
Т.Әубәкіров-4

8-725-30-2-10-33;

Темірлан ауылы,
Т.Әубәкіров-4

8-725-30-2-10-33;
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Жергілікті өкілді органдардың шешімдері
бойынша мұқтаж
азаматтардың жекелеген санаттарына
әлеуметтік көмек тағайындау

Кульбашева Гульнара Абихановна -"Балалар мен
18 жастан асқан азаматтарға" үйде арнайы
әлеуметтік көмек көрсету бөлімшесінің бастығы;
Такишева Гульзат Курманалыевна -"Қарттар мен
мүгедекк азаматтарға"үйде арнайы әлеуметтік
көмек көрсету бөлімшесінің бастығы .

Темірлан ауылы,
Т.Әубәкіров-4

8-725-30-2-10-33;

Мүгедек балаларды үйде оқытуға
жұмсалған шығындарды өтеу

Кульбашева Гульнара Абихановна -"Балалар мен
18 жастан асқан азаматтарға" үйде арнайы
әлеуметтік көмек көрсету бөлімшесінің бастығы;
Есалиева Роза Муратовна-"Балалар мен 18 жастан
асқан азаматтарға" үйде арнайы әлеуметтік көмек
көрсету бөлімшесінің әлеуметтік кеңесшісі.

Темірлан ауылы,
Т.Әубәкіров-4

8-725-30-2-10-33;

Темірлан ауылы,
Т.Әубәкіров-4

8-725-30-2-10-33;

Темірлан ауылы,
Т.Әубәкіров-2

8-725-30-2-17-67;

Темірлан ауылы,
Т.Әубәкіров-2

8-725-30-2-17-67;

Темірлан ауылы,
Т.Әубәкіров-2

8-725-30-2-17-67;

Ақталған адамға куәлік беру

Мүгедектерге протездік-ортопедиялық
көмек ұсыну үшін оларға құжаттарды
ресімдеу
Мүгедектерді сурдо-тифлотехникалық және
міндетті гигиеналық құралдармен
қамтамасыз ету

Жүріп-тұруы қиын бірінші топтағы
мүгедектерге жеке көмекшінің және есту
кемістігі бар мүгедектерге ымдау тілі
маманының қызметтерін ұсыну үшін
мүгедектерге құжаттарды ресімдеу

Ақмолда Халифа Нармантайқызы- мүгедектер
және ардагерлермен жұмыс жасау секторының
меңгерушісі;
Дуйсебекова Гаухар Зейыловна- мүгедектер және
ардагерлермен жұмыс жасау секторының бас
маман.
Ақмолда Халифа Нармантайқызы- мүгедектер және
ардагерлермен жұмыс жасау секторының
меңгерушісі
Дуйсебекова Гаухар Зейыловна- мүгедектер және
ардагерлермен жұмыс жасау секторының бас маман
Ақмолда Халифа Нармантайқызы- мүгедектер
және ардагерлермен жұмыс жасау секторының
меңгерушісі;
Дуйсебекова Гаухар Зейыловна- мүгедектер және
ардагерлермен жұмыс жасау секторының бас
маман.
Ақмолда Халифа Нармантайқызы- мүгедектер
және ардагерлермен жұмыс жасау секторының
меңгерушісі;
Дуйсебекова Гаухар Зейыловна- мүгедектер және
ардагерлермен жұмыс жасау секторының бас
маман.
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Мүгедектерге кресло-арбалар беру

Мүгедектерді санаторий-курорттық
емдеумен қамтамасыз ету

Медициналық-әлеуметтік мекемелерде
(ұйымдарда) арнаулы әлеуметтік қызмет
көрсетуге құжаттар ресімдеу

Өтініш берушінің (отбасының) атаулы
әлеуметтік көмек алушыларға тиесілігін
растайтын анықтама беру
Жұмыс іздеп жүрген адамдарды тіркеу

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
тағайындау

Адамдарға жұмыспен қамтуға
жәрдемдесудің белсенді нысандарына
қатысуға жолдамалар беру

Дуйсебекова Гаухар Зейыловна- мүгедектер және
ардагерлермен жұмыс жасау секторының бас
маман;
Ақмолда
Халифа Нармантайқызы- мүгедектер және
ардагерлермен жұмыс жасау секторының
меңгерушісі.
Дуйсебекова Гаухар Зейыловна- мүгедектер және
ардагерлермен жұмыс жасау секторының бас
маман;
Ақмолда
Халифа Нармантайқызы- мүгедектер және
ардагерлермен жұмыс жасау секторының
меңгерушісі.
Кульбашева Гульнара Абихановна -"Балалар мен
18 жастан асқан азаматтарға" үйде арнайы
әлеуметтік көмек көрсету бөлімшесінің бастығы;
Есалиева Роза Муратовна-"Балалар мен 18 жастан
асқан азаматтарға" үйде арнайы әлеуметтік көмек
көрсету бөлімшесінің әлеуметтік кеңесшісі.
Сихымбай Нұрлан Сәрсенбайұлы-Әлеуметтік
көмек секторының меңгерушісі;
Сейтимова Лазат Султанбековна-Азаматтық хал
актілерін тіркеу және жұмыспен қамту секторының
бас маманы;
Сейтимова Лазат Султанбековна-Азаматтық хал
актілерін тіркеу және жұмыспен қамту секторының
бас маманы;
Тулебаева Улданай Исраиловна-Әлеуметтік көмек
секторының бас маманы.
Сихымбай Нұрлан Сәрсенбайұлы-Әлеуметтік
көмек секторының меңгерушісі;
Сейтимова Лазат Султанбековна-Азаматтық хал
актілерін тіркеу және жұмыспен қамту секторының
бас маманы
Сейтимова Лазат Султанбековна-Азаматтық хал
актілерін тіркеу және жұмыспен қамту секторының
бас маманы;
Тулебаева Улданай Исраиловна-Әлеуметтік көмек

Темірлан ауылы,
Т.Әубәкіров-2

8-725-30-2-17-67;

Темірлан ауылы,
Т.Әубәкіров-2

8-725-30-2-17-67;

Темірлан ауылы,
Т.Әубәкіров-2

8-725-30-2-17-67;

Темірлан ауылы,
Қажымұқан-233

8-725-30-2-17-67;

Темірлан ауылы,
Қажымұқан-233

8-725-30-2-17-67;

Темірлан ауылы,
Қажымұқан-233

8-725-30-2-17-67;

Темірлан ауылы,
Қажымұқан-233

8-725-30-2-17-67;
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секторының бас маманы.
Жұмыссыз ретінде тіркелгендігі туралы
Сейтимова Лазат Султанбековна-Азаматтық хал
анықтама беру
актілерін тіркеу және жұмыспен қамту секторының
Темірлан ауылы,
бас маманы;
Қажымұқан-233
Тулебаева Улданай Исраиловна-Әлеуметтік көмек
секторының бас маманы.
Тұрғын үй көмегін тағайындау
Сихымбай Нұрлан Сәрсенбайұлы-Әлеуметтік
көмек секторының меңгерушісі;
Темірлан ауылы,
Тулебаева Улданай Исраиловна-Әлеуметтік көмек Қажымұқан-233
секторының бас маманы.
Ордабасы аудандық «Ауыл шаруашылығы бөлімі» мемлекеттік мекемесі

56

Тыңайтқыштар (органикалықтарды
қоспағанда) құнын субсидиялау

57

Тракторларды және олардың базасында
жасалған өздігінен жүретін шассилер мен
механизмдерді, өздігінен жүретін ауыл
шаруашылығы, мелиоративтік және жолқұрылыс машиналары мен механизмдерін,
сондай-ақ жүріп өту мүмкіндігі жоғары
арнайы машиналарды жүргізу құқығына
куәліктер беру

Ахметов Алясхан Кемпирбаевич ауыл
шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу мен машина
технологиялық станцияларды дамыту, егін және су
шаруашылығы секторының бас маманы;
Мұсабек Олжас Нартайұлы ауыл шаруашылығы
өнімдерін қайта өңдеу мен машина технологиялық
станцияларды дамыту, егін және су шаруашылығы
секторының бас маманы.
Әбдеш Керімжан Бақтиярұлы, ауыл шаруашылық
бөлімінің ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта
өңдеу мен машина технологиялық станцияларды
дамыту, егін және су шаруашылығы секторының
бас маманы;
Ахметов Алясхан Кемпирбаевич, ауыл
шаруашылық бөлімінің ауыл шаруашылығы
өнімдерін қайта өңдеу мен машина технологиялық
станцияларды дамыту, егін және су шаруашылығы
секторының бас маманы.

Темірлан ауылы,
Б.Аббасов - 6/5

8-725-30-2-17-67;

8-725-30-2-17-67;

8-725-30-79-2-43;

Темірлан ауылы,
Б.Аббасов - 6/5

8-725-30-79-2-43;
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Тракторлар және олардың базасында
жасалған өздігінен жүретін шассилер мен
механизмдер, монтаждалған арнайы
жабдығы бар тіркемелерді қоса алғанда,
олардың тіркемелері, өздігінен жүретін
ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және
жол-құрылыс машиналары, сондай-ақ
өтімділігі жоғары арнайы машиналар үшін
тіркеу құжатын (телнұсқасын) және
мемлекеттік нөмірлік белгі беру
"Тракторларды және олардың базасында
жасалған өздiгiнен жүретін шассилер мен
механизмдерді, монтаждалған арнайы
жабдығы бар тiркемелердi қоса алғанда,
олардың тiркемелерiнің, өздiгiнен жүретін
ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және
жол-құрылыс машиналары мен
механизмдерінің, сондай-ақ жүріп өту
мүмкiндiгi жоғары арнайы машиналардың
кепілін мемлекеттік тіркеу (тіркеуден алу)"
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

Әбдеш Керімжан Бақтиярұлы, ауыл шаруашылық
бөлімінің ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта
өңдеу мен машина технологиялық станцияларды
дамыту, егін және су шаруашылығы секторының
бас маманы;
Ахметов Алясхан Кемпирбаевич, ауыл
шаруашылық бөлімінің ауыл шаруашылығы
өнімдерін қайта өңдеу мен машина технологиялық
станцияларды дамыту, егін және су шаруашылығы
секторының бас маманы.
Әбдеш Керімжан Бақтиярұлы, ауыл шаруашылық
бөлімінің ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта
өңдеу мен машина технологиялық станцияларды
дамыту, егін және су шаруашылығы секторының
бас маманы;
Ахметов Алясхан Кемпирбаевич, ауыл
шаруашылық бөлімінің ауыл шаруашылығы
өнімдерін қайта өңдеу мен машина технологиялық
станцияларды дамыту, егін және су шаруашылығы
секторының бас маманы.
Әбдеш Керімжан Бақтиярұлы, ауыл шаруашылық
бөлімінің ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта
өңдеу мен машина технологиялық станцияларды
дамыту, егін және су шаруашылығы секторының
бас маманы;
Ахметов Алясхан Кемпирбаевич, ауыл
шаруашылық бөлімінің ауыл шаруашылығы
өнімдерін қайта өңдеу мен машина технологиялық
станцияларды дамыту, егін және су шаруашылығы
секторының бас маманы.

Темірлан ауылы,
Б.Аббасов - 6/5

8-725-30-79-2-43;

Темірлан ауылы,
Б.Аббасов - 6/5

8-725-30-79-2-43;

Темірлан ауылы,
Б.Аббасов - 6/5

8-725-30-79-2-43;
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Тракторларға және олардың базасында
жасалған өздiгiнен жүретiн шассилер мен
механизмдерге, монтаждалған арнайы
жабдығы бар тiркемелердi қоса алғанда,
олардың тiркемелерiне, өздiгiнен жүретiн
ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және
жол-құрылыс машиналары мен
механизмдеріне, сондай-ақ жүрiп өту
мүмкiндiгi жоғары арнайы машиналарға
ауыртпалықтың жоқ (бар) екендігі туралы
ақпарат беру

62

Ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғалған
топырақта өңдеп өсiру шығындарының
құнын субсидиялау

63

Жемiс-жидек дақылдарының және жүзiмнiң
көпжылдық көшеттерiн отырғызу және
өсiру (оның iшiнде қалпына келтiру)
шығындарының құнын субсидиялау

64

Тұқым шаруашылығын дамытуды
субсидиялау

Әбдеш Керімжан Бақтиярұлы, ауыл шаруашылық
бөлімінің ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта
өңдеу мен машина технологиялық станцияларды
дамыту, егін және су шаруашылығы секторының
бас маманы;
Ахметов Алясхан Кемпирбаевич, ауыл
шаруашылық бөлімінің ауыл шаруашылығы
өнімдерін қайта өңдеу мен машина технологиялық
станцияларды дамыту, егін және су шаруашылығы
секторының бас маманы.
Қиямбеков Бақытжар Алайдарұлы, ауыл
шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу мен машина
технологиялық станцияларды дамыту, егін және су
шаруашылығы секторының меңгерушісі;
Әбдеш Керімжан Бақтиярұлы, ауыл шаруашылық
бөлімінің ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта
өңдеу мен машина технологиялық станцияларды
дамыту, егін және су шаруашылығы секторының
бас маманы;
Мұсабек Олжас Нартайұлы ауыл шаруашылығы
өнімдерін қайта өңдеу мен машина технологиялық
станцияларды дамыту, егін және су шаруашылығы
секторының бас маманы;
Ахметов Алясхан Кемпирбаевич, ауыл
шаруашылық бөлімінің ауыл шаруашылығы
өнімдерін қайта өңдеу мен машина технологиялық
станцияларды дамыту, егін және су шаруашылығы
секторының бас маманы.
Мұсабек Олжас Нартайұлы ауыл шаруашылығы
өнімдерін қайта өңдеу мен машина технологиялық
станцияларды дамыту, егін және су шаруашылығы
секторының бас маманы;
Ахметов Алясхан Кемпирбаевич, ауыл
шаруашылық бөлімінің ауыл шаруашылығы
өнімдерін қайта өңдеу мен машина технологиялық
станцияларды дамыту, егін және су шаруашылығы

Темірлан ауылы,
Б.Аббасов - 6/5

8-725-30-79-2-43;

Темірлан ауылы,
Б.Аббасов - 6/5

8-725-30-79-2-43;

Темірлан ауылы,
Б.Аббасов - 6/5

8-725-30-79-2-43;

Темірлан ауылы,
Б.Аббасов - 6/5

8-725-30-79-2-43;
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секторының бас маманы.
Асыл тұқымды мал шаруашылығын
Бердімұратов Нұрболат Бәдібекұлы, ауыл
Темірлан ауылы,
дамытуды, мал шаруашылығы өнімінің
шаруашылық бөлімі басшысының орынбасары;
Б.Аббасов - 6/5
Киямбеков Бакытжан Алайдарович, ауыл
өнімділігін және сапасын арттыруды
шаруашылық бөлімінің ауыл шаруашылығы
субсидиялау
өнімдерін қайта өңдеу мен машина технологиялық
станцияларды дамыту, егін және су шаруашылығы
секторының меңгерушісі;
Басым дақылдар өндiрудi субсидиялау
Қиямбеков Бақытжар Алайдарұлы, ауыл
Темірлан ауылы,
арқылы өсiмдiк шаруашылығы өнiмiнiң
шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу мен машина Б.Аббасов - 6/5
шығымдылығы мен сапасын арттыруды,
технологиялық станцияларды дамыту, егін және су
жанар-жағармай материалдарының және
шаруашылығы секторының меңгерушісі;
көктемгi егiс пен егiн жинау жұмыстарын
Әбдеш Керімжан Бақтиярұлы, ауыл шаруашылық
жүргiзу үшін қажеттi басқа да тауарлықбөлімінің ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта
материалдық құндылықтардың құнын
өңдеу мен машина технологиялық станцияларды
субсидиялау
дамыту, егін және су шаруашылығы секторының
бас маманы;
Ордабасы аудандық «Экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Ауылдық елдi мекендерге жұмыс iстеуге
және тұруға келген денсаулық сақтау, бiлiм
беру, әлеуметтiк қамсыздандыру, мәдениет,
спорт және агроөнеркәсіптік кешен
саласындағы мамандарға әлеуметтiк қолдау
шараларын көрсету

Ордабасы аудандық экономика және қаржы
Темірлан ауылы,
бөлімінің «Коммуналдық меншікті басқару,
Қажымұқан-219;
жергілікті бюджеттің орындалуын үйлестіру,
мониторинг жүргізу, есептеу, есеп беру және
мемлекеттік сатып алудың есептілігін жүргізу
секторының» бас маманы Тулебаев Нурсултан
Абдухахарулы,
осы сектордың бас маманы Тойбағаров Бердалы
Серикович
Ордабасы аудандық «Жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Су объектілерін конкурстық негізде
Ордабасы аудандық жер қатынастары бөлімінің
Темірлан ауылы,
оқшауланған немесе бірлесіп пайдалануға
бас маман заңгері
Б.Абасов-6/5
беру
Бисейтов Руслан Бакытханович;
Бас маман Ысмағұл Әбдіхамит Рашитұлы;
Ауыл шаруашылығы алқаптарын бір түрден Ордабасы аудандық жер қатынастары бөлімінің
Темірлан ауылы,
екінші түрге ауыстыруға рұқсат беру
бас маман заңгері
Б.Абасов-6/5
Бисейтов Руслан Бакытханович
Бас маман Ысмағұл Әбдіхамит Рашитұлы;

8-725-30-79-2-43;

8-725-30-79-2-43;

8-725-30-2-16-51;

8-725-30-79-2-42;

8-725-30-79-2-42;

70

71

72

Облыстың жергілікті атқарушы
органдарының жануарлар дүниесін
пайдаланушыларға аңшылық алқаптар мен
балық шаруашылығы су айдындарын және
(немесе) учаскелерін бекітіп беру мен
аңшылық және балық шаруашылықтарының
қажеттіліктері үшін сервитуттарды белгілеу
жөнінде шешімдер қабылдауы
Жол бойы белдеулерінде жол бойы қызметі
объектілерін немесе қолжетімді болуы үшін
кіреберіс талап етілетін жағдайда олардан
тыс жерлерде объектілерді орналастыру
үшін жер учаскелерін беру туралы шешім
қабылдау
Жер учаскелерінің бөлінетіндігі мен
бөлінбейтіндігін айқындау

73

Бүлінген жерлерді қалпына келтіру
жобасын келісу және беру

74

Бұрын жер пайдалануға берілген жер
учаскесін жекеменшікке сату

75

Жер учаскесін жекеменшікке бөліп төлеуге
сату

76

Жер учаскелерін сатып алу-сату шарттарын
жасасу

77

Жер учаскесін жалға алу шарттарын жасасу

Ордабасы аудандық жер қатынастары бөлімінің
бас маман заңгері
Бисейтов Руслан Бакытханович;

Темірлан ауылы,
Б.Абасов-6/5

8-725-30-79-2-42;

Ордабасы аудандық жер қатынастары бөлімінің
бас маман заңгері
Бисейтов Руслан Бакытханович;
Бас маман Ысмағұл Әбдіхамит Рашитұлы;

Темірлан ауылы,
Б.Абасов-6/5

8-725-30-79-2-42;

Ордабасы аудандық жер қатынастары бөлімінің
бас маман заңгері Бисейтов Руслан Бакытханович;
Бас маман Ысмағұл Әбдіхамит Рашитұлы;
Ордабасы аудандық жер қатынастары бөлімінің
бас маман заңгері
Бисейтов Руслан Бакытханович;
Бас маман Ысмағұл Әбдіхамит Рашитұлы;
Ордабасы аудандық жер қатынастары бөлімінің
бас маман заңгері
Бисейтов Руслан Бакытханович;
Бас маман Ысмағұл Әбдіхамит Рашитұлы;
Ордабасы аудандық жер қатынастары бөлімінің
бас маман заңгері
Бисейтов Руслан Бакытханович;
Бас маман Ысмағұл Әбдіхамит Рашитұлы;
Ордабасы аудандық жер қатынастары бөлімінің
бас маман заңгері
Бисейтов Руслан Бакытханович;
Бас маман Ысмағұл Әбдіхамит Рашитұлы;
Ордабасы аудандық жер қатынастары бөлімінің
бас маман заңгері
Бисейтов Руслан Бакытханович;
Бас маман Ысмағұл Әбдіхамит Рашитұлы;

Темірлан ауылы,
Б.Абасов-6/5

8-725-30-79-2-42;

Темірлан ауылы,
Б.Абасов-6/5

8-725-30-79-2-42;

Темірлан ауылы,
Б.Абасов-6/5

8-725-30-79-2-42;

Темірлан ауылы,
Б.Абасов-6/5

8-725-30-79-2-42;

Темірлан ауылы,
Б.Абасов-6/5

8-725-30-79-2-42;

Темірлан ауылы,
Б.Абасов-6/5

8-725-30-79-2-42;

Бас маман Ысмағұл Әбдіхамит Рашитұлы;
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Сауда-саттықты (конкурстарды,
аукциондарды) өткізуді талап ететін
мемлекет меншігіндегі жер учаскелеріне
құқықтарды алу

Ордабасы аудандық жер қатынастары бөлімінің
бас маман заңгері
Бисейтов Руслан Бакытханович;
Бас маман Ысмағұл Әбдіхамит Рашитұлы;

Темірлан ауылы,
Б.Абасов-6/5

8-725-30-79-2-42;
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Жер учаскелерін қалыптастыру жөнінде
жерге орналастыру жобаларын бекiту

Темірлан ауылы,
Б.Абасов-6/5

8-725-30-79-2-42;

80

Жер учаскесінің нысаналы мақсатын
өзгертуге шешім беру

Ордабасы аудандық жер қатынастары бөлімінің
бас маман заңгері
Бисейтов Руслан Бакытханович;
Бас маман Ысмағұл Әбдіхамит Рашитұлы;
Ордабасы аудандық жер қатынастары бөлімінің
бас маман заңгері
Бисейтов Руслан Бакытханович;
Бас маман Ысмағұл Әбдіхамит Рашитұлы;

Темірлан ауылы,
Б.Абасов-6/5

8-725-30-79-2-42;

81

Iздестіру жұмыстарын жүргізу үшiн жер
учаскелерін пайдалануға рұқсат беру

Ордабасы аудандық жер қатынастары бөлімінің
бас маман заңгері
Бисейтов Руслан Бакытханович;
Бас маман Ысмағұл Әбдіхамит Рашитұлы;

Темірлан ауылы,
Б.Абасов-6/5

8-725-30-79-2-42;

82

83

Ордабасы аудандық «Ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық Ордабасы аудандық ветеринария бөлімі
Темірлан ауылы,
бақылау және қадағалау объектілеріне
ветеринариялық секторының бас маманы
Қажымұқан-219
ветеринариялық-санитариялық қорытынды
Мендибаев Мейрам Дуйсенбекович
беру
Есімхан Нурила Абайбекқызы, бас маман
«Ордабасы аудандық ветеринарлық қызметі» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны
Ветеринариялық анықтамалар беру

Ордабасы ауданы ветеринариялық қызметінің
Қажымұқан а/о вет пункт меңгерушісі Аязбай
Сәкен;
Ордабасы ауданы ветеринариялық қызметінің
Төрткүл а/о вет пункт меңгерушісі Қабылбек
Нұрлан;
Ордабасы ауданы ветеринариялық қызметінің
Қарақұм а/о вет пункт меңгерушісі Қабылбеков
Ерғали;
Ордабасы ауданы ветеринариялық қызметінің
Бөген а/о вет пункт меңгерушісі Шажилдаев
Пернебай;
Ордабасы ауданы ветеринариялық қызметінің

8 725-30-2-14-65

Темірлан е/м
Қ. Сәтбаев -62

87713864696

Төрткүл е/м
Ө. Өмірбайұлы-5

87787061463

Төрткүл е/м
Ө. Өмірбайұлы-5

87024046877

Бөген е/м
М.Әуезов көш-5/1
Жеңіс е/м
Ө.Жәнібеков-21

87713878847

87776325461

84

Ауыл шаруашылығы жануарларын
ветеринариялық паспорт бере отырып
бірдейлендіруді жүргізу

Жеңіс а/о вет пункт меңгерушісі Құлмахан
Абылайхан;
Ордабасы ауданы ветеринариялық қызметінің
Шұбар а/о вет пункт меңгерушісі Шалдарбек
Жандаулет;
Ордабасы ауданы ветеринариялық қызметінің
Қараспан а/о вет пункт меңгерушісі Иманов
Ғалымжан;
Ордабасы ауданы ветеринариялық қызметінің
Шұбарсу а/о вет пункт меңгерушісі Исаев Бақыт;
Ордабасы ауданы ветеринариялық қызметінің
Бадам а/о вет пункт меңгерушісі Мұсабай
Асылхан;
Ордабасы ауданы ветеринариялық қызметінің
Бөржар а/о вет пункт меңгерушісі Сайланов Бекен;
Ордабасы ауданы ветеринариялық қызметінің
Қажымұқан а/о вет пункт меңгерушісі Аязбай
Сәкен;
Ордабасы ауданы ветеринариялық қызметінің
Төрткүл а/о вет пункт меңгерушісі Қабылбек
Нұрлан;
Ордабасы ауданы ветеринариялық қызметінің
Қарақұм а/о вет пункт меңгерушісі Қабылбеков
Ерғали;
Ордабасы ауданы ветеринариялық қызметінің
Бөген а/о вет пункт меңгерушісі Шажилдаев
Пернебай;
Ордабасы ауданы ветеринариялық қызметінің
Жеңіс а/о вет пункт меңгерушісі Құлмахан
Абылайхан;
Ордабасы ауданы ветеринариялық қызметінің
Шұбар а/о вет пункт меңгерушісі Шалдарбек
Жандаулет;
Ордабасы ауданы ветеринариялық қызметінің
Қараспан а/о вет пункт меңгерушісі Иманов
Ғалымжан;
Ордабасы ауданы ветеринариялық қызметінің

Тоқсансай е/м
Келешек -1

87052278393

Қараспан е/м
Бимырза-69

87776131907

Массив Энергетик
пилот 186 участок
Ақбұлақ е/м
Батырханов-37
Ұлыжар е/м
Сай көшесі-5
Темірлан е/м
Қ.Сәтбаев -62

87716985984

87778018925

87053680464
87713864696

Төрткүл е/м
Ө. Өмірбайұлы-5

87787061463

Төрткүл е/м
Ө. Өмірбайұлы-5

87024046877

Бөген е/м
М.Әуезов -5/1

87713878847

Жеңіс е/м
Ө.Жәнібеков-21

87776325461

Тоқсансай е/м
Келешек көшесі-1

87052278393

Қараспан е/м
Бимырза көш-69

87776131907

Энергетик пилот

87716985984

Шұбарсу а/о вет пункт меңгерушісі Исаев Бақыт;
Ордабасы ауданы ветеринариялық қызметінің
Бадам а/о вет пункт меңгерушісі Мұсабай
Асылхан;
Ордабасы ауданы ветеринариялық қызметінің
Бөржар а/о вет пункт меңгерушісі Сайланов Бекен;

массиві
186 участок
Ақбұлақ е/м
Батырханов-37

Тулешов Максат Даулетбекович, аудандық дене
шынықтыру және спорт бөлімінің бас маман;

Темірлан ауылы,
Қажымұқан көшесі,
№219

Ұлыжар е/м
Сай көшесі-5
Ордабасы аудандық «Дене шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесі
85

2-разрядты спортшы, 3-разрядты спортшы,
1-жасөспірімдік разрядты спортшы, 2жасөспірімдік разрядты спортшы, 3жасөспірімдік разрядты спортшы спорттық
разрядтарын және біліктiлiгi жоғары
деңгейдегi екiншi санатты жаттықтырушы,
біліктiлiгi орта деңгейдегi екiншi санатты
жаттықтырушы, біліктiлiгi жоғары
деңгейдегi екiншi санатты әдiскер,
біліктiлiгi орта деңгейдегi екiншi санатты
әдiскер, біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi
санатты нұсқаушы-спортшы, спорт төрешiсi
біліктілік санаттарын беру

Избасаров Шингиз Даниярович
аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімінің
бас маман

87778018925

87053680464

8-725-30-2-12-81;
8-725-30-2-12-92,

Ордабасы аудандық «Сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесі
86

87

88

Тіреу және қоршау конструкцияларын,
инженерлік жүйелер мен жабдықтарды
өзгертпей, қолданыстағы ғимараттардағы
үй-жайларды (жекелеген бөліктерін)
реконструкциялауға (қайта жоспарлауға,
қайта жабдықтауға) шешім беру
Эскизді (эскиздік жобаны) келісуден өткізу

Вакант;

Темірлан ауылы,
Қажымұқан-168

8-725-30-2-10-18;

Вакант;
Туреев Қазыбек Мухтарулы, сәулет және қала
құрылысы бөлімінің бас маманы;

Темірлан ауылы,
Қажымұқан-168

8-725-30-2-10-18;

Қазақстан Республикасының аумағында
жылжымайтын мүлік объектілерінің
мекенжайын айқындау бойынша анықтама
беру.

Туреев Қазыбек Мухтарулы, сәулет және қала
құрылысы бөлімінің бас маманы;
Вакант;

Темірлан ауылы,
Қажымұқан-168

8-725-30-2-10-18;

Туреев Қазыбек Мухтарулы, сәулет және қала
құрылысы бөлімінің бас маманы;

Құрылыс және реконструкция (қайта
Туреев Қазыбек Мухтарулы, сәулет және қала
Темірлан ауылы,
8-725-30-2-10-18;
жоспарлау, қайта жабдықтау) жобаларын
құрылысы бөлімінің бас маманы;
Қажымұқан-168
әзірлеу кезінде бастапқы материалдарды
Вакант;
ұсыну
Ордабасы аудандық «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік
мекемесі
90 Мемлекеттік кәсіпорынның не мемлекеттік
Қиянбеков Ерсұлтан Жылқыайдарұлы,
мекеменің тұрғын үй қорынан тұрғын үйге
аудандық ТҮКШЖК бөлімі тұрғын үй және
мұқтаж азаматтарға тұрақты пайдалануында автомобиль жолдары секторының бас маманы;
Темірлан ауылы,
коммуналдық тұрғын үй қорынан берілген
Ибраймова Ақерке Нұржігітқызы,
8-725-30-2-13-06;
Қажымұқан көшесі,
тұрғын үйдің немесе жергілікті атқарушы
аудандық ТҮКШЖК бөлімі тұрғын үй және
№168
орган жеке тұрғын үй қорынан жалдаған
автомобиль жолдары секторының бас маманы;
тұрғын үйдің болуы (болмауы) туралы
анықтама беру
91
Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйге Қиянбеков Ерсұлтан Жылқыайдарұлы,
немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті
аудандық ТҮКШЖК бөлімі тұрғын үй және
атқарушы орган жалдаған тұрғын үйге
автомобиль жолдары секторының бас маманы;
Темірлан ауылы,
8-725-30-2-13-06;
мұқтаж азаматтарды есепке алу және кезекке Ибраймова Ақерке Нұржігітқызы,
Қажымұқан көшесі,
қою, сондай-ақ жергілікті атқарушы
аудандық ТҮКШЖК бөлімі тұрғын үй және
№168
органдардың тұрғын үй беру туралы шешім автомобиль жолдары секторының бас маманы;
қабылдауы
92 Мемлекеттiк тұрғын үй қорынан берілетін
Қиянбеков Ерсұлтан Жылқыайдарұлы,
тұрғын үйлерді жекешелендiру
аудандық ТҮКШЖК бөлімі тұрғын үй және
Темірлан ауылы,
автомобиль жолдары секторының бас маманы;
8-725-30-2-13-06;
Қажымұқан көшесі,
Ибраймова Ақерке Нұржігітқызы,
№168
аудандық ТҮКШЖК бөлімі тұрғын үй және
автомобиль жолдары секторының бас маманы;
89

93

94

Жалғыз тұрғын үйі авариялық деп танылған
азаматтарға анықтама беру

Энергия өндіруші және энергия беруші
ұйымдарға күзгі-қысқы кезеңдегі жұмысқа
әзірлік паспортын беру

Қиянбеков Ерсұлтан Жылқыайдарұлы,
аудандық ТҮКШЖК бөлімі тұрғын үй және
автомобиль жолдары секторының бас маманы;
Ибраймова Ақерке Нұржігітқызы,
аудандық ТҮКШЖК бөлімі тұрғын үй және
автомобиль жолдары секторының бас маманы;
Балабиев Асқар Алмасханович
аудандық ТҮКШЖК бөлімі ауыз су және
энергетика секторының меңгерушісі
Сакенов Қуаныш Аширбайұлы

Темірлан ауылы,
Қажымұқан көшесі,
№168
Темірлан ауылы,
Қажымұқан көшесі,
№168

8-725-30-2-13-06;

8-725-30-2-13-06;

95

110 кВ және одан төмен, 220 кВ және одан
жоғары объектілер үшін қайталама
(шунтталатын) электр беру желілері мен
шағын станцияларды салудың техникалық
орындылығы туралы қорытынды беру

96

Облыстық және аудандық маңызы бар
жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль
жолдарына бөлінген белдеуде, жарнаманы
тұрақты орналастыру объектілерінде
сыртқы (көрнекі) жарнама орналастыруға
рұқсат беру
Ауданаралық (қалааралық облысішілік),
ауданішілік, қалалық (ауылдық) және қала
маңындағы қатынастарда әлеуметтік мәні
бар қатынастар бойынша автомобильмен
жолаушылар тасымалын жүзеге асырумен
байланысты тасымалдаушылардың
залалдарын субсидиялау

97

98

Жер учаскесінің нысаналы мақсатын
өзгертуге шешім беру

аудандық ТҮКШЖК бөлімі ауыз су және
энергетика секторының бас маманы
Балабиев Асқар Алмасханович
аудандық ТҮКШЖК бөлімі ауыз су және
энергетика секторының меңгерушісі
Сакенов Қуаныш Аширбайұлы
аудандық ТҮКШЖК бөлімі ауыз су және
энергетика секторының бас маманы
Қиянбеков Ерсұлтан Жылқыайдарұлы,
аудандық ТҮКШЖК бөлімі тұрғын үй және
автомобиль жолдары секторының бас маманы;
Ибраймова Ақерке Нұржігітқызы,
аудандық ТҮКШЖК бөлімі тұрғын үй және
автомобиль жолдары секторының бас маманы;
Оспанқұл Ғалымжан Асқарұлы,
аудандық ТҮКШЖК бөлімі тұрғын үй және
автомобиль жолдары секторының меңгерушісі;
Вакант;

Темірлан ауылы,
Қажымұқан көшесі,
№168

Темірлан ауылы,
Қажымұқан көшесі,
№168

8-725-30-2-13-06;

8-725-30-2-13-06;

8-725-30-2-13-06;
Темірлан ауылы,
Қажымұқан көшесі,
№168

Ауыл округі әкімі аппараттары
Бадам а/о әкімі аппаратының бас маман-іс
басқарушысы Ордабекова Айгерим Абдразаковна,
Бөген а/о әкімі аппаратының бас маман-іс
басқарушы Қоңырбай Ермек Көшербайұлы,
бас маман заңгер Мусаев Нурбакыт
Бекбергенович;
Бөржар а/о әкімі аппаратының бас маман-іс
басқарушы Курманалиев Самгат Бакытович,
бас маман заңгер Курымбеков Ербулан
Рахматуллаевич;
Жеңіс а/о әкімі аппаратының жер инспекторы
Н.Бекболатов
Іс-басқарушы-С.Сарыбас;
Қажымұқан а/о әкімі аппаратының бас маман-іс
басқарушы Кенжеев Сержан Орынбасарұлы,

Бадам ауылы,
Шопақұлы-1а
Бөген ауылы,
Кенжебаев көш. №1

8-725-30-46-1-09;

8-725-30-43-5-09;

Ұялыжар ауылы,
Төле би көшесі, №2

8-725-30-41-0-53;

Жеңіс ауылы,
С.Қожанов көшесі,
№14
Темірлан ауылы,
Т.Әубәкіров көшесі,

8-725-30-71-0-51;

8-725-30- 2-15-49;

99

Жер учаскесін алу үшін кезекке қою

бас маман заңгер Мадибеков Шадияр Оспанович;
Қараспан а/о әкімі аппаратының бас маман-іс
басқарушы Әзімбай Ерғали Серікұлы,
бас маман заңгер Нуржанов Бегман Бауыржанович;
Қарақұм а/о әкімі аппаратының бас маман-жер
инспекторы Еркінбек Құралбек Тұрарбекұлы,
бас маман- іс басқарушы Бекбауов Асқар
Ауесбекұлы;
Төрткөл а/о әкімі аппаратының бас маман-жер
инспекторы Құдияров Нұрлан Алтынбекұлы,
бас маман-ӘЕС инспекторы Бақберген Марат
Орманұлы;
бас маман заңгер Нияз Ербол Тлепұлы;
Шұбар а/о әкімі аппаратының бас маман заңгері
Аскарбаев Сакен,
Бас маман-іс басқарушы Рысбаев Аманкелді;
Шұбарсу а/о әкімі аппаратының бас маман-іс
басқарушысы Тастемиров Серик,
бас маман- заңгері Адырбеков Алсейт;
Бадам а/о әкімі аппаратының бас маман-іс
басқарушысы Ордабекова Айгерим Абдразаковна,
бас маман заңгер Нияз Ербол Тлепұлы;
Бөген а/о әкімі аппаратының бас маман-іс
басқарушы Қоңырбай Ермек Көшербайұлы,
бас маман заңгер Мусаев Нурбакыт
Бекбергенович;
Бөржар а/о әкімі аппаратының бас маман жер
инспекторы Әбдіқайым Шындәулет Әбдікерімұлы;
Бас маман статист Адай Төлеби Адайұлы;
Жеңіс а/о әкімі аппаратының іс-басқарушыС.Сарыбас;
жер инспекторы Н.Бекболатов;
Қажымұқан а/о әкімі аппаратының бас маман-іс
басқарушы Кенжеев Сержан Орынбасарұлы,
бас маман заңгер Мадибеков Шадияр Оспанович;
Қараспан а/о әкімі аппаратының бас маман-іс
басқарушы Әзімбай Ерғали Серікұлы,

№5
Қараспан ауылы,
Б.Шылмырзаев
көшесі, №12
Қарақұм ауылы,
Қ.Мұңайтпасов
көшесі, №19

8-725-30-45-2-72;

8-725-30-49-1-22;

Төрткөл ауылы,
8-725-30-42-4-41;
Д.Қонаев көшесі, №2

Шұбар ауылы,
Қ.Сағырбаев көшесі,
№5
Шұбарсу ауылы,
Қазыбек би көшесі,
№50
Бадам ауылы,
Шопақұлы көшесі,
№1а
Бөген ауылы,
Кенжебаев көшесі,
№1

8-725-30-43-2-41;

8-725-30-5-05-06;

8-725-30-46-1-09;

8-725-30-43-5-09;

Ұялыжар ауылы,
Төле би көшесі, №2

8-725-30-41-0-53;

Жеңіс ауылы,
С.Қожанов көшесі,
№14
Темірлан ауылы,
Т.Әубәкіров көшесі,
№5
Қараспан ауылы,
Б.Шылмырзаев

8-725-30-71-0-51;

8-725-30- 2-15-49;

8-725-30-45 2 72;

бас маман заңгер Нуржанов Бегман Бауыржанович;
Қарақұм а/о әкімі аппаратының бас маман- іс
басқарушы Бекбауов Асқар Ауесбекұлы;
бас маман-жер инспекторы Еркінбек Құралбек
Тұрарбекұлы;
Төрткөл а/о әкімі аппаратының бас маман-жер
инспекторы Құдияров Нұрлан Алтынбекұлы,
бас маман-ӘЕС инспекторы Бақберген Марат
Орманұлы;
Шұбар а/о әкімі аппаратының бас маман заңгері
Аскарбаев Сакен,
Бас маман-іс басқарушы Рысбаев Аманкелді;
Шұбарсу а/о әкімі аппаратының бас маман -жер
инспекторы Алдияров Мухтар;
бас маман-инфрақұрылым Рапбеков Болат;
100 Елді мекендер шегінде объектілер салу үшін Бадам а/о әкімі аппаратының бас маман-іс
жер учаскелерін беру
басқарушысы Ордабекова Айгерим Абдразаковна,
бас маман заңгер Нияз Ербол Тлепұлы;
Бөген а/о әкімі аппаратының бас маман-іс
басқарушы Қоңырбай Ермек Көшербайұлы,
бас маман заңгер Мусаев Нурбакыт
Бекбергенович;
Бөржар а/о әкімі аппаратының бас маман-іс
басқарушы Курманалиев Самгат Бакытович,
бас маман заңгер Курымбеков Ербулан
Рахматуллаевич;
Жеңіс а/о әкімі аппаратының жер инспекторы
Н.Бекболатов
Іс-басқарушы-С.Сарыбас;
Қажымұқан а/о әкімі аппаратының бас маман-іс
басқарушы Кенжеев Сержан Орынбасарұлы,
бас маман заңгер Мадибеков Шадияр Оспанович;
Қараспан а/о әкімі аппаратының бас маман-іс
басқарушы Әзімбай Ерғали Серікұлы,
бас маман заңгер Нуржанов Бегман Бауыржанович;
Қарақұм а/о әкімі аппаратының бас маман-жер
инспекторы Еркінбек Құралбек Тұрарбекұлы,

көшесі, №12
Қарақұм ауылы,
Қ.Мұңайтпасов
көшесі, №19

8-725-30-49-1-22;

Төрткөл ауылы,
8-725-30-42-4-41;
Д.Қонаев көшесі, №2
Шұбар ауылы,
Қ.Сағырбаев көшесі,
№5
Шұбарсу ауылы,
Қазыбек би көшесі,
№50
Бадам ауылы,
Шопақұлы
көшесі,№1а
Бөген ауылы,
Кенжебаев көшесі,
№1

8-725-30-43-2-41;
8-725-30- 5-05-06;

8-725-30-46-1-09;

8-725-30-43-5-09;

Ұялыжар ауылы,
Төле би көшесі, №2

8-725-30- 41-0-15
8-725-30-41-0-53;

Жеңіс ауылы,
С.Қожанов көшесі,
№14
Темірлан ауылы,
Т.Әубәкіров көшесі,
№5
Қараспан ауылы,
Б.Шылмырзаев
көшесі, №12
Қарақұм ауылы,
Қ.Мұңайтпасов

8-725-30-71-0-51;

8-725-30- 2-15-49;

8-725-30-45-2-72;

8-725-30-49-1-22;

101 Сауда-саттықты (конкурстарды,
аукциондарды) өткізуді талап етпейтін
мемлекет меншігіндегі жер учаскелеріне
құқықтарды алу

бас маман- іс басқарушы Бекбауов Асқар
Ауесбекұлы;
Төрткөл а/о әкімі аппаратының бас маман-жер
инспекторы Құдияров Нұрлан Алтынбекұлы,
бас маман-ӘЕС инспекторы Бақберген Марат
Орманұлы;
Шұбар а/о әкімі аппаратының бас маман заңгері
Аскарбаев Сакен,
Бас маман-іс басқарушы Рысбаев Аманкелді
Шұбарсу а/о әкімі аппаратының бас маман-іс
басқарушысы Тастемиров Серик,
бас маман- заңгері Адырбеков Алсейт;
Бадам а/о әкімі аппаратының бас маман-іс
басқарушысы Ордабекова Айгерим Абдразаковна,
бас маман заңгер Нияз Ербол Тлепұлы;
Бөген а/о әкімі аппаратының бас маман-іс
басқарушы Қоңырбай Ермек Көшербайұлы,
бас маман заңгер Мусаев Нурбакыт
Бекбергенович;
Бөржар а/о әкімі аппаратының бас маман-іс
басқарушы Курманалиев Самгат Бакытович,
бас маман заңгер Курымбеков Ербулан
Рахматуллаевич;
Жеңіс а/о әкімі аппаратының жер инспекторы
Н.Бекболатов
Іс-басқарушы-С.Сарыбас;
Қажымұқан а/о әкімі аппаратының бас маман-іс
басқарушы Кенжеев Сержан Орынбасарұлы,
бас маман заңгер Мадибеков Шадияр Оспанович;
Қараспан а/о әкімі аппаратының бас маман-іс
басқарушы Әзімбай Ерғали Серікұлы,
бас маман заңгер Нуржанов Бегман Бауыржанович;
Қарақұм а/о әкімі аппаратының бас маман-жер
инспекторы Еркінбек Құралбек Тұрарбекұлы,
бас маман- іс басқарушы Бекбауов Асқар
Ауесбекұлы;
Төрткөл а/о әкімі аппаратының бас маман-жер

көшесі, №19
8-725-30-42-4-41;
Төрткөл ауылы,
Д.Қонаев көшесі, №2
Шұбар ауылы,
Қ.Сағырбаев көшесі,
№5
Шұбарсу ауылы,
Қазыбек би көшесі,
№50
Бадам ауылы,
Шопақұлы
көшесі,№1а
Бөген ауылы,
Кенжебаев көшесі,
№1

8-725-30-43-2-41;

Ұялыжар ауылы,
Төле би көшесі, №2

8-725-30- 41-0-15
8-725-30-41-0-53;

Жеңіс ауылы,
С.Қожанов көшесі,
№14
Темірлан ауылы,
Т.Әубәкіров көшесі,
№5
Қараспан ауылы,
Б.Шылмырзаев
көшесі, №12
Қарақұм ауылы,
Қ.Мұңайтпасов
көшесі, №19

8-725-30-71-0-51;

Төрткөл ауылы,

8-725-30-5-05-06;

8-725-30- 46-1-09;

8-725-30-43-5-09;

8-725-30- 2-15-49;

8-725-30-45-2-72;

8-725-30-49-1-22;

8-725-30-42-4-41;

102 Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде
тұратын балаларды жалпы білім беру
ұйымдарына және кейін үйлеріне тегін
тасымалдауды ұсыну

инспекторы Құдияров Нұрлан Алтынбекұлы,
Бақберген Марат Орманұлы бас маман-ӘЕС
инспекторы;
Шұбар а/о әкімі аппаратының бас маман заңгері
Аскарбаев Сакен,
Бас маман-іс басқарушы Рысбаев Аманкелді;
Шұбарсу а/о әкімі аппаратының бас маман-іс
басқарушысы Тастемиров Серик,
бас маман- заңгері Адырбеков Алсейт;
Бадам а/о әкімінің орынбасары Ахинов Бакитбек
Абишович, бас маман-іс басқарушы Ордабекова
Айгерим Абдразаковна;
Бөген а/о әкімі аппаратының бас маман-іс
басқарушы Қоңырбай Ермек Көшербайұлы,
бас маман заңгер Мусаев Нурбакыт Бекбергенович;
Бөржар а/о әкімінің орынбасары
Сыйқымбай Бақыт Тұрсынбайұлы,
бас маман-іс басқарушы Курманалиев Самгат
Бакытович;
Жеңіс а/о әкімі аппаратының әскери есеп топ стол
инспекторы Ж.Ержан,
жер инспекторы- Н.Бекболатов;
Қажымұқан а/о әкімі аппаратының бас маман-іс
басқарушы Кенжеев Сержан Орынбасарұлы,
бас маман заңгер Мадибеков Шадияр Оспанович;
Қараспан а/о әкімі аппаратының бас маман іс
басқарушы Әзімбай Ерғали Серікұлы,
бас маман есепші Қалмырза Тілеуберген
Қарабайұлы;
Қарақұм а/о әкімі аппаратының әскери есеп топ
стол инспекторы Қалымбетов Керім
Нұралыханович,
бас маман- іс басқарушы Бекбауов Асқар
Ауесбекұлы;
Төрткөл ауыл округі әкімінің орынбасары
Төребек Оразбек Дүйсенбайұлы,
Төрткөл а/о әкімі аппаратының бас маман-іс

Д.Қонаев көшесі, №2
Шұбар ауылы,
Қ.Сағырбаев көшесі,
№5
Шұбарсу ауылы,
Қазыбек би көшесі,
№50
Бадам ауылы,
Шопақұлы
көшесі,№1а
Бөген ауылы,
Кенжебаев көшесі,
№1
Ұялыжар ауылы,
Төле би көшесі, №2

8-725-30-43-2-41;

Жеңіс ауылы,
С.Қожанов көшесі,
№14
Темірлан ауылы,
Т.Әубәкіров көшесі,
№5
Қараспан ауылы,
Б.Шылмырзаев
көшесі, №12

8-725-30-71-0-51;

Қарақұм ауылы,
Қ.Мұңайтпасов
көшесі, №19

8-725-30-49-1-22;

8-725-30-5-05-06;

8-725-30- 46-1-76
8-725-30-46-1-09;
8-725-30-43-5-09;

8-725-30-41-0-53
8-725-30-41-0-15;

8-725-30-2-15-49;

8-725-30-45 2 72;

8-725-30-42-4-41;
Төрткөл ауылы,
Д.Қонаев көшесі, №2

басқарушысы Сапаров Нурлан Несипбаевич;
Шұбар а/о әкімінің орынбасары
Каржауов Марат,
бас маман жер инспекторы М.Дауренбек;
Шұбарсу а/о әкімі аппаратының бас маман – заңгері
Адырбеков Алсейт,
бас маман- есепші Турисбеков Есен;

Шұбар ауылы,
Қ.Сағырбаев көшесі,
№5
Шұбарсу ауылы,
Қазыбек би көшесі,
№50

8-725-30-43-2-41;

8-725-30-5-05-06;

