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Қарақалпақстан Республикасынан Ташкент қаласы ҳәм Ташкент, Самарқанд,  

Жиззақ, Қашқадәрья ўалаятларындағы балаларды саўаландырыў ҳәм дем 

алдырыў орайларына кем тәмийинленген ҳәм көп балалы шаңарақлардың 

балаларының ҳүжжетлерин таярлаў ҳәм оларды  жибериў   

ТӘРТИБИ 

  

1. Қарақалпақстан Республикасынан Ташкент қаласы ҳәм Ташкент, 

Самарқанд,  Жиззақ, Қашқадәрья ўалаятларындағы балаларды саўаландырыў ҳәм дем 

алдырыў орайларына балаларды жиберилиўин шөлкемлестириў Қарақалпақстан 

Республикасы халық билимлендириў министрлиги, «Мәҳәлле» қайырқомлық 

Қорының Қарақалпақстан Республикасы бөлими тәрепинен әмелге асырылады. 

Бөлистириў жобасына муўапық, районлық ХБМЖМТҲШБ ҳәм «Мәҳәлле» қоры 

арқалы кем тәмийинленген ҳәм көп балалы шаңарақлардың балалары таңланады.  

2. Қарақалпақстан Республикасынан тысқарыдағы балалар орайларына 

жолламалар  Қарақалпақстан Республикасы халық билимлендириў министрлиги 

ҳәм оның район (қала)лардағы бөлимлери тәрепинен бериледи. 

3. Балаларды таңлаў, жолламалар менен тәмийинлеў, олардың 

ҳүжжетлерин топлаў ҳәм дизимин таярлаў, тастыйықлаў, районлық (қалалық) 

ХБМЖМТҲШБ  ҳәм «Мәҳәлле» қайырқомлық қоры менен биргеликте таярланады. 

4. Мәкан, аўыл пуқаралар жыйынлары тәрепинен балалар орайларына 

баратуғын балалардың кем тәмийинленген, көп балалы шаңарақтан екенлиги 

тастыйықланып, мағлыўматнама берилиўи керек. 

5. Районлық (қалалық) ХБМЖМТҲШБ  ҳәм «Мәҳәлле» қайырқомлық қоры 

болса өз гезегинде белгиленген балалар саны, балалар орайларын жөнеп кететуғын 

күнине қарап, жолламаларды толтырыў ҳәм балалар топарларының дизимин 

қәлиплестириў, 10 дана етип көбейтиў, район (қала) ҳәкимияты, «Мәҳәлле» қоры, 

районлық ХБМЖМТҲШБ басшылығының имзасы ҳәм мөри менен тастыйықлатып, 

жөнеп кетиўден 3 күн бурын Өзбекистан кәсиплик аўқамларының Қарақалпақстан 

кәсиплик аўқамлары шөлкемлери бирлеспеси Кеңесине жеткериў керек. 

6. Балалар орайларына жоллама менен тәмийинленген баланың ата-анасы 

баласы ушын төмендеги ҳүжжетлерди таярлаўы керек: 

1. Баланың туўылғанлығы ҳаққындағы гуўалығының нусқасы (метрика 

ксерокопиясы); 

2. Баланың жасап турған жериндеги аймақлық поликлиникадан ден-

саўлығы ҳаққында мағлыўматнама; 

3. Районлық (қала) МСЭБОдан мағлыўматнама (Бул мағлыўматнама 

орайға жөнеп кетпестен 3 күн бурын алыныўы керек); 

4. Кем тәмийинленген ямаса көп балалы шаңарақ перзенти екенлиги 

ҳаққында  мәкан, аўыл пуқаралар жыйының мағлыўматнамасы. 

6.   Балалар дем алыс орайларына тек 7 жастан 14 жасқа шекемги жас 

өспиримлер жөнетиледи. Балалар жөнеп баратырған күни, я болмаса оннан бурын,  

ямаса орайда болып атырған дәўирде 14 жасқа толған ҳәм толатуғын балалар қабыл 

етилмейди. 

7. Жоллама алған баланың орнына, ямаса дизимге киргизилген баланың 

орнына басқа баланы жибериў, бир жоллама менен еки баланы жибериў, 

ҳүжжетлери шала толтырылған (яғный жиберип атырған мәкеме, шөлкем 

басшыларының имзалары қойылмаған болса, мөрлери басылмаған болса) 

балаларды жибериў қатаң қадаған етиледи. 

8. Балалар топарларының тәрбияшылары районлық  ХБМЖМТҲШБ 

тәрепинен таңланады. Балалар топарына басшылық етиўге таңланған тәрбияшылар 
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тийисли қәнигелигин асырыў, қайта таярлаў курсларынан өткен болыўы тийис ҳәм 

олар жөнеп кетиўден 5 күн алдын толық ҳүжжетлери менен Өзбекистан кәсиплик 

аўқамларының Қарақалпақстан кәсиплик аўқамлары шөлкемлери бирлеспеси 

Кеңесинен сәўбеттен өтеди. 

9.  Балалар орайларына жөнеп кететуғын күни белгиленген районлар, сол 

аймақлардағы жақын жердеги темир жол вокзалына (Нөкис, Қоңырат, Төрткүл), 

поезд жөнеп кетпестен 2 саат бурын жыйналыўы керек. Район ҳәкимиятлары 

балалар дем алыў орайларына жөнеп баратырған балаларды белгиленген темир жол 

вокзалына өз ўақтында жетип келиўи ушын транспорт пенен тәмийинлеўи шәрт.  

10. Балалардың жөнетилетуғын ўақты, районлардан жиберилетуғын 

балалар саны ҳәм баратуғын орайлары алдын ала Өзбекистан кәсиплик 

аўқамларының Қарақалпақстан кәсиплик аўқамлары шөлкемлери бирлеспеси 

Кеңеси тәрепинен хабардар етиледи. 

11. Балалар арнаўлы транспортта ишки ислер ҳәм жол ҳәрекети 

қәўипсизлиги хызметкерлериниң бақлаўында, сондай-ақ район ҳәкимияты 

тәрепинен бекитилген жуўаплы хызметкерлердиң гүзетиўинде белгиленген 

орынларға жетип келиўлери тийис. 

12.   Белгиленген темир жол вокзалларында оларды районларға 

бириктирилген Өзбекистан кәсиплик аўқамлары Федерациясы Қарақалпақстан 

кәсиплик аўқамлары шөлкемлери бирлеспеси Кеңеси  ҳәм тараў кәсиплик 

аўқамларының хызметкерлери күтип алады ҳәм олардың түўеллигин барлайды. 

Топар толық болғаннан кейин оларды темир жол вокзалының перронына өткереди 

ҳәм поезд жөнетилип атырғанда вагонларға жайластырыўға жуўапкер болады. 

13.  Ҳәр бир районда районлық  ХБМЖМТҲШБ ҳәм “Мәҳәлле” қоры 

хызметкерлери топарларды жөнетиўде жеке жуўапкер болады. Жөнетиў орнына 

топар менен бирге келеди ҳәм балалар жөнеп кеткенше қасында болады. Районлық 

кәсиплик аўқамларының тараўлық районлық кеңеслериниң баслықлары олар менен 

биргеликте жумыс алып барады. 

14.  Балаларда белгиленген орынға шекем гүзетип барыў ушын 

Өзбекистан кәсиплик аўқамлары Федерациясы Қарақалпақстан кәсиплик 

аўқамлары шөлкемлери бирлеспеси Кеңеси хызметкерлери, ишки ислер ҳәм 

медицина хызметкерлери бекитиледи. 

  

Еслетпе: Егер тәрбияшылар өзлери менен балалар орайларына барыў ушын 

өзиниң балаларында ертип алып шыққан болса, жөнетиў алдынан топардан алып 

тасланады ҳәм орнына басқа тәрбияшы таярланады. 

 


