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Ұлтына 
қызмет ету – 

білімнен емес, 
мінезден!

Әлихан Бөкейхан

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ЖОЛДАУЫ
Құрметті отандастар!
Құрметті депутаттар, үкімет мүшелері!
Баршаңызды жаңа парламенттік маусымның 

басталуымен құттықтаймын!
Біз еліміздің жаңа тарихындағы маңызды 

белеске жақындап келеміз.
Отыз жылға жуық уақыт бұрын халқымыз 

өзінің Тəуелсіздігін жариялап, бабаларымыздың 
ғасырлар бойы аңсаған арманын орындады.

Осы уақыт ішінде Қазақстанның Тұңғыш 
Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Əбішұлы 
Назарбаевтың басшылығымен еліміз əлемдегі 
беделді əрі орнықты мемлекетке айналды.

Баянды бірлігіміздің арқасында 
тəуелсіздігімізді нығайтып, халқымыздың 
жағдайын жақсартуға жол аштық.

Бұл жасампаздық пен ілгерілеу, бейбітшілік 
пен келісім кезеңі болды.

Еліміздің даму жолын бүкіл əлем мойындап, 
қазақстандық, яғни Назарбаев моделі деп 
атады.

Қазір бізге Тəуелсіздіктің жетістіктерін 
еселеп, елімізді дамудың жаңа сапалы кезеңіне 
шығару мүмкіндігі беріліп отыр.

Біз бұған Елбасы саясатының сабақтастығын 
сақтап, жүйелі реформалар жүргізу арқылы қол 
жеткізе аламыз.

Өздеріңізге белгілі, осының бəрі менің 
сайлау алдындағы бағдарламамның негізі 
болды.

Қазір мемлекеттік органдар оны жүзеге 
асыру үшін тиісті жұмыстар жүргізуде.

Мен халыққа берген уəделерімді міндетті 
түрде орындаймын.

В нашей работе следует исходить из 
необходимости полной реализации Пяти 
институциональных реформ и Плана Нации, 

разработанных Елбасы. Следует возобновить 
работу созданной им Национальной комиссии 
по модернизации.

Далее хотел бы высказать свои соображения 
по реализации наших общих задач, в частности, 
моей предвыборной платформы.

 І. СОВРЕМЕННОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ 
ГОСУДАРСТВО

Обещанная мной политическая 
трансформация будет постепенно и неуклонно 
осуществляться с учетом интересов нашего 
государства и народа.

Мировой опыт свидетельствует о том, 
что взрывная, бессистемная 
политическая либерализация 
приводит к дестабилизации 
внутриполитической ситуации и 
даже к потере государственности.

Мировой опыт свидетельствует о том, 
что взрывная, бессистемная 
политическая либерализация 
приводит к дестабилизации 
внутриполитической ситуации и 
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МЕКТЕБІ ЖАРҚЫННЫҢ МАҢДАЙЫ АШЫҚ

Меруерт ДҮЙСЕНҒАЛИЕВА,
«Талғар».

Жалпы сметалық құны – 1 млрд. 594 
миллион. Заман талабына сай салынған 
ғимаратта оқу пəндері бойынша зертханалық 
жұмыстарға арналған тəжірибелік-
эксперименталдық биологиялық жəне 

білікті де білімді шəкірті көтереді. 
Салтанатты шарада сөз алған аймақ 

басшысының орынбасары Д.Қыдырбек-
ұлы да ұстаз деген ұлы тұлғаның өлшеусіз 
еңбегін алға тартып, ғалым да, шахтер да 
бас иетін мамандық иелерін, ата-аналарды, 
ауыл тұрғындарын мерекелерімен құттықтап, 
Мемлекет басшысының тапсырмасына 
сəйкес жергілікті жерде іске асырылып 
жатқан əлеуметтік мəселелерге тоқталып 
өтті. Жаңа мектептен білікті де білімді 
мамандар өсіп шығуына тілектестігін 
білдірді. Келесі кезекте сөз алған мектептің 
құрылысын жүргізген мердігер компания 
«Фирма Еламан» ЖШС-нің бас инженері 
Асылбек Омарханов та балаларға жарқын 
болашақ тілеп, мектеп кілтін директор Бақыт 
Елшібаеваға салтанатты жағдайда тапсырды. 
Өз кезегінде сөз алған мектеп басшысы 
осындай əсем де заманауи үлгідегі ғимаратты 
салуға еңбек сіңірген компания өкілінің 
иығына шапан жапты. Дəстүрге сай алғашқы 
қоңырау соғылып, мектеп оқушыларының 
сазды бағдарламасы көрсетілді. Ауыл 
ақсақалы Сапарғазы Сұлтанғазиннің ақ 
батасынан кейін лента қиылып, қонақтар 
мектеп ішін аралап шықты. 

Сондай-ақ, аталмыш топ білім күнінде 
№4 мектепке де бас сұқты. Күрделі жөндеу 
жұмысынан кейін іске кіріскен мектептің 
іші-сыртын аралап, жаңа оқу жылына 
дайындығын бағдарлаған Д.Қыдырбек-ұлы 
мектеп басшылығына кем-кетіктерді дереу 
толықтырып, сабақ кестесіне сай оқушыларды 
қабылдауға дайын болу қажеттігін ескертті.

географиялық кабинеттер, пəн бойынша 
мамандандырылған сыныптар, мəжіліс 
пен спорт залдары сынды оқу процесіне 
қажетті дүниелер қамтылған. Сабақ өтетін 
сыныптардың барлығы да қажетті құрал-
жабдықтармен жабдықталған. Мектептің 
ашылу салтанатына аудан əкімінің 
орынбасары Дəрменияр Қыдырбек-ұлы, 
«Nur Otan» партиясының аудандық партия 
филиалы төрағасының бірінші орынбасары 
Мейрамгүл Ермағанбетова, аудандық білім 
бөлімінің басшысы Қарлыға Садвакасова 
мен ата-аналар да қатысып, шəкірттермен 
жүздесіп, ізгі тілектерімен бөлісіп қайтты.

Жаңа оқу жылын 536 оқушымен ашқан 
№11 орта мектеп бірінші сыныпқа 69 
баланы қабылдапты. Олар үш қазақ, бір 
орыс сыныбына топтасқан. Бұған дейін ескі 
мектепте үш ауысымда білім алып келген ауыл 
балалары мен мұғалімдер еңселі ғимаратқа 
көшкендеріне дəн риза. 2007 жылдан бастап 
аталмыш мектепте еңбек етіп келе жатқан 
бастауыш сынып мұғалімі Ақбаян Кашкинова 
да жаһандық білім беру үрдісіне сай балалар 
үшін жасалып жатқан жағдайға ризашылығын 
білдірді. 

– Біздің бала кезімізде жан-жақты 
жабдықталған ғимарат та, оқулық та, мектеп 
жиһазы да тапшы болды. Бірақ жоқты жоқ 
демей, тек алға ұмтылып, жақсы оқып, 
қалаған маман иесі болуға асықтық. Ал қазіргі 
балалар бақытты. Тек соны саналарымен 
ұғынып, білім көрсеткішімен ғана алға оза 
алатынын жете түсіне алса нұр үстіне нұр 
болар еді. Меніңше, мұғалімнің мəртебесін 
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Поэтому мы будем осуществлять 
политические реформы без «забегания 
вперед», но последовательно, настойчиво 
и продуманно. Наш фундаментальный 
принцип: успешные экономические 
реформы уженевозможны без модернизации 
общественно-политической жизни страны.

«Сильный Президент – влиятельный 
Парламент – подотчетное Правительство». 
Это еще не свершившийся факт, а цель, к 
которой мы должны двигаться ускоренными 
темпами.

Эта формула политической системы 
является основой стабильности государства.

Наша общая задача – воплотить в жизнь 
концепцию «Слышащего государства», 
которое оперативно и эффективно реагирует 
на все конструктивные запросы граждан. 
Только путем постоянного диалогавласти 
и общества можно построить гармоничное 
государство, встроенное в контекст 
современной геополитики.

Поэтому необходимо поддерживать и 
укреплять гражданское общество, вовлекать 
его в обсуждение наиболее актуальных 
общегосударственных задач с целью их 
решения.

Именно для этого создан представительный 
по своему составу Национальный Совет 
общественного доверия, который будет 
работать по ротационному принципу. 

В ближайшее время всем нам предстоит 
осуществить следующие меры.

Первое. Продолжить процесс партийного 
строительства.

Партия «Nur Otan», благодаря нашему 
Лидеру и ее Председателю Нурсултану 
Абишевичу Назарбаеву, последовательно 
выполняет нелегкую и ответственную 
миссию ведущей политической силы страны.

Мы должны сотрудничать и с другими 
политическими партиями и движениями, 
проводящими конструктивную политику на 
благо общества.

Основные проблемы, волнующие наше 
общество, должны обсуждаться и находить 
своё решение именно в Парламенте и в рамках 
гражданского диалога, но не на улицах.

Депутаты могут и должны пользоваться 
своими законными правами, в том числе 
направляя запросы в Правительство по 
злободневным проблемам и требуя от него 
принятия конкретных мер.

В то же время отношения между 
законодательной и исполнительной властями 
должны быть взаимоуважительными, 
деловыми, без искусственной конфронтации.

Как Глава государства, вижу свою 
задачу в том, чтобы содействовать 
развитию многопартийности,политической 
конкуренции и плюрализма мнений в стране.

Это важно для стабильности политической 
системы в долгосрочной перспективе.

Предстоящие выборы в Мажилис 
Парламента и маслихаты должны 
способствовать дальнейшему развитию 
многопартийной системы в стране.

Второе. Эффективная обратная связь с 
населением.

Общественный диалог, открытость, 
оперативное реагирование на нужды 
людей являются главными приоритетами в 
деятельности государственных органов.

В Администрации Президента создан 
отдел, который будет следить за качеством 
рассмотрения госорганами обращений 
граждан, принимать по ним оперативные 
меры.

Зачастую люди вынуждены обращаться 
к Президенту вследствие «глухоты» и 
закрытости чиновников в центре и на местах. 

Неоднократные жалобы на 
несправедливость решений в какой-то сфере 
означают системные проблемы в конкретном 
госоргане или регионе. Теперь к этому 
следует относиться именно так, и принимать 
соответствующие решения. 

С целью повышения эффективности 
работы госслужащих нужно привлечь в их 
ряды подготовленные молодые кадры.

В то же время, начиная с 2020 года мы 
приступим к постепенному сокращению 
численностигосударственных служащих, 
а высвободившиеся средства направим на 
материальное стимулирование наиболее 
полезных работников.

К 2024 году количество госслужащих и 
работников нацкомпаний следует сократить 
на 25 процентов.

Третье. Совершенствование 

законодательства о митингах. 
Согласно Конституции наши граждане 

обладают правом свободного волеизъявления.
Если мирные акции не преследуют цель 

нарушения закона и покоя граждан, то нужно 
идти навстречу и в установленном законом 
порядке давать разрешения на их проведение, 
выделять для этого специальные места. 
Причем, не на окраинах городов.

Но любые призывы к неконституционным 
действиям, хулиганские акции будут 
пресекаться в рамках закона. 

Төртінші. Қоғамдық келісімді нығайту.
Əлеуметтік жəне этникалық топтар 

арасындағы келісім – бүкіл қоғамның 
бірлескен еңбегінің нəтижесі.

Осыған орай, саяси үрдістерді саралап, 
бірлігімізді нығайта түсу үшін нақты шаралар 
қабылдау керек.

Қазақ халқының мемлекет құраушы 
ұлт ретіндегі рөлін бекемдеп, этносаралық 
татулық пен дінаралық түсіністікті 
қалыптастыра беруіміз қажет.

Біздің ұстанымымыз: Ел бірлігі – оның 
əралуандығында!

Единство нации в ее многообразии!
Еліміздегі этникалық топтардың тілі мен 

мəдениетін дамытуға жағдай жасай береміз.
Қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі 

рөлі күшейіп, ұлтаралық қатынас тіліне 
айналатын кезеңі келеді деп есептеймін.

Бірақ мұндай дəрежеге жету үшін бəріміз 
даңғаза жасамай, жұмыла жұмыс жүргізуіміз 
керек.

Сондай-ақ, тіл үлкен саясаттың құралы 
екенін де ұмытпаған жөн.

Белсенді азаматтық қоғам құру үшін 
үкіметтік емес ұйымдардың беделін арттыру 
қажет деп санаймын.

Сондықтан, жақын арада Азаматтық 
қоғамды дамытудың 2025 жылға дейінгі 
тұжырымдамасын əзірлеп, қабылдауымыз 
керек.

Келер жылы аталып өтетін маңызды 
мерейтойлар мен елеулі оқиғаларға дайындық 
жұмыстары басталды.

Ендігі жылы бəріміз əл-Фарабидің 1150 
жылдық, Абай Құнанбайұлының 175 жылдық 
мерейтойларын атап өтеміз.

Мерейтой барысында ысырапшылдыққа 
жол бермей, ғұлама тұлғаларымыздың 
еңбектерін халық арасында дəріптеуіміз 
керек.

Сондай-ақ, ең маңызды мерекеге – 
Тəуелсіздіктің отыз жылдығына байланысты 
тиісті іс-шараларды іске асыруымыз қажет.

Ел өміріндегі осындай елеулі оқиғалар жас 
ұрпақты нағыз отаншылдыққа тəрбиелеуге 
жол ашады деп сенемін.

 
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И 

БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН.

Ключевым фактором усиления 
защиты прав граждан и их безопасности 
являются глубокие реформы судебной и 
правоохранительной систем.

Необходимо осуществить ряд серьезных 
мер по улучшению качества судебных 
решений.

Право судьи на вынесение решения, 
исходя из закона и внутренних убеждений, 
остается незыблемым. Однако следует 
провести тщательный анализ судебных 
решений, обеспечить единообразие судебной 
практики.

В публично-правовых спорах при 
обжаловании решений и действий органов 
власти граждане зачастую находятся в 
неравных условиях. Их возможности 
несоизмеримы с ресурсами госаппарата.

Поэтому необходимо внедрение 
административной юстиции, как 
особого механизма разрешения споров, 
нивелирующего эту разницу.

Впредь при разрешении споров суд будет 
вправе инициировать сбор дополнительных 
доказательств, ответственность за сбор 
которых, ляжет на государственный орган, а 
не на гражданина или бизнес.

Все противоречия и неясности 
законодательства должны трактоваться в 
пользу граждан.

Хотел бы также остановиться на 

следующем важном вопросе.
Мы отошли от чрезмерных репрессивных 

мер и жесткой карательной практики 
правосудия. Вместе с тем в стране все 
еще имеют место многочисленные тяжкие 
преступления.

Мы увлеклись гуманизацией 
законодательства, при этом упустив из виду 
основополагающие права граждан.

Нужно в срочном порядке ужесточить 
наказание за сексуальное насилие, 
педофилию, распространение наркотиков, 
торговлю людьми, бытовое насилие против 
женщин и другие тяжкие преступления 
против личности, особенно против детей. Это 
мое поручение Парламенту и Правительству.

Недавние трагические события вскрыли 
и проблему браконьерства, как опаснейшей 
формы организованной преступности.

Браконьеры экипированы, вооружены, 
чувствуют свою безнаказанность. Только в 
этом году от их рук погибли два инспектора 
по охране животного мира. 

Недавно была пресечена преступная 
деятельность банды браконьеров на озере 
Маркаколь в Восточно-Казахстанской 
области.

Это только единичные случаи, но 
браконьерство пустило глубокие корни, 
в том числе при попустительстве 
правоохранительных органов. Браконьеры 

безжалостно уничтожают природу – наше 
национальное богатство. 

Поручаю Правительству в течение 
двух месяцев принять безотлагательные 
меры по ужесточению соответствующего 
законодательства.

С повестки дня не сходит вопрос 
системной борьбы с коррупцией.

Необходимо восстановить 
антикоррупционную экспертизу проектов 
нормативных правовых актов центральных 
и местных органов с участием экспертов и 
общественности.

Следует законодательно и нормативно 
регламентировать ответственность первого 
руководителя ведомства, в котором 
произошло коррупционное преступление.

Надо также предусмотреть строгую 
ответственность сотрудников самих 
антикоррупционных органовза незаконные 
методы работы и провокационные действия. 
Им не должно быть места в следственной 
практике.

Принцип презумпции невиновности 
должен соблюдаться в полном объеме. 

Одной из самых актуальных задач остается 
полноценная реформа правоохранительной 
системы.

Образ полиции, как силового инструмента 
государства, будет постепенно уходить в 
прошлое, она станет органом по оказанию 
услуг гражданам для обеспечения их 
безопасности. 

На первом этапе необходимо до конца 
2020 года реорганизовать работу Комитета 
административной полиции. Это нужно 
сделать качественно и без кампанейщины.

Эффективность работы полицейских 
зависит от престижа самой полицейской 
службы.

На реформу МВД будет направлено 173 
млрд. тенге в течение трех следующих лет.

Эти средства пойдут на повышение 
заработной платы, аренду жилья, создание 
современных фронт-офисов полиции по 
принципу ЦОНов.

Особое внимание будет обращено на 
вопросы защиты граждан от природных 
явлений и техногенных аварий, которые, к 
сожалению, стали частым явлением не только 
в нашей стране, но и во всем мире.

В этой сфере должны работать 
профессиональные кадры.

Поручаю Правительству повысить оклады 
сотрудников гражданской защиты в рамках 
средств, выделяемых на реформу МВД, и 
направить на эти цели порядка 40 млрд. тенге.

Перед нами стоит задача формирования 
боеспособной армии на основе новой 
концепции.

События в Арыси показали, что в 
Вооруженных Силах накопились серьёзные 
проблемы.

Нужно, наконец, упорядочить все 
военные расходы, укрепить финансовую и 
общую дисциплину в армии. В то же время 
следует повышать престиж военной службы, 
материальное оснащение вооруженных сил.

Укомплектованная профессионально 
подготовленными, преданными Родине 
офицерскими кадрами и военнослужащими, 
наша армия должна быть готова к отражению 
угроз безопасности страны в новых 
геополитических реалиях.

 
III. ҚАРҚЫНДЫ ДАМЫҒАН ЖƏНЕ 

ИНКЛЮЗИВТІ ЭКОНОМИКА.
Қазақстан экономикасы жаһандық 

сипаттағы қиындықтарға қарамастан алға 
ілгерілеп келеді.

Жыл басынан бері оның өсімі орташа 
əлемдік көрсеткіштен жоғары болды.

Егер қажетті құрылымдық өзгерістерді 
жүзеге асырсақ, 2025 жылға қарай ішкі 
жалпы өнімнің жыл сайынғы тұрақты өсімін 
5 пайызға жəне одан да жоғары деңгейге 
жеткізуге болады.

Экономиканың дамуына тың серпін беру 
үшін Үкімет пен Президент Əкімшілігі 
отандық жəне шетелдік сарапшылардың 
барлық жұмыстарын мұқият саралауы қажет. 

Елбасы ұсынған 2050 жылға дейінгі ұзақ 
мерзімді даму стратегиясына жəне Ұлт 
Жоспарына сəйкес бірқатар құрылымдық 
міндеттерді іске асыруымыз керек.

Бірінші. Шикізатқа байланған 
менталитеттен бас тартып, экономиканы 
əртараптандыру.

«Білім экономикасы», еңбек өнімділігін 
арттыру, инновацияны дамыту, жасанды 

ТІЛ – ҮЛКЕН САЯСАТТЫҢ ҚҰРАЛЫ

Гүлнəр МАМЫРБАЕВА,
Алматы облысы «Тіл» оқу-əдістемелік орталығы Талғар аудандық 

филиалының əдіскер-оқытушысы:

ЖОЛДАУҒА ҚОЛДАУ

Еліміз егемендігін алып, туымызды 
тіктеген кезеңнен бері ұлттық 
мəдениетіміздің төңірегінде бірқатар 
маңызды мəселелердің көтерілгенін 
білеміз. Солардың ішіндегі күрмеуі 
жазылмай келе жатқан түйткілдің бірі - 
мемлекеттік тіл мəселесі екені белгілі. 
Десек те, бұған дейін мемлекет тарапынан 
осы бір олқылықты оңалту мақсатында 
бірқатар жұмыстар жасалғанын жəне 
нəтиже бергенін көрдік. Бірақ бұл 
дегеніміз – мемлекеттік тілге қатысты 
мəселелердің барлығы дерлік шешімін 
тапты деген сөз емес. 

Осыны ескерген Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан 
халқына Жолдауындағы мемлекеттік 
тілдің мəртебесіне тоқталғаны көңіл 
қуантады. Президент өз кезегінде 
қоғамдық келісімді нығайтудағы 
мемлекеттік тілдің атқарар рөлі маңызды екендігін қадап айтты. Жəне де Қазақ тілінің 
мемлекеттік тіл ретіндегі рөлі күшейіп, ұлтаралық қатынас тіліне айналатын кезеңнің 
келгендігін ескерткені, осы уақытқа дейінгі ел арасында жүрген жаңсақ пікірлерге қойған 
нүктесі болды. Тілді үлкен саясаттың құралы деген Президент сөзі, мемлекеттік тілдің 
маңызы мен мəнін ашып көрсетті деп ойлаймын.
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интеллекті жаһандық дамудың негізгі 
факторларына айналды.

Индустрияландырудың үшінші 
бесжылдығын жүргізу барысында бұрын 
жіберілген қателіктер мен олқылықтарды 
ескеруіміз керек.

Бұл мəселелер бойынша менің барлық 
тапсырмаларымды, ескертпелерімді Үкімет 
толық орындауға міндетті.

Еңбек өнімділігінің нақты өсімін кем 
дегенде 1,7 есеге арттыруымыз керек.

Елімізді өңірдегі көшбасшы ретінде 
танытып, Орталық Азиядағы беделімізді 
арттыру – стратегиялық міндет.

Бұл – Елбасы айқындаған саяси бағыт-
бағдарымыз.

Второе. Повышение отдачи от 
квазигосударственного сектора.

Наши государственные компании 
превратились в громоздкие конгломераты, 
международная конкурентоспособность 
которых вызывает сомнения.

В целях сокращения неоправданного 
присутствия государства в экономике мною 
было принято решение о введении моратория 
на создание квазигоскомпаний.

Нам нужно понять, каков реальный вклад 
Фонда национального благосостояния в рост 
благосостояния народа за прошедшие 14 лет 
с момента создания Фонда. 

Правительство вместе со Счетным 
комитетом в трёхмесячный срок 
должны провести анализ эффективности 
государственных холдингов и нацкомпаний.

Квазигосударственные компании зачастую 
конкурируют между собой на одном поле. 
В сфере жилищной политики, например, 
одновременно работают 7 государственных 
операторов, и это только на центральном 
уровне!

Количество государственных компаний 
можно и нужно сократить.

При этом следует аккуратно подходить к 
деятельности госкомпаний, работающих в 
стратегическихсекторах.

Контроль государства над ними должен 
сохраниться. В противном случае, вместо 
государственных монополистов мы 
получим частных монополистов со всеми 
вытекающими отсюда последствиями.

Правительству необходимо системно 
и предметно заниматься вопросами 
ценообразования и тарифов. Это касается и 
товаров и услуг естественных монополистов. 
Не секрет, что цены в нашей стране высокие – 
от продуктов питания и одежды до стоимости 
различных услуг.

Например, вызывает вопросы, почему 
авиабилеты основного авиаперевозчика 
по наиболее востребованным маршрутам 
гораздо дороже, порой до 30%, чем в 
Европе?! Чем обоснована сравнительно 
высокая стоимость услуг наших аэропортов?

Почему стоимость авиатоплива для 
иностранных перевозчиков в казахстанских 
аэропортах выше, чем для отечественных?

В результате авиационная отрасль 
Казахстана теряет свою международную 
конкурентоспособность, снижается 
транзитный потенциал страны.

При попустительстве профильного 
министерства, ведомств создан 
искусственный дефицит билетов в 
железнодорожных пассажирских перевозках.

Необходимо срочно навести порядок в 
этих сферах.

Наша цель – обеспечить полноценное 
развитие рыночных институтов и механизмов 
при стабилизирующей роли государства.

При этом нельзя забывать и об «экономике 
простых вещей». Это приоритетное 
направление нашей работы.

Үшінші. Тиімді шағын жəне орта бизнес – 
қала мен ауылды дамытудың берік негізі.

Шағын, əсіресе, микробизнес еліміздің 
əлеуметтік-экономикалық жəне саяси 
өмірінде маңызды рөл атқарады.

Атап айтқанда, ең алдымен ауыл 
тұрғындарына тұрақты жұмыс береді, 
жұмыссыздықты азайтады. Сонымен қатар, 
салық базасын құрап, жергілікті бюджетті 
нығайтады.

Сондай-ақ, жаппай кəсіпкерлікті дамыту 
санаға сіңген патерналистік пиғыл мен 
масылдықтан арылуға мүмкіндік береді.

Сондықтан мемлекет алдағы уақытта да 
бизнеске қолдау көрсете береді.

Бұл мақсатқа Ұлттық қордан 100 миллиард 
теңгеге жуық қаржы бөлінді.

Бірақ сарапшылардың пікірінше, 

қаржылай қолдаудың игілігін жергілікті 
билікпен байланысы бар шаруашылықтар 
ғана көріп отыр. 

Шын мəнісінде, жаңа жобалар бойынша 
компаниялар құрылып, жұмыс орындары 
ашылуы керек еді.

Бұл «қарапайым заттардың 
экономикасына» тікелей байланысты.

Бірақ, жергілікті əкімдер ұйымдастыру 
жұмыстарын талапқа сай орындамаған.

Соның салдарынан салық жəне зейнетақы 
төлемдерін арттырып, жергілікті бюджетті 
нығайтуға жағдай жасалып отырған жоқ.

Осыған орай, Есеп комитетіне жəне Қаржы 
министрлігіне қаражаттың жұмсалуын қатаң 
бақылауға алуды тапсырамын.

Елімізде кəсіпкерлікті дамытудың үлгі 
боларлық мысалдары жеткілікті. Біз шағын 
кəсіпкерлікті бүкіл қоғам болып қолдауымыз 
керек.

Поручаю Правительству разработать 
законодательную основу освобождения 
компаний микро- и малого бизнеса от уплаты 
налога на доход сроком на три года.

Соответствующие поправки в 
законодательство должны вступить в силу с 
2020 года.

С января 2020 года вступит в силу мое 
решение о трехлетнем запрете на проверки 
субъектов микро- и малого бизнеса.

Мы верим в добропорядочность и 
законопослушность нашего бизнеса, 

который должен нести ответственность 
перед потребителями и гражданами. В 
период действия моратория необходимо 
активизировать инструменты 
саморегулирования, общественного 
контроля.

В случаях нарушения субъектами бизнеса 
предписанных норм и правил, особенно, в 
санитарно-эпидемиологической сфере, такие 
компании будут закрываться, их владельцы – 
привлекаться к ответственности.

Таким образом, мы снижаем нагрузку на 
бизнес.

В то же время он по-прежнему 
наталкивается на многочисленные проблемы, 
связанные с действиями правоохранительных 
и контролирующих органов.

Участились случаи рейдерства в 
отношении МСБ.

Моя позиция по этому вопросу известна: 
любые попытки воспрепятствовать развитию 
бизнеса, особенно малого и среднего, должны 
рассматриваться как преступления против 
государства.

В этой связи нужны дополнительные меры 
законодательного характера. Парламент и 
Правительство должны предложить решение 
данной проблемы.

В то же время необходимо усилить 
противодействие теневой экономике, 
ужесточить борьбу с выводом капиталов, 
уходом от уплаты налогов.

Далее. Систему государственной 
финансовой поддержки МСБ нужно 
«перезагрузить», отдавая приоритет новым 
проектам.

Поручаю Правительству в рамках новой 
«Дорожной карты бизнеса» выделить на 
эти цели дополнительно 250 млрд. тенге в 
следующие три года.

Нужно активно внедрять новые формы 
поддержки бизнеса с упором на социальные 
аспекты – создание семейных бизнесов, 
в первую очередь для многодетных и 
малообеспеченных семей.

Следует обратить особое внимание 
и на развитие туризма, в особенности 
эко- и этнотуризма, как на важную сферу 
экономики.

750-летие Золотой Орды нужно отметить с 
точки зрения привлечения внимания туристов 
к нашей истории, культуре, природе.

Для развития туризма важно обеспечить 
строительство необходимой инфраструктуры, 
в первую очередь дорог, а также готовить 
квалифицированных специалистов.

Четвертое. Поддержка национального 
бизнеса на международных рынках.

Предстоит решительно повысить 
эффективность господдержки компаний, 
работающих на экспорт.

Я говорю, прежде всего, о среднем 
бизнесе.

Между тем, у нас отсутствуют действенные 

меры государственной поддержки именно 
этого сегментапредпринимателей. Прежде 
всего, в области сбыта продукции. Нужно 
поддержать наш МСБ.

Поручаю Правительству в рамках 
Госпрограммы индустриально-
инновационного развития разработать 
комплекс мер по поддержке 
высокопроизводительного среднего 
бизнеса, включая налоговое, финансовое, 
административное стимулирование.

Необходимо серьезно активизировать 
работу по привлечению прямых 
иностранных инвестиций, без которых 
резервы дальнейшего роста экономики будут 
ограничены. Это одна из приоритетных задач 
исполнительной власти.

В рамках Стратегического плана развития 
Казахстана до 2025 года для каждой отрасли 
и региона установлены соответствующие 
целевые показатели.

Их достижение – прямая ответственность 
руководителей госорганов, особенно, акимов 
регионов.

Казахстан взял курс на развитие цифровой 
экономики.

Здесь предстоит большая работа. Наша 
задача – усилить лидерство в регионе по 
уровню развития инфокоммуникационной 
инфраструктуры.

Правительству предстоит адаптировать 
законодательство под новые технологические 

явления: 5G, «Умные города», большие 
данные, блокчейн, цифровые активы, новые 
цифровые финансовые инструменты.

Казахстан должен стать брендом в качестве 
открытой юрисдикции для технологического 
партнерства, строительства и размещения 
дата-центров, развития транзита данных, 
участия в глобальном рынке цифровых услуг.

Правительству следует продолжать 
оказывать содействие деятельности 
Международного финансового 
центра, который, по-сути, приобрел 
Конституционный статус. Международный 
финансовый центр «Астана» мог бы 
стать платформой для развития новейших 
цифровых технологий совместно с Назарбаев 
Университетом.

Пятое. Развитый агропромышленный 
комплекс.

Сельское хозяйство – наш основной 
ресурс, но он используется далеко не в 
полной мере.

Мы имеем значительный потенциал для 
производства органической и экологически 
чистойпродукции, востребованной не только 
в стране, но и за рубежом.

Мы должны поэтапно увеличить 
количество орошаемых земель до 3 млн. 
гектар к 2030 году.

Это позволит обеспечить рост объема 
сельхозпродукции в 4,5 раза.

Министерствам торговли и интеграции, 
сельского хозяйства следует решительно 
поддержать фермеров со сбытом их 
продукции на внешних рынках.

Соответствующее поручение 
Правительство уже имеет. Это приоритетная 
задача.

Далее. Нужно отходить от сырьевой 
направленности экспорта сельхозпродукции, 
которая достигла 70%, в то время как 
перерабатывающие предприятия загружены 
всего на 40%.

Актуальной задачей является привлечение 
в сельское хозяйство иностранных 
инвесторов. Переговоры уже ведутся, 
Правительству нужно достичь конкретных 
результатов.

Жұртшылықты толғандырып жүрген жер 
мəселесіне арнайы тоқталғым келеді.

Мемлекет басшысы ретінде тағы да 
мəлімдеймін: жеріміз шетелдіктерге 
сатылмайды. Оған жол берілмейді.

Бұл мəселе бойынша қауесет таратуды 
доғару керек. Бірақ жерді тиімді пайдалануды 
қамтамасыз ету – біздің міндетіміз.

Вопрос неэффективного использования 
земельных ресурсов становится все более 
актуальным.

Положение усугубляется низким уровнем 
прямых налогов на землю.

Многие из тех, кто получил бесплатно 
от государства право аренды на землю, 
держат землю впрок, не работая на ней. В 
стране сложился целый слой так называемых 
«латифундистов». Они ведут себя как «собака 
на сене».

Пора приступить к изъятию 
неиспользуемых сельхозземель.

Земля – наше общее богатство и должна 
принадлежать тем, кто на ней работает.

Правительству и Парламенту следует 
предложить соответствующие механизмы.

Это тем более важно, что без решения 
этого вопроса уже невозможно качественное 
развитие отечественного АПК.

Сегодня увеличение производства мяса 
упирается не столько в проблему маточного 
поголовья, сколько в проблему нехватки у 
фермеров земли для выращивания кормовых 
культур. Обеспеченность кормами составляет 
менее 60%.

Повышение продуктивности сельского 
хозяйства невозможно без организации 
надлежащих условий для качественной 
жизни на селе.

Мы продолжим реализацию специального 
проекта Елбасы «Ауыл – Ел Бесігі».

Нам предстоит решить крайне непростую 
проблему содержания небольших населенных 
пунктов. Разработаны региональные 
стандарты, которые теперь следует внедрить 
в более чем трех тысячахопорных и 
спутниковых сельских населенных пунктах.

Поручаю Правительству направить на 
реализацию «Ауыл – Ел Бесігі» 90 млрд. 
тенге в следующие три года дополнительно к 
30 млрд. тенге, выделенным в этом году.

Эти средства пойдут как на решение 
инфраструктурных вопросов – транспорт, 

КӘСІБИ БІЛІМ – КЕЛЕШЕККЕ КЕПІЛ

Күлпархан ҚАБАЕВА,
облыстық санаториялық үлгідегі мектеп-интернатының мұғалімі:

ЖОЛДАУҒА ҚОЛДАУ

Мемлекет басшысының Жолдауы 
біршама əлеуметтік мəселелерді қамтыды. 
Зейнеткерлік, медицина, білім, мəдениет 
саласының өзекті проблемалары қаузалды. 
Соның ішінде білім саласына қатысты 
айтылған пікіріне толықтай келіспеске 
болмайды. «Жыл сайын 21 мыңға жуық 
мектеп түлегі кəсіби жəне жоғары 
оқу орындарына түсе алмай қалады. 
Жастардың бұл тобы жұмыссыздар мен 
маргиналдардың негізін құрайды. Олар 
амалының жоқтығынан қылмыстық жəне 
экстремистік ағымдардың ықпалына 
түсуде», – деді Президент. Сол себепті 
оқушылардың қабілетін айқындап, кəсіби 
бағыт-бағдар беру саясатына көшу керек 
екенін айтты. Бұл саясат орта білім берудің 
ұлттық стандартының негізі болуы тиіс 
деді. Экономикамызда техника саласының 
мамандарына сұраныс өте жоғары, бірақ 
мүмкіндіктер аз. Кəсіпорындар тиісті мамандарды шетелден шақыруға мəжбүр. Осындай 
келеңсіз жағдайды жедел түзетуіміз керек, деген Президенттің сөзін ұстаздар қауымы да 
жақсы түсінді деп ойлаймын. Біздер де орта мектептен бастап балаларды кəсіби білімнің  
болашақта тигізер пайдасы мол екенін түсіндіруде еңбектенетін боламыз.
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водоснабжение, газификация, так и на ремонт 
и строительство школ, больниц, спортивных 
площадок.

Расходование данных средств должно 
быть на строгом контроле всех госорганов.

Шестое. Справедливое налогообложение 
и разумное финансовое регулирование.

Несмотря на рост ВВП и доходов 
населения, имущественное расслоение 
внутри казахстанского общества сохраняется 
и даже усиливается.

Это тревожный фактор, требующий к себе 
особого внимания.

Считаю, что необходимо модернизировать 
налоговую систему с фокусом на более 
справедливое распределение национального 
дохода.

Правительство должно обратить 
внимание и на растущий объем социальных 
отчислений.

С одной стороны, эти сборы обеспечивают 
стабильность социальной и пенсионной 
систем.

Однако есть риски, что работодатели 
утратят стимулы к созданию рабочих мест и 
повышению заработной платы. Бизнес будет 
уходить в тень.

Поэтому поручаю Правительству 
отложить введение дополнительных 
пенсионных отчислений в размере 5% до 
2023 года. Затем вернемся к этому вопросу.

За это время Правительство, представители 
бизнеса и эксперты должны просчитать 
варианты и прийти к согласованному 
решению с учетом интересов как будущих 
пенсионеров, так и работодателей.

Правительство должно наложить запрет 
на все выплаты, сборы, не предусмотренные 
Налоговым Кодексом. Это, по сути, 
дополнительные налоги.

Отдельная проблема – повышение 
качества текущей налоговой системы.

Она должна стимулировать компании 
инвестировать в человеческий капитал, 
в повышение производительности труда, 
техническое перевооружение, экспорт.

Следует повсеместно вводить безналичные 
платежи, устранив сдерживающий фактор 
– высокую комиссию банков. Для этого 
необходимо активно развивать небанковские 
платежные системы с соответствующими 
правилами регулирования. При очевидной 
простоте и привлекательности данного 
сегмента он не должен превратиться в канал 
по отмыванию денег и вывода капитала 
из страны. Национальному банку следует 
наладить действенный контроль в этой сфере.

Следующий вопрос. Для поддержки 
экспорта несырьевой продукции предстоит 
рассмотреть вопрос применения более 
простых и быстрых процедур возврата НДС. 

Один из самых проблемных вопросов 
нашей экономики – недостаточный объем ее 
кредитования. За последние пять лет общий 
объем кредитования юридических лиц, а 
также малого и среднего бизнесасократился 
более чем на 13%.

Банки второго уровня ссылаются на 
дефицит хороших заемщиков и закладывают 
чрезмерные риски в стоимость кредитных 
средств.

Проблема качественных заемщиков, 
конечно, есть. Но нельзя заниматься 
перекладыванием ответственности, идти 
только по легкому пути.

Я ожидаю слаженной и эффективной 
работы Правительства и Нацбанка по этому 
вопросу.

Другая проблема – закредитованность, 
особенно социально уязвимых слоев 
населения, повлекла за собой необходимость 
принятия экстренных мер. Вы об этом знаете.

Эта проблема приобрела социальную и 
политическую остроту.

Поэтому поручаю Правительству, 
Нацбанку в течение двух месяцев 
подготовить к внедрению механизмы, 
которые гарантированно не допустят 
повторение такого положения.

Недостаточная эффективность денежно-
кредитной политики становится одним из 
тормозовэкономического развития страны.

Следует обеспечить кредитование бизнеса 
банками второго уровня на приемлемых 
условиях и на длительный срок. Нацбанку 
до конца года необходимо завершить 
независимую оценку качества активов банков 
второго уровня.

Жетінші. Ұлттық қорды тиімді пайдалану 
мəселесі.

Ұлттық қор қаражатының ағымдағы 
мəселелерді шешуге жұмсалуын қысқарту 
қажет. 

Бұл – келешек ұрпақтың қаржысы.
Ұлттық қордың трансферттері бəсекеге 

қабілетті экономиканы қалыптастыруға 
бағытталған бағдарламаларды жəне 
жобаларды жүзеге асыру үшін ғана бөлінуі 
керек.

Кепілдендірілген трансферт көлемі екі 
мың жиырма екінші (2022) жылдан бастап 
бірте-бірте 2 триллион теңгеге дейін азаюы 
тиіс. 

Қор қаржысын пайдаланудың анағұрлым 
тиімді инвестициялық саясатын жүргізген 
жөн.

Үкіметке Ұлттық Банкпен бірлесіп, жыл 
соңына дейін Ұлттық қордың қаржысына 
иелік етуді жетілдіру үшін нақты ұсыныстар 
əзірлеуді тапсырамын.

Сегізінші. Еңбекақы төлеу деңгейін 
арттыру.

Кен өндіру саласындағы ірі 
кəсіпорындардың табысы артқанмен 
азаматтарымыздың жалақысы айтарлықтай 
өспегенін көріп отырмыз.

Халықтың əлеуметтік жағдайы туралы 
айтылып отырғандықтан, Үкімет бұл 
мəселеге қатысты табандылық танытуы 
керек.

Үкіметке еңбекақы төлеу қорын арттыру 

үшін жұмыс берушілерді ынталандыру 
мəселесін пысықтауды тапсырамын. 

 
ІV. ƏЛЕУМЕТТІК ЖАҢҒЫРУДЫҢ 

ЖАҢА КЕЗЕҢІ.
Еліміздің бюджеті екі негізгі мақсатқа 

бағытталуы тиіс – экономиканы дамыту жəне 
əлеуметтік мəселелерді шешу.

Əлеуметтік салада мынадай бағыттарға 
баса мəн беру керек.

Бірінші. Білім беру сапасын жақсарту.
Біздің елімізде еңбек ресурстарының 

балансын есепке алудың тиімді əдістемесі 
əлі күнге дейін əзірленген жоқ.

Шын мəнінде, мамандар даярлаудың 
отандық жүйесі нақты еңбек нарығынан тыс 
қалған.

Жыл сайын 21 мыңға жуық мектеп түлегі 
кəсіби жəне жоғары оқу орындарына түсе 
алмай қалады.

Жастардың бұл тобы жұмыссыздар мен 
маргиналдардың негізін құрайды. Олар 
амалының жоқтығынан қылмыстық жəне 
экстремистік ағымдардың ықпалына түсуде.

Біз оқушылардың қабілетін айқындап, 
кəсіби бағыт-бағдар беру саясатына көшуіміз 
қажет.

Бұл саясат орта білім берудің ұлттық 
стандартының негізі болуы тиіс.

Экономикамызда техника саласының 

мамандарына сұраныс өте жоғары, бірақ 
мүмкіндіктер аз. Кəсіпорындар тиісті 
мамандарды шетелден шақыруға мəжбүр. 
Осындай келеңсіз жағдайды жедел түзетуіміз 
керек.

Қала мен ауыл мектептері арасындағы 
орта білімнің сапасы алшақтап барады.

Негізгі мəселе – ауылдық жерлердегі 
білікті педагог кадрлардың тапшылығы. 

Сондықтан «Дипломмен – ауылға» 
бағдарламасының аясын кеңейтіп, жұмысты 
жаңа деңгейде жалғастыруымыз қажет. 
Үкіметке келесі жылдан бастап осы 
бағдарламаны қаржыландыруды 20 млрд.
теңгеге жеткізуді тапсырамын.

Дарынды ауыл жастарын іріктеп, отандық 
жəне шетелдік жоғары оқу орындарына 
дайындау керек. 

Аз қамтылған жəне көп балалы 
отбасыларды қолдау үшін Үкіметке Дарынды 
баланың қабілетін дамытудың жол картасын 
əзірлеуді тапсырамын.

Үкімет пен əкімдер осындай балалардың 
үйірмелер мен орталықтарға, жазғы 
лагерьлерге баруы үшін мүмкіндік жасауы 
керек.

Енді жоғары білімнің сапасына жеке 
тоқталғым келеді.

Өз түлектерін жұмыспен қамту жағынан 
еліміздегі жоғары оқу орындарының 
жартысы ғана 60 пайыздық деңгейге қол 

жеткізіп отыр.
Сондықтан олардың санын қысқарту 

мəселесін қарау керек.
Терең білім берудің орнына диплом 

сатумен айналысқан университеттеріміз бар 
екені де жасырын емес.

Бірінші кезекте соларға тыйым салу 
арқылы біз оқу орындарындағы білім беру 
сапасын арттыруға күш саламыз.

Білім саласына қатысты тағы бір мəселе 
– қаржыландырудың біркелкі болмауы 
жəне өңірлік басқарудың қазіргі жүйесінің 
тиімсіздігі.

Білім бөлімдерін басқару жəне бюджет 
қаржысын əкімшілендіру функцияларын 
аудандық деңгейден облыстық деңгейге беру 
керек.

Білім берудің барлық деңгейінде дербес 
қаржыландыру тəртібін енгізу қажет.

Тағы бір өзекті мəселе. Бұл – оқулық 
сапасының төмендігі.

Оқушыларды сапалы оқулықтармен 
қамтамасыз ету – тиісті министрліктің 
тікелей міндеті.

Мұғалімдер мен оқытушылардың 
əлеуметтік жағдайын жақсартпасақ, бұл 
шаралар жүзеге аса қоймайды. 

Сондықтан мен Тамыз конференциясында 
алдағы төрт жыл ішінде мұғалімдердің еңбек 
ақысын екі есе арттыруды тапсырдым. Бұл – 

келесі жылдан бастап ұстаздардың жалақысы 
25 пайызға өседі деген сөз.

Особого внимания требует ситуация в 
науке. Без нее мы не сможем обеспечить 
прогресс нации. Другое дело, насколько 
качественна и эффективна наша наука?

Правительству следует рассмотреть 
данную проблему под углом зрения 
повышения уровня научных исследований и 
их применения на практике.

Второе. Поддержка института семьи и 
детства, создание инклюзивного общества.

Вопросы защиты прав ребенка и 
противодействия бытовому насилию должны 
быть нашим приоритетом.

Следует целенаправленно заняться 
проблемой высокой суицидальности среди 
подростков.

Нам предстоит создать целостную 
программу по защите детей, пострадавших 
от насилия, а также их семей.

Особое внимание должно уделяться 
семьям, у которых на попечении находятся 
дети с ограниченными возможностями. 
Только по официальной статистике на учете 
по инвалидности состоит более 80 тысяч 
детей.

Правительству следует разработать меры 
по улучшению медицинского и социального 
сопровождения детей с диагнозом ДЦП.

Необходимо расширить сеть малых и 
средних центров реабилитации для детей в 
«шаговой доступности».

Мы обязаны создавать равные 
возможности для людей с особыми 
потребностями.

Я говорил об этом в рамках своей 
предвыборной платформы. Теперь поручаю 
Правительству выделить на данные цели не 
менее 58 млрд. тенге в течение трех лет.

Особого внимания требуют вопросы 
укрепления здоровья нации. Важно развивать 
массовый спортсреди всех возрастных групп 
населения.

Нужно обеспечить максимальную 
доступность спортивной инфраструктуры 
для детей.

Развитие массовой физической культуры 
должно стать пирамидой, на вершине которой 
будут новые чемпионы, а у её основания мы 
получим здоровую, активную молодёжь и, в 
конечном счете, сильную нацию.

Необходимо законодательное обеспечение 
этого курса, а также принятие Комплексного 
плана по развитию массового спорта.

2020 год объявлен «Годом волонтера». 
Актуальная задача – расширить участие 
граждан, особенно молодежи, студентов и 
учащихся в добровольческой деятельности, 
привить им навыки активной жизненной 
позиции. Это важная составляющая часть 
нашей работы по укреплению гражданского 
общества.

Третье. Обеспечение качества и 
доступности медицинских услуг.

Здесь дают о себе знать региональные 
дисбалансы в показателях здоровья 
населения, особенно по материнской и 
младенческой смертности.

Да, этот показатель снижается, но все еще 
высок и значительно превышает уровень 
развитых стран.

Правительству предстоит создать 
перечень приоритетов для каждого региона 
по конкретным нозологиям в медицине и 
внедрить бюджетное финансирование на его 
основе.

С 1 января 2020 года в Казахстане 
запускается система обязательного 
социального медицинского страхования.

Хочу донести до каждого: государство 
сохраняет гарантированный объем 
бесплатной медицинской помощи. На его 
финансирование будет направлено более 2,8 
трлн. тенге в течение следующих трех лет.

В свою очередь, реализация ОСМС 
призвана улучшить качество и доступность 
медицинских услуг.

В рамках трехлетнего бюджета будет 
направлено дополнительно более 2,3 трлн. 
тенге на развитие системы здравоохранения.

Правительству нужно предельно 
ответственно подойти к вопросу реализации 
социального медстрахования во избежание 
его очередной дискредитации.

Права на ошибку у нас уже нет.
Төртінші. Мəдениет қызметкерлерін 

қолдау.
Біз мəдениет саласында жұмыс істейтін 

азаматтарға жеткілікті түрде көңіл бөлмей 

РЕФОРМЫ В ПОЛИЦИИ – НЕОБХОДИМЫ 

Ольга КОТОРОВА,
депутат областного маслихата:

ЖОЛДАУҒА ҚОЛДАУ

Одной из актуальных задач 
остаётся полноценная реформа 
правоохранительной системы. Образ 
полиции как силового инструмента 
государства будет постепенно уходить 
в прошлое. Она станет органом 
по оказанию услуг гражданам по 
обеспечению их безопасности. Президент 
хочет на первом этапе до конца 2020 
года реорганизовать работу комитета 
административной полиции. Сделать 
качественно и без кампанейщины. 
И это верно. Эффективность работы 
полицейских зависит от престижа самой 
полицейской службы. Импонирует, что 
на реформу МВД будет направлено 173 
млрд. тенге в течение трёх следующих 
лет. Эти средства будут направлены на 
повышение заработных плат, аренду жилья, создание современных фронт-офисов полиции 
по принципу ЦОНов». Особое внимание будет обращено на защиту граждан от природных 
явлений и техногенных аварий, которые, к сожалению, стали частым явлением не только 
в нашей стране, но и во всем мире. В этой сфере должны работать профессиональные 
кадры. Полиция по словам Президента должна стать образцовым органом и защитой для 
населения. Реформы необходимы.

И СВОЕВРЕМЕННЫ 
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Бұл – ең алдымен, кітапхана, музей, театр 
қызметкерлеріне қатысты мəселе.

Олардың еңбекақысы соңғы жылдары 
мүлде көбейген жоқ.

Соның салдарынан мəдениет 
қызметкерлері, əсіресе жас мамандар 
жеңілдігі бар тұрғын үй бағдарламаларына 
қатыса алмайды.

Мұндай ахуал осы кəсіптің беделін 
түсіріп, лайықты кадрлардың тапшылығы 
айқын сезілуде.

Келесі жылдан бастап Үкімет мəдениет 
қызметкерлерінің еңбекақысын көбейтуі 
тиіс.

Сондай-ақ, білім беру жəне денсаулық 
сақтау салаларындағы міндетті əлеуметтік 
жеңілдіктер мəдениет саласының өкілдеріне 
де берілуі керек.

Пятое. Дальнейшее развитие системы 
социальной поддержки.

Государством предпринимаются все меры 
для поддержки нуждающихся граждан.

Но ряд принятых решений были не совсем 
выверены.

В результате мы получили серьезный 
рост патерналистских настроений. За 5 
лет численность получателей адресной 
социальной помощи в Казахстане выросла с 
77 тыс. человек до более чем 1,4 млн.

Объем выделяемых из бюджета средств 
на социальную поддержку с 2017 года 
увеличился в 17 раз и более.

Другими словами, все больше людей 
предпочитают не работать либо, что еще 
хуже, утаивают свои доходы для получения 
социальной помощи. Факты получения 
социальной помощи состоятельными 
семьями освещались в средствах массовой 
информации.

Еще раз отмечу. Наше государство по 
Конституции является социальным и поэтому 
должно выполнять свои обязательства перед 
гражданами.

Правительство в своей работе обязано 
исходить из этого принципа, а резервы 
необходимо находить за счет сведения на нет 
всех неэффективных расходов и повышения 
доходов.

Такие резервы, безусловно, имеются. 
Министерство финансов проводит работу 
по увеличению доходов. Но нужны 
дополнительные усилия. Например, в 
отношении таможни.

Елбасы на заседании политсовета партии 
«Nur Otan» обратил особое внимание на 
упорядочение процесса государственных 
закупок. Министерство финансов приступило 
к оптимизации закупок, но необходимы меры 
законодательного характера.

Госзакупки таят в себе огромный резерв 
(по некоторым подсчетам до 400 млрд.тенге 
в год), который мог бы пойти на решение 
острых социальных вопросов.

В 2018 году объем госзакупок составил 
4,4 трлн. тенге, из которых 3,3 трлн. тенге 
или 75% осуществлены неконкурентным 
способом из одного источника.

Пора закрыть эту «кормушку» для 
чиновников и разного рода «прилипал».

Возвращаясь к адресной социальной 
помощи, Правительству следует 
скорректировать механизм ее выделения, 
чтобы она стала прозрачной, справедливой, 
мотивировала к труду, а не к праздному 
образу жизни. Помощь в основном должны 
получать те, кто трудится.

В то же время нужно позаботиться о 
детях из малообеспеченных семей. Для 
них необходимо ввести гарантированный 
социальный пакет – регулярную помощь 
детям дошкольного возраста, бесплатное 
горячее питание для всех школьников, 
обеспечение их учебными принадлежностями 
и формой, оплату медицинской, в том числе 
стоматологической помощи, возмещение 
затрат на проезд в общественном транспорте.

Все эти меры должны вступить в действие 
с 1 января 2020 года.

Правительству совместно с НПП 
«Атамекен» предстоит срочно, в течение 
месяца, разработать специальную программу 
вовлечения многодетных матерей в микро и 
малый бизнес, в том числе на дому.

Шестое. Отдельно хочу обратить 
внимание на развитие отечественной 
пенсионной системы, в которой накопились 
серьезные проблемы.

На текущий момент проблема 
недостаточности пенсионных сбережений 

не столь ощутима. Однако уже через 10 лет 
ситуация может измениться. Количество 
работающих граждан, производящих 
пенсионные накопления, заметно 
уменьшится, в то время как количество 
пенсионеров возрастет.

При этом уровень накоплений и 
инвестиционных доходов, получаемых с 
пенсионных активов, остаетсянизким.

Поэтому Правительству совместно с 
Национальным банком следует провести 
серьезную работу поповышению 
эффективности пенсионной системы.

Сейчас работающему человеку 
пользоваться пенсионными накоплениями 
можно только после выхода на пенсию. Но 
понятно желание людей использовать эти 
средства еще до выхода на пенсию.

Поручаю Правительству до конца года 
проработать вопрос целевого использования 
работающими гражданами части своих 
пенсионных накоплений, например, для 
покупки жилья или получения образования.

В целях оптимизации затрат и улучшения 
качества инвестиционного управления 
активами поручаю Правительству изучить 
вопрос консолидации внебюджетной 
системы социального обеспечения путем 
создания единого социального фонда и 
введения одного социального платежа.

 
V. СИЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ – СИЛЬНАЯ 

СТРАНА.
В этом направлении нужно 

сосредоточиться на следующих задачах.
Первое. Повышение эффективности 

работы местных органов власти.
У людей всегда должен быть доступ 

к местным властям. Это – аксиома, но не 
реальность.

Считаю возможным в качестве пилотного 
проекта внедрить систему оценки 
населениемэффективности работы местной 
власти.

Например, если в результате опроса 
или онлайн-голосования более 30% 
жителей считают, что аким города или села 
неэффективен – это основание для создания 
Администрацией Президента специальной 
комиссии с целью изучения возникшей 
проблемы с внесением соответствующих 
рекомендаций.

Второе. Реформа системы межбюджетных 
отношений.

Очевидно, что текущая система 
межбюджетных отношений не стимулирует 
акиматы всех уровней к созданию собственной 
базы развития – малого и среднего бизнеса. 
Регионы слабо мотивированы на поиск 
дополнительных источников доходов.

Со следующего года в распоряжение 
регионов передаются дополнительные 
налоговые поступления от МСБ.

Но этого недостаточно. НазрелА 
необходимость пересмотра организации 
бюджетного процесса на всех уровнях. 
Большую роль в этой работе должно 
сыграть реальное вовлечение населения в 
формирование местных бюджетов.

Районный, городской и сельский уровни 
власти должны стать экономически более 
самостоятельными в решении задач 
местного значения. Их права, обязанности и 
ответственность следует четко урегулировать 
в законодательных актах.

Третье. Управляемая урбанизация и 
единая жилищная политика.

Принятые ранее законы «О статусе 
столицы» и «Об особом статусе города 
Алматы» сыграли свою позитивную роль, но 
сегодня нуждаются в совершенствовании.

Необходимо расширить компетенции 
акиматов трех самых крупных городов, в 
том числе и в области градостроительной 
политики, транспортной инфраструктуры, 
формирования архитектурного облика.

Большое количество населения городов 
республиканского значения это уже 
не предмет гордости, а основание для 
обеспокоенности с точки зрения полного 
обеспечения социально-экономических 
потребностей жителей.

Мы наблюдаем перенаселенность 
крупнейших городов и в то же время 
нехватку людских и трудовых ресурсов в 
таких городах как, например, Павлодар и 
Петропавловск, где создаются надлежащие 
условия для приема новых жителей.

Правительство должно принять 
действенные меры по управлению 

миграционными процессами.
В своей предвыборной программе я 

отметил необходимость разработки единой 
жилищной политики.

Основной принцип – повышение 
доступности жилья, особенно для социально-
уязвимых слоев населения.

Правительству необходимо разработать 
единую модель жилищного развития в стране, 
отойти от практики принятия разрозненных 
между собой программ.

Например, в рамках программы «7-20-
25», которая изначально предполагалась 
как социальная, средний уровень семейного 
дохода заемщика должен составлять около 
320 тыс. тенге в месяц. Людям с небольшим 
уровнем доходов участие в ней оказалось не 
по карману.

Поэтому в этом году по инициативе 
Елбасы запущена новая программа 
«Бақытты Отбасы» с льготной ставкой в 2% 
и первоначальным взносом 10%. Это весьма 
выгодные условия.

До конца года не менее 6 тыс. семей 
приобретут жилье в рамках этой программы. 
В первую очередь, многодетные семьи и 
семьи, воспитывающие детей-инвалидов. 
С 2020 года 10 тысяч таких семей ежегодно 
будут обеспечиваться жильем.

Правительству следует определить 
четкие критерии для участия в программе и 
обеспечить ее жесткое администрирование. 
Поддержка должна предоставляться 
исключительно тем, кто в ней действительно 
нуждается. 

Мое поручение Правительству – в течение 
трех лет решить вопрос предоставления 
жилья малообеспеченным многодетным 
семьям, стоящим в очереди. Их у нас около 
30 тысяч.

Гражданам, которые не располагают 
доходами для приобретения жилья в 
собственность, надо дать возможность 
проживания на условиях социальной аренды.

На эти цели к 2022 году государством 
будет выделено свыше 240 млрд. тенге.

Следует разработать новые меры 
вовлечения частного бизнеса в эту работу, 
задействовать механизмы государственно-
частного партнерства.

Люди недовольны непрозрачным 
процессом формирования и продвижения 
очередности при предоставлении акиматами 
социальных квартир.

Правительству до конца года следует 
создать единую национальную систему учета 
очередников на арендное жилье, а также на 
получение льготных жилищных займов по 
программе «Бақытты Отбасы».

Несмотря на снижение износа 
коммунальных сетей с 65% до 57%, данный 
показатель остается высоким.

Кроме того, из 78 тысяч многоквартирных 
домов более 18 тысяч требуют ремонта.

Необходимо выделить регионам не менее 
30 млрд.тенге за два года в виде бюджетных 
кредитов на модернизацию и ремонт жилого 
фонда.

Поручаю Правительству предусмотреть 
данный механизм и жестко контролировать 
эффективность освоения этих средств.

Бюджеты развития регионов к 2022 году 
превысят 800 млрд. тенге.

Поручаю акимам совместно с местными 
маслихатами обеспечить направление 
половины этих средств на софинансирование 
модернизации ЖКХ и решение актуальных 
социальных проблем жителей регионов.

Четвертое. Развитие инфраструктуры.
Очевидно, что жители различных 

регионов страны имеют разный уровень 
доступа к чистой питьевой воде, природному 
газу, транспортной инфраструктуре.

Необходимо активизировать работу по 
нивелированию этого неравенства.

По поручению Елбасы заканчивается 
строительство первой очереди магистральной 
сети газопровода «Сарыарка».

Со следующего года будет начата работа 
по строительству распределительных сетей 
в городе Нур-Султан и Карагандинской, а 
в дальнейшем в Акмолинской и Северо-
Казахстанской областях.

На эти цели государство выделяет 56 
млрд. тенге. В результате более 2,7 млн. 
человек получат доступ к природному газу.

В течение следующих трех лет будет 
выделено порядка 250 млрд. тенге на 
обеспечение наших граждан чистой питьевой 
водой и услугами водоотведения.

В поле зрения исполнительной власти 
должна находиться полная и качественная 
реализация программы «Нурлы Жол».

Это стратегический проект, благодаря 
которому действенная модернизация 
затронет всю транспортную инфраструктуру.

На эти цели до 2022 года государство 
вложит более 1,2 трлн. тенге инвестиций. 

Правительство и раньше выделяло 
огромные средства, но они в подавляющем 
большинстве ушли в песок, а точнее сказать 
– в карманы чиновников, однако чистой 
воды, дорог и прочей инфраструктуры так и 
не хватает.

 
На этот раз Правительство и Парламент, 

вместе со Счетным комитетом должны 
обеспечить абсолютную эффективность 
использования бюджетных средств.

Правительству необходимо 
активизировать работу по улучшению 
экологии, расширению использования 
возобновляемых источников энергии, 
культивированию бережного отношения 
к природе. В этом отношении одобрения 
заслуживает кампания «Бірге – Таза 
Қазақстан!», которую нужно продолжить.

Парламенту предстоит обсудить и принять 
новую редакцию Экологического кодекса.

В целом Правительство в предстоящий 
период должно повысить эффективность 
своей деятельности. Казахстанцы ждут 
конкретных результатов.

 
Құрметті отандастар!
Біз елімізді реформалаудың жаңа кезеңіне 

қадам бастық. Осы маңызды міндеттерді 
сапалы орындауымыз керек.

Еліміздің əрбір тұрғыны оң өзгерісті 
сезінуі тиіс. 

Мен мемлекеттік органдардан жұмысты 
жедел атқарып, нақты нəтижеге қол жеткізуді 
талап етемін.

Реформаны тек реформа үшін жүргізуге 
жол берілмейді.

Əрбір министрде жəне əкімде нəтижелі 
жұмыстың негізгі көрсеткіштерінің тізімі 
болуы тиіс.

Сол арқылы олардың нақты мақсатқа қол 
жеткізу деңгейі анықталады. 

Үкімет мүшелеріне, мемлекеттік органдар 
мен өңірлердің, мемлекеттік компаниялардың 
жəне мекемелердің басшыларына тиісті 
реформаның жүзеге асырылуы үшін дербес 
жауапкершілік жүктеледі. 

Осыған байланысты, жақында тиісті 
Жарлыққа қол қойдым. Бұл Жарлықтың 
аясында елдегі ахуал, соның ішінде 
аймақтардағы халықтың жағдайы сауалнама 
негізінде нақты бағаланатын болады.

Үкіметтің əлеуметтік жəне экономикалық 
саясатқа жауапты құрылымдары қоғамның 
қажеттіліктеріне сəйкес алдын-ала нақты 
жұмыс жүргізуі қажет. Бұл үшін бақылау, 
талдау жəне болжау жүйесін неғұрлым 
күшейту керек.

Сондықтан депутаттарымыздың өтінішіне 
орай Парламент жанынан Заңнаманы 
зерделеу жəне сараптау институтын құру 
жөнінде тапсырма беремін.

Аталған құрылым заңдарымыздың 
сапасын арттыруға ықпал етуі тиіс.

 
Қадірлі қазақстандықтар!
Халқымызды толғандыратын барлық 

мəселелер бізге белгілі.
Осыған орай, ахуалды жақсарту үшін іс-

қимыл жоспары əзірленіп жатыр. 
Бізге зор жауапкершілік жүктеліп отыр.
Мен ел тағдырына жаны ашитын əрбір 

азаматқа зор сенім артамын.
Қазақстан – ортақ шаңырағымыз!
Мен бəріңізді мерейлі мекенімізді 

өркендетуге үлес қосуға шақырамын!
Сындарлы қоғамдық диалог – татулық пен 

тұрақтылық негізі.
Ұлы Абай өзінің алтыншы қара сөзінде 

«Бірлік – ақылға бірлік» дегенін білесіздер.
Елбасымыздың «Ел бірлігі – ең асыл 

қасиет» деген қанатты сөзі – біздің айнымас 
қағидамыз.

Береке мен бірлік, ақыл мен парасат 
халқымызды үнемі алға бастап келеді.

Бағытымыз – айқын, жолымыз – ашық.
Бəріміз бірге болсақ, еліміз бұдан да зор 

табысқа жетеді деп сенемін!
Баршаңызға амандық, табыс тілеймін.

Ақорда. 
02 қыркүйек, 2019 жыл.
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Фатима ЕРЖАНОВА,
«Талғар».

Так звучала приветственная речь акима района 
Сатбаева Рыскельды Ахметкалиевича, который прознес 
ее во время церемонии торжественного открытия «Аллеи 
молодежи» по улице Сейфуллина в Гульдалинском сельском 
округе, где собрались жители села на это радостное в их 
жизни событие. 

Торжество началось пятничным вечером при 
электродиодном освещении фонарных столбов, 
установленных по всему периметру аллеи, так что было 
светло и празднично, и это придавало тонус настроению 
жителей округа, которые пришли вместе с гостями 
разделить радость торжественного события. Прежде чем 
началось торжество, можно было лицезреть, что множество 
сельчан вместе с детьми пришли прогуляться по Аллее 
длиною в 220 метров, где руками строительной фирмы 
«Арыстан» во главе с его директором Дюсенгалиевым 
Арыстаном Молдашевичем были установлены детская 
игровая площадка, спортивные турникеты, скамейки для 
отдыха, выполненные по особому дизайну современные 
электродиодные лампы, высажены различные деревья 
и цветы, а искусственное каменное покрытие дорожек 
придавало особый вид аллее. Если раньше улица имени 
С.Сейфуллина в поселке носила обычный вид, то сейчас 
она преобразилась донельзя, другими словами усилиями и 
стараниями местной власти в лице акима Гульдалинского 
сельского округа Мақсата Махамбетқали, который сумел 
изыскать посредством экономии средства из местного 
бюджета в сумме 19 млн.555 тысяч тенге на строительство 
данного объекта. Честь и хвала такому акиму, заботящемуся 
о благе народа! Радует то, что в рамках программы «Рұхани 
жаңғыру», объявленной первым Президентом страны 
Н.Назарбаевым, реализуются полным ходом его наставления 
о том, что каждый гражданин нашей страны должен 
пребражать свой край, стараясь вложить свой посильный 
вклад в дело процветания Родины. Поэтому неудивительно, 
что на вышеназванном мероприятии собралось очень 
много гостей, глава района Р.Сатбаев, заместители акимов 
района Дарменияр Қыдырбеқ –ұлы, Маманов Ч.М., 
представители местной власти, представитель уйгурской 
диаспоры Курбанов Азат-аға, Председатель Совета матерей, 
многодетная мать Карипжанова Лаззат Мухтархановн, 
директора школ № 40 и № 21, пресса. Сердечно поздравил 
гульдалинцев с этим радостным событием аким района 
Сатбаев Рыскельды Ахметкалиевич, который отметил в своей 
речи, что в настоящее время наше государство проводит 
множество мероприятий, направленных на повышение 
благосостояния казахстанцев: повышение качества доходов и 
жизни. Это стало нашим главным приоритетом, в том числе, 
формирование благоприятной среды жизнедеятельности – в 
первую очередь, доступность жилья, красота и безопасность 
двора, наличие благоприятного для жизнедеятельности и 
функционирования населенного пункта и качественной 
инфраструктуры. Примером тому может служить открытие 
сегодняшней Аллеи молодежи. На данной аллее установлены 
детские игровые площадки, спортивные сооружения, а также 
современные светодиодные светильники, построенные 
необычным дизайном, установлены 18 посадочных мест, 15 
урн, 4 качели, 2 игровых городка в зависимости от возраста 
детей, 1 каток, 5 тренажеров. Надеюсь, что в будущем эта 
аллея станет идеальным местом отдыха для общества, 
особенно для местных жителей. И эта инициатива акимата 
Гульдалинского сельского округа является примером для 
других сел и акиматов. Он призвал детей и родителей бережно 
и с особой любовью относиться к ней, и она будет радовать 
не одно поколение детей в ваших домах. Это праздник не 
только для вас, но и для всего района!» Честь разрезать 
красную ленту на церемонии открытия была предоставлена 
акиму района г-ну Сатбаеву Р. и представителю уйгурской 
диаспоры Курбанову А., далее последовал обряд «шашу» 
и торжественные поздравительные речи, произнесенные 
из уст представителя уйгурской диаспоры Курбанова Азат-
аға, Председателя Совета матерей Карипжановой Лаззат 
Мухтархановны. В честь праздника состоялся праздничный 
концерт и весельем жителей, от души радующихся этому 
прекрасному событию.

«АЛЛЕЯ МОЛОДЕЖИ» 
– ВО БЛАГО ЛЮДЕЙ

АРДАГЕРЛЕР КЕҢЕСІНІҢ ТӨРАҒАСЫ САЙЛАНДЫ

ЗАҢЫ ҮСТЕМ ЕЛДІҢ ЗАМАНЫ ТЫНЫШ

 Райхан АЗИМОВА,
«Талғар».

Жуырда аудан əкімдігінің мəжіліс залында аудандық 
ардагерлер кеңесінің төрағасын сайлау жиналысы болып 
өтті. Аталған жиынға аудандық мəслихат хатшысы 
Ж.Еңкебайұлы, аудан əкімінің аппарат басшысы 
А.Ашимахун, аудандық ішкі саясат бөлімінің басшысы 
Т.Саметова жəне Талғар қаласы мен ауылдық округ 
ақсақалдары, қоғамдық ұйым жетекшілері қатысты. 
Жиын жұмысын ардагерлер кеңесінің президиум мүшесі 
Жұмахан Еңкебайұлы ашып, жүргізіп отырды. Күн 
тəртібіндегі қаралып отырған жалғыз мəселе – аудандық 
ардагерлер кеңесінің төрағасын сайлау екенін жеткізген 
Ж.Еңкебайұлы бұған дейін кеңес төрағасы міндетін 
атқарып келген Сайлыбай Босқымбаев ағамыздың 
өнегелі өмір жолынан сыр шертіп, жиналғандар 
марқұмды бір минут үнсіздікпен еске алды. Бар 
саналы ғұмырын еліміздің өсіп-өркендеуіне бағыттаған 
ардақты ақсақалдың өмір жолы көпке үлгі. Еңбек жолын 
агроном болып бастаған ол кəсіби біліктілігі мен адами 
асыл қасиеттерінің арқасында колхоз-совхоз басқарып, 
партия-кеңес органдарында, кейінгі жылдары Талғар 
ауданына қарасты Қайнар, Нұра, Кеңдала ауылдық 
округтерінде əкім болып, абыройлы қызмет атқарған. 
Зейнетке шыққан соң да қоғамдық жұмысқа белсене 
араласты. 2011 жылы Талғар ауданы ардагерлер кеңесінің 
төрағасы болып сайлануы да қадырменді қарияға деген 
халықтың сенімі мен зор құрметінің белгісі екені анық. 
Тағдырдың жазуына шара бар ма... Ағымдағы жылдың 
мамыр айында Сайлыбай Жантүгелұлы мəңгілікке көз 
жұмды. Міне, осы уақыттан бері ардагерлер кеңесінің 
төрағалық міндеті бос болған еді. Өз сөзін осылайша 
сабақтаған Ж.Еңкебайұлы кеңестің ұсынысымен, аудан 
əкімінің келісімі бойынша аудандық ардагер кеңесі 
төрағалығына Бекбосынов Матан Рахымбергенұлының 

кандидатурасы ұсынылып отырғанын жеткізді. 
«Алматы облысының» жəне «Талғар ауданының 
Құрметті азаматы», Панфилов ауылының тұрғыны 
Нұрсейіт Құдықов өз ойын ортаға сала отырып, Жанат 
Байкеновтың да кандидатурасын сайлауды ұсынды. 
Бірақ Жанат Зарапұлы өз уəжін алға тартып, төрағалыққа 
үміткерліктен бас тартатынын мəлімдеді. Сонымен 
жалпылай ашық дауыс беру нəтижесі бойынша Матан 
Бекбосынов бірауыздан аудандық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы болып сайланды. Аудан əкімінің аппарат 
басшысы А. Ашимахун, Қайнар ауылдық ақсақалдар 
алқасының төрағасы Т.Саудабаев жаңа төрағаны 
құттықтай отырып, алдағы жұмысына табыс тіледі. 

 Жаңадан сайланған кеңес төрағасының өмірдерегіне 
көз жүгіртер болсақ, ол 1950 жылы дүниеге келген. 1973 
жылы Ресейдің Омбы қаласындағы мемлекеттік дене 
тəрбиесі жəне спорт институтын бітіріп, еңбек жолын 
Талғар қаласындағы балалар жəне жасөспірімдер спорт 
мектебінде жаттықтырушы болып бастаған.1981-1987 
жылдары Талғар аудандық атқару комитеті жанындағы 
дене тəрбиесі жəне спорт бөлімінің бастығы, 1988-1994 
жылдары Талғар аудандық балалар жəне жасөспірімдер 
спорт мектебінің директоры, 1994 жылдан 2018 жылға 
дейін Талғар ауданы Рысқұлов ауылындағы №16 орта 
мектептің директоры қызметтерін атқарған. КСРО 
спорт шебері, Қазақстан Республикасының еңбек 
сіңірген жаттықтырушысы, Қазақ ССР-інің білім үздігі. 
4,5 шақырылымда аудандық мəслихат депутаты болып 
сайланған. Алты бала тəрбиелеп өсірген өнегелі отағасы.

Өз кезегінде Матан Рахымбергенұлы мінберге 
көтеріліп, көрсетіліп отырған зор сенім үшін рахмет 
айтты. Алдағы уақытта да жауапкершілігі мол қоғамдық 
жұмысты абыроймен атқаруға бар күш-жігерін 
салатынын жеткізді. «Жалғыз ағаш орман болмас...» 
дегендей, кеңес жұмысын жандандырып, ел игілігіне 
бағыттауда бірлесе жұмыс жасауға шақырды.

ашқан Қазақстан Конституциясы күні айтулы мереке 
ретінде Талғар қаласында да өз деңгейінде аталып 
өтті. Тəуелсіз елдің Ата заңы қабылданған айырықша 
маңызы мол мерекені ұлықтау дəстүрі осы жылы да 
аудан əкімдігінің ұйытқы болуымен ауданымызға еңбегі 
сіңіп ел ағалары бастаған, зиялы қауым, мəслихат 
депутаттары, этномəдени бірлестіктердің, жастар 
ұйымдарының өкілдері Талғар аудандық мəдениет 
үйіндегі салтанатты кештің куəсі болды.

Жиынды құттықтау сөзімен ашқан аудан əкімінің 
орынбасраы Дəрменияр Қыдырбек-ұлы халқымыздың 
тең құқықтары мен мүмкіндіктерінің кепілі болып 
отырған Конституция күнімен барша аудан тұрғындарын 
құттықтады.

«Біз тəуелсіз, еркін, гүлденген елде өмір сүрудеміз. 
Өзге аймақтармен қатар біздің Талғар ауданы да 
тұрақты даму үстінде, тұрғындардың тұрмыс жағдайы 
жақсарып, жыл сайын əлеуметтік бағдарламаларға 
бөлінетін қаржы көлемі ұлғайып келеді. Ұлтаралық 
татулығымыз нығая түсті. Осы жетістіктеріміздің 
негізі Ата Заңымызда жатыр», – деп баяндамасын 
қортындылаған аудан əкімінің орынбасары, өз кезегінде 
аудан үшін жемісті жұмыс көрсетіп жүрген бірқатар 
түрлі маман иелерін аудан əкімінің «Құрмет грамотасы» 
жəне «Алғыс хаттарымен» марапаттады. 

  Салтанатты шара соңы Мəдениет үйі жанынан 
құралған «Алатау аясында» ансамблі бастаған 
өнерпаздардың қатысумен, этномəдени бірлестіктердің 
ат салысуымен көңілді концерттік бағдарламаға ұласты. 

Өз Отанын танып, сүюі, оның қойған заңдарына 
бағынуы – бұл əр адамның азаматтық жауапкершілігін 
сезінуі ғана емес ұлтының алдындағы адалдығының 
көрінісі. Ендеше еңсесі биік егеменді елді осы бір 
айтулы мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Ел 
іргесі тыныш, бірлігіміз бек, тəуелсіздігіміз тұғырлы 
болғай.

Дархан ƏУК,
«Талғар».

Ата-заң халықтың құқығы мен бостандығын  
қорғаумен қатар, ел ішіндегі біртұтастықтың ұйытқысы 
болып отыр деуге толықтай негіз бар. Жаһан жан таласып, 
əлем əлекке түскен тұста сан алуан саяси ойындардың 
салдарынан түрлі оқиғалар болып жатқанын көз көруде. 
Ал осы келеңсіздік көбейген кезеңдегі мызғымаған ел 
ішіндегі татулық пен ажырамаған бірлік осы сөзіміздің 
дəлелі болса керек.    

1993 жылғы Ата-заң 1995 жылы бүкілхалықтық 
референдумда қайта қабылданып, Елбасы басшылық 
еткен жұмыс тобы негізгі заңды заман талабына сай 
өзгерткенін халық біледі. Жаңа Конституция билік 
тармақтарын нақты белгілеп, құзіреті мен өзара əрекет 
етуін заң жүзінде айқындаған болатын.

Мемлекеттік биліктің қалыптасуына, экономика, 
əлеумет, мəдениет салаларының қарыштап дамуына жол 
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Талғар ауданының жастар ресурстық 
орталығы мен жастар ісі жөніндегі əдіскер-
нұсқаушылары «Рухани жаңғыру» жобасын 
іске асыруға үлес қосуда. Мақалада əрбір 
қазақстандықтың рухани əлемінің дамуын 
жаһандық, аймақтық жəне мемлекеттік 
қоғамдық сана үдерістерімен байланыстыратын 
бірқатар жобалар айқындалып, орталықтың 
жұмыс жоспарына сəйкес, барлық қала, елді 
мекендерде мақаладағы көрсетілген жобаларды 
іске асыру бойынша жыл басынан бері 85 іс-
шара өткізілді. Оның ішінде, 15 спорттық 
шара, 15 мəдени шара, 15 кездесу, 20 акция, 
20 дөңгелек үстел өтті. Жалпы 10 000-ға жуық 
жастар қамтылды. 

«Туған жер» жобасы аясында «Туған жерге 
туыңды тік» жастар форумы, «Ескерткіш ел 
тарихы» экологиялық акциялары, «Көне Талхиз 
қалашығы» атты саяхат ұйымдастырылды. 
«Ардагерлерді ардақтайық» жобасы барысында 
7 ҰОС ардагерлерінің үй ауласына, үй ішіне 
тазалық жұмыстары жүргізілді. 

Жастардың шығармашылық талантын 
дамыту мақсатында «KZ SOUND» 
аудандық əндер байқауы, «Талғар туған 
өлкем» аудандық Жайдарман, «Жастар – ел 
болашағы» аудандық пікір-сайыс өткізілді. 
«BAQYT» жас отбасыларды қолдау клубы 
құрылды. Қазіргі таңда, жастар орталығына 
1 психолог маманының штаты бөлінді. 2019 
жылдың 8 айында 383 неке қиылса, 125 
ажырасу тіркелген. Халықаралық отбасы 
күніне орай, «Ашық есік» күні, «Мəңгілік 
ел – Мəңгілік отбасы» атты жас отбасылар 
байқауы, Халықаралық отбасы күніне орай 
«Жақсылықтың басы – қайырымдылық» атты 
акция, «Отбасы құдылықтары» туралы кездесу 
өтті. «Озығымыз тозбасын десек тəрбиені 
түзейік» атты семинар, Мүмкіндігі шектеулі 
балалармен «Менің виртуалды əлемім» атты 
тренинг, «Өмірім өз қолымда» атты трениг, 
«Мен өмірімді таңдаймын» атты суицид пен 
қауіпті іс əрекеттің алдын алу трениг, Жастар 
арасында «Ертегі терапиясы – стресспен күрес» 
атты тренинг өтті.

Жастар жылына орай, «Жастар. Жігер. 
Жаңғыру» атты аудан əкімінің жастармен 
кездесуі өтті. Кездесу барысында əр саладағы 
үздік жас мамандар өз пікірін білдіріп, аудан 
басшылығына ұсыныстарын жеткізді. 

Сонымен бірге, жастарды қолдау мақсатында 
Талғар ауданы əкімінің «Көшбасшы» жастар 
сыйлығы жас буын ішіндегі үздіктерге табыс 
етілді. 

Талғар ауданының жастар ресурстық 
орталығының, қала, ауылдық округтердегі 
жастар ісі жөніндегі əдіскер-нұсқаушылардың 
ұйымдастырған шаралары облыстық, жергілікті 
БАҚ-да жарық көрді. 2019 жылдың басынан  68 
мақала басылды. Сонымен қатар, əлеуметтік 
желілер /вконтакте, фейсбук, инстаграм/ 
ашылған парақшаларда #туғанжергетағзым, 
#ұлытұлғалар хэштегімен ақпараттар салынып 
келеді.

Д. Қыдырбек-ұлы,
Талғар ауданы əкімінің орынбасары.       

Əр отбасының  махаббат хикаясы өзінше 
ерекше. Жастықтың қызығында жүрген 
бойжеткен мен бозбаланың қарапайым 
таныстығы аса терең сезімге айналып 

шыға келуі əп-сəтте. Біз сөз еткелі 
отырған Бірімқұловтар жанұясының 
тууы да осындай кездейсоқ кездесуден 

бастау алған.  Сыныптасының тойына 
барған Азамат сол тойда болашақ 

жарын кездестірем деп əсте ойламаған-
ды. Бұған дейін талай тойдың шаңын 

қағып жүрген бозбала сол тойда алғаш 
рет шаңырақ құру жайлы ойланады.

ҰЛЫ ҰҒЫМДЫ ҰЛЫҚТАҒАН ЖАС ОТБАСЫ

ЗАЙЫРЛЫ ҚОҒАМДАҒЫ
Зайырлы 

қазақ қоғамындағы 
жастардың бейнесі 

жарқын әрі жасампаздыққа 
ұмтылысы ерекше. Елінің 

ертеңін ойлайтын, болашағына 
бойлайтын қазақ үшін жас 

буын – тәуелсіздіктің тірегі 
саналатындықтан да оларға деген 

сенім мен қолдау да жыл өткен 
сайын артып келеді. Биылғы жастар 

жылының арнайы жариялануына 
орай бұл қамқорлық бірнеше 

есе ұлғайды десек артық 
айтқандығымыз емес.

Т.Теменовтың «Махаббат бекетін» көріп, басты 
кейіпкерлердің романтикаға толы сезімдерін 
жүрек түбіне ұялатып өскендіктен болар 
Гүлназ деген есім сондай ыстық леппен, сондай 
сиқырлы сезіммен баурап алды да қойды...

Ар-намысына берік қазақ қызына қол 
жеткізу қай заманда қиын болған ғой. Кеген 
ауданына қарасты Бөлексаз ауылында туып-
өскен ауыл қызы Гүлназдың да тəлім-тəрбиесі 
бөлек-тін. Үйдің еркесі болса да қазақы 
тəрбиеден аспайтын қылықты қызға жағу 
Азаматқа оңайға соққан жоқ. Жақын таныса 
келе үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетіп 
жүретін қыздан мүлдем айырылғысы келмей, 
барын салды. Сөйтіп бір-біріне ұқсамайтын 
күндердің қызығында жүрген Гүлназ үлкен 
шаңырақтың кенже келіні болып шыға келді. 

2011 жылдың ақпанында шаңырақ 
көтерген екі жас бүгінде бір қыз, бір ұлдың 
ата-анасы. Көпбалалы ата-ана болуды 
армандайтын екі жас бүгінде ауданымызға 
қарасты Нұра ауылында тұрып жатыр. 
Жуырда аудандық ішкі саясат бөлімі мен 
аудандық жастар ресурстық орталығының 
ұйымдастыруымен өткен «Бақытты отбасы» 
онлайын-бейне байқауында біз мақтан 
еткен отбасы бас жүлдені жеңіп алды. Əр 
округтан қатысқан он отбасының ішінен оза 
шапқан Бірімқұловтар бастысы сынға түсіп 
мықтылықты көрсету емес некенің жағымды 

тұстарын насихаттау дейді. 
– Отбасы – шағын мемлекет деп бекер 

айтылмаса керек. Əр отбасы бақытты 
ғұмыр шексе, еліміздің демографиясы 
артып, экономикалық тұсы нығая түседі. 
Қазіргі кезде жастар арасында ажырасып 
жатқандардың саны көп екені өтірік емес. 
Біз өзіміздің жанұялық ұстанымымыз, айқын 
мақсатымыз арқылы сондай замандастарға 
үлгі болсақ дейміз, – дейді Гүлназ Кеңесбаева 
бізбен əңгімесінде. Ата-енені сыйлау 
жағынан сын арқалап көрмеген кенже келін 
əзірге бөлек тұрғанымен болашақта енесін 
қолына алып, сырласып шай ішуді жоспарлап 
жүр. 

«Отбасы» деген ұлы ұғымның қадір-
қасиетін арттырып жүрген балаларына 
риза үлкендер сенімдерінің ақталғанына 
тəубə дейді. Енді немерелерінің де ұлттық 
шеңберден аспайтын саналы ұрпақ болып 
өсуіне еңбек етіп жүр. Жас та болса бас 
болып жүрген Азамат мен Гүлназдың да 
арманы осы. «Мəңгілік елдің» іргесі осындай 
ұлағатты отбасы мен өрелі ұрпақтардан 
қалыптаспайды ма!

Меруерт ДҮЙСЕНҒАЛИЕВА,
«Талғар». 

Ол ойға түрткі болған көркіне мінезі сай 
қарапайым қыз Гүлназ болатын. Бала кезден 

ЖАСТАР КЕЛБЕТІ ЖАРҚЫН
мақсатындағы жұмыстар да жүйелі. Жастар 
ресурстық орталығы «СТОП Қылмыс» 
жобасы бойынша «Түнгі қаладағы бала», 
«Түнгі тыныштық» атты аудандық ювеналды 
/ОДН/ полиция тобының қызметкерлерімен 
бірлесіп, түнгі рейдттер жасалады. Қазіргі 
таңда Алматы облыстық полицияға қолдау 
көрсету мақсатында ауданымызда «Жалын» 
студенттік жасақ құрылды. Бұл жасақ 
ауданымызда жастардың арасында құқық 
бұзушылықтың алдын алу, салауатты өмір 
салтын қалыптастыруға септігін тигізуде. 
«Жалын» жасағы құрамында – 21 жас бар. 
Діни экстремизм мен терроризмді, жастардың 
арасында жат-мінез, құқықбұзушылықтың 
алдын алу, қоғамдағы белсенділіктерін 
арттыру, жастардың, əсіресе маргиналды топ 
санатына жататын жастардың бос уақыттарын 
тиімді пайдалану мақсатында «Дін жəне 
жастар», «Жастар тəрбиесі жəне дін», 
«Теріс пиғылды ағымдардан сақ болайық», 
«Діни экстремизм жəне терроризм – ғасыр 
дерті», «Жат ағымнан сақ болайық!», «Діни 
экстремизм мен терроризмнен сақтанайық!», 
«Экстремизм жəне терроризмнің алдын алу» 
тақырыптарында кездесу, дөңгелек үстелдер 
ұйымдастырылды.

«Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне 
жаппай кəсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 
жылдарға арналған «Еңбек» бағдарламасын» 

орындау барысында 14-29 жас аралығындағы 
297 жас жұмысқа орналасты. Оның 103-і 
«Жастар тəжірибесіне» жіберілсе, қоғамдық 
жұмыс орындарына 105 жас, əлеуметтік 
жұмыс орындарына 23 жас жəне кəсіптік 
оқуға 66 жас жолданды. 

«Дипломмен ауылға» жобасы аясында 
бүгінгі таңда аудан əкімінің 2015 жылғы 15 
желтоқсандағы №12-1511 санды Қаулысымен 
бекітілген тұрақты түрде жұмыс істейтін 
комиссия жұмыс атқарады.

2019 жылдың 8 айында 37 маманға 6,5 млн 
мың теңге біржолғы көтерме жəрдемақы, 10 
маманға тұрғын үй сатып алуға 37,8 млн мың 
теңге бюджеттік несие берілді. 

Жастарды маусымдық жұмыспен 
қамту бойынша «Жасыл ел» жастар еңбек 
жасақшылары қамтылуда. 2018 жылдың 
қорытындысы бойынша Талғар ауданының 
жастар ресурстық орталығы «Үздік орталық», 
«Үздік online-штаб» номинациясына ие 
болды. 2019 жылы маусымдық жұмыспен 65 
жас жұмыспен қамтылды. 

Ауылдық жерлердегі жастардың бос 
уақытын ұйымдастыру жəне жұмыспен 
қамтамасыз ету бойынша «Жастар жолы» 
атты жоба іске асырылып келеді. Жоба 
барысында Нұра ауылдық Мəдениет үйінің 
материалдық-техникалық базасын жаңарту 
жəне бос бөлмесін жаттығу залы ретінде 
жабдықтауға облыс бюджетінен 7,7 млн. 
теңге қаражат бөлінді. Қазіргі таңда Нұра 
ауылдық округіндегі 800 жас осы жаттығу 
бөлмелерінде спортпен шұғылдануда. 

 
Мемлекет тарапынан жастарға жасалынып 

жатқан игі қадамдар Талғар ауданында да өз 
деңгейінде жүзеге асуда. 2013 жылы құрылған 
аудандық жастар ресурстық орталығы 
мемлекеттік жастар саясатының 2020 жылға 
дейінгі тұжырымдамасы негізінде қызмет 
атқарады. Ресми статистикалық мəлімет 
бойынша Талғар ауданында 14 пен 29 жас 
аралығындағы жастардың саны 49396 
адамды құрайды, оның  11848 (23,9%)  –  
қала  жастары  болса,  37548  (76%)  –  ауыл 
жастары. 2014 жылдан бастап əр ауылдық 
округ пен қалада жастар ісі жөніндегі  
əдіскер-нұсқаушылар жемісті қызмет етіп 
келеді. 

 
Жас арасында салауатты өмір салтын 

қалыптастыру көкейкесті мəселелердің 
бірі болғандықтан бұл жөнінде де ауданда 
атқарылып жатқан шаралар ауқымды. Бүгінде 
аудан бойынша балалар мен жасөспірімдер 
спорт мектебі, ҚР ҚМ Орталық армияшылар 
клубы, 1000 орындық «Жастар» стадионы, 
УЕФА стадионы, «Табаған» спорттық 
сауықтыру кешені – 13 км. тұратын шаңғы 
трассалары, фристайл трассасы, могул 
трассасы, сноуборд трассалары, 2 бассейн, 
2 теннис корты, 2 шағын-футбол алаңдары, 
фитнес залы: Андрей Кивилев атындағы 
велоспорттан облыстық олимпиада 
ізбасарларын дайындауға арналған арнаулы 
балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі, 
«Алмалы» балалар жəне жасөспірімдер 
спорт мектебі қызмет атқаруда. Бұқаралық 
спортпен айналысатын жастардың үлесі – 
74%. 

Жастардың құқықтық мəдениетін арттыру 

САЛАУАТТЫ ЖАС САНАЛЫ

ЖАСТАРДЫ ЖҰМЫСПЕН 
ҚАМТУ – МАҢЫЗДЫ ҚАДАМ

БАСТЫ ҚҰНДЫЛЫҚ – 
ҰЛТТЫҚ ӨНЕГЕ
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Согласно сложившейся традиции начало нового учебного 
года в Специализированном лицее «Арыстан» было отмечено 
проведением торжественной линейки. На плацу собрались 
лицеисты во главе с командирами, преподаватели и родители 
учащихся, а также уважаемые гости Лицея. 

Церемониальная часть включает обязательные ритуалы: 
встреча начальника Лицея, внос флага Лицея, исполнение гимна 
Республики Казахстан. В торжественной обстановке были 
подведены итоги года прошедшего и вручены награды за наиболее 
значимые достижения лицеистам и педагогам. Дальнейший ход 
мероприятия был не таким официальным, и позволил будущим 
защитникам Родины продемонстировать не только свои таланты 
и умения, но и показал присутствующим, насколько арыстановцы 
искренне любят свою Родину. Лицеисты-девятиклассники, только 
надевшие арыстановскую форму, представили музыкально-
театрализованную композицию, посвященную Независимому 
Казахстану, Национальной идее «Мəңгілік Ел» и Программе 
«Рухани жаңғыру». Юные патриоты не только пели, танцевали, 
читали стихотворения, участвовали в массовом флеш-мобе, но 
и стремились поделиться своими познаниями о национальных 
проектах и идеях и их основных положениях.

Присутствующим были представлены 80 новых лиц «Арыстана» 
– 80 умных, спортивных, талантливых девятиклассников, которых 
тепло приняли в большую арыстановскую семью. В этот день 
лицеисты услышали немало теплых слов и пожеланий от Начальника 
Специализированного лицея «Арыстан», доктора педагогических 
наук, профессора, генерал-майора запаса Тауланова Сабита 
Сауменовича, от уважаемого гостя, генерал-майора запаса из числа 
офицеров, стоявших у истоков формирования Вооруженных Сил 
Независимого Казахстана, Тузикова Владимира Владимировича, 
представителя родительской общественности лицея и дорогих 
учителей. Учителя не просто поздравили детей, но и провели 
традиционный ритуал тарту, вручив своим воспитанникам символ 
единства и добра – юрту со сладостями – и символический 
манускрипт с пожеланиями. Гости тоже приготовили оригинальные 
подарки лицеистам: с музыкальными поздравлениями выступила 
танцевальная группа «Филиала Национального военно-
патриотического центра ВС РК», исполнив военный танец. 

Значимым финальным аккордом официальной части 
мероприятия стало прохождение торжественным маршем под 
маршевую музыку в исполнении Военного оркестра Национальной 
Гвардии Республики Казахстан под руководством лейтенанта 
Никиты Белякова. 

 Фот Л.В., 
учитель русского языка и литературы.

Əйгерім ƏМІР,
«Талғар».

Дүние жүзінде 200-ден астам ел бар. Ал 
халықаралық энциклопедияларға сүйенетін болсақ, 
əлем тілдерінің саны 6 мыңнан 10 мыңға дейін барады. 
Оның ішінде 15 күн сайын жоғалып отыратын тілдер 
де бар екен. Осы тілдердің ішінде əлем бойынша 400 
млн.  халық пайдаланатыны ағылшын тілі. Десек те, 
осы  ағылшындықтар латын əліпбиін пайдаланады.   
Қазақ əліпбиін латын қарпіне көшіру арқылы үлкен 
аренаға шығамыз деп жар салатынымыз да сондықтан.   
Бүгінде бағдарламаның алғашқы кезеңі нəтижелі 
жүзеге асты деуге болады.  Жаңа ұлттық əліпбидің 
латын графикасы негізіндегі емле ережелері əзірленіп, 
үкіметте мақұлданып жұртшылыққа ұсынылған 
еді.  Өз кезегінде аудандық мəдениет жəне тілдерді 
дамыту бөлімінің мамандары жəне «Қазақ тілі» қоғамы 
мүшелері жаз бойы мемлекеттік мекемелер, бөлімдер 
мен ұйымдардың қызметкерлеріне латын əліпбиіне 
көшу ұлтымыз үшін жасалған маңызды қадамдардың 
бірі екенін айтып, емле ережелері бойынша түсіндірме 
жұмыстарын бастап кеткен болатын. Сондай кезекті 
шаралардың бірі өткен аптада аудандық орталық пошта 
жəне аудандық сот қызметкерлерінің арасында өтті. 

Аудандық мəдениет жəне тілдерді дамыту 
бөлімінің ұйымдастыруымен болған бұл жолғы 
түсіндірме жұмыстары «Қазақстан халқы тілдері күні» 
қарсаңында тілдердің онкүндігі аясында өтті. «Латын 
əліпбиіне көшудің маңыздылығы» атты атаумен 
ұйымдастырылған дөңгелек үстелге аудандық мəдениет 
жəне тілдерді дамыту бөлімінің бас маманы Ұлбосын 
Ақжігітова, Алматы облысының «Тіл» оқу-əдістемелік 
орталығы Талғар филиалының жетекшісі Камнұр 
Тəлімұлы, аталмыш орталықтың оқытушысы Гүлнəр 
Мамырбаева жəне Талғар экономикалық-гуманитарлық 
колледжінде латын графикасын меңгерту курсының 
оқытушысы Лəйлə Абызова қатысты. 

Латыннегізді əліпбиді əбден оқып-тоқыған Гүлнəр 
Мамырбаева пошта қызметкерлерін жаңа алфавиттің 
қыр-сырымен толыққанды таныстырды. Емле 
ережелерін түсіндірді. Жаһандану заманында бұл 
əліпбидің елімізге берері мол екеніне егжей-тегжейлі 
тоқталды. Сондай-ақ алфавитті үйрену бұрынғыдан 
оңайға түсетінін айтты. 42 əріптен тұратын əліпби 32-ге 
қысқарған. Орыс тілінен еңген барлық əріптер алынып 
тасталған. Тек төл тілімізге қатысты əріптер ғана қалған. 
Ерекшелігі сол сөзді қалай естісеңіз солай жазасыз. Бұл 
кез келген қазақ тілінің латыннегізді əліпбиін үйренем 
деген адам үшін оңай. Дөңгелек үстелге қатысқан 
пошта қызметкерлері өздерін толғандырып жүрген 
сұрақтарын қойып, тұщымды жауап ала алды.

«Тіл-оқу» əдістемелік орталығының директоры, 
қоғам қайраткері, ұлт жанашыры Камнұр Тəлімұлы 
латыннегізді əліпбидің қазақ еліне жақын екенін баса 
айтты. Əр мекемеден 2 адамнан орталықтың алғашқы 

сабағына тізімделе беруіне болатынын да жеткізді. 
Орталық директорын мұқият тыңдаған пошташылар 
қуана-қуана оқыту курсына жазылатын болды. Шара 
соңында қызметкерлер латыннегізді əліпбимен 
«Жеке өмірбаян» атты жазба жұмысын жазды. 
Қорытындысына баға берген мамандар «жаман емес» 
деп тарқасты.

Дəл осы қарқынмен мамандар сол күні аудандық 
сотта болып қайтты. «Латын əліпбиі – өркениет 
жолы» атты семинарда  кеңсе меңгерушісі Қалмақбаев 
Асқар Абдулкапарұлының бастамасымен соттың 
қызметкерлеріне емле ережелері түсіндірілді. Олар 
үшін латын қарпі еш қиындық туындатпайтынын, 
күнделікті өмірде жиі қолданатындарын жеткізді. 
Тек емле ережесін түсініп оқып алсақ болды деп 
отыр. Қарқындарына қарап біздің де ішіміз жылып 
қалды. Сонымен қоса кеңсе меңгерушісі Асқар 
Қалмақбаев жəне бірнеше қызметкерлері Қазақстан 
Республикасы Президентінің жанындағы мемлекеттік 
басқару академиясынан «Латын графикасы негізіндегі 
ресми жазылым» тақырыбы бойынша мемлекеттік 
қызметшілердің біліктілігін арттыру семинарының 
бағдарламасын 8 академиялық сағат көлемінде 
нəтижелі аяқтағаны жөнінде сертификат алғандарына 
куə болдық. Оқу Талдықорған қаласында өткен.  

Еліміздегі түркі халықтары мəдени орталығының 
жетекшісі Ахмет Дағдуран «Латын əліпбиіне көшкен 
кезде бүкіл түркітілдес ағайындар Қорқытты, əл-
Фарабиді, Мұстафа Шоқайды түпнұсқадан оқи 
алады. Менің ойымша, сол кезде он сегіз миллион 
қазақстандық қазақ тілін үйренеді» дейді. Ендеше 
латыннегізді əліпбиіміз  қазақстандықтарды бір 
арнаға тоғыстыратын, түбі бір туыстас түркі еліне 
жақындастыратын тікелей жол деп білейік.

Райхан  АЗИМОВА,
«Талғар».

Осы аптада аудан əкімдігінің кіші мəжіліс залында 
«Нəтижелі жұмыспен қамту жəне жаппай кəсіпкерлікті 
дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған» мемлекеттік 
бағдарламасын жүзеге асыруға бағытталған  аудандық 
комиссияның кезекті отырысы болып өтті. Отырыс 
жұмысын аудан əкімінің орынбасары, комиссия 
төрағасы Дəрменияр Алғатбекұлы жүргізді. Күн 
тəртібінде қаралған мəселе – «Жұмыссыздар мен өзін-өзі 
жұмыспен қамтығандарды 2017-2021 жылдарға арналған 
өнімді жұмыспен қамту жəне жаппай кəсіпкерлікті 
дамыту бағдарламасы» бойынша қысқа мерзімді оқыту  
курстарына 71 адамды жіберу» болды. Бүгінде үкіметіміз  
халықты  нəтижелі жұмыспен қамтуға жан-жақты  

жағдай жасай отырып, тұрақты жұмыс орындарын ашу 
көзделуде.  Бұл ретте өз мамандығы бойынша жұмыс таба 
алмай жүрген адамдарды  еңбек нарығында сұранысқа ие  
кəсіп түрлеріне  икемдеуге бағытталған   қысқа мерзімді 
курстар арқылы қайта оқытудың маңызы зор. 

Комиссия мүшелерінің алдында хабарлама жасаған 
аудандық жұмыспен қамту орталығының бастығы Райхан 
Джулимбетова жұмыссыздықпен күреске бағытталған 
кешенді  бағдарлама аясында  3 қыркүйектен бастап 71 
адам қысқа мерзімді оқыту курстарына жіберілетінін 
жеткізді. Атап айтқанда, Талғар қаласындағы  
«Инновациялық-оқыту орталығы» ЖК-і  нысанында 
тігінші,  шаштараз, бет əрлеуші  мамандықтарына 
ұзын саны 40 адам жіберілмек, ал  31 білім алушы  
«Еркемай-Алматы» ЖШС-нің балаларға арналған білім 
беру орталығында  аспазшы мамандығына ден қоймақ.  
Балабақшада тəрбиеленетін кішкентай бүлдіршіндердің 
ас мəзіріне қойылатын талап та ерекше екенін   ескерсек,  
мұнда білім алатын аспазшылар мектепке дейінгі 
мекемелерде ас əзірлеудің қыр-сырын  игереді.   Талапқа 
сай оқу мерзімі үш айды құрайды. Алғашқы  айы  
теориялық білімге негізделсе, қалған екі ай тəжірибемен 
ұштастырылады. Курсқа қабылданған оқушыға  ай 
сайын 16 мың 759 теңге стипендия төленеді, оған қоса 
аудан аумағынан, яғни ауылдардан  келіп баспана жалдап 
оқитын оқушыларға, жалдама баспананың өтемі ретінде 
тағы да 5 АЕК есебінде қосымша қаражат қарастырылған.   
Оқу курсын тəмамдаған соң  арнайы сертификат пен 
куəлік табыс етіледі. Бұдан соң да аудандық жұмыспен 
қамту орталығы мен қайта оқу курсын ұйымдастырған 
оқыту орталықтары бірлесе  отырып түлектердің 
жұмысқа орналасып кетуіне  барынша ықпалдастық 
жасайды.

БІЛІМ КҮНІЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

АЛҒАШҚЫ ҚОҢЫРАУ 
СОҒЫЛДЫ

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ 
ЗНАНИЙ

Дархан ƏУК,
«Талғар».

 
Тəуелсіз Қазақстанда 1 қыркүйек Қазақстан Республикасы 

Президентінің бұйрығымен 1998 жылдың 20 қаңтарынан бастап 
«Білім күні» деп қабылданған болатын. Жаңа оқу жылының 
басталуына орай алғашқы қоңырау салтанаты еліміздің əр өңірінде 
аталып өтуде.

Ауданымыздағы № 44 мектеп жасына дейінгі шағын орталығы 
бар жалпы білім беретін орта мектептің ұстаздары мен оқушылары 
да аталмыш мерекені бір кісідей қуана қарсы алғандардың бірі.

Гүлназ Алигожаева басшылық ететін мектеп ұжымы өткен 
оқу жылды 550 оқушымен қорытындылаған болатын. Жаңа оқу 
жылында 72 бүлдіршін аталған мектептің бірінші сыныбына 
қабылданып, ұстаздардың қатары 3 жас маманмен толығысқан. 
Білім сапасы жағынан 60%-дық көрсеткішке жеткен мектепте 48 
мұғалім түрлі пəндерден сабақ береді. Биыл ауданымыз бойынша  
4500-дей бала бірінші сыныпқа барады.

ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ОҚУ КУРСТАРЫНА ЖІБЕРІЛДІ

ТҮБІ БІР ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ТІКЕЛЕЙ ЖОЛ



917 қыркүйек -Талғар ауданының Қайнар ауылдық округ әкімінің сайлауы
Сейсенбі, 03 қыркүйек, 2019 жыл

Талғар ауданы Қайнар ауылдық 
округі əкімінің лауазымына 

үміткер 

БАЙТУРБАЕВ ДАУРЕН 
ӨТЕГЕНҰЛЫ

Өмірбаян
Мен, Байтурбаев Даурен 

Өтегенұлы 1987 жылы 08 қаңтар 
күні Шығыс Қазақстан облысы, 
Ұлан ауданы, Асу-Бұлақ ауылында 
дүниеге келдім. 2010 жылы Алматы 
қаласындағы Орталық Азия 
Университетінде заң факультеті 
мамандығы бойынша білім алдым.    

Алғашқы еңбек жолымды 2014 -2016 жылдар 
аралығында Еңбекшіқазақ ауданында аудан 
əкімінің көмекшісі болып бастадым.

 2016-2018 жылдар арасында осы аудандағы 
«Денешынықтыру жəне Спорт бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінде бас маман қызметін атқардым.

2018 жылдан бастап, бүгінгі күнге дейін 
Алматы қаласындағы «ДАЛЕЛ» компаниясында 
бас директор болып қызмет атқарып келемін.

Сайлауалды бағдарлама
«Nur Otan» партиясының  мүшесі  

жəне  жергілікті биліктің басшысы ретінде 
«Қазақстандықтардың əл-ауқатынның өсуі: 
табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты 
Қазақстан халқына Жолдауындағы міндеттердің 
экономикалық, əлеуметтік, саяси жəне мəдени 
дамуына ықпал жасаймын. 

Менің ойымша ауылдық округ əкімі саясаткер 
емес, білікті басқарушы, кəсіби маман болу керек. 
Ауылдық округтің əкімі ретінде өз жұмысымда, 
бірінші кезекте аудандық мəслихат депутаттарымен, 

қоғаммен жəне кəсіпкерлермен 
тығыз қарым-қатынас орната 
отырып, округтің өміріне бірлесіп 
қатысу деп есептеймін. 

Бағдарламамның негізгі 
бағыттары мына мақсатта жүзеге 
асырылады:

- Жауапкершілікті билік жəне 
тиімді басқару жүйесін құру;

- қоғамдық өзін-өзі басқаруды 
дамытуға қолдау жасау;

- азаматтардың өтініштері мен 
арыздары бойынша толыққанды 
жұмыс жасау, қоғаммен белсенді 
түрде қарым-қатынас жасау;

- Округ əкімі жұмысы жайлы 
тұрақты түрде халық алдында есеп беру;

- негізгі проблемаларды шешуде ауыл 
жұртшылығының қатысуын қамтамасыз ету;

- ауылдық округ əкімі аппаратын тиімді 
басқару;

- мемлекет мүлігін, қаржы ресурстарын тиімді 
пайдаланып, жергілікті бюджет кірісін көбейту 
жəне оның орындалуын бақылау;

- аудандық жəне облыстық мақсатты 
бағдарламаларға белсене қатысу;

- жер учаскелерін кадастірлік реттеу жəне 
учаскелерді толық түгендеуден өткізу;

- жер пайдаланушылардың аумақтарын 
аббаттандыруда жауапкершіліктерін күшейту;

- округтегі елді мекендерді, электр қуатымен, 
ауыз сумен қамтамасыз етуге жағдай жасау;

- жаңа кəсіпорындардың дамуына жағдай 
жасау, жұмыс орындарын құру;

  Осы мақсаттар негізінде барлығымыз бірлесе 
отырып жұмыс істесек, ауылдарымыз көркейіп, 
өмір сүруге қолайлы болатындығына сенемін. Бұл 
біздің қолымыздан келеді.

Кандидат в акимы Кайнарского сельского округа 
Талгарского района 

БАЙТУРБАЕВ ДАУРЕН ӨТЕГЕНОВИЧ

Биография
Я родился 8 января 1987 года в селе Асу-Булак Уланского 

района Восточно-Казахстанской области. 
С 2004 по 2008 год окончил Академию национальной 

безопасности Республики Казахстан в г.Алматы.
В 2008-2010 годах учился в юридическом факультете 

Центрально-Азиатского Университета Алматы, где изучал 
правоведение.

Трудовую деятельность начал на государственной службе 
в 2010-2014 годах в качестве инспектора в государственном 
учреждении «Отдел финансов» Карасайского района.

С 2014 по 2016 год работал помощником акима 
Енбекшиказахского района, с 2016 по 2018 год работал 
главным специалистом в отделе физической культуры и 
спорта Енбекшиказахского района.

С 2018 года до сегодняшнего дня работал генеральным 
директором компаний DALEL в Алматы.

Предвыборная программа
Сегодня местная исполнительная власть в состоянии 

решить большинство важных вопросов и насущных проблем 
нашего сельского населения, а возможностей у нее для этого 
становится все больше. По этой причине грядущие выборы 
приобретают наибольшую значимость для каждого из нас. 
Разрешите представить Вам мою предвыборную программу.

Главная цель моей программы – это создание условий 
для нормальной жизни сельчан. Для этого необходимо 
слаженное, деловое взаимодействие акима сельского округа 
с жителями, руководством района, области, предприятий, 
учреждений.

Своей задачей на посту первого должностного лица 
Кайнарского сельского округа вижу: в рамках казахстанского 
законодательства, в пределах своих полномочий 

профессионально управлять округом, представлять 
и защищать интересы сельчан, грамотно руководить 
аппаратом акима округа. Убежден, что аким сельского 
округа должен быть не столько политиком, сколько опытным 
управленцем, профессиональным хозяйственником. В своей 
работе при принятии решений обязуюсь руководствоваться 
следующими принципами: - уважения прав и свобод 
человека; - законности; - экономической целесообразности; 
- социальной ориентированности; - сохранения культурно-
исторической уникальности.

С учетом равноценности каждого из изложенных 
принципов будут осуществляться основные направления 
моей программы:

- создание системы ответственности власти и 
эффективного управления;

- содействовать развитию общественного 
самоуправления;

- работать с обращениями и заявлениями граждан, 
активно взаимодействовать с общественностью;

- регулярно на встречах отчитываться перед жителями 
округа а работе акима округа; беспечение участия широкой 
сельской общественности в обсуждении принятия решений 
по основным проблемам; эффективное управление аппаратом 
акима округа; эффективное использование государственного 
имущества, финансовых ресурсов, увеличение доходности 
местного бюджета и контроль за его исполнением; активное 
участие в целевых районных и областных программах. 

Проблемными вопросами Кайнарского сельского округа 
являются:

1. Провести во всех населенных пунтках округа 
газификацию. 

2. Строительство дорог на сельских улицах, передача 
трансформаторов на баланс, строительство амбулаторий в 
поселках Жалгамыс и Жаналык, снабжение питьевой водой 
села Еламан. 

Это основные направления и первоочередные задачи, 
исходя из которых я планирую свою работу в качестве 
сельского акима.

Талғар ауданы Қайнар ауылдық 
округі əкімінің лауазымына үміткер 

ТӨРТБАЕВ ҚИЯҚБАЙ 
ТІЛЕУЖАНҰЛЫ

Өмірбаян
Мен, Төртбаев Қияқбай 

Тілеужанұлы 15 ақпан 1962 жылы, 
Жамбыл облысы, Мойынқұм ауданы, 
Хантау станциясында қарапайым 
отбасында дүниеге келдім.

Еңбек жолымды 1979 жылы 
Шу қаласы механикалық жөндеу 
зауытында жұмысшы болудан 
бастадым.

1981-1986 жылдары Алматы зоотехникалық 
– мал дəрігерлік институтын бітіріп, зооинженер 
мамандығына ие болдым;

1986 жылы Мойынқұм ауданы, Жамбыл атындағы 
кеңшарда бөлімше зоотехнигі;

1987-1989 жылы Қарабөгет кеңшарында бас 
зоотехник;

1989-1992 жылдары Айдарлы агробірлестігінің 
бас зоотехнигі;

1993-2004 жылдары Мойынқұм аудандық ішкі 
істер бөлімінің Қылышбай,Жамбыл жəне Биназар 
батыр ауылының аға учаскелік уəкілі, полиция 
майоры;

2005-2009 жылдары Республикалық Ішкі Істер 
Министірлігінің кəсіби баспасөзі болып табыламын. 
Сақшы газетінің Жамбыл облысы бойынша 2009 ж. 
бастап Оңтүстік Қазақстан аймағы бойынша меншікті 
тілшісі.

Сайлауалды бағдарлама
Менің басты қағидам – Қазақстан халқына 

қызмет ету болып табылатын мемлекет үшін дауыс 
беріп «Еңбек адамына» лайықты өмір бағыты 
бойынша сайлауға қатысамын. Қайнар ауылдық 
округінің əкімі болып сайланған жағдайда: Қазақстан 
Республикасының Конститутциясы туралы Заңын 
жəне басқа да заңдар мен Заңнамаларды басшылыққа 
ала отырып жоспарлы түрде жұмыс жүргізетін 
боламын. 

Мына төмендегі мəселелерді 
жүзеге асыруды үнемі назарда ұстап 
отырамын:

1. Қазақстан Республикасының 
тұңғыш Президенті Н.Ə. Назарбаевтың 
бес институционалдық реформасын 
жүзеге асыруға бағытталған «100 
нақты қадамы» бойынша іс-шараларды 
іске асыру;

2. «Болашаққа бағдар, Рухани 
жаңғыру» бағдарламасын іске асыру 
мақсатында ұлттық құндылықтарды 
насихаттау мен ауыл тұрғындары 
арасында татулық пен тұрақтылықты 
қамтамасыз ету;

3. Округ тұрғындарына мемлекеттік қызмет 
көрсету сапасын одан ары жақсарту арқылы сапалы 
қызмет көрсету;

4. Шаруа қожалықтары мен жеке қожалықтарын 
дамыту үшін мемлекеттік бағдарламаларға сай қолдау 
көрсету;

5. Округтағы отбасылардың жағдайына үнемі 
зерделеу жұмыстарын жүргізе отырып, қолдауды 
қажет ететін əлеуметтік жағынан аз қамтылған 
отбасылар мен батыр жəне көп балалы аналарға 
демеушілер арқылы көмек көрсетуді ұйымдастырып 
отыру;

6. Тұрғындар арасында «Салауатты өмір салтын» 
қалыптастыру мақсатында спорттық жəне мəдени іс- 
шараларды үнемі ұйымдастырып отыру;

7. Шағын кəсіпкерлерді қолдау мен дамыту 
аясында «Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасы 
шеңберінде несие алуға көмек көрсету;

8. Округ көлемінде теріс ағымдағы діни 
бағыттардың орын алдырмау мақсатында ауыл 
тұрғындарына діни ақпараттық жұмыстарды жүргізе 
отырып, тұрақтылықты қамтамасыз ету;

9. Ауылды дамытуға арналған бағдарламаның 
жүзеге асырылуын қамтамасыз ету,кітапхана,балабақ
ша,денсаулық сақтау саласы мен білім ордаларының 
жұмыстарына араласып «Білімді ұрпақ» өсуіне 
рухани маңызы бар шараларды жоғары деңгейде 
ұйымдастырып өтуіне ықпал жасаймын.

Алған білімім мен тəжирибемді халық игілігіне 
жұмсауға дайынмын.

Кандидат в акимы Кайнарского сельского округа 
Талгарского района 

ТОРТБАЕВ КИЯКБАЙ ТЛЕУЖАНОВИЧ

Биография
Я, Тортбаев Киякбай Тлеужанович родился 15 

февраля 1962 года на станции Хантау Мойынкумского 
района Жамбылской области в простой семье.

Трудовую деятельность начал в 1979 году рабочим на 
механическом ремонтном заводе г. Шу.

В 1981-1986 годах окончил Алма – Атинский 
зооветеринарный институт и получил специальность 
зооинженер.

В 1986 году зоотехник отделения совхоза им. 
Жамбыла Мойынкумского района.

В 1987-1989 годах главный зоотехник совхоза 
Карабогет.

В 1989-1992 годах главный зоотехник Айдарлинского 
совхоза.

1993-2004 годы старший участковый инспектор 
Мойынкумского районного отдела внутренних дел 
С. Кылышбай,С. Жамбыл и С. Биназар батыр, майор 
полиции.

С 2005 по 2009 годы являюсь внештатной 
корреспондент прессы Министерства внутренних дел 
Республики Казахстан по Жамбулской области. С 2009 г. 
внештатный корреспондент газеты Сакшы по Южному 
региону. 

Предвыборная программа
Казахстан в условиях гражданской гармонии, 

политической стабильности и согласия является главным 
направлением построения независимого,суверенного
,демократического государства. Анализ современной 
социально-экономической и политической ситуации 
показывает необходимость развития демократических 
институтов,формирования гражданского общества 
в укреплении государства. Это решение может быть 
осуществлено не только в центральных местах власти и 
управления,но и в регионах страны во многом. Я голосую 
за государство, главным принципом которого является 
служение народу Казахстана, участвую в выборах по 
направлению достойной жизни «Человеку труда». В 
случае избрания акимом Кайнарского сельского округа: 

буду планомерно работать, руководствуясь Законом 
Республики Казахстан «О Конституции Республики 
Казахстан» и другими законами и нормативно - 
правовыми документами.

Я постоянно обращаю внимание на реализацию 
следующих вопросов

Реализация мероприятий по «100 конкретных шагов», 
направленных на реализацию Пяти институциональных 
реформ Первого Президента Республики Казахстан Н. 
А.Назарбаева.

Пропаганда национальных ценностей и обеспечение 
мира и стабильности среди сельского населения в целях 
реализации программы «Болашаққа бағдар, Рухани 
жаңғыру».

Качественное оказание услуг населению округа 
путем дальнейшего улучшения качества оказания 
государственных услуг.

Оказание поддержки в соответствии с 
государственными программами для развития 
крестьянских хозяйств и индивидуальных хозяйств.

Проводить работу по регулярному изучению 
состояния семей в округе, организовывать помощь 
малообеспеченным семьям и многодетным матерям, 
нуждающимся в поддержке, через спонсоров.

Регулярно организовывать спортивные и культурные 
мероприятия в целях формирования здорового образа 
жизни среди населения.

 Оказание помощи в получении кредита в рамках 
программы «Занятость-2020» в рамках поддержки и 
развития малого предпринимательства в селе.

Обеспечение стабильности с целью недопущения 
негативных текущих религиозных направлений на 
территории округа.

В целях обеспечения реализации программы 
развития села,участия в работе библиотек,детских 
садов,здравоохранения и образовательных учреждений 
на высоком уровне, буду организовывать мероприятия, 
имеющие духовное значение для роста «Образованного 
поколения».

Я в своей работе опираюсь на общественные 
организации. Я привык к тому, чтобы вместе с ними 
общаться с любыми важными проблемами. В целях 
защиты прав каждого гражданина,не нанося ему ни 
одного ущерба, я буду настойчиво работать.Я готов 
вложить полученные знания и опыт на благо народа.

Талғар ауданы Қайнар ауылдық 
округі əкімінің лауазымына үміткер 

МАНАПБАЕВ НҰРБОЛАТ 
КАЙБИЛДИНҰЛЫ

 
Өмірбаян

Мен, Манапбаев Нұрболат 
Кайбилдинұлы 1973 жылы 26 мамырда 
Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Шарын 
ауылында дүниеге келдім.

1994 жылы Қазақ Академиялық 
Университетінің сырттай бөліміне 
«құқықтану» мамандығы бойынша 
оқуға түсіп, 2000 жылы жоғары білімін 
алдым.

 Еңбек жолын 1994 жылы Алматы қаласы, Москва 
қазіргі (Медеу) ауданында Ішкі Істер органында 
бастап, 2019 жылдың қаңтар айына дейін тұрақты 
Ішкі істер органында қызмет атқардым. Қазіргі таңда 
зейнеткермін.

Сайлауалды бағдарлама
Менің сайлауалды бағдарламамның негізгі 

бағыттарына тоқталсам:
Біріншіден, жауапкершілігі биік билік пен тиімді 

басқару жүйесін құру;
- округ əкімі аппаратының қызметінің ашық болуын 

қамтамасыз ету. 
- жергілікті өзін-өзі басқаруды дамытуға үлес қосу, 

қоғаммен жəне қоғамдық ұйымдармен қарым - қатынас 
орнату;

- ауылдық əкімшілік аппараты қызметкерлерінің 
кəсіптік деңгейін жоғарылату

1. Қайнар ауылдық округі қала 
маңында орналасқандықтан округті жаңа 
заманауи үлгіде абаттандырып, санитарлық 
тазалығын үнемі бақылауда ұстап, 
көгалдандыру жұмыстарын жасаймын. Елді 
мекендерде саябақ, балалар алаңы, воркаут 
алаңын көбейту жұмыстарын қолға аламын.

2. Халықтың əл-ауқатын көтеру 
бағытында жұмыс жасап, əлеуметтік 
мəселелерді үнемі назарда ұстаймын. Аз 
қамтылған, көп балалы отбасыларды, 
мүмкіндігі шектеулі жандарды назардан тыс 
қалдырмай, қамқорлық жасаймын. 

3. Округте гендерлік саясатты қолға 
алып, əсіресе, өмірде қиын жағдайға тап 

болған əйелдерге əлеуметтік, психологиялық көмек 
көрсетуге қол ұшын беремін. 

4. Округтегі мектептердің білім сапаларын 
қадағалап, оқушылардың түрлі деңгейдегі байқауларға 
қатысуларына жағдай жасаймын. Осы тұрғыда округтегі 
білім беру ұйымдарымен үнемі байланыста боламын.

5. Ауыл жастарының спортпен шұғылданып, 
түрлі жарыстарға қатысуларына жағдай жасау қажет. 
Жастардың ауылда тұрақтауына жағдай жасай отырып, 
олардың бастамаларына қолдау көрсетемін.

6. Мемлекеттік, оның ішінде «7-20-25», «Бақытты 
отбасы», т.б. бағдарламалары бойынша тұрғындар 
арасында нақты түсіндірмелер жүргізіп, олардың осы 
бағдарламалардан өз сыбағаларын алуға жұмыстар 
атқарамын.

7. Медиация жұмысын жетілдіріп, дамыту; 
8. Округтің санитарлық тазалығын үнемі бақылауда 

ұстап, заманауи көгалдандыру мен абаттандыру 
жұмыстарын қолға аламын.

Кандидат в акимы Кайнарского сельского 
округа Талгарского района 

МАНАПБАЕВ НУРБОЛАТ 
КАИБИЛДИНОВИЧ

Биография
Я, Манапбаев Нурболат Каибилдинович 

родился 26 мая 1973 года в селе Шарын 
Уйгурского района Алматинской области. 

С 1994 г. по 2019 год работал в различных 
должностях в Министерстве Внутренних 
Дел Республики Казахстан. Во время службы 
в 1996 году поступил заочно в Казахский 
Академический Университет. Окончил в 2000г. с 
оброзаванием «юрист прововедение».

В 2019 году по выслуги лет вышел на пенсию. 

Предвыборная программа
В своей предвыборной программе,  опираясь 

на опыт работы и задачи которые перед нами 
ставит Елбасы и глава государства, я выделил 
несколько основных направлений: 

Первое: Усиление тесного сотрудничества 
между государственной властью в данном случае 
акимат Кайнарского сельского округа и местного 
сообщества. 

Вторым пунктом я бы хотел отметить 
работу в сфере государственно-частного 
партнерства. Третье направление – это вопросы 
благоустройства, жилищно-коммунального 
хозяйства и архитектурного облика, что очень 
интересует жителей и гостей округа: 

– активизация работы по благоустройству, 

озеленению и санитарной очистке сельского 
округа. Добиться звания «Лучший округ», 
согласно положения «О конкурсе района»; 
Считаю, что для каждого нового акима округа 
первый день работы должно начинаться с 
работы по благоустройству, озеленению и 
санитарной очистке, внешний облик села, это 
лицо самого акима. Также одним из методов 
улучшение санитарного состояния округа 
является привлечении организации и граждан к 
административной ответственности, а именно 
505 статья кодекса об административных 
правонарушениях Республики Казахстан.  

– решение вопроса по систематическому 
вывозу бытовых отходов с новостроек округа и 
дачных массивов;

– укрепление материально-технической 
базы в школах и в медицинских учреждениях 
округа, - привлечение инвесторов в экономику 
округа, создание новых рабочих мест;-оказание 
содействия гражданам, особенно молодежи 
в трудоустройстве и обучении в рамках 
государственных программ; -обеспечивать 
развитие массового вида спорта, условий образа 
жизни, поддерживать молодежные начинания и 
проекты;

На мой взгляд наша главная цель - это создания 
условий для благоприятной жизнедеятельности 
округа. Намереваюсь приложить все усилия 
для решения имеющихся в округе социальных 
вопросов и применить в работе все свои навыки 
и знания, накопленные за период пребывания на 
государственной службе.



Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі
Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдері:
1) Алдын-ала жазылу журналына тіркелу-15 

минуттан аспайды,
2) Көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар 

пакетін тапсырған жəне алғашқы психологиялық-
медициналық-педагогикалық тексеру жəне 
консультация беру сəттен бастап, психологиялық-
медициналық-педагогикалық тексеруді күту –
күнтізбелік 29 күн;

3) Алғашқы психологиялық-медициналық-
педагогикалық тексеруді өткізу– 1 (бір) сағат;

4) Көрсетілетін қызметті алушының 
көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар пакетін 
тапсыру үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ 
уақыты-15 минуттан аспайды.

– Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз 
түрінде.

Көрсетілетін қызметтің нəтижесі ұсынылатын 
оқыту, медициналық жəне əлеуметтік қызметтерді, 
білім беру бағдарламасының нысаны көрсетілген 
мемлекеттік жазбаша қорытынды болып 
табылады.

– Мемлекеттік қызмет жеке тұлғаларға тегін 
көрсетіледі (бұдан əрі көрсетілетін қызметті 
алушы).

– Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс 
кестесі: Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке 
күндерін қоспағанда, дүйсенбі- жұма аралығында 
жəне Министрліктің www.edu.gov.kz интернен- 
ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» 
бөлімінде көрсетілген белгіленген жұмыс кестесі 
бойынша. Өтініш қабылдау нəтижесін беру 
белгіленген жұмыс кестесі бойынша сағат 09.00-
ден 17.-00- ге дейін атқарылады.

Телефон жəне/немесе тікелей жүгіну арқылы 
алдын ала жазылу қарастырылған. 

Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген 
кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті 
құжаттардың тізбесі:

1) Туу туралы куəліктің көшірмесі (тексеру 
үшін түпнұсқасы);

2) Бар болса – мүгедектігі туралы 
қорытындының көшірмесі;

3) Денсаулығына байланысты үйде оқыту 
қажеттілігі туралы дəрігерлік-консультациялық 
комиссияның қорытындысы (үйде оқитын балалар 
үшін).

Қажет болған жағдайда, көрсетілетін 
қызметті беруші тереңінен тексеру үшін мынадай 
құжаттарды қосымша сұратады:

1) Денсаулық сақтау ұйымының алғашқы 
медициналық құжаттама нысандары: Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы 
№907 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 6697 болып тіркелген) №112/у «Баланың даму 
тарихы» нысаны, № 027/у «Амбулаториялық, 
стационарлық науқастың медициналық 
картасынан көшірме» нысаны;

2) Білім беру ұйымынан психологиялық-
педагогикалық мінездеме;

3) Оқыту тілі бойынша, математикадан жазба 
жұмыстары, суреттері жəне іс-əрекетінің басқа да 
нəтижелері.

Талғар қаласының №1 Облыстық 
психологиялық-медицина лық-педагогт ік 
консультация коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Заңды мекенжай: Талғар қаласы Қонаев көшесі 
97/1. Телефон: 8 (727) 304-90-07.

Алматы облысында барлығы 82 медициналық 
ұйым мемлекеттік тапсырыс шеңберінде қызмет 
көрсетеді. Бұл ауруханалар мен емханалар 
көрсетілген медициналық көмек көлеміне қарай 
Əлеуметтік медициналық сақтандыру Қорымен 
қаржыландырылады.

Іскерлік келісімшартының талаптарының бірі – 
ол тұрғындарға көрсетілетін медициналық көмектің 
сапасы мен көлеміне мониторинг жүргізу. Оны тікелей 
Қор жүзеге асырады. Маңыздысы, науқастарды 
емдеу мен диагностикалау стандарттары мемлекеттік 
жəне жекеменшік болғанына қарамастан, бірдей тең 
көрсетілуінде.

2019 жылдың 6 айы бойынша  медициналық 
мекемелердің барлығына дерлік мониторинг жүргізілді.
Талдау қорытындысы негізінде медициналық көмек 
көрсету бойынша барлығы 36 132 сапа мен көлем 
ақаулары анықталса, оның ішінде тəулік бойы емнің 
14277 жəне 1299 күндізгі стационарлық көмек көлемі 
бойынша ақауына тиесілі.Ал медициналық көмектің 
сапасы жағынан 18180 тəуліктік ем жəне 2376 күндізгі 
ем бойынша ақаулар жіберілді.   

Жіберілген ақаулар бойынша Əлеуметтік 

медициналық сақтандыру Қоры қаржыландыру 
көлемінен қаржыны шегеру жасайды. Қорыта келе, 
2019 жылдың 6 айы бойынша тиімсіз жұмсалған 
бюджеттік қаражаттың жалпы сомасы 893 миллион 
теңгеден асады. Ақау бойынша шегерілген  жалпы 
сома 180 миллион теңгені құрады. Сапаны жақсарту 
механизмдерін дамыту үшін  мекемелерге ықпал 
ету шаралары қолданылады, ал өз міндетін жауапты 
орындайтын мекемелер ынталандырылатын болады.

Əлеуметтік медициналық сақтандыру Қоры 
медициналық қызметтерді  пациенттердің 
қызығушылықтарын негізге ала отырып, сатып 
алатындықтан, пациенттер өз құқықтарын біліп, 
құқықтары бұзылған жағдайда хабарлау қажеттігі 
маңызды.Тек пациенттермен тығыз байланыста 
болғанда ғана медициналық қызметтер сапасын 
жақсарту барысын жылдамдатуға болады.

«Əлеуметтік медициналық сақтандыру 
Қоры» Коммерциялық емес акционерлік қоғамы 

Алматы облысы бойынша филиалы, медициналық 
қызметтердің сапасы мен көлеміне мониторинг 

жүргізу бөлімі.

Медицинские учреждения Казахстана с начала 2019 года получили от Фонда медицинского 
страхования 630 млрд тенге за услуги, оказанные населению. Выплаты произведены в рамках 
финансирования гарантированного объема бесплатной медпомощи (ГОБМП).

«По состоянию на 20 августа 2019 года поставщикам Фонда по Алматинской области оплачено 
48,2 млрд тенге, что составляет 63,9% от суммы заключенных договоров на оказание медицинской 
помощи в рамках гарантированного объема медицинской помощи»- сообщила заместитель 
директора филиала Курманалиева К.А.

Общая сумма договоров на оказание услуг населению в рамках гарантированного объема 
медицинской помощи в 2019 году составляет 75,4 млрд тенге. Объем финансирования ГОБМП в 
2019 году на 13% выше по сравнению с 2018 годом.

«Работа продолжается в соответствии с графиком оказания медицинской помощи населению», 
- отметила Карлыгаш Асановна.

В этом году в области обслуживают население в рамках государственного заказа 82 медицинских 
организаций, из которых –35 частные. 

По количеству частных медицинских организаций, готовых оказывать медицинскую помощь 
в рамках госзаказа, лидируют города Шымкент, Нур-Султан, Алматы, Кызылординская и 
Жамбылская области. 

Напомним, что Фонд с 2018 года является финансовым оператором ГОБМП и закупает 
медицинские услуги для населения в пределах, установленных Правительством Казахстана.

Отдел по информированию населения и рассмотрению обращений филиала по 
Алматинской области  НАО «Фонд социального медициского страхования».
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Алматы облысы, Талғар ауданы, Қайнар ауылдық округі бойынша 
əкімдікке кандидаттардың тіркеу барысы туралы  АҚПАРАТ 

Р/б 
№

Тегі, аты, əкесінің 
аты 

Туған 
жылы, күні 
жəне айы

Жұмыс орны, 
лауазымы

Тұратын жері

Қайнар ауылдық округі
1 Байтурбаев Даурен 

Өтегенұлы
1987 «ДALEL» адвокаттық кеңсесінің 

атқарушы директоры
Алматы облысы, 

Талғар ауданы
2 Манапбаев Нұрболат 

Кайбилдинұлы
1973 Зейнеткер Алматы облысы, 

Талғар ауданы, 
Жаңалық ауылы

3 Төртбаев Қияқбай 
Тілеужанұлы

1962 Республикалық ІІМ «Сақшы» 
газетінде штаттан тыс баспасөз 

тілшісі 

Алматы облысы, 
Талғар ауданы, 

Жаңалық ауылы

 М.Дюсебаев,
Талғар ауданының сайлау комиссиясының төрағасы.

СПИСОК
зарегистрированных кандидатов в акимы Кайнарского сельского округа 

 Талгарского района Алматинской области
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

год 
рождения

Место работы, должность Место жительства

Кайнарский сельский округ
1 Байтурбаев Даурен 

Отегенович
1987 Адвокатская контора «ДALEL» 

исполнительный директор
Алматинская область, 

Талгарский район,
2 Манапбаев Нурболат 

Кайбилдинович
1973 Пенсионер Алматинская область, 

Талгарский район, 
с.Жаналык

3 Тортбаев Киякбай 
Тилеужанович

1962 Внештатный корреспондент 
пресс-службы республикан-
ской газеты МВД «Сакшы»

Алматинская область, 
Талгарский район, 

с Жаналык

М.Дюсебаев,
председатель Талгарской районной избирательной комиссии.

«Кəсіпкерлікті – ұлттық экономиканың жетекші күшін жан-
жақты қолдау. Отандық шағын жəне орта бизнестің экономикадағы 
үлесін көтеру» Елбасымыздың бірден бір мақсаты.   

Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу бойынша  заңнамалардың 
жетілдіруі  соңғы жылдары  тіркеу тəртібі мен жағдайын жеңілдетуде 
өз үлесін қосты.

2010 жылдан бастап электрондық қызмет алу  белсенді дамуда, 
енді  бизнесті  «электронды үкімет» порталы  арқылы ашуға болады. 

2013 жылдың басынан заңнамалық деңгейде бизнесті тіркеу 
кезінде  жарғыны, мекенжайын растайтын, салық берешегінің 
жоқтығы туралы  қағаз жүзіндегі  құжаттарды ұсыну  қажеттілігі 
алынып тасталды.  

2015 жылдан  шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілеріне 
жататын заңды тұлғалар үшін оларды мемлекеттік тіркеу жəне 
қызметін тоқтатуды тіркеу кезінде тіркеу алымының болуының күші 
жойылды.

Тіркеу кезінде шағын кəсіпкерлік субъектілері үшін  жарғылық 
капиталының 100 теңге болуы талап етілмейді, шағын жəне орта 
кəсіпкерлік субъектілері үшін «электронды үкімет» «egov» веб-

порталында тіркеу мерзімін өтінішті берген кезден бастап жұмыс 
қүнінің 1 сағатқа қысқартылды, (бұрын мерзімі 1 жұмыс күні 
болатын),  жеке кəсіпкерлік субъектілеріне жататын заңды тұлғалар 
үшін мөрдің  бар болу талабы жойылды.

Қабылданған заңнамалық реформалардың нəтижесінде,   
кəсіпкерге  кəсіпорын  ашу үшін «электрондық үкімет» веб-
порталында  өтініш толтыру жеткілікті жəне де 1 сағат уақытта  
ешқандай  төлем ақысыз жəне қандайда бір құжатсыз тіркеледі.

2018 жылдың 1-ші қаңтарынан  бастап бизнес үшін заңды 
тұлғаларды тіркеу  этапында  «электрондық үкімет» веб-порталында  
банк шотын ашу, сақтандыру шартын жасау мүмкіншілігі жүзеге 
асырылды. Тіркеу кезінде  салық органында  қосылған құн 
салығын төлеуші ретінде  тіркелімге тұруға жəне  жұмысшылармен 
сақтандыру шартын  жасауға болады. 

Осылайша қабылданған шаралар заңды тұлғаларды  жеңіл түрде 
құруға,  кəсіпкерге үйден шықпай 1 сағатта өз бизнесін  ашуына 
мүмкіншілік береді.

Талғар аудандық 
Əділет басқармасы.

«Талғар ауданының ауылшаруашылығы бөлімі» ММ-сі, ауданның 
ауылшаруашылық құрылымдарына аудан бойынша қолда бар 
ауылшаруашылығы техникаларының басым бөлігі шыққан жылдары 
бойынша есептегенде – 75% тозығы жеткендігін хабарлайды. ТМД 
елдерінен шыққан техникалардың нормативтік қызмет көрсету мерзімінің 
8-10 жыл екенін ескерсек, қолдағы бар техникалардың қызмет көрсету 
мерзімдері 18-20 жылдан асып отыр.

Техникалық инспекцияда есепте тұрған техникалар мен далалық 
жұмыстарына жұмылдыратын нақты техникалардың арасында 
айырмашылық көп. Есепте тұрғанымен жұмыс жасауға жарамсыз 
техникалардың саны артып отыр. Бұл машина-трактор паркінің техникалық 
жаңару деңгейінің төмендеуіне жəне көктемгі, күзгі далалық жұмыстарының 
агротехникалық мерзімнен кеш аяқталуына əкеліп соқтыруда.

Осыған орай, Сіздерден ауылшаруашылығы бөлімінің техникалық 
инспекциясына өтінім беру арқылы 1998 жылға дейінгі аралығында 
шығарылған техникаларды тозығы жеткен ауылшаруашылығы техникалары 
ретінде есептен шығаруларыңызды сұрайды.

«Талғар ауданының 
ауылшаруашылығы бөлімі» ММ.

«МҮМКІНДІКТЕРІ ШЕКТЕУЛІ БАЛАЛАРДЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-МЕДИЦИНАЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕКСЕРУ ЖƏНЕ 
ОЛАРҒА КОНСУЛЬТАЦИЯЛЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУ» МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТ СТАНДАРТЫ

Проблема коррупции превратилась в проблему 
мирового масштаба, поскольку она присуща 
всем странам, независимо от их политического 
устройства и уровня экономического развития, 
имеет место и в демократических государствах 
с рыночной экономикой. Коррупция оказывает 
большое влияние на все сферы общества: экономику, 
политику, социальную сферу, а негативные 
последствия, порождаемые этим явлением, не 

только препятствуют прогрессивному развитию 
общества, но и представляют реальную угрозу 
интересам национальной безопасности нашего 
государства. О необходимости борьбы с коррупцией 
говорят и политики, и высшие государственные 
чиновники, также борьба с коррупцией определена 
в качестве одного из основных приоритетов 
и для органов государственных доходов. На 
сегодняшний день действует Этический Кодекс 

государственных служащих РК, который регулирует 
взаимоотношения работников государственных 
доходов при исполнении своих должностных 
обязанностей, формируя в коллективе обстановку 
нетерпимости к нарушениям трудовой и 
исполнительской дисциплины.

Вместе с тем, помимо стратегических 
направлений, органами государственных доходов 
на постоянной основе проводится ряд мер по 

предупреждению и недопущению проявлений 
коррупции, так как коррупция, как социальное 
явление оказывает негативное влияние на имидж 
органов государственных доходов, подрывает 
доверие налогоплательщиков.

Жанболат Н.Ж.,
главный специалист Управления 

государственных доходов по Талгарскому району.

ХАБАРЛАНДЫРУЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫ ТІРКЕУДЕГІ ЖЕҢІЛДІКТЕР

КОРРУПЦИЯ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НЕЙ

МЕДИЦИНАЛЫҚ ҰЙЫМДАРДЫҢ МОНИТОРИНГІ ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ



АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНДА ИТТЕР МЕН 
МЫСЫҚТАРДЫ АСЫРАУ ЖƏНЕ 

СЕРУЕНДЕТУ, ҚАҢҒЫБАС ИТТЕР МЕН 
МЫСЫҚТАРДЫ АУЛАУ ЖƏНЕ ЖОЮ 

ҚАҒИДАЛАРЫН БЕКІТУ ТУРАЛЫ

«Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi 
мемлекеттiк басқару жəне өзiн-өзi басқару 
туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасы Заңының 6-бабының 2-2 
тармағына сəйкес, аудандар мен облыстық 
маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы 
органдарының ұсыныстары негізінде, Алматы 
облыстық мəслихаты ШЕШIМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Қоса беріліп отырған Алматы облысында 
иттер мен мысықтарды асырау жəне серуендету, 
қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау жəне жою 
қағидалары бекiтiлсiн.

2. Алматы облыстық мəслихатының «Алматы 
облысында иттер мен мысықтарды асырау жəне 
серуендету, қаңғыбас иттер мен мысықтарды 
аулау жəне жою Қағидаларын бекіту туралы» 
2015 жылғы 27 наурыздағы № 43-249 
(Нормативтік құкықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 3154 тіркелген, 2015 
жылдың 10 маусымында «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде жарияланған) шешімінің 
күші жойылды деп танылсын.

3. Осы шешімнің орындалуын бақылау облыс 
əкімінің орынбасары С. Бескемпіровке жүктелсін 
(келісім бойынша).

4. Осы шешім əділет органдарында 
мем+лекеттік тіркелген күннен бастап күшіне 
енеді жəне алғашқы ресми жариялаған күнінен 
кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі.

Т. Болатбеков,
Алматы облыстық мəслихат

сессиясының төрағасы.

С. Дүйсембінов,
Алматы облыстық

мəслихат хатшысы.

Алматы облыстық мəслихатының 2019 
жылғы «31» шілде 

№ 51-257 шешіміне қосымша

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНДА ИТТЕР МЕН 
МЫСЫҚТАРДЫ АСЫРАУ ЖƏНЕ 

СЕРУЕНДЕТУ, ҚАҢҒЫБАС ИТТЕР МЕН 
МЫСЫҚТАРДЫ АУЛАУ ЖƏНЕ ЖОЮ 

ҚАҒИДАЛАРЫ

1-тарау. Жалпы ережелер
1.Осы Алматы облысында иттер мен 

мысықтарды асырау жəне серуендету, 
қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау жəне 
жою Қағидалары (бұдан əрі - Қағидалар) 
«Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 
жылғы  5 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
Кодексіне, «Қазақстан Республикасындағы 
жергiлiктi мемлекеттiк басқару жəне өзiн-өзi 
басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы 
Қазақстан Республикасының Заңына жəне 
«Ветеринария туралы» 2002 жылғы 10 шілдедегі 
Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес 
əзірленді.

2. Осы Қағидалар Алматы облысында иттер 
мен мысықтарды асырау жəне серуендету, 
қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау жəне жою 
тəртібін белгілейді. 

3. Осы Қағидалар иттер мен мысықтардың 
барлық иелеріне, меншік түрлеріне қарамастан 
жеке жəне заңды тұлғаларға қолданылады.

4. Осы Қағидаларда келесі негізгі ұғымдар 
пайдаланылады: 

1) иттер мен мысықтардың иесі – жеке 
меншігінде немесе меншіктің басқа түрінде 
иттер жəне мысықтарға иелік етуші жеке немесе 
заңды тұлға;

2) жетелеуші ит - көру қабілеттілігі бойынша 
мүгедектігі бар адамның белгілі маршруттар 
бойынша дұрыс жəне қауіпсіз жүруін қамтамасыз 
ете алатын арнайы дайындық барысында 
үйретілген ит;

3) иттерді жəне мысықтарды асырау - иттер 
мен мысықтардың иелерімен ветеринарлық-
санитарлық нормаларды сақтай отырып, иттердің 
жəне мысықтардың толыққанды тіршілік 
əрекетін қамтамасыз ету үшін іске асырылатын 
əрекеттер;

4) қаңғыбас жануарлар – қоғамдық орындарда 
серуендетуші тұлғасыз жүрген иттер мен 
мысықтар. Қаңғыбас жануарлардың қарғы, қарғы 
бауы, микрочиптер, таңба, бирка жəне иесінің 
байланыс нөмірі жазылған жетондар тəрізді 
əлдебіреуге тиесілі екенін білдіретін танымдық 
белгілері болмайды;

5) қоғамдық орындар – адамдар көп жиналған 
немесе көп жиналуы мүмкін орындар, оның 
ішінде бақтар, саябақтар жəне одан басқа 
азаматтардың демалыс орындары, жағажайлар, 
стадиондар;

6) иттер мен мысықтарды серуендету – иттер 
мен мысықтардың тұрғын жайдан сырт жерде 
немесе арнайы қарастырылған аумақта болуы.

7) жануарларды эвтаназиялау – жануарларды 
өлер алдында қинамау үшін, оларды ізгілік 
əдістерімен жансыздандыру;

8) биостерилизациялау – жануарларды 
тұқымдану қабілетінен (репродуктивті 
қабілетінен) хирургиялық жолмен айыру; 

9) пневматикалық қару – нысананы 
зақымдайтын құралы сығылған, сұйытылған 
немесе қатайтылған газдың қуаты есебiнен 
бағытты қозғалыс алатын қару;

2-тарау. Иттер мен мысықтарды асырау
5. Иттерді жəне мысықтарды көп пəтерлі 

тұрғын үйлердің ортақ пайдаланылатын 
орындарында (кіреберістерде, баспалдақтарда, 
баспалдақ алаңдарында, лифтілерде, 
жертөлелерде, шатыр астыларында, үйлердің 
төбелерінде), сондай-ақ осындай үйлердің 
жанындағы аумақтарда асырауға жол берілмейді.

6. Жеке тұрғын үйлер, жеке құрылыстар 
аумақтарында иттердің қашып кетуін, 
адамдарға жəне жануарларға шабуыл жасауын 
болдырмайтын жағдайларда иттерді оқшау 
аумақта жəне (немесе) байлап асырау қажет. 
Егер аумақта ит күзеті болса, иттің аумақта 
бар екендігі туралы аумаққа кіреберісте иттің 
бейнесі салынған, «Ит күзетеді! Охраняется 
собакой!» деген жазба жазылған, көлемі 20х30 
сантиметрден кем емес ескерту тақташасымен 
хабарланады.

7. Иттер мен мысықтарды асыраған кезде 
иелері төмендегі талаптарды орындауға міндетті:

1) иттер мен мысықтарды аудандардың, 
қалалардың жергілікті атқарушы органдары 
құрған мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарда 
немесе жекеменшік ветеринарлық клиникаларда 
тіркеуге қою (одан əрі-ветеринариялық ұйымдар);

2) иттер мен мысықтардың оларды асырап 
отырған орыннан өз еркімен шығып кетуіне жол 
бермеу;

3) иттер мен мысықтардың 
айналасындағыларды мазалауға əкеліп 
соқпайтын жəне қауіп төндірмейтін жүрісін 
қамтамасыз ету;

4) иттер мен мысықтардың тарапынан тұрғын 
үй-жайларда даңғырды болдырмау;

5) иттер мен мысықтардың нəжісімен 
жəне өзге де тіршілік əрекет ету өнімдерімен 
көп пəтерлі тұрғын үйлердің ортақ 
пайдаланылатын орындарының (кіреберістердің, 
баспалдақтардың, баспалдақ алаңдарының, 
лифтілердің, жертөлелердің, шатыр 
астыларының, үйлердің төбелерінің), балалар 
алаңдарының, жолдардың, жаяусоқпақтардың, 
шағын гүлбақтардың, демалыс аумақтарының 
ластануына жол бермеу, ал ластаған жағдайда 
ластанған орынды жедел тазалау;

6) иттер мен мысықтарды зоотехникалық, 
зоогигиеналық жəне ветеринарлық-санитарлық 
талаптарға сəйкес асырау, қоғамдық қауіпсіздік 
талаптарының сақталуын қамтамасыз ету;

7) иттер мен мысықтарды олардың 
биологиялық қажеттіліктеріне сай асырау, оларға 
адамгершілікпен қарау, қараусыз қалдырмау, 
оларға қажетті көлемде тамақ пен ішетін су беру, 
қатал ұсталуына жол бермеу;

8) аудандардың, қалалардың жергілікті 
атқарушы органдары құрған мемлекеттік 
ветеринариялық ұйымдар мамандарының талабы 
бойынша иттер мен мысықтарды бақылау үшін, 
диагностикалық зерттеу жəне емдеу, алдын-алу 
шараларын жүргізу үшін бөгетсіз беру;

9) иттер мен мысықтарды жыл сайын, 
екі айлық жасынан бастап аудандардың, 
қалалардың жергілікті атқарушы органдары 
құрған мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарға 
байқау жəне құтырма мен басқа да инфекциялық, 
паразитарлық ауруларға қарсы егу үшін əкелу;

10) жүйелі түрде, тоқсанына бір реттен кем 
емес иттер мен мысықтарды тері паразиттеріне 
жəне гельминттерге қарсы профилактикалық 
өңдеу жүргізу; 

11) иттер мен мысықтардың ауыруының 
барлық жағдайларында немесе ауруға күдікті 
болғанда дереу аудандардың, қалалардың 
жергілікті атқарушы органдары құрған 
мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарына 
хабарлау, зерттеудің қорытындылары бойынша 
мамандардың ұсыныстарын мүлтіксіз орындау;

12) иттер мен мысықтардың белгісіз 
себептермен өліп қалған жағдайларында немесе 
құтыру ауруына шалдығуға ұқсас белгілері 
болғанда дереу аудандардың, қалалардың 
жергілікті атқарушы органдары құрған 
мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарына 
хабарлау жəне оларды ветеринариялық қызмет 
мамандарының келуіне дейін оқшаулау;

13) иттер мен мысықтардың адамдарды 
сілекейлеу, тырнап алу, тістеу жағдайлары 
туралы, аудандардың, қалалардың жергілікті 
атқарушы органдары құрған мемлекеттік 
ветеринариялық ұйымдарына жəне тиісті 
денсаулық сақтау мекемелеріне дереу хабарлау;

14) ит немесе мысықтан жарақат алған 
тұлғаға өзі туралы толық деректерді дереу беру 
(фамилиясы, аты, əкесінің аты, тұрғылықты 
мекенжайы);

15) иттер мен мысықтарды одан əрі асырауға 
мүмкіндік болмаған жағдайда оны басқа тұлғаға, 
иттер мен мысықтарды қорғау ұйымына беру 
немесе аудандардың, қалалардың жергілікті 
атқарушы органдары құрған мемлекеттік 
ветеринариялық ұйымдарына хабарлау;

16) иттер мен мысықтардың өліктерін 
алып кетуін ұйымдастыру мақсатында 
аудандардың, қалалардың жергілікті атқарушы 
органдары құрған мемлекеттік ветеринариялық 
ұйымдарына дереу хабарлау жəне олардың 
есептен шығарылуын қамтамасыз ету. 

3-тарау. Иттер мен мысықтарды 
серуендету

8. Серуендету барысында иттер мен 
мысықтардың иелері келесі талаптарды сақтауға 
міндетті:

1) иттерді асырау орындарынан 
тұмылдырықта жəне қысқа (1,5 метрге 
дейін) мойын жіппен айналасындағыларға 
мазасыздық, кедергілер келтірмейтіндей 
етіп ертіп жүруге жəне серуенге шығаруға 
рұқсат етіледі. Айналадағы адамдардың жəне 
жануарлардың қауіпсіздігі қамтамасыз етілу 
шартымен иттердің үш айға дейінгі күшіктерін 
жəне анатомиялық ерекшеліктері тұмылдырық 
киюге келмейтін декоративтік тұқымды иттерді 
тұмылдырықсыз серуендетуге болады;

2) иттерді тұмылдырықсыз жəне 
мойын жіпсіз тек қоршалған аумақтарда, 
жаттықтыру алаңдарында жəне жергілікті 
атқарушы органдарымен, пəтер иелерінің 
кооперативтерімен қаралған еркін серуен 
алаңдарында алып жүруге жол беріледі;

3) иттердің иелері əрдайым иттің мойнында 
иттің лақап аты, түрі, иесінің мекенжайы 
мен телефондары көрсетілген нөмірлі жетон 
бекітілген қарғыбау тағуға міндетті. Иесінің 
қалауы бойынша нөмірлі жетонда итке қатысты 
басқа да мəлімет көрсетілуі мүмкін;

4) көшелерден жəне магистральдардың 
жанынан өткен кезде иттердің иелері жол-
көлік оқиғаларын жəне иттің өлуін болдырмау 
үшін оларды қысқа мойын жіппен алып жүруге 
міндетті;

5) серуендетіліп жүрген иттер немесе 
мысықтар адамды қауып алған немесе тырнап 
алған жағдайда тиісті дəрігерлік көмек шақыру 
жөніндегі шараларды қабылдауға міндетті; 

6) иттер мен мысықтарды тұрғын үйлердің 
маңында серуендету кезінде 23.00. мен 07.00. 
сағат аралығында тыныштықтың сақталуын 
қамтамасыз етуге міндетті;

7) иттер мен (немесе) мысықтар қоғамдық 
орындарды ластаған жағдайда нəжісті жəне 
олардың өзге де тіршілік əрекет ету өнімдерін 
дереу алып тастауға міндетті.

9. иттерді тұмылдырықтарда жəне қысқа 
мойын жіптерде, өздігінен шешіліп кетуін 
болдырмайтын, иелері ғимараттардың ішінде 
уақытша болған мерзімге, егер де иттер басқа 
тұлғаларға қауіп төнгізбейтін, қоғамдық 
тəріпті бұзбайтын, қозғалысқа жəне өзіне зиян 
келмейтіндей жағдайда байлаулы қалдыруға 
болады. Сонымен бірге иттер адамдардың жəне 
автокөліктердің өтуіне кедергі болмауы керек. 

10. Мыналарға рұқсат етілмейді:
1) құтырма ауруына қарсы егілмеген 

жəне паразитарлық ауруларға (эхинококкоз 
жəне токсоплазмоз) тексерілмеген иттер мен 
мысықтарды серуендетуге;

2) иттер мен мысықтарды рұқсат етілген 
немесе осы мақсаттарда арнайы бөлінген 
орындардан басқа, балалардың аулалық 
алаңдарында, спорт алаңдарында, мектепке 
дейінгі жəне оқу орындарының, емделу 
мекемелерінің аумақтарында, саябақтарда 
жəне тұрғындар жаппай демалатын өзге де 
орындарда, тыйым салатын белгілер орнатылған 
орындарда серуендетуге;

3) иттермен жəне мысықтармен (көру 
қабілеттілігі бойынша мүгедектігі бар адамдарды 
жетелеуші иттерден басқа) дүкендерге, қоғамдық 
тамақтану ұйымдарына, медициналық, мəдени, 
спорттық жəне жалпыға білім беру мекемелеріне 
(арнайы ұйымдастырылған шараларға барудан 
немесе иттермен, мысықтармен бірге баруға 
арналған мамандандырылған мекемелерге 
(ұйымдарға) барудан басқа) баруға;

4) жетектеп жүрген кəмелет жасындағы 
тұлғаларсыз 12 жастан кіші тұлғаларға, иттердің 
үш айға дейінгі күшіктерінен жəне иттердің 
декоративтік тұқымдарынан басқа, иттерді 
серуендетуге;

5) алкогольдік, есірткі мас күйіндегі 
адамдарға иттерді серуендетуге;

6) иттер мен мысықтарды жағажайларда 
серуендетуге, көпшілік шомылатын жерлерде, 
тоғандарда, бұрқақтарда, су айдындары мен 
бөгеттерде шомылдыруға жəне жуындыруға;

7) халық көп жиналатын орындарда жəне 
қоғамдық шаралар өткізілетін жерлерде 
адамдарды құтқаруға арналған тапсырманы 
орындау барысындағы, қылмыспен күрес жəне 
қоғамдық тəртіпті сақтауға қатысатын, сондай-
ақ көру қабілеттілігі бойынша мүгедектігі бар 

адамды жетелеуші иттерден басқа иттермен 
бірге болуға жол берілмейді.

4-тарау. Қаңғыбас иттер мен мысықтарды 
аулау жəне жою

11. Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды 
жəне жоюды «Ветеринария туралы» 2002 жылғы 
10 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының    
11-бабының 4-тармағына сəйкес құрылған 
мемлекеттік ветеринариялық ұйымдар жүзеге 
асырады (бұдан əрі - Ұйымдар).

12. Қаңғыбас иттер мен мысықтарды 
аулау жұмысына медициналық тексеруден 
өткен, құтыруға қарсы егу жасалған, жүйке 
аурулары жəне наркологиялық диспансерлерде 
тіркелмеген тұлғалар жіберіледі. Аулау 
бригадасы Ұйымның эмблемасы бар жеке 
қорғану құралдарымен жəне арнайы киіммен 
жабдықталады. 

13. Аулауға иелері ғимараттардың 
жанында байлауда қалдырып кеткен иттер 
мен мысықтардан басқа, қоғамдық орындарда 
(көшелерде, аула аумақтарында, саябақтарда, 
шағын бақтарда жəне басқа да орындарда) 
серуендетуші тұлғасыз жүрген қаңғыбас иттер 
мен мысықтар жатады.

14. Қанғыбас иттер мен мысықтарды аулау, 
облыстың жергілікті атқарушы органымен 
келісіліп Ұйым басшысымен бекітілген 
кестесі бойынша, сондай-ақ жеке жəне заңды 
тұлғалардың өтініштері арқылы жүзеге 
асырылады. Өтініштер журналында міндетті 
түрде тіркеліп, мыналар көрсетіледі:

1) аулау себебі;
2) өтініш беруші туралы мəліметтер 

(азаматтың тегі, аты, əкесінің аты (ол болған 
жағдайда), заңды тұлғаның аты, өкілдің толық 
аты, мекенжайы, байланыс телефоны);

3) жануардың түрі;
4) жануардың мекендеу ортасы (мекенжайы 

жəне мекенжайының толық сипаттамасы);
5) жануардың сипаттамасы; 
6) аулаудың себебі туралы ақпарат (қауып 

алу, агрессия). 
15. Ауланған қаңғыбас иттер мен мысықтар 

Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес мерзімге жергілікті атқарушы органдар 
көздеген уақытша ұстау изоляторында немесе 
үй-жайларында ұсталады.

16. Талап етілмеген иттер мен мысықтар 
Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес эвтаназияға жатады.

17. Иттер мен мысықтардың өлекселерін 
жою мал қорымдарында (биотермиялық 
шұңқырларда) немесе арнайы биологиялық 
қалдықтарды (өртейтін) жоятын құрылғыларда 
(инсинераторларда крематорларда) жүзеге 
асырылады.

18. Иттер мен мысықтардың өлекселерін 
(қалдықтарын) тастауға жəне оларды мал 
қорымынан тыс жерлерге рұқсатсыз көмуге 
жол берілмейді. Өлген жағдайда Ұйымдарға 
хабарласып иттер мен мысықтардың өлекселерін 
(қалдықтары) жоюға өткізіледі. Өлген иттер 
мен мысықтардың өлекселерін шығару тегін 
жүргізіледі.

19. Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау 
аумақтарда тұратын тұлғалардың құқықтары 
мен заңды мүдделері, адамгершілік қағидаттар 
сақтала отырып, Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасына сəйкес 
ұйымдастырылады жəне өткізіледі.

20. Ауланған қаңғыбас иттер мен 
мысықтарды тасымалдау барысында мертігуін 
болдырмайтын немесе денсаулығына басқа да 
зиян келтірмейтін əдістермен жүргізіледі.

21. Ауланған қаңғыбас иттер мен мысықтарды 
жануарлардың өлексесімен бірге тасымалдауға 
жол берілмейді.

22. Заң талаптарына сəйкес иттер мен 
мысықтарды меншiк иесiне қайтарған кезде 
иттер мен мысықтарды ұстап алған адам жəне 
иттер мен мысықтарды бағып, пайдаланып 
келген адам сол меншiк иесiнен иттер мен 
мысықтарды пайдаланудан алынған пайданы 
есепке жатқыза отырып, оларды бағуға 
байланысты өз шығындарына өтем алуға 
құқылы.

23. Ұсталған иттер мен мысықтарды қайтару 
жəне (немесе) беру туралы Ұйымға өтініш 
берген кезде, иелер немесе өтініш беруші: 

1) жеке куəлік;
2) ит пен (немесе) мысықтың ветеринариялық 

паспорты (бар болса) жəне (немесе) иесі бар 
фотосурет;

24. Иттер мен мысықтарды қорғау жөніндегі 
ұйымдарға, қоғамдық бірлестіктерге, жеке жəне 
заңды тұлғалардың ұйымдарына беру кезінде 
тіркеу туралы куəлiк жəне келісімшартқа қол 
қою түпнұсқа сенімхаты беріледі.

 
5-тарау. Қорытынды ережелер
25. Осы Қағидаларды бұзғаны үшін иттер 

мер мысықтардың иелері «Əкімшілік құқық 
бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі 
Қазақстан Республикасының Кодексінің 
406-бабына сəйкес жауапкершілікке тартылады.
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Меруерт ДҮЙСЕНҒАЛИЕВА,
«Талғар».

Талғар қалалық музыка мектебінің ұстазы Ермек 
Рахымбайұлы да аталған байқауға қатысып, аудан 
намысын абыроймен қорғап қайтты. Аудандық байқауда 
бас жүлдені жеңіп алған термеші жігіт облыстық 
байқауда да сүрінбей, бірінші орын иегері атанды. 
Дəстүрлі ұлттық өнердің танымал тұлғаларынан, 
ғалымдарынан құралған қазылар алқасы бас жүлдегердің 
орындаушылық шеберлігін жоғары бағалап, марапатын 
табыстап тұрып ұстаздық қызметінде де қазақтың 
термесін құйқылжыта айтатын шəкірттерінің көп 
болуына тілектестігін білдірді.  Ұлттық өнерді ұлықтап 
жүрген ұстаз енді республикалық додада облыс атынан 
сынға түспек.

В современных условиях любой госорган 
может рассчитывать на успех только при реальной 
и действенной поддержке со стороны общества. 
Эффективное противодействие коррупции, в 
частности, возможно лишь при активном участии 
населения.

Call-центр Агентства «1424» по 
противодействию коррупции оказывает 
бесплатную информационно-консультационную 
поддержку гражданам.

Операторы отвечают на вопросы о 
деятельности Агентства, принимают жалобы, 
предложения и отклики на деятельность 
антикоррупционной службы и ее сотрудников, 
разъясняют порядок поступления на работу. 

Центр в круглосуточном режиме реагирует 
на телефонные сообщения о коррупционных 
фактах, в том числе о совершенных или 
готовящихся правонарушениях, а также о случаях 
воспрепятствования предпринимательской 
деятельности. 

Если ранее уголовные дела возбуждались на 
основании материалов оперативных разработок 
и документальных проверок со стороны 
контрольно-надзорных органов, то сегодня 
Агентство также полагается и на сообщения 
неравнодушных граждан. 

При поступлении звонка о подозрении 
совершения коррупционного правонарушения 
оператор незамедлительно соединяет абонента 
с дежурным офицером Агентства, который 
регистрирует сообщение и принимает меры 
оперативного реагирования.

Таким образом, каждое сообщение 
своевременно проверяется. 

При наличии достаточных оснований 
начинается досудебное расследование.

***

По сообщениям граждан в Call-центр 1424 
изобличено и задержано с поличным при 

получении взяток 15 лиц 
В текущем году зарегистрировано 378 звонков 

по подозрениям о неправомерных действиях и 
совершении коррупционных правонарушений.

Об этом в ходе брифинга сообщил старший 
следователь 1-го департамента Агентства Данияр 
Бигайдаров: 

«Большая часть из них приходится на 
неправомерные действия сотрудников органов 
внутренних дел (181), работников местных 
исполнительных органов (88), сфер образования 
(45), здравоохранения (28), занятости и 
соцзащиты (20).

Количество уголовных дел, открытых по 
результатам поступивших сообщений через call-
центр, увеличивается.»

По официальным данным, если в течение 
прошлого года было возбуждено 32 дела, то за 7 
месяцев т.г. уже зарегистрировано 31 досудебное 
расследование.

По сообщениям граждан в call-центр 
изобличено и задержано с поличным 15 лиц 
при получении взяток. Среди них сотрудники 
правоохранительных органов, служащие 
местных исполнительных органов и сферы 
образования. Осуждено 5 человек.

Например, в Карагандинской области 16 мая т.г. 
судом приговорен к штрафу в 30-кратном размере 
(2 млн. 100 тыс. тенге) от полученной суммы 
взятки(70 тыс.тенге)сотрудник управления 
полиции г.Караганды Хален Н.Б.

В Алматинской области 17 апреля т.г. 
дознаватель управления полиции г. Талдыкорган 
Ержанов Б.Б. за получение взятки в размере 
10 тыс. тенге приговорен судом к 25-кратному 
штрафу – 250 тыс. тенге. 

В Западно-Казахстанской области и.о. 
руководителя западного регионального филиала 
РГКП «ПО «Охотзоопром» комитета лесного 
хозяйства МСХ Алимкулов К.А., получивший 
взятку в сумме 50 тыс. тенге от своего 
подчиненного за не увольнение с работы и 
дальнейшее покровительство по службе, 15 июля 
т.г. приговорен судом к штрафу в 10-кратном 
размере – 500 тыс. тенге.

Буквально позавчера в Павлодарской области 
по сообщению через call-центр изобличены 
два сотрудника одного из исправительных 
учреждений, получившие взятку в сумме 50 
тыс. тенге от осужденного за укрытие факта 

обнаружения у него наркотических средств.
За сообщение о факте коррупционного 

правонарушения предусмотрено вознаграждение
Лицам, сообщившим о факте коррупционного 

правонарушения или иным образом, 
оказывающим содействие в противодействии 
коррупции, выплачивается единовременное 
денежное вознаграждение в случае, если 
в отношении виновного лица вступило 
в законную силу постановление суда о 
наложении административного взыскания или 
обвинительный приговор.

Поощрение устанавливается в следующих 
размерах:

– по административным делам о 
коррупционных правонарушениях – 30 МРП; 

– по уголовным делам о коррупционных 
преступлениях небольшой тяжести – 40 МРП; 

– по уголовным делам о коррупционных 
преступлениях средней тяжести – 50 МРП; 

– по уголовным делам о тяжких коррупционных 
преступлениях – 70 МРП; 

– по уголовным делам об особо тяжких 
коррупционных преступлениях – 100 МРП.

–  Например, гражданка Т., сообщившая в call-
центр о факте получения взятки сотрудником 
полиции поощрена денежным вознаграждением 
в размере 70 МРП (176750 тенге).

В этом году поощрено 116 граждан, 
сообщивших о коррупционных правонарушениях, 
в том числе посредством call-центра, на сумму 
17,7 млн. тенге(17 711080 тенге).

Кроме этого, Агентством в рамках 
законодательных инициатив по поручениям 
Главы государства, данных на совещании 
по вопросам противодействия коррупции 20 
мая т.г., прорабатывается вопрос введения 
дифференцированной системы поощрения 
граждан за сообщения о фактах коррупции с 
учетом международной практики.

Предлагается по преступлениям, где 
сумма взятки или ущерба свыше 2,5 млн. 
тенге, установить 10% от суммы взятки 
или причиненного ущерба, установленного 
приговором суда, но не более порогового уровня 
(например, 10 млн. тенге).

12 Сейсенбі, 03 қыркүйек, 2019 жыл

Утерянный договор дарения 
земельного участка 1/13 доли за №583 
от 03.05.2018 года, выданный на  имя  
Абдулгафарова Калибека Маликұлы 
считать недействительным.

Открылось наследственное 
дело после смерти Калымбетова 
Мурата Нургалиевича, 13 сентября 
1955 года рождения, умершего 09 
февраля 2019 года, возможных 
наследников и заинтересованных 
лиц просим обратиться к частному 
нотариусу: Абдировой Г.А.  по адресу: 
Алматинская область, Талгарский 
район, село Гульдала, Кульджинский 
тракт. конт.тел.: 8 701 766 75 70, 8 (727) 
389 80 03

– Заранее продумайте план действий 
во время землетрясения при нахождении 
дома, на работе, на транспорте и на улице. 
Разъясните членам своей семьи, что они 
должны делать во время землетрясения, 
кто, где и как должен отключить 
электричество, воду, газ и обучите их 
правилам оказания первой медицинской 
помощи.

– Держите в удобном месте 
документы, деньги, карманный фонарик, 
запасные батарейки, аптечку, предметы 
личной гигиены, транзисторный 
радиоприемник, ложки, ножи, спички и 
еду, желательно в рюкзаке у выхода из 
квартиры. Имейте дома запас питьевой 
воды, переносной фонарь, огнетушитель, 
аптечку первой медицинской помощи и 
консервы в расчете на несколько дней.

– Уберите кровати от окон и наружных 
стен. Закрепите шкафы, полки и стеллажи 
в квартирах, а с верхних полок снимите 
тяжелые предметы. Мебель размещайте 
так, чтобы она не могла перекрыть 
выходы из комнат, перегородить двери.

- Опасные вещества (ядохимикаты, 
легковоспламеняющиеся жидкости) 
храните в надежном, хорошо 
изолированном месте, где они не смогут 

разбиться или рассыпаться.
– Договоритесь с соседями о 

взаимопомощи и совместных действиях 
в случае чрезвычайных ситуаций.

– Знайте место сбора и порядок 
эвакуации.

– Гараж, дачу можно использовать как 
временное укрытие в первые дни после 
сильного землетрясения. Храните там 
запас продовольствия и запасные вещи. 
В семье периодически проводите беседы 
и тренировки на случай землетрясения.

Если сигнал застал Вас дома:
– включите радио, радиотрансля- 

ционные и телевизионные приемники;
– прослушайте экстренное 

сообщение;
– действуйте в соответствии с 

переданным сообщением.
Если сигнал застал Вас на улице:
– прослушайте экстренное 

сообщение, передаваемое уличными 
громкоговорителями и подвижными 
средствами оповещения;

– действуйте в соответствии с 
переданным сообщением.

ОЧС Талгарского района.

Утерянный договор купли-продажи 
под № 2702 от 05.10.2017 года 
земельного участка, выданный на  имя  
Жолдасова Данияра Жоракуловича 
считать недействительным.

Утерянный договор купли-
продажи (№4-1704 от 25.09.2014г.) 
дата регистрации: 28.10.2014 года, 
выданный на имя  Ауелхановой 
Кулбаршын Сейсебековны по адресу: 
Алматинская область, Талгарский 
район, с. Кендала, ул. Аманжолова 15/1 
считать недействительным.

Жыл сайын 
өткізіліп келе 

жатқан «Тек сөздің төресі 
– терме» атты облыстық 
жыршы-термешілер 
байқауы биыл да жоғары 
деңгейде өткізілді. Әр аудан 
мен қалалардан қатысқан 
өнерпаздар ұлттық 
тәрбие мен халықтық 
өнерді насихаттауға 
бағытталған байқауда 
барын салып бақты. 
Қай-қайсы болмасын 
жыршылық-термешілік 
өнерге жаңаша серпін, 
жаңаша дем беруге 
тырысып, сол арқылы ата 
өнеріне үлес қосуды мақсат 
тұтты. 
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Мемлекеттік кірістер басқармасы 
əр бейсенбі сайын сағат 17.00-ден кейін 
4-ші қабаттағы операциялық залда салық 
заңнамасын түсіндіру бойынша семинар 
отырысы өтетіндігін хабарлайды.

Управление государственных доходов 
сообщает, что каждый четверг после 17:00 
часов в операционном зале на 4 этаже  будет 
проводиться семинар – совещание на тему 
разъяснения налогового законодатальства.

К СВЕДЕНИЮ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

САЛЫҚ ТӨЛЕУШІЛЕРІНІҢ 
НАЗАРЫНА!


