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Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың
Қазақстан халқына Жолдауы
Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі
Құрметті отандастар!
Құрметті Парламент палаталарының
төрағалары, депутаттар,
Үкімет мүшелері!
Парламенттің
кезекті
сессиясының
жұмысы күрделі кезеңде басталып отыр.
Елімізде жер-жаһанға зор қауіп төндірген
пандемияға қарсы күрес əлі де жалғасуда.
Біз азаматтардың өмірін жəне денсаулығын
қорғау үшін бар күш-жігерімізді біріктірдік.
Осындай сын сағатта ынтымағы жарасқан
халқымыз жұдырықтай жұмылды.
Індетпен күрес дана халқымызға тəн асыл
қасиеттердің арқасында жүзеге асты. Өзгеге
қолұшын созып, тілеулес болу, тосыннан
келген кеселге қарсы тұру маңызды екені
анық байқалды.
Дəрігерлерге, құқық қорғау органдарының
қызметкерлеріне, əскери қызметшілерге,
еріктілерге, кəсіпкерлерге жəне осындай
шақта бейжай қалмаған барша азаматтарға
шын жүректен алғыс айтамын. Сіздер
айрықша табандылықтың жəне зор жауапкершіліктің жарқын үлгісін көрсеттіңіздер.
Бұл Отанға деген шынайы сүйіспеншіліктің көрінісі деп санаймын.
Қазіргі күрделі жағдайда алдымызда
тұрған басты міндет – əлеуметтік-экономикалық тұрақтылықты, жұмыс орындарын
жəне халықтың табысын сақтап қалу.
Дағдарысқа қарсы жедел шаралардың екі
топтамасы қабылданды. Уақытша табыссыз
қалған 4,5 миллионнан астам азаматымыз 42
500 теңге мөлшерінде көмек алды. Бұған 450
миллиард теңгеден астам қаражат жұмсалды.
Осындай жəрдем көршілес елдерде, тіпті
басқа ірі мемлекеттерде берілген жоқ.
Миллионнан астам адамға азық-түлік
жəне тұрмыстық заттар қоржыны берілді.
Елбасы – «Nur Otan» партиясы Төрағасының
бастамасымен 550 мыңнан аса отбасы
«Біргеміз!» қорының қолдауымен біржолғы
қаржылай көмекке ие болды.
Пандемия барлық мемлекеттер үшін
сынақ кезеңіне айналды. Олар індетпен күрес
жолында көп қиындықты бастан өткеруде.
Бір жерде ахуал тұрақтанса, екіншісінде
вирустың жаңа ошақтары пайда болуда.
ПРИЯТНАЯ
НОВОСТЬ

Үкімет жіберілген қателіктерден сабақ
алып, жұмысты жедел жолға қоя білді. Ең
бастысы – біз азаматтардан еш нəрсені
жасырмай, індеттен қайтыс болғандар
туралы ақпараттың барлығын ашық
жарияладық. Қаншалықты ащы болса да,
шындықты айтып отырмыз. Бұл – кейбір
мемлекеттерге қарағанда Қазақстанның
ұтымды тұсы.
Алайда ахуалдың жақсаруы босаңсуға
себеп болмауға тиіс. Күрес əлі жалғасуда.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының
болжамы бойынша пандемияны жеңу үшін
кем дегенде 2 жыл қажет.
Алдағы айларда күш-жігерімізді барынша
жұмылдыра жұмыс істейтін боламыз.
Осыған дайын болуымыз керек. Мəселе

туындаған кезде ғана шұғыл қимылдамай,
алдын ала шаралар қабылдап, барлығын
жан-жақты ойластырып жұмыс істеуіміз
керек. Барлық шешімдер мұқият тексерілген
болжамдарға негізделуге тиіс.
Үкімет нақты шектеулер мен бейімді
карантин əдісін енгізуде. Пандемиямен күрес
жөнінде кешенді бағдарлама əзірленеді.
Мемлекет
тарапынан
əлеуметтік
саладағы жəне экономиканы қолдауға
бағытталған барлық міндеттемелер орындалатын болады. Бұл мақсатқа Ұлттық
қордан 1 триллион теңге бөлінуде. Əлеуметтік төлемдерді индексациялау жұмысы
жалғасын табады. Осы бағытта 2023 жылға
дейін шамамен 1 триллион теңгеден астам
қаржы бөлу жоспарланып отыр.

Біз қазіргі қиындықты міндетті түрде
еңсереміз. Дегенмен, еліміздің жаңа
геосаяси ахуалдағы ұзақ мерзімді дамуын
естен шығармауымыз керек.
Қазір əлем соңғы 100 жыл ішінде
болмаған аса күрделі дағдарысты бастан
өткеруде.
Сарапшылардың
айтуынша,
жаһандық экономиканы қайта қалпына
келтіру үшін кемінде 5 жылға дейін уақыт
қажет.
Дей тұрғанмен, болашақта көш бастайтын
мемлекеттердің бəсекеге түсу қабілеті дəл
осындай дағдарыстар мен іргелі өзгерістер
кезінде шыңдалады. Қазақстан жаңа əлемде
өзінің лайықты орнын алуға тиіс.
(Жалғасы 2-3-беттерде)

НОВУЮ МАШИНУ – В ПОДАРОК ЦРБ

Талгарцы знают не понаслышке, что
как тяжко приходилось работникам
скорой помощи обслуживать
население в период пандемии,
медицинских «карет» не хватало, так
как вызовов было много. В самой
районной больнице до сих пор было
только 6 подобных автомобилей,
теперь же усилиями представителей
общественного движения «Ротари» в
Талгарской Центральной районной
больницк появилась новая машина
скорой помощи, так называемый
мини-реанимобиль, оснащенный,
как говорят, по последнему слову
техники.
Фатима ЕРЖАНОВА,
«Талғар»

По этому приятному поводу состоялась
официальная
церемония
передачи
автомашины представителям ЦРБ. Честь
вручить ключи от новой скорой была
удостоена
Президент
Клуба
Ротари
Алматы Наталья Дробышева, которая это
сделала в присутствии директора больницы
Нурлана Кульсеитова и заместителя
акима
Талгарского
района
Ахмета
Ашимахуна. Клуб Ротари,
по словам
г-жи Н. Дробышевой, уже как два года
занимается благотворительной помощью
медицинским
учреждениям.
Главная
традиция международного гуманитарного
движения Ротари - объединение усилий
для оказания помощи людям в разных
странах. Чтобы новая машина попала в
состав других 16-ти карет скорой помощи,
ротарианцами были проведен анализ
сектора здравоохранения Алматинской

области, в частности Талгарского региона,
где обнаружилось, что на 215 тысяч жителей
района приходится только 16 машин
скорой. Хотя по правилам должно быть
на 10 тысяч человек предусмотрена одна
машина скорой помощи. При этом не все
имеющиеся в наличии «скорые» оснащены
необходимым оборудованием, включая
реанимационное. Тем временем часть
машин ЦРБ работают как авто, на которых
врачи добираются к пациенту. Новая скорая,
полученная в подарок от благотворительных
гостей, снабжена электрокардиографом,
дефибриллятором-монитором, ингалятором
«Супер-Эко», медицинскими бескаркасными
носилками «Плащ» и прочим. Так что с
такой скорой не страшна будет новая волна
пандемии, говорят талгарские медики,
которые достойно справляются с коварной
болезнью, наводнившей наш регион.
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ЖОЛДАУ

ОТКЛИК НА ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РК

Обеспечение доступным
жильем – основная
формула успеха
Из всего сказанного и услышанного сегодня в
Послании Президента РК на совместном заседании
Палат парламента, я бы обозначил важным моментом
то, что Послание как всегда ориентировано на
благополучие населения, то есть на его социальный
аспект. Поэтому важным считаю, как депутат областного
маслихата, то, что г-н Токаев поручил Правительству
ускорить получение квартир очередникам и обеспечить
доступность жильем нуждающихся. Ведь важно не
только пустить средства на строительство возводимого
жилья, но и на субсидирование арендной платы. По его
словам, жилищную проблему очередников нужно решать
оперативно. Президент ориентирует, что к 2021 году
700 тысяч вкладчиков пенсионных накоплений могут
воспользоваться его частью для приобретения жилья по
государственным программам. Это поручение он строго
поручил взять на контроль Правительству. Экономика по
его словам, должна работать на благополучие населения.
«В рамках моего поручения был проработан вопрос
использования части своих пенсионных накоплений.
это особенно актуально сейчас, но уже в 2021 году 700
тысяч вкладчиков ЕНПФ смогут использовать часть
своих накоплений на приобретение жилья, лечения
или передачи для передачи в управление финансовым
компаниям», - сказал он, озвучивая послание народу
Казахстана. Он поручил правительству совместно
с Нацбанком до конца текущего года принять все
необходимые нормативно-правовые акты и провести
подготовительную работу. «Данная реформа станет
также действенным инструментом так сказать обеления
трудовых отношений, создания стимулов для участия в
пенсионной системе», - добавил глава государства.
Президент также поручил провести ревизию
налогового и таможенного Кодексов. Это тоже
необходимо.
А.Ф.Сулейменов,
депутат областного маслихата.

Делегировать больше
полномочий местным
руководителям
Сегодня 1 сентября Глава государства КасымЖомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием
народу Казахстана на совместном заседании палат
парламента. Я с удовольствием прослушал прямую
трансляцию в онлайн-эфире , которые вели
все
казахстанские телеканалы. Ранее спикер Мажилиса
Нурлан Нигматулин заявил о созыве на 1 сентября
совместного заседания парламента после депутатских
каникул. Традиционно открытие новой сессии
парламента проходило при участии Главы государства.
Послание слушалось на одном дыхании, поэтому
все основные моменты из него мне почему-то очень
запомнились. Из всего сказанного Президентом в
Послании мне импонирует его позиция, где г-н Токаев
обозначил роль маслихатов, как представительного
органа на местах, который призван решать все
проблемы населения не доводя их до вышестоящих
инстанций. Но, к сожалению, проблемы, решаемые
народным органом, затягивались порою на десятилетия,
и население адресовало жалобы прямо Президенту
РК. Нынче ситуация, по мнению Главы государства,
должна кардинально меняться в сторону делегирования
полномочий местным органам, которые обязаны решать
проблемы, озвучиваемые населением, на местах. И
это важно. Для этого Президент поручил разработать
механизм финансирования маслихатов, и сделать акцент
в сторону максимальной роли представительного органа.
Он также предложил легализовать онлайн-петиции.
Радует также, что Глава государства обозначил
важность роли моногородов, которые находятся в
регионах. По его мнению, требуется новое видение
развития регионов, который вносят каждый из них и по
отдельности весомое значение в копилку достижений
республики в целом. К примеру, расширяя потенциал
регионов, он предусматривает, что западный регион
должен стать центром притяжения инвестиций. Также
мне запомнилось его отношение и поддержка как всегда
МСБ, который порою зажимают правоохранительные
органы. Теперь же он поручил субсидировать
кредитование МСБ, помочь представителям среднего
бизнеса в осваивании и развитии новых проектов. Бизнесклимат нуждается в реформах, поэтому необходимо
разработать нормативно-правовую базу для данного
сектора экономики. И самое главное призвал обращаться
бизнес обращаться в прокуратуру в случае нажима
чиновников. В приоритете также остается социальный
сектор и благополучие населения, а также борьба с
теневой экономикой. Данное Послание, надеюсь, станет
действенным рычагом для всех структур и руководством
к действию для государственных структур.
Серик Изиев,
почетный гражданин Талгарского района.

Жұма, 04 қыркүйек, 2020 жыл

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың
Жаңа жағдайдағы Қазақстан:

(Жалғасы. Басы 1-бетте)
Тұңғыш Президент – Елбасы Нұрсұлтан
Əбішұлы Назарбаевтың көреген саясатының
арқасында экономиканың дамуы үшін берік
негіз қаланды, əлемдік аренада абыройбеделге ие болдық. Сондықтан əлемнің жаңа
болмыс-бітімі қалыптасып жатқан шақта біз
реформаларға тың серпін беруіміз керек. Бұл
бағытта Ұлт жоспарын жəне Бес институттық
реформаны негізгі бағдар етіп ұстануымыз
қажет.
Біз азаматтарымыздың лайықты өмір
сүруіне жағдай жасауға, олардың құқықтарын қорғауға, заң үстемдігін қамтамасыз
етуге, жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуге
міндеттіміз.
Ендеше іс-қимыл жоспары қандай болмақ?
I. Мемлекеттік басқарудың жаңа үлгісі
Бұл саладағы реформаларды жүйелі түрде
жүзеге асыру қажет. Ең алдымен, мемлекеттік
басқаруға, кадр саясатына, шешім қабылдау
жүйесіне жəне оларды орындау жауапкершілігіне деген көзқарасты өзгертуден бастауымыз
керек.
Пандемия жəне дағдарыс жағдайында
мемлекеттік басқару жүйесі бар күшжігерін жұмылдырып жұмыс істеуде. Жедел
шешімдер қабылдау айтарлықтай уақыт
пен қаражатты талап етеді. Бірақ алдағы
жоспарларды назардан тыс қалдырмауымыз
қажет. Сондықтан мен тікелей Президентке
бағынышты болатын Стратегиялық жоспарлау
жəне реформалар агенттігін құру туралы
шешім қабылдадым.
Бұрын мұндай орган болды жəне өз
жұмысын ойдағыдай атқарды. Енді осы
агенттік қайтадан тұтас мемлекеттік жоспарлау
жүйесінің негізгі орталығына айналады.
Агенттік ұсынған реформалар нақты, іске
асатын жəне ең бастысы, барлық мемлекеттік
органдар үшін орындауға міндетті болуға тиіс.
Реформалар жөніндегі жоғары президенттік
кеңес құрылады. Бұл кеңестің шешімдері
түпкілікті болады. Тез өзгеріп жатқан ахуалға
шынайы баға беру үшін Статистика комитеті
Агенттік құрамына беріледі.
Дəстүрге сай мемлекеттік жоспарлау
жүйесінде жоспарлау, орындау жəне бағалау
қызметін негізінен мемлекеттік аппарат
атқарады. Бұл – дұрыс емес.
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі адам
ресурстарын барынша жұмылдыруға тиіс,
яғни жеке сектор мен қоғам өкілдерін
толыққанды серіктестер ретінде жұмыстың
барлық кезеңіне – жоспарлауға, орындауға
жəне бағалауға тартуы керек.
Сан алуан көрсеткіштер мен индикаторлардан тұратын мемлекеттік бағдарламалар
əзірлеуді тоқтату қажет. Барша азаматқа
түсінікті, қысқа əрі нұсқа ұлттық жобалар
форматына көшкен жөн. Негізгі мақсат –
жұмыстың барысы емес, нəтижесі болуға тиіс.
Осындай түбегейлі реформаны жүр-

гізу үшін мемлекеттік аппараттың қызметін қайта қарау керек. Бұл мəселе бойынша
реформаларды
жоспарлау
мен
жүзеге
асырудың үйлесімділігі аса маңызды.
Мемлекеттік қызмет жүйесін ретке
келтіріп, қайта құру керек. Пандемия кезінде
мемлекеттік қызметшілердің басым бөлігінің
қашықтан жұмыс істеу режіміне көшуі
мемлекеттік аппаратты қысқарту керектігін
жəне бұған толық мүмкіндік бар екенін
көрсетті.
Мемлекеттік
аппарат
жəне
квазимемлекеттік сектор қызметкерлерін қысқарту
мерзімін жеделдетуді тапсырамын. Биыл
олардың санын 10 пайызға, ал келесі жылы
15 пайызға қысқартқан жөн. Осылайша біз
2021 жылы шенеуніктердің санын 25 пайызға
қысқарту мəселесін шешетін боламыз. Соның
нəтижесінде жəне цифрландыру үдерісін
ескере отырып, одан əрі қысқарту туралы
шешім қабылдаймыз.
Үнемделген қаражаттың есебінен қалған
қызметкерлердің
жалақысын
көбейтетін
боламыз.
Еңбекақысы
аз
мемлекеттік
қызметтің қоғам үшін пайдасынан зияны көп.
Бұл мəселеге жете назар аудармау кері кетуге,
біліктілік пен бастамашылдықтан айрылуға,
сондай-ақ ең сорақысы жемқорлыққа əкеп
соқтырады. Сондықтан 2021 жылғы 1
шілдеден бастап балдық-факторлық жүйе
енгізілуге тиіс. Мұндай жоба мемлекеттік
қызметшілердің құлшынысын арттырып,
жауапкершілігін нығайта түседі.
Бізге жаңа кадрлар, яғни кəсіби білікті,
озық ойлы жəне бастамашыл мамандар аса
қажет. Мемлекеттік қызмет қол жетпейтін
жабық кастаға айналмауға тиіс.
Сонымен қатар кəсіби жəне этикалық
нормалардың құлдырауына жол бермей,
сабақтастық пен институционалдық дəстүрдің
сақталуын қамтамасыз ету маңызды. Осы
тұста жауапты хатшылар институтына арнайы
тоқталғым келеді.
Бұл институтты енгізген кезінде жауапты хатшылардың жиі ауыспай жұмыс
істеуі
министрлерді
əкімшілік-кадрлық
жұмыстардан
босатып,
аппараттың
тұрақтылығын қамтамасыз етеді деген ой
болған. Алайда іс жүзінде олай болмай шықты.
Тіпті министрлер мен жауапты хатшылардың
арасында түсініспеушілік туындап жатады.
Мұның салдары ортақ жұмысқа зиянын
тигізеді. Негізгі жауапкершілік бір адамға,
яғни Президент тағайындайтын министрге
жүктелуі тиіс. Сондықтан жауапты хатшылар
институтын жойып, олардың міндеттерін
министрліктің аппарат басшыларына жүктеген
жөн. Бұл ұсыныстарды жүзеге асыру үшін осы
жылдың соңына дейін мемлекеттік қызмет
туралы заңнамаға тиісті түзетулер енгізуді
тапсырамын.
Норма шығару мəселесін де қайта қарау
қажет.
Карантин кезінде құқықтық жүйенің
қасаңдығы қолбайлау болып, жұмысты қатты

тежегені жасырын емес. Сол себепті, төтенше
жағдай режімін енгізіп, «Төтенше жарлық»
шығаруға тура келді. Бірақ мұндай шаралар
дағдарыс жағдайында мəселені түбегейлі
шешпейді.
Негізгі проблема атқарушы биліктің əр
қадамының заңмен шектеліп, адымының
ашылмауында болып отыр. Біз министрлер
мен əкімдерге зор талап қоямыз, бірақ олардың
өкілеттіктері заңдар мен қаулылардың нақты
нормаларының аясында шектеледі. Бұл
жағдай мемлекеттік аппараттың ғана емес,
Парламенттің де жұмысын қиындатады.
Парламент палаталары атқарушы органдардың
құзыретіне беруге болатын, егжей-тегжейлі
баяндалатын нормаларды да қарастыруға
мəжбүр болып отыр.
Алмағайып
дүниеде
жедел
шешім
қабылдай алмау ұлттық қауіпсіздікке нұқсан
келтіруі мүмкін. Сондықтан Құқықтық саясат
тұжырымдамасы аясында заңнаманы өзгерту
арқылы құқықтық регламенттеу деңгейлерінің
арасындағы теңгерімді қамтамасыз ету керек.
Мұны кейінге қалдыруға болмайды.
Тағы бір маңызды міндет – квазимемлекеттік
компанияларды
корпоративтік
басқару ісін жақсарту мəселесін шешу.
Елімізде ондаған ұлттық компания жəне
он мыңдаған мемлекеттік кəсіпорын бар.
Бұл ретте ірі квазимемлекеттік мекемелер
акционерлік қоғам ретінде жұмыс жүргізеді,
яғни олардың мақсаты – пайда табу. Егер
мемлекеттік қызметтердің бір бөлігі оларға
берілсе, мұндай компаниялардың жұмысы
азаматтарға жəне экономикаға нақты қызмет
көрсетуге арналып, қосымша сипатқа ие
болуы тиіс.
Көптеген акционерлік қоғамда қалыпты түсініктер ауысып кеткен. Корпоративтік
басқару қосымша бюрократиялық рəсімге
айналып отыр.
Тұтас
квазимемлекеттік
секторды
реформалау ісін жалғастыру қажет. Кейбір шешімдер бүгін жарияланады, ал қалған
мəселелер бойынша Үкімет маған ұсыныс
береді.
ІІ. Жаңа жағдайдағы экономикалық
даму
Ұзаққа созылған мұнай дəуірі аяқталған
сияқты. Əлемдік нарықтың мүлде жаңа
ахуалына дайын болу керек.
Əртараптандырылған жəне технологияға
негізделген экономика құру – жай қажеттілік
қана емес. Біз үшін бұдан басқа жол жоқ.
Сонымен қатар экономика халықтың əлауқатын арттыруға бағытталуы керек. Ұлттық табыстың өсімінен түсетін игіліктерді
əділ бөлу, тиімді əлеуметтік «лифтілерді»
орнықтыру жөніндегі қоғамның өткір талабы
міндетті түрде орындалуы тиіс.
Сондықтан еліміздің жаңа экономикалық
бағдары басты жеті қағидатқа негізделуі керек:
Игіліктер мен міндеттердің əділ бөлінісі.
Жеке кəсіпкерліктің жетекші рөлі.

Қазақстан халқына Жолдауы
іс-қимыл кезеңі
Əділ бəсекелестік, кəсіпкерлердің жаңа
буыны үшін нарық ашу.
Өнімділікті көбейту, экономиканың
ауқымдылығын
жəне
технологиялық
сипатын арттыру.
Адами капиталды дамыту, жаңа үлгідегі
білім саласына инвестиция тарту.
«Жасыл»
экономиканы
дамыту,
қоршаған ортаны қорғау.
Мемлекет тарапынан дəйекті шешімдер қабылдау жəне сол үшін қоғам алдында
жауапты болу.
Бұл ретте біз бəсекеге қабілеттігімізді
көрсететін артықшылығымызға жəне нақты мүмкіндіктерімізге сүйенуіміз керек.
***
Қазақстанның алдында тұрған аса
маңызды міндет – өнеркəсіптік əлеуетімізді
толық пайдалану.
Осы саладағы табыстарымызға қарамастан, ішкі нарықтың зор мүмкіндіктерін
əлі де болса толыққанды жүзеге асыра
алмай келеміз. Өңделген тауарлардың
үштен екісіне жуығы шетелден əкелінеді.
Ұлттық экономиканың стратегиялық
қуатын арттыру үшін тез арада қайта
өңдеу ісінің жаңа салаларын дамыту қажет.
Бұл қара жəне түсті металлургия, мұнай
химиясы, көлік құрастыру жəне машина
жасау, құрылыс материалдары мен азықтүлік өндіру жəне басқа да салаларды
қамтиды.
Сапалық тұрғыдан мүлде жаңа ұлттық
индустрияны дамыту үшін жаңғыртылған
заңнамалық негіз қажет. Өнеркəсіпті реттеу
жəне оған қолдау көрсету мəселелері түрлі
заңнамалық актілерде көрініс тапқан.
Бірақ ортақ мақсат көрсетілмеген, жүзеге
асырылатын саясат пен шаралардың
арасында өзара байланыс жоқ.
Сондай-ақ жекелеген секторларды немесе салаларды реттейтін көптеген заң бар.
Мысалы, «Электр энергетикасы туралы»
заң, «Көлік туралы» заң.
Өңдеу өнеркəсібін дамытудың қағидаттарын, мақсаттары мен міндеттерін
белгілейтін «Өнеркəсіп саясаты туралы»
бірізді заң жыл соңына дейін əзірленуге
тиіс.
Өнеркəсіпке қолдау көрсетудің нақты
шараларын да жетілдіру керек. Бізде
жүйелі əрі біртұтас ұстаным жоқ. Соның
салдарынан сансыз көп жобаға қаражатты
ысырап етіп отырмыз.
Əрине, өнеркəсіпке қолдау көрсетудің
кең көлемді қамтитын ауқымды шараларын
сақтап қаламыз. Сонымен бірге Үкімет
стратегиялық
тұрғыдан
маңызды
өндірістерді, негізгі экспорттық басымдықтарды айқындап, қолдау шараларының
аясын кеңейту керек.
Стратегиялық жобалар үшін заттай
грантты,
қаржыландыру
жеңілдігін,
жекелей кепілдікті, экспорттық қолдау
тəсілдерін топтап ұсыну жолын қарастыру керек. Инвесторлардың қаржылық
шығынының бір бөлігін салық төлеуден
босату арқылы өтеуге болады.
Мемлекеттік,
квазимемлекеттік
секторлар
жəне
жер
қойнауын
пайдаланушылар үшін кепілді сатып алу
талабын қарастыру қажет. Ең басты нəрсе
– жобаның жүзеге асырылатын бүкіл
кезеңінде заңнамалық шарттардың тұрақты
болуы. Əрине, тек бұл шаралармен ғана
шектелмейміз. Нақты қолдау деңгейі жобаға салынған қаражаттың көлеміне жəне
оның басымдығына байланысты болады.
Мемлекет пен инвесторлар арасындағы уағдаластықтарды бекіту үшін
стратегиялық
инвестициялық
келісім
жасалады. Бұл – жаңа тəсіл. Осы бастаманы
жыл соңына дейін экономикалық өсімді
қалпына келтіру жөніндегі заң жобасы
аясында жүзеге асырған жөн. Үкімет
стратегиялық
келісімдерге
енетін
жобалардың топтамасын 2021 жылдың
сəуір айына дейін əзірлейді.
Өңдеуші кəсіпорындардың отандық шикізатқа қолайлы бағамен толық қол жеткізу
мəселесі де жүйелі түрде шешілуге тиіс.
Үкіметке жыл соңына дейін еліміздің
өңдеуші өндіріс орындарын шикізатпен
толық қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін
реттеу тəсілдерін əзірлеуді тапсырамын.
Өнеркəсіптің
дамуына
реттелетін
сатып алу жүйесі тікелей əсер етеді. Оның
көлемі 15 триллион теңгеге жуық немесе
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жалпы ішкі өнімнің бестен бір бөлігін құрайды. Үкімет пен əкімдердің міндеті – осы
əлеуетті барынша пайдалану.
Менің тапсырмам бойынша мемлекеттік
органдардың сатып алу жүйесін жақсарта
түсетін жаңа заң қабылданды. Бірақ ұлттық
компаниялардың сатып алу жүйесі əлі де
болса ашық емес жəне оған қатардағы
кəсіпкерлердің қолы жете бермейді.
Жыл соңына дейін квазимемлекеттік
сектордың барлық сатып алу жұмыстарын
реттейтін біртұтас заң қабылдауды
тапсырамын. Реттелетін барлық сатып
алулар барынша ашық жəне «Бір терезе»
арқылы ғана жүзеге асырылуға тиіс. Егер
тиісті құқық қолдану тəжірибесі болмаса,
заңнаманы жетілдіргеннен ешқандай пайда
жоқ.
Шетелдің арзан əрі сапасыз тауарлары
отандық өнім ретінде ұсынылып, сатып
алу конкурстарында жеңіп шығатын
кездері жиі болып тұрады. Отандық өнім
өндірушілердің тізімі де, индустриалды
сертификаттар да жалған өндірушілерге
нақты тосқауыл қоя алмай отыр.
Үкімет «Атамекен» ұлттық кəсіпкерлер
палатасымен бірлесіп, жыл соңына дейін
Қазақстанның қамту үлесін арттыру үшін
нақты ұсыныстар əзірлейді.
Осы салаға қатысты ортақ міндет –
өңдеу өнеркəсібінің өндірісін бес жыл
ішінде кем дегенде 1,5 есе арттыру.
Алайда бір ғана өнеркəсіп саясаты
арқылы индустриаландыру ісін айтарлықтай ілгерілетуге қол жеткізе алмаймыз.
Ақша-несие, салық жəне басқа да негізгі
салалардағы саясаттың нақты сектор
сұранысынан алшақтап кетпеуінің маңызы
зор. Бұған əлі толығырақ тоқталамын.
***
Ауыл
шаруашылығын
дамытпай,
бəсекеге қабілетті экономика құру мүмкін
емес. Бұл салада шешімін таппай келе жатқан өзекті мəселелер бар. Атап айтқанда,
жұрттың жерге қол жеткізе алмауы, ұзақ
мерзімге берілетін «арзан несиенің»
болмауы, кəсіби мамандардың тапшылығы.
Өнімділікті арттырып, шикізат өндірумен ғана шектелмеу үшін, сондай-ақ қойма жəне көлік инфрақұрылымын дамыту мақсатында шұғыл шаралар қабылдау
керек.
Елімізде ет, жеміс-жидек, көкөніс,
қант, бидай, майлы дақылдар, сүт өнімдерін өндіру жəне өңдеу үшін 7 ірі экожүйе қалыптастыруға болады. Балық шаруашылығына да ерекше мəн берген жөн.
Қосымша құн қалыптастырудың өзегі саналатын ірі жобалар маңызды рөл атқаруға
тиіс.
Вертикальді
кооперация
аясында
жеке қосалқы шаруашылықтың əлеуетін
пайдаланған абзал. Жеке шаруашылық
миллиондаған ауыл тұрғындарына табыс
табуға мүмкіндік бере алады. Оларды өңірлік азық-түлік хабтарын құруға жұмылдыру керек.
Біз
горизонтальді
кооперацияның
əлеуетін де естен шығармауымыз қажет.
Онсыз агроөнеркəсіп кешенінде қарқынды
даму болмайды. Басы бірікпеген жеке
қосалқы шаруашылықтар, шын мəнінде,
өлместің күнін көріп отыр. Бұл ретте,
сапалы əрі мол өнім өндіру, үздіксіз тауар
жеткізу туралы сөз қозғаудың өзі орынсыз.
Бəсекеге қабілетсіздік пен импорттан арыла
алмай отыруымыздың себебі де осында.
Кооперация кезінде жер жəне басқа
да мүлікке қатысты барлық құқықтар
сақталады. Кооперация шаруашылықтарға
шикізат сатып алу, өнім өндіру жəне
оны сатуды ұйымдастыру барысында
күш жұмылдыруға мүмкіндік береді.
Ауыл еңбеккерлерінің ауыр жұмысы тым
арзан бағаланады. Бұл – жасырын емес.
Табыстың басым бөлігіне алыпсатарлар
кенеліп жатады. Сондықтан субсидия жəне
салық жеңілдіктерін беру бағдарламалары
аясында ауылдық жерлердегі кооперацияны
ынталандыру
үшін
тиісті
шаралар
топтамасын əзірлеу қажет.
Тағы бір маңызды мəселе. Келесі
жылы ауыл шаруашылығы мақсатындағы
жерлерді пайдалану мəселесі бойынша Жер
кодексінің кейбір нормаларына қатысты
енгізілген мораторий күшін жояды.
Жеріміз шетелдіктерге сатылмайды.
Бірақ Үкімет ауыл шаруашылығы жерлерін

ЖОЛДАУҒА ҚОЛДАУ

Партияға артылған
зор сенім
толыққанды экономикалық айналымға
енгізудің өзге əдіс-тəсілдерін əзірлеуге
тиіс. Аграрлық секторға инвестиция тарту
ауадай қажет.
Кəсіби мамандардың тапшылығы,
сондай-ақ аграрлық ғылымның ойдағыдай
дамымауы – бұл саладағы қордаланған
мəселелер. Осы бағытта атқарушы билік
тарапынан нақты шаралар қабылдануы
керек.
Технологиялық тұрғыдан ескірген суару
жүйесі үлкен кедергі келтіріп отыр. Судың
40 пайызы далаға кетіп жататын кездері
болады. Онсыз да су тапшылығының
зардабын тартып отырған еліміз бұған жол
бере алмайды. Осы саланың нормативтікқұқықтық тұрғыдан реттелуін қамтамасыз
етіп,
заманауи
технологиялар
мен
инновацияны енгізу үшін экономикалық
ынталандыру шараларын əзірлеу қажет.
Агроөнеркəсіп
кешенін
дамыту
жөніндегі қолданыстағы мемлекеттік
бағдарлама келесі жылы аяқталады.
Үкіметке бизнес өкілдерімен бірлесіп,
Агроөнеркəсіп кешенін дамыту жөніндегі
жаңа ұлттық жобаны əзірлеуге кірісуді
тапсырамын.
Негізгі міндеттеріміз:
– əлеуметтік маңызы бар азық-түлік
тауарларымен өзімізді толық қамтамасыз
ету;
– миллиондаған ауыл тұрғындарының
табысын арттыру;
– еңбек өнімділігін екі жарым есе
көбейту;
– агроөнеркəсіп кешені өнімінің
экспортын екі есе арттыру.
***
Өзекті мəселенің бірі – көлік-логистика
кешенін дамыту.
«Нұрлы
жол»
бағдарламасының
бірінші кезеңі табысты жүзеге асырылды.
Соның
арқасында
елордамызды
өңірлермен «тармақтану» қағидаты бойынша байланыстыруға мүмкіндік туды.
Көлік жүйесінің жаңа инфрақұрылымдық
ұстыны қалыптасты. Еліміздің жаһандық
көлік
дəліздерімен
интеграциялануы
қамтамасыз етіліп, Азия мен Еуропаны
байланыстырған Қазақстанның тарихи
мəртебесі қалпына келтірілді.
Дегенмен, бұл саладағы бəсекелестік
өте күшті. Орталық Азия өңірінде пайда
болған баламалы жобалар Қазақстанның
көлік əлеуетін төмендетуі мүмкін.
Сол себептен «Нұрлы жол» бағдарламасының екінші кезеңі еліміздің
көлік-транзит секторының жетекші рөлін
бекемдеуге арналуы керек.
Қазақстанның бəсекеге қабілеттілігі
тың
инфрақұрылымдық
жобаларды
жүзеге асыру, жаңа мемлекеттер мен компанияларды тарту, қызмет көрсету сапасын
жақсарту жəне транзиттік бағдарлардағы
жылдамдықты арттыру есебінен өсуге тиіс.
Алдымызда тұрған міндет – 2025 жылға дейін 24 мың шақырым жолды, яғни
республикалық маңызы бар жолдардың
бəрін қайта жөндеп, жол бойындағы
қызмет көрсетумен қамтамасыз ету.
***
Шағын жəне орта бизнес күрделі
кезеңді бастан өткеруде. Шын мəнінде,
пандемияның зардабы осы салаға ауыр
тиді. Экономиканың шеккен зардабын
еңсеру үшін 700 мыңнан астам кəсіпкерге салық жеңілдіктері берілді. Төлем
мерзімі кейінге шегерілді, несиені жеңілдікпен қайта қаржыландыру мүмкіндігі
ұсынылды. Бірақ, ахуал əлі де болса
күрделі.
Шағын жəне орта бизнеске қосымша
көмек ретінде экономиканың зардап
шеккен салаларындағы кəсіпкерлердің
қазіргі барлық несиелерінің 6 пайызға
дейінгі жылдық мөлшерлемесі бойынша
мемлекеттік субсидия беруді тапсырамын.
Субсидиялау Төтенше жағдай жарияланған
сəттен, яғни биылғы 16 наурыздан бастап
12 айлық кезеңді қамтиды.
Ұлттық банк көбірек зардап шеккен
секторлардағы шағын жəне орта бизнестің
айналым қаражатын көбейту үшін арнаулы
бағдарламаны жүзеге асыруда. Бұған
дейін бұл бағдарлама биыл аяқталады деп
жоспарланған еді.
(Жалғасы 4-5-беттерде)

Бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Парламент
палаталарының бірлескен отырысында Қазақстан халқына жыл
сайынғы дəстүрлі Жолдауын жариялады. Жолдауда көтерілген
мəселелер қазіргі қоғамымыз үшін аса маңызға ие. Мəселен
«2021 жылы Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының 700 мың
салымшысы жинағының бір бөлігін үй алу, емделу үшін пайдалана
алады немесе қаржы ұйымдарының басқаруына бере алады» –
деген тапсырмасы қала кезіп, пəтерден пəтерге көшіп жүрген көп
жұртқа негізгі мəселесінің шешу жолы болады деп ойлаймын.
Сонымен қатар мемлекеттік аппарат пен квазимемлекеттік секторда
бюджетке салмақ салып отырған қызметкерлердің санын тездетіп
қысқарту керектігі жөніндегі міндеттеме айтылды. Осылайша
бюджет қаржысын үнемдеуден бөлек, мемлекеттік қызметке деген
бəсекелестікті күшейтіп, ондағы мамандардың жауапкершілігін
арттыру арқылы жұмыс сапасын жоғарылатуға мүмкіндік
алатынмыз белгілі.
Өз кезегінде мемлекет басшысы əлемді шарпыған індеттің
əсерінен жылдағы оқу жүйесінің онлайнға ойысуы жөнінде де тілге
тиек етті. Пікірі халықпен үндес Президент телефонға тесілген
ұстаз бен оқушының күнделікті күйінің кері əсеріне де тоқталды.
Сəйкесінше үкіметке осы олқылықтың орнын толтыру мақсатында
бірыңғай онлайн платформаны шұғыл əзірлеу керектігін жеткізді.
Енді бір сөзінде «оқушы сапалы білім алу үшін əдеттегідей сабаққа
барып, ұстаздарымен араласуы үшін санитарлық талаптарды сақтай
отырып, бұрынғы дəстүрлі білімге оралуды тездетуіміз керек», –
деді. Осындай қиын кезеңде керегін іздеген елдің ойындағысын
оқып, ортаға салған бүгінгі Президент Жолдауы көптің көңіл
төрінен орын алады деген ойдамын.
Қасым-Жомарт Кемелұлы ел азаматтарының мүддесін қорғау
жөніндегі маңызды миссияны бұрынғыдай саяси партиялар атқара
беретіндігін айтты. Ал осы істе «Nur Otan» партиясы өзінің ісқимылы арқылы қоғамымыздағы жетекші саяси күш екенін
дəлелдеп отыр. Партияның алдағы реформаларды жүзеге асыруға
белсене атсалысып, өзінің əлеуетін толықтай пайдаланатындығына
зор сенім білдірді.
Б.Күрішбеков,
«Nur Otan» партиясы Талғар аудандық филиалы
төрағасының бірінші орынбасары.

Ел болашағы
жарқын болады
Жолдауда еліміздің дағдарыстан кейінгі кезеңдегі негізгі даму
мақсаттары мен экономикалық жəне əлеуметтік мəселелерге
ерекше көңіл бөлінеді дегенімен, мемлекет басшысы барлық саланы
түгелдей қамтып, болашаққа межеленген жоспарларын ортаға
салды.
Сөз басында бүкіл əлем халқының құтын қашырған пандемиямен
күрес жолындағы еліміздің ауызбірлігін, дəрігерлердің табандылығы
мен сақтық шараларын қадағалаған құқық қорғау органдары
қызметкерлерінің еңбегін, халыққа қолдау көрсеткен кəсіпкерлер
мен еріктілерге алғысын білдірді. Бүгінгі таңда алдымызда тұрған
басты міндет əлеуметтік-экономикалық тұрақтылықты, жұмыс
орындары мен халықтың табысын сақтап қалу екендігін алға
тартып, дағдарысқа қарсы шаралардың екі топтамасы жүзеге
асқанын айтты. Еліміздегі карантин кезінде жұмыссыз қалған 4,5
миллионнан астам азаматтарға 42500 теңгеден көмек берілген.
Оған ел қоржынынан 450 миллиард теңге қаражат жұмсалған.
Бір миллион тұрғынға азық-түлік себеттері үлестірілсе, «Nur
Otan» партиясының «Біз біргеміз» акциясы аясында 550 мыңнан
аса отбасына қаржылай көмек берілген. Осындай сын сағатта бұл
қарапайым халық үшін үлкен қолдау болды. Мемлекет басшысы
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының айтуы бойынша,
пандемияны жеңу үшін кемінде екі жыл уақыт қажеттігін айтып,
қатерлі індетпен күрестің əлі де жалғаса беретінін, халықтың
босаңсуға болмайтынын ескертті. Пандемиямен күресу үшін
Үкімет кешенді бағдарлама əзірлеп, нақты шектеулер мен
карантинге бейімдеу əдісін жүргізетінін де айтты. Бұл мақсатқа
ұлттық қордан 1 триллион теңге бөлінгенін де еске салды. Ел
басына түскен қиындықты міндетті түрде еңсеретінімізге сендірген
мемлекет басшысы одан кейін Қазақстанның бұрын-соңды
болмаған дағдарыстан шығып, жаңа əлемде өзінің лайықты орнын
алуы тиіс екенін алға тартты. Ел азаматтарының лайықты өмір сүруі
үшін жағдай жасауға, олардың құқықтарын қорғауға, заң үстемдігін
қамтамасыз етуге, жемқорлықты түбегейлі жоюға бағытталған
іс-қимыл жоспарын ұсынды. Қасым-Жомарт Кемелұлы бірінші
мемлекеттік басқарудың жаңа моделін құрудан бастады. Мемлекеттік
қызметтегі жауапты хатшылардың қызметі тоқтап, қаржылық
шешімнің барлығына министр өзі жауап беретін болатыны да сөз
болды. Биылғы жылдың соңына дейін мемлекеттік қызметкерлер
санын 10 пайызға, келесі жылы 15 пайызға қысқарып, үнемделген
қаржы есебінен мемлекеттік қызметкерлердің жалақысы өсетінін
айтты. Бұл дегеніміз – мемлекеттік қызметкерлердің жауапкершілік
жүгі артып, атқаратын қызметінің аясы кеңиді деген сөз. Жыл
соңына дейін мемлекеттік қызмет туралы заңға өзгерістер енгізіліп,
мемлекеттік қызметке білімі мен біліктілігі жоғары, қабілеті
қарымды кадрларды тарту керектігі де айтылды. Келесі жылдан
бастап ауыл əкімдеріне жеке бюджет беріліп, əкімді ауыл халқы
сайлайтын болады. Ауылдарды өркендетіп, халқының тұрмысын
жақсарту үшін бұл өте дұрыс шешім деп ойлаймын. Халық көптің
арасынан іскер азаматты өздері таңдап, сенім артқанда ғана іс ілгері
басады. Бүгінгі Жолдауда мемлекет басшысы білім саласы мен
денсаулық сақтау, ауылшаруашылығы мен өнеркəсіп, құқық қорғау,
əлеуметтік мəселелерге де жіті көңіл бөліп, алда оң өзгерістер күтіп
тұрғанын тілге тиек етті. Бұл Жолдау елді есеңгіреткен карантиннен
кейін халыққа рух беріп, болашаққа деген сенімдерін арттырды.
Əрбір қиындықтың артында бір жақсылықтың болары хақ екенін
еске салып, барша қазақстандықтарды жұдырықтай жұмылып,
бірлесе ел еңсесін тіктеуге үндеді.
Айгерім Айтжанова,
Кеңдала ауылдық округі əкімінің орынбасары
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Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың
Жаңа жағдайдағы Қазақстан:
(Жалғасы. Басы 1-3-беттерде)
Қазіргі күрделі ахуалға байланысты аталған
бағдарламаны жүзеге асыру мерзімін 2021 жылдың
соңына дейін ұзартуды жəне оның аясын кеңейтуді
тапсырамын. Осыған орай қосымша 200 миллиард
теңге бөлу қажет. Сол арқылы бағдарламаның
жалпы құнын 800 миллиард теңгеге дейін
жеткіземіз.
Сондай-ақ мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік секторға тиесілі жылжымайтын
мүлік нысандарын жалға алып отырған шағын
орта бизнес өкілдерін жыл соңына дейін жалдау
ақысын төлеуден босатуды тапсырамын.
Қазіргідей жағдайда жұмыс орындарын жəне
халықтың табысын сақтау – басты басымдық.
Сондықтан осы кезеңде көбірек зардап шеккен
салалардағы шағын жəне орта бизнес өкілдерінің
еңбекақы қорына түсетін ауыртпалықты жеңілдету
маңызды болып отыр. Бизнестің осы санаты
бойынша еңбекақыдан бюджеттік емес қорларға
аударылатын төлемдерді жыл соңына дейін
тоқтатуды тапсырамын.
Келесі мəселе – бизнес ахуалы. Бұл саланы
реформалау керек. Өйткені реттеу жүйесі əлі де
болса қолайсыз, тіпті жазалаушы сипатынан арыла
алмай отыр.
Реттеушілік саясаттың негізгі қағидаттарын
өзгерту қажет. Мемлекеттік реттеуге азаматтардың
денсаулығын жəне экологияны қорғау үшін ғана
жол беріледі.
Заң бойынша да, тəжірибе жүзінде де нақты
болмыстың қасаң формадан артықшылығы бар
екенін, ақыл-ой мен мəн-мазмұнның қатаң заң
нормаларынан басым түсу мүмкіндігін ескерген
жөн. Тексеру жүргізуге тыйым салған үш жылдық
мораторий осындай реттеу жүйесін жаңадан
енгізуге жол ашады.
Бұл ретте сыбайлас жемқорлық мейлінше
жиі туындайтын сəулет-құрылыс қызметі,
санитарлық-эпидемиялық қадағалау, ветеринария,
сертификаттау жəне басқа да салалардан бастау
керек. Шағын жəне орта бизнестің қызметін реттейтін жаңа нормативтік-құқықтық базаны келесі
жылы əзірлеуді тапсырамын.
Қайталап
айтамын:
мемлекеттік
құрылымдардың кəсіпкерлік қызметке кез келген
заңсыз араласуы, бизнесмендердің жұмысына
кедергі келтіру мемлекетке қарсы жасалған ауыр
қылмыс ретінде бағалануы керек. Кəсіпкерлер
шенеуніктер тарапынан заңсыз қысым көрсе, бірден прокуратура органдарына жүгінгені жөн.
Кəсіпкерлікке қолдау көрсеткенде орта
бизнеске де ерекше назар аудару керек. Өйткені
нарықта табысты болудың негізгі көрсеткіші
орта бизнестің өркендеуімен өлшенеді. Мұндай
компаниялар ішкі нарыққа ғана емес, сыртқы
нарыққа да бейімделуге тиіс. Олардың экспорттық
əлеуетін арттыру үшін қолдауды күшейту керек.
Үкіметке шикізаттық емес орта кəсіпорындарға
арналған экспорттық акселерация бағдарламасын
жүзеге асыруды тапсырамын. Бұл идеядан
нəтижеге дейін мақсатты түрде қолдау көрсету
үшін қажет.
Шағын жəне орта бизнестің жалпы ішкі
өнімдегі үлесі 2025 жылға қарай 35 пайызға дейін,
ал жұмыспен қамтылғандардың саны 4 миллион
адамға дейін көбеюі керек. Бұл осы саланы дамытуға бағытталған жұмыстардың басты нəтижесі
болмақ.
***
Жұмысымыздың табысты болуына жол
ашатын маңызды фактор – «өзектес» мемлекеттік
саясаттарды қайта құру.
Ақша-несие саясатын қайта қараған жөн. Біз
ұлттық жəне халықаралық инвесторлардың теңгеге
сенімсіздік білдіретінін көріп отырмыз.
Экономиканы əртараптандыру ісінің жеткіліксіздігі жəне бағаның тым құбылмалылығы
шетелден инвестиция тартуға кедергі келтіріп
отыр. Бұл, əсіресе, шикізаттық емес секторда
айқын сезіледі.
Валюта нарығын реттеуге жəне капитал
қозғалысына қатысты проблемалар да теріс
ықпалын тигізуде. Экспорттан түсетін табыстың
елеулі бөлігі ішкі валюта нарығына түспей,
шетелде қалып қояды. Үкімет пен Ұлттық банк
экспорттаушыларды валюталық табысты сатуға
ынталандыруға тиіс.
Ақша-несие саясатының ынталандырушылық
рөлін де күшейту қажет. Қазіргі таңда бұл саясат
көбінесе валюта нарығындағы қаржының шамадан
тыс көбейіп кету қаупіне байланысты тежелуде.
Банктер валюта нарығы жəне Ұлттық банктің
мүмкіндіктері арқылы пайда таба алатын болған
соң, нақты экономиканы несиелендіруге құлықты
емес.

Осы өтімділікті қайта бағдарлап, бизнеске
несие беріп, валюталық алыпсатарлықты тоқтату
ісіне бейімдеу үшін шаралар қабылдауды
тапсырамын. Қаржы нарығын реттеу жəне
дамыту агенттігі мен Ұлттық банктің осы міндетті
шешу үшін өкілеттігі мен құзыреті толық жеткілікті. Жыл соңына дейін жағдай түзеледі деп
үміттенемін.
Қаржы секторындағы тағы бір жағымсыз
фактор – тұтыну сегменті мен бизнеске несие
беру ісіндегі теңгерімсіздік. Тұтынушыларға
тоқтаусыз, тіпті жауапсыз несие беруге
нормативтік тұрғыдан тосқауыл қою керек. Оның
айтарлықтай əлеуметтік зардабы болуы мүмкін.
Азаматтардың қаржылық сауатының төмендігі
оларға түрлі несиені жөн-жосықсыз тықпалауға
себеп болмауы керек.
Биыл менің тапсырмам бойынша заңнамалық
жəне нормативтік база өзгертіліп, қарыз алушының
төлем қабілетін бағалауға қатысты талаптар
едəуір күшейтілді. Бұрын тұтыну несиесін оңдысолды таратып келген микроқаржылық ұйымдар,
ломбардтар мен өзге де қаржы мекемелерінің
қызметі мемлекет тарапынан реттелетін болды.
Алайда бұл түйткіл əлі толық шешілген жоқ.
Əсіресе, дағдарыс кезінде елдің табысы азайған
тұста қарызға бату қаупі арта түсті.
Қаржы нарығын реттеу жəне дамыту агенттігі
мен Ұлттық банк несие беретін ұйымдардың
жауапкершілігін арттыру, сондай-ақ несие
бойынша шекті мөлшерлемелерді саралап-жіктеу
жəне азайту үшін қосымша реттеу шараларын
қабылдау керек.
Біз ақша-несие саясатына деген сенімді
арттыруға тиіспіз. Сол себепті Ұлттық банктің
құрамынан Ақша-несие саясаты комитетін құру
туралы шешім қабылданды. Оның құрамына
тəуелсіз мүшелер де кіреді.
Егер
ұлттық
табысты
əділ
бөлудің
маңыздылығы туралы айтар болсақ, барша
азаматтарға дəл сондай ұғынықты болатын салық
саясатын əзірлеуіміз керек.
Бүгінде салықтар мен алымдардың 40-қа
жуық түрі бар. Оны басқару ісі тым күрделі жəне
негізінен мəжбүрлік сипатқа ие болып отыр.
Үкіметке «Атамекен» ұлттық кəсіпкерлер
палатасымен бірлесіп жəне депутаттық корпусты
тарта отырып, Салық кодексін жəне заңға сəйкес
актілерді егжей-тегжейлі қайта қарауды тапсырамын. Мақсатымыз – салықтық міндеттемелерді
орындауды барынша жеңілдету жəне салықтар
мен өзге де төлемдердің санын азайту.
Бюджетті əртараптандыру мен толықтырудың қосымша тетігі ретінде салықтық
мөлшерлемелерді жіктеу жөнінде де ойлану
керек.
Шағын жəне орта бизнес секторы бойынша
пандемиядан көп зардап шеккен кəсіпкерлерге
бөлшек сауда салығын айналым есебінен төлеуге
мүмкіндік беру қажет деп есептеймін.
Халықаралық
салық
салу
жүйесінің
нормаларына да ерекше назар аударған жөн.
Бұл нормалар шетел инвестициясын тартуға
жəне тапқан табысты Қазақстанға қайта құюға
барынша ынталандыруы керек.
Сонымен қатар трансферттік баға белгілеуді
жəне капиталдың елімізден шығарылуын қатаң
бақылауға алу қажет. Сарапшылардың айтуынша,
еліміздің ішкі жалпы өнімінің үштен біріне
жуығы есепке алынбай, көлеңкеде қалып келеді.
Бұл бюджет табысын арттыруға мол мүмкіндік
берер еді.
Салық
жəне
кеден
саласын
цифрландыру
«көлеңкелі
экономиканың»
кез
келген көріністерімен күресуге айтарлықтай
көмектеседі. Тіпті, «көлеңкелі экономика»
сыбайлас жемқорлыққа жол ашып отырғаны
жасырын емес. Сондықтан Қаржы министрлігіне
қарасты Экономикалық тергеу қызметінің
жұмысы негізінен «көлеңкелі экономикамен»
күресуге бейімдеуді тапсырамын.
Біз үнемді əрі жауапты жаңа бюджет саясатын
əзірлеуіміз керек. Басым бағыттар мен жобаларға
ғана қаржы бөлген жөн. Қаржыны оңды-солды
жұмсайтын заман келмеске кетті. Негізгі
бюджеттік коэффициенттер мен ережелердің
жинағын əзірлеу қажет.
Тұтас ахуалды білу үшін «кеңейтілген
бюджет» ұғымын енгізу қажет. Онда мемлекеттік
бюджеттен бөлек, бюджеттен тыс қорлардың да
қаржысы есепке алынуға тиіс.
Бюджетті жоспарлаудың жаңа жүйесі ұлттық
басымдықтарды қамтамасыз етіп, ұлттық
жоспарлау жүйесінің құрамдас бөлігіне айналуы
керек.
Мемлекеттік органдарға бюджеттік дербестік
берген жөн. Бұл міндеттерді шұғыл шешуге

жəне ұжымдық жауапсыздық пен əуре-сарсаңнан
құтылуға мүмкіндік береді. Бірақ қойылатын
талап та күшеюге тиіс. Осыған орай Есеп
комитетінің құзыретін күшейтуді тапсырамын.
Мүдделер қайшылығына жол бермеу үшін
Есеп комитетін қаржыландырудың өзгеше
тəртібін белгілеу керек. Оны Үкімет жанындағы
республикалық бюджеттік комиссия арқылы
емес, Парламенттің салалық комитеттері арқылы
жүзеге асырған жөн.
Бəсекелік саясаттың маңызы арта түсті. Бəсекелі ортаны айтарлықтай түрлендіріп, əр кəсіпкер үшін шын мəнінде тең мүмкіндік
қалыптастыру
қажет.
Нарықтарды
монополизациялауды тоқтату керек.
Нарықтағы көптеген салалар нарықтық емес
əдіс-тəсілдер арқылы «тас қамалға» айналғаны
жасырын емес. Кəсіпкерлер нарыққа кіре
алмайды, ал егер кіре қалса, жеке монополистерге
бағынуға мəжбүр болады.
Бəсекеге қарсы əрекет барлық салада – көмір,
электр энергиясы, мұнай өнімдері, байланыс,
дəрі-дəрмек,
əуежай
қызметтері,
тұрғын
үй коммуналдық шаруашылық қызметтері,
логистика нарықтарында белең алып отыр. Бұл
тізімді жалғастыра беруге болады.
Өңірлік деңгейде көбіне əкімшілік ресурс
коммерциялық табыстың кілті саналады.
Мемлекеттік жəне жекеменшік саладағы
«монополистердің» жұмысын ретке келтіру
керек. Нақты ережелерді бекіткен жөн: олар
қандай жағдайда жəне қандай нысанда құрылады,
түскен табыс қайда жұмсалады. Қатаң қоғамдық
мониторинг жүргізу қажет.
Биржадағы сауда-саттықты тəртіпке келтіру керек. Бұл, ең алдымен, мұнай өнімдері,
электр энергиясы, көмір саудасына қатысты. Бұл
саладағы ірі компаниялардың көзбояушылығына
жол беруге болмайды. Сондықтан бəсекелестікті
қорғайтын жəне дамытатын мықты əрі тəуелсіз
орган керек. Президентке тікелей бағынатын
Бəсекелестікті қорғау жəне дамыту агенттігін
құруды тапсырамын.
Тең құқылы бəсекелестікті дамыту үшін
мемлекеттің экономикаға араласуын азайту
маңызды рөл атқарады.
Орталық мемлекеттік органдардың, əкімдіктер
мен холдингтердің меншігінде əлі де болса жеті
мыңға жуық əлеуметтік емес нысан бар.
Мемлекет шаруашылықты тəуір жүргізе
алмайды деген қағида аксиомаға айналды.
Үкімет Жаңа жекешелендіру жоспарын
қабылдауға тиіс. Мемлекет меншігінде тек
əлеуметтік нысандар, сондай-ақ мемлекеттің
қауіпсіздігі мен қалыпты жұмысын қамтамасыз
ететін нысандар ғана қалуы керек.
Квазимемлекеттік секторда əкімшілік-басқару
жұмысымен
айналысатын
қызметкерлердің
санын, пайдасыз шығындарды жəне басы артық
еншілес компанияларды қысқарту жұмыстары
жалғасын табуға тиіс.
«Бəйтерек» жəне «ҚазАгро» холдингтерінің
рөліне арнайы тоқталғым келеді. Бұл компаниялар
индустрияландыру
жəне
агроөнеркəсіптік
кешенді дамыту ісіне елеулі үлес қосып, бұрын
бір-бірімен байланыссыз болған қаржы институттарының қызметін ретке келтірді.
Ал қазір біз мүлде жаңа жағдайда тұрмыз.
Институционалдық құрылымды өзгерту – уақыт
талабы. Сондықтан осы екі ұйымды біріктіріп,
қаржылық мүмкіндіктері анағұрлым зор даму
институтын құрған жөн. Бұл ретте, портфельді
компаниялардың саны 2 есеге азайып, штат саны
да 50 пайызға қысқаруға тиіс.
Еліміздің
халықаралық
аренадағы
экономикалық
мүддесін
белсенді
түрде
ілгерілетіп, ұлттық мүддені қорғауда сындарлы
ұстаным жəне кəсіби біліктілік таныту керек.
Қазақстанның
игілігі
үшін
Еуразия
экономикалық одағының жəне «Бір белдеу – бір
жол» жобасының зор мүмкіндіктерін барынша
пайдаланған жөн.
Əлемде қалыптасқан жаңа ахуалда елге
инвестиция тартып, отандық тауарлар мен
қызметтерді экспортқа шығару Үкімет үшін
ерекше басымдыққа ие болып отыр.
«Астана» халықаралық қаржы орталығының
əлеуетін тиімді пайдаланған жөн.
Қаржы орталығы тікелей жəне портфельді
инвестициялар тартудың негізгі құралына
айналуға тиіс.
***
Түйіндей келе айтарым, жалпы ішкі өнімнің
абстрактілі өсімімен жұртты қуанта алмаймыз.
Халыққа тұрақты жұмыс орындары, қолайлы жол,
ауруханалар мен мектептер, сапалы азық-түлік
керек. Экономикалық реформалар азаматтардың

табысын арттырып, тұрмыс сапасының жоғары
стандартын қамтамасыз еткенде ғана өзін-өзі
ақтап, қолдауға ие болады. Осыны əрдайым есте
ұстауымыз қажет.
III. Теңгерімді аумақтық даму
Елімізді аумақтық жəне кеңістік тұрғысынан
дамыту тəсілдерін түбегейлі өзгерту керек.
Өңірлеріміз арасында экономикалық жəне
өндірістік бағыты, тұрмыс деңгейі, мемлекеттік
қызмет сапасы жағынан айырмашылықтар бар.
Сондықтан аумақтық даму жолында əр өңірдің
бəсекелі артықшылығын ескеру қажет.
Еліміздің оңтүстігі мен оңтүстік-шығыс
аймағының өнеркəсіптік əлеуетін барынша
пайдалану керек. Осы өңірлерде еліміздің еңбек
ресурсының жартысы шоғырланған. Сапалы
жұмыс орындары бұл аймақтарды дамыту үшін
өте өзекті.
Аграрлық секторға дəстүрлі қолдау көрсетумен
қатар, ауыл шаруашылығы өнімдерін тереңдетіп
қайта өңдеуге, тамақ жəне тоқыма өндірісін
дамытуға, құрылыс материалдарын шығаруға
жəне өнеркəсіптің өзге де салаларына баса назар
аудару қажет.
Индустрияландыру əлеуметтік мəселелерді
шешіп, табысты арттыру үшін ғана емес, сондай-ақ
азаматтардың жаңа ментальдігін қалыптастырып,
заман талабына бейімдеу үшін де маңызды. Ал
бұл – ұлттың бəсекеге қабілеттілігін арттыратын
негізгі фактордың бірі.
Ірі металлургиялық кəсіпорындар орналасқан
өңірлерді дамытуға қатысты тың көзқарас керек.
Бұл, ең алдымен, Шығыс Қазақстан, Қарағанды
жəне Павлодар облыстарына қатысты. Осы
өңірлер жоғары технологиялы, ғылымды қажет
ететін өндірістің жəне техникалық қызмет
көрсетудің орталығы бола алады.
Қазақстанның батыс өңірлері мұнай-химия
кешендерін салып, жоғары деңгейдегі қайта
өңдеу ісінің жаңа өндірістік циклдарын құру
үшін инвестиция тартатын орталыққа айналуға
тиіс. Бізде осы күнге дейін мұнай химиясы мен
газды қайта өңдеу жүйесінің жоқтығы – ақылға
қонбайтын қисынсыз нəрсе.
Əсіресе, моноқалаларымызды дамыту ісіне
тың серпін беру аса маңызды. Бұл ретте, қала
құраушы кəсіпорындарға зор жауапкершілік
жүктеледі. Олар барынша атсалыспаса, бұл міндет
орындалмайды.
Қазақстан
мен
Ресейдің
шекаралас
аумақтарында 30 миллионға жуық адам тұрады.
Миллионнан астам тұрғыны бар бірнеше қала
орналасқан. Отандық тауарларды сату жəне
инвестиция тарту үшін Ресей билігінің өкілдерімен
жəне мекемелерімен тығыз қарым-қатынас орнату
– еліміздің шекара маңын дамытудың аса маңызды
факторы.
Ауылдың əлеуетін толық пайдалану –
стратегиялық маңызы бар мəселе. Ауылдағы
мейлінше өзекті мəселелерді шешуге арналған
«Ауыл – ел бесігі» бағдарламасын жүзеге асыру
жалғасатын болады.
Өңірлерді дамыту ісіне қатысты тың тəсіл
урбанизация үдерісін басқаруға, «миграция
толқынын»
кезең-кезеңмен
жүргізуге,
ірі
қалалардағы халықтың тығыз орналасуы мен
əлеуметтік шиеленіс мəселелерін шешуге
мүмкіндік береді.
IV. Азаматтардың əлеуметтік əл-ауқаты –
басты басымдық
Азаматтардың əлеуметтік əл-ауқаты, ең
алдымен, баспана мəселесіне тікелей байланысты.
Нарық
жағдайында
тұрғын
үйдің
қолжетімділігі адамдардың табысына жəне осы
міндетті өздігінен шеше алу қабілетіне орай
жүзеге асады.
Менің тапсырмам бойынша ел тұрғындарының
зейнетақы жинағының бір бөлігін пайдалану
мəселесі пысықталды. Бұл, əсіресе, қазір ерекше
маңызды.
2021 жылдың өзінде Бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорының 700 мың салымшысы өз
жинағының бір бөлігін тұрғын үй алуға, емделуге
жұмсай алады немесе басқарушы компаниялардың
иелігіне береді.
Үкіметке
Ұлттық
банкпен
бірлесіп,
осы жылдың соңына дейін барлық қажетті нормативтік-құқықтық актілерді қабылдап,
дайындық жұмыстарын жүргізуді тапсырамын.
Бұл реформа еңбек қатынастарын ашық əрі
заңды жүргізіп, зейнетақы жүйесіне қатысуға
ынталандыратын пəрменді құралға айналады.
Өз бетінше баспана мəселесін шешуге табысы
жетпейтін азаматтарға тиімді əлеуметтік көмек
көрсетілетін болады.
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Қазақстан халқына Жолдауы
іс-қимыл кезеңі

Биылдан бастап «5-10-25» бағдарламасы
жүзеге асырылуда. Оған 390 миллиард теңге
бөлінді. Үкімет осы бағдарламаның жүзеге
асырылу барысын үнемі қадағалап отыруы керек.
Кезекте тұрған адамдардың баспана мəселесін
тезірек шешу керек. Қазір əкімдіктер оларға арнап
жалға берілетін тұрғын үйлер салып жатыр. Бюджеттік жəне сатып алу рəсімдеріне байланысты
бұған ұзақ уақыт кетеді.
Бұл тəртіпке өзгеріс енгізетін кез келді.
Қаражатты тек үй құрылысына ғана емес,
жалдау ақысын субсидиялауға да бөлген жөн.
Оның ауқымы осы шараның арқасында алғашқы
жылдың өзінде-ақ 10 есе өсіп, жүз мыңнан астам
отбасына нақты көмек көрсетіледі. Бұл жұмысты реттеуді Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі
негізінде құрылып жатқан «Отбасы банкіне»
тапсырдым. Банк басшылығы тікелей жауапты
болады.
«Нұрлы жер» бағдарламасы аясында жеке
тұрғын үй салу ісі баяу жүріп жатыр. Мұның
басты себебі – үй салынатын аумақты дайындау
ісінің қарқыны төмен. Өйткені заң бойынша су
жəне электр желілері жүргізілген аумақтан ғана
жер беріледі.
Жер үй тек баспана ғана емес, сондай-ақ
табысы аз, əсіресе көпбалалы отбасылардың
экономикалық тірегі де бола алады. Үкімет пен
əкімдіктер əлеуметтік жер үйлер салынатын
учаскелерді инфрақұрылыммен қамтамасыз ету
ісін жеделдетуі қажет. Бұл ретте, мемлекет-жекеменшік əріптестігін де қолданған жөн.
Депутаттардың осы маңызды мəселені
шешуге тікелей атсалысуын сұраймын. Ауыл
еңбеккерлерін қолжетімді баспанамен қамтамасыз
ету үшін жұмыс берушілердің шығындарын
субсидиялау арқылы жалдамалы үйлер салуға
міндеттеп, көптеген отандасымыздың тұрмыс
сапасын неге жақсарта алмаймыз?!
***
Отбасылық-демографиялық ахуал – зор алаңдаушылық тудырып отырған мəселе. Өкінішке
қарай, Қазақстанда əрбір алтыншы отбасы бала
сүйе алмай отыр. Сауалнама көрсеткендей,
отандастарымыздың 20 пайызға жуығы мұны
ажырасуға негіз болатын елеулі себеп деп
санайды.
Біріккен Ұлттар Ұйымының еліміздегі
халық санының өсіміне қатысты болжамы
Орталық Азиядағы көршілес мемлекеттермен
салыстырғанда көңіл көншітпейді.
Үкіметке 2021 жылдан бастап «Аңсаған
сəби» арнаулы бағдарламасын жүзеге асыруды
тапсырамын. Экстракорпоральды ұрықтандыру
бағдарламалары бойынша бөлінетін квота санын
7 мыңға дейін, яғни 7 есе көбейту қажет.
Балалардың қауіпсіздігі мен құқығын қорғау
мəселесіне ерекше назар аудару керек.
Біз кəмелеттік жасқа толмаған балаларға
қатысты жыныстық сипаттағы əрекеттері үшін
қылмыстық жазаны едəуір қатаңдаттық. Алайда
бұл проблема əлі де ушығып тұр. Мұндай
қылмыскерлер рақымшылық алу жəне мерзімінен

ерте босау құқығынан айырылып, мейлінше қатаң
жазалануы керек. Оларды қауіпсіздігі барынша
жоғары түзеу мекемелерінде оқшаулаған жөн.
Мұндай əрбір істі прокуратура органдары
ерекше бақылауға алуға тиіс. Əлеуметтік жəне
құқық қорғау органдарының əрекетсіздігі
немесе салғырттығына байланысты қатаң жаза
қолданылатын болады.
Жалпы, бізге əлеуметтік саясаттың жаңа
парадигмасы керек.
Əлеуметтік қамтамасыз ету саласы 17 заңмен
жəне заңға сəйкес ондаған актімен реттеледі. Бұл
реттеу ісінің күрделенуіне жəне жүйесіздігіне əкеп
соқтырды. Соның салдарынан мемлекет жауапкершілігі айқындалмай, азаматтар өз құқықтарын
жете түсінбей жүр. Үкіметке еліміздің Əлеуметтік
кодексін əзірлеу жұмысын бастауды тапсырамын.
Əлеуметтік төлемдерді цифрландыру үшін
шаралар қабылдау керек. Осыған орай азаматтың
«əлеуметтік цифрлы əмиянын» енгізіп, тиісті
тауар өткізуші жүйе қалыптастыру қажет.
Біздің қоғам еңбек құндылықтарына деген
көзқарасты өзгертуі керек. Жас буынға еңбекті
бағалауды, оны абыройлы жəне абыройлы емес
деп бөлмеуді үйреткеніміз жөн.
Өкінішке қарай, жастарымыз əп-сəтте байып
кеткісі келеді. Олардың лотереяға, бəс тігуге
жəне букмекер агенттіктеріне жаппай əуестігінің
себебі осында. Күнделікті өмірде гастарбайтерлер
туралы орынсыз қалжың айту жəне олардың
еңбегін менсінбеушілік етек алды.
Алаңдаумен өткен соңғы айларда еңбек етудің
баға жетпес қадір-қасиетін жете түсіндік. Кіші
медицина қызметкерлері, коммуналдық жəне
қызмет көрсету саласында еңбек ететін азаматтар қыруар жұмыс атқарды. Бұл – нағыз еңбектегі
ерліктің жарқын үлгісі. Мұндай адамдар мемлекет
назарынан тыс қалмайды.
V. Қолжетімді əрі сапалы білім
Коронавирус
індетінің
салдарынан
дүниежүзіндегі
мектеп
оқушылары
мен
студенттердің басым көпшілігі қашықтан оқуға
көшті. Бұл жұмыстың тəсілі мен мазмұнын
түбегейлі өзгертуде.
Қашықтан
оқыту
ісін
ұйымдастыруда
Үкіметтің жіберген қателіктерін жақсы білеміз.
Ашығын айтқанда, əлі күнге дейін нақты бір
онлайн-платформа жоқ. Мұғалімдер, оқушылар
жəне ата-аналар күндіз-түні «WhatsApp»-тан
бас көтермейтін болды. Толыққанды оқу үдерісі
үшін қажетті барлық функциялары бар бірыңғай
онлайн білім беру платформасын шұғыл əзірлеу
қажет.
Дегенмен, сапалы білім алу үшін əдеттегідей сабаққа қатысып, мұғалімдермен жəне
сыныптастармен араласудың орны бөлек.
Сондықтан санитарлық талаптарды сақтай
отырып, білім алудың қалыптасқан дəстүрлі
тəсіліне қайта көшудің тəртібін əзірлеген жөн.
Бұл, əсіресе, мектептер үшін маңызды.
Күнделікті мəселелерді шешумен қатар,
балалардың бəріне бірдей мүмкіндік туғызу үшін

жүйелі шаралар қабылдау қажет. Балаларымыз
қай жерде тұрса да, қандай тілде оқыса да сапалы
білім алуы керек.
Білім саласындағы басты мəселенің бірі –
ұстаздар жалақысының аздығы.
Мен 2021 жылдың қаңтар айынан бастап
мұғалімдердің еңбекақысын 25 пайызға көбейту
жөнінде шешім қабылдадым. Жалақы мөлшері
алдағы уақытта да арта береді. Бұл мақсатқа
алдағы үш жылда қосымша 1,2 триллион теңге
бөлінеді.
Біз балалардың мектепке дейінгі жан-жақты
даму мəселесін шешуіміз керек. 2025 жылға
қарай 6 жасқа дейінгі балаларды мектепке дейінгі
тəрбиемен жəне оқытумен 100 пайыз қамтамасыз
етуді міндеттеймін.
Бұл түйткіл мемлекеттік балабақша салумен
ғана шешілмейді. Осы іске жеке бизнесті
тартып, қолдаудың жаңа түрлерін, соның ішінде
қаржыландырудың ваучерлік тəсілін ойластыру
қажет. Ата-аналар кез келген балабақшаны немесе
мектепті таңдап, мемлекет берген ваучермен
төлем жасай алады.
Мамандардың негіздеуінше, мемлекеттің тек
дарынды оқушыларды қолдауы балалар арасында
əлеуметтік ара-жікті ұлғайтуы мүмкін. Бұған жол
беруге болмайды. Осыған орай, мемлекет қарапайым мектептерге қолдау көрсетеді. Сонымен
бірге бұл қадам қала мен ауыл арасындағы білім
беру саласындағы алшақтықты қысқартуға жол
ашады.
Азаматтардың сауаттылығы мен цифрлы біліктілігін арттыру мақсатында Үкіметке
Үздіксіз білім беру тұжырымдамасын əзірлеуді
тапсырамын. Бұл құжатта бейресми білім берудің
баламалы нұсқаларын көптеп енгізу, өз бетінше
оқу нəтижелерін мойындау, кəсіби дағдыларды
сертификаттау мəселелерін қарастыру қажет.
Сонымен бірге біз кəсіби білім берудің бүкіл
жүйесін еңбек нарығында сұранысқа ие білікті
мамандар қалыптастыруға бағыттағанымыз жөн.
Кəсіпкерлердің жаңа буынын қалыптастыруға
басымдық беріледі. Сол себепті «Кəсіпкерлік
негіздері» пəні мектептен бастап жоғары оқу
орнына дейінгі барлық білім беру сатысында оқытылуы керек.
Өскелең ұрпақтың спорттық жəне шығармашылық əлеуетіне аса назар аудару қажет.
Қаржы тапшылығы кезінде мемлекет бюджеті
есебінен кəсіби спорт клубтарын толықтай
қамтамасыз етудің қажеті жоқ. Мемлекеттің жəне
квазимемлекеттік компаниялардың бюджетінен
миллиардтаған теңге тиімсіз жұмсалуда.
Бұқаралық спортқа, дене тəрбиесіне жəне
балаларға басымдық беру керек. Əр облыста, ірі
аудан орталықтарында спорт үйірмелерін ашу
қажет.
«Балалар үйірмесі» қызметін қайта қалпына
келтірген жөн. Онда жастарымыз қолөнердің
жəне шығармашылықтың бастапқы негіздерімен
танысар еді.
Балалар үшін қатерлі бүгінгідей аумалытөкпелі заманда олардың күш-жігері мен

қызығушылығын дұрыс арнаға бағыттау аса
маңызды. Балалар мемлекетіміздің болашағы
емес пе?! Əкімдердің жұмысын осы өлшем
бойынша да бағалаймыз.
Білім беру сапасы туралы бірер сөз. Былтыр
мен
дипломды
оңды-солды
үлестірумен
айналысатын
білім
мекемелерін
жабуды
тапсырған болатынмын. Білім беруді табысты
бизнеске айналдырған ықпалды адамдардың
қарсылығынан бұл жұмыс баяу жүруде. Бірақ
проблеманы шешу керек. Премьер-министр бұл
мəселені ерекше бақылауға алуға тиіс.
Ғылым саласын дамыту туралы да айтқым
келеді.
Бұл мəселе бойынша бізге тың көзқарас пен
жаңа тəсілдер керек, сондай-ақ халықаралық
тəжірибеге арқа сүйеуіміз қажет.
Үкіметке жыл сайын əлемнің жетекші ғылыми
орталықтарында 500 ғалымның тағылымдамадан
өтуін қамтамасыз етуді, сондай-ақ «Жас ғалым»
жобасы аясында зерттеу жүргізу үшін 1000 грант
бөлуді тапсырамын.
Ғылымды қаржыландырудың жəне қолдаудың
маңызды көзі – ірі кəсіпорындардың, əсіресе
шикізат саласындағы компаниялардың қаражаты.
Тапқан табыстың 1 пайызын ғылым мен
технологияны дамытуға беру туралы қолданыстағы норма талаптары сақталмай отыр. Көп
жағдайда бұл қаражат компаниялардың ішінде
бөлініске түсіп кетеді. Үкіметке осы қаражатты
жинақтау ісін орталықтандыруды жəне оның
бюджет арқылы жалпыұлттық ғылыми басымдыққа сай бөлінуін қамтамасыз етуді тапсырамын.
Ірі бизнес өкілдері өңірлік университеттердің
ғылыми қызметін қамқорлыққа алса, нұр үстіне
нұр болар еді.
Бізге
елімізді
ғылыми-технологиялық
тұрғыдан
дамыту
жөніндегі
арнаулы
бағдарламалық құжат қажет. Оның басты міндеті
ұлттық деңгейдегі нақты мəселелерді шешуге
ғылымның əлеуетін пайдалану болмақ.
VI. Денсаулық сақтау саласын дамыту
Пандемия туындатқан дағдарыс бізді көп
нəрсеге үйретті. Мəселен, дəрігердің еңбегін
бағалай білетін болдық. Бір кезде медицина
қызметкерлерінің мемлекет назарынан тыс
қалғаны рас еді.
Дəрігер мамандығын материалдық тұрғыдан
да
нығайта түсу маңызды болып отыр.
Бюджетті таяудағы нақтылау кезінде екінші
жартыжылдықта
медицина
қызметкерлерін
ынталандыратын қосымша төлем үшін 150
миллиард теңге бөлуді тапсырамын. Мұны біз
қазіргі дағдарыс кезінде қолға алып жатырмыз,
енді оны жүйелі түрде жүзеге асыруымыз керек.
2023 жылға қарай дəрігерлердің жалақысы
экономикадағы орташа жалақыдан екі есе артық
болады.
Дəрі-дəрмекпен қамтамасыз ету мəселесі шешілді, бірақ отандық фармацевтика
саласын аяғынан тұрғызу керек. Барлық негізгі
дəрі-дəрмектер мен медициналық бұйымдар
Қазақстанда өндірілуге тиіс. Бұл – ұлттық
қауіпсіздік мəселесі. Келесі жылдан бастап осы
бағытта нақты нəтиже күтемін.
Тағы бір мəселе – медициналық инфрақұрылымды дамыту.
Жыл соңына дейін еліміздің аймақтарында
13 жаңа жұқпалы аурулар ауруханасы салынады.
Ал 2025 жылға қарай денсаулық сақтау саласына
арналған 20 заманауи көпсалалы нысан
пайдалануға беріледі. Бұл – осы мақсатқа орай 1,5
триллион теңгеге жуық инвестиция тартылады
деген сөз.
Елбасының бастамасымен Нұр-Сұлтан жəне
Алматы қалаларында 2 көпсалалы медициналық
орталық салынады. Бұл орталықтар еліміздің
бетке ұстар мекемелеріне айналып, инновациялық
өсімге жəне қолданбалы медицинаның дамуына
тың серпін беретін болады.
Үкіметтің алдында алғашқы дəрігерлік
көмекті ұйымдастыру тəсілдерін түбегейлі қайта
қарау міндеті тұр. Бұл қызмет қалың жұртшылық,
əсіресе ауыл тұрғындары үшін мейлінше жедел
əрі қолжетімді болуға тиіс.
Шалғайдағы
өңірлерге
көлік
арқылы
дəрігерлік қызмет көрсету ісін қайта қалпына келтіру шараларын жүзеге асырған жөн.
Денсаулық сақтау ісінің тиімді моделін құру
арқылы үш жыл ішінде барлық ауылдық елді
мекенді фельдшерлік-акушерлік пункттермен
жəне дəрігерлік амбулаториялармен қамтамасыз
ету қажет.
(Жалғасы 6-7-беттерде)
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Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың
Жаңа жағдайдағы Қазақстан:
(Басы 1-5-беттерде)
Пандемияға орай эпидемиолог, инфекционист,
реаниматолог, пульмонолог, кардиолог сияқты
сирек мамандық иеленетін дəрігерлерді даярлау
мəселесі өткір қойылып отыр.
Үкіметке медицина мекемелерін кадрлармен
қамтамасыз етуге арналған ұзақ мерзімді (он жыл)
болжам əзірлеуді тапсырамын.
Ұлттық денсаулық сақтау саласын одан əрі
дамыту жөніндегі шаралар барлық медицина
мекемелерін
қажетті
құрал-жабдықтармен
толық жарақтандыруға, науқастарға арналған
орындар қорын 50 пайызға жаңартуға, ескірген
инфрақұрылымды ауыстыруға, өмір ұзақтығын
болжамды 75 жасқа дейін жеткізуге мүмкіндік
береді.
VII. Экология жəне биологиялық
əркелкілікті қорғау
Қоршаған ортаны қорғау жəне экологиялық
даму – еліміз үшін алдыңғы кезекте тұрған
мəселе. Бүкіл өркениетті əлем жұртшылығы осы
мəселемен айналысуда. Бізге де мұндай жаппай
үрдістен шет қалуға болмайды.
Бірқатар қордаланған проблемаларды шешуге
жол ашатын жаңа Экологиялық кодекстің жобасы
əзірленді. Парламенттің бұл маңызды құжатты
жыл аяғына дейін қарап, қабылдауын сұраймын.
Үкіметке экологиялық ахуалды жақсарту жөніндегі шараларды нақты жүзеге асыруға
кірісуді тапсырамын. Биологиялық əркелкілікті
сақтау жəне тиімді пайдалану жөніндегі ұзақ
мерзімді жоспарларды бекіткен жөн.
Бес жыл ішінде орман алқабында 2 миллиард,
елді мекендерде 15 миллион ағаш отырғызылатын
болады. Бұл еліміздегі көгалдандыру ауқымын
кеңейтуге септігін тигізеді.
Елорданың айналасындағы жасыл желектің
ауқымын ұлғайту мəселесі өте маңызды.
Қазақстанның ұлттық саябақтары мен басқа
да табиғат байлықтарын заңдық жəне нормативтік
тұрғыдан қорғап, бұл салада құқық бұзған
азаматтарды қылмыстық жəне əкімшілік жауапқа
тарту тəртібін қатайту керек.
Мектептер мен жоғары оқу орындарында
өскелең ұрпаққа экологиялық тəрбие беру
ісіне жеткілікті назар аудару қажет. Қоғамда
экологиялық
құндылықтарды
орнықтыруға
үндейтін «Birge – taza Qazaqstan» экологиялық
акциясын жүйелі түрде өткізіп тұрған жөн.
Ел ішіндегі экологиялық туризм мəдениетін
белсенді дамыту – маңызды міндетіміз.
Орта мерзімді кезеңде экономиканың өсімі
мейлінше «жасыл экономика» жағдайында
ілгерілеуге тиіс. Сондықтан қазірдің өзінде
көміртегінің үлесін барынша азайтуға бағыт
ұстаған жөн. Үкіметке ғылыми қауыммен жəне
жеке сектормен бірлесіп, «жасыл өсім» жөніндегі
ұсыныстар жиынтығын əзірлеуді тапсырамын.
Үкімет
азаматтық
сектормен
бірлесіп,
«Жануарларды қорғау туралы» заң жобасын
əзірлеуі қажет. Жануарларға көзқарас – кез келген
мемлекеттің өркениеттілігінің өлшемі. Ал бұл
жағынан біздің жағдайымыз мəз емес.
VIII. Əділетті мемлекет азаматтардың
мүддесін қорғау жолында
Заң үстемдігі орнықпаса жəне азаматтардың
қауіпсіздігіне кепілдік берілмесе, əлеуметтікэкономикалық дамудың бірде-бір міндеті табысты
жүзеге асырылмайды.
«Халық үніне құлақ асатын мемлекет» –
бұл, шын мəнісінде, «Əділетті мемлекет» құру
тұжырымдамасы. Азаматтардың мəселелерін
тыңдап, көріп қана қою жеткіліксіз. Ең бастысы –
дұрыс жəне əділ шешім шығару қажет.
Азаматтар мүддесіне қызмет ететін мемлекеттің жаңа стандарттарын əзірлеу үшін көп
жұмыс атқаруымыз керек. Осы тұрғыда құқық
қорғау жəне сот жүйелеріне негізгі рөл жүктеледі.
Бұл салаға реформа аса қажет.
Жағдай жедел өзгеруде. Күштік құрылымдар
жұмыстың озық əдістеріне көбірек ден қойған
сайын олардың халықаралық тəжірибелерге
бейімделу мүмкіндігі арта түседі.
Еліміздегі бүгінгі ахуалға орай азаматтардың
сұраныстарына ықылас танытуға тиіс құқық
қорғау органдарының алдына жаңа талаптар
қойылуда.
Бірақ құқық қорғау жүйесінің жұмысында
бұрынғы дағды бойынша айыптауға бейімділік
басымдау болып тұр. Азаматтардың қылмыстық
жауапкершілікке негізсіз тартылатын жағдайлары
да аз кездеспейді.
Қылмысты
анықтайтын
жедел
қызмет
өкілдері мен процессуалдық шешім қабылдайтын

тергеушілер қылмысты ашып, істі сотқа жіберуді
басты мақсат санайтын бір басшының қарамағында
бірге жұмыс істейді. Алайда көрсеткіш қуалау
азаматтардың құқығы мен бостандығына нұқсан
келтірмеуге тиіс!
Прокурорлық қадағалауға келсек, бұл жұмыс
үнемі кешеуілдеп жататынын көреміз. Прокурорлар
істің мəн-жайымен тек сотқа жіберер алдында ғана
танысады.
Экономикалық ынтымақтастық жəне даму
ұйымы елдерінің тəжірибесі бойынша қылмыспен
күрес саласын жаңғыртқан жөн. Бізге азаматтардың
құқығын заманауи тұрғыдан қорғауды қамтамасыз
ететін жəне жоғары халықаралық талаптарға жауап
беретін үлгі керек. Қазақстанда өкілеттіктердің ара
жігі нақты ажыратылған үш буынды модель құру
керек деп санаймын.
Полиция қылмысты анықтап, оған қатысы бар
адамдарды тауып, айғақ жинап, оны тиянақтап
беруге тиіс.
Прокурор жиналған дəлелдемелерге тəуелсіз
баға беруге, азаматтар құқығын бұзудың жолын
кесуге, кінəсіз адамдардың қылмыс үдерісіне
тартылуына жол бермеуге, сотта айыптау жағын қолдауға міндетті.
Сот органдардың əрекетіне қатысты шағымды
қарайды жəне іс бойынша ақтық үкім шығарады.
Мұндай тəсіл тежемелік жəне тепе-теңдік
жүйесін нығайтып, əр кезеңде тиімді саралау
жүргізіп отыруға мүмкіндік береді.
Тағы да қайталап айтамын, заңдылық пен
əділеттілік сөзсіз қамтамасыз етілуге тиіс.
Қылмыстық істегі қателік адам тағдырын
өзгертетінін естен шығармау керек.
Қылмыстық істер бойынша 2021 жылдан бастап
прокурорға адам құқығы мен бостандығына қатысты
негізгі процессуалдық шешімдерді келісу міндетін
заң арқылы жүктеген жөн.
Қылмыстық жəне қылмыстық-процессуалдық
заңнаманың тұрақтылығын қамтамасыз ету маңызды
болып отыр. Оған жиі өзгерістер енгізу құқық
қолдану ісіне əсерін тигізеді жəне бірыңғай тергеу
жəне сот тəжірибесін қалыптастыруға мүмкіндік
бермейді.
Заңнаманы
қолдануға
қатысты
шешім
қабылдау кезінде көбіне тиісті талдау мен болжам
жасалмайды. Шешім заң қолданушыларға ыңғайлы
болу тұрғысынан қабылданады. Сондықтан «əкімшілік» жəне «қылмыстық» құқық бұзушылықтың
жаңа ұғымын қалыптастыру керек. Қоғамға жəне
заң қауымдастығына құқық бұзушылық үшін жаза
белгілеудің қисыны түсінікті болады.
Барлық озық елдерде полиция институты
сервистік модель негізінде дамып келеді. Біз де
мұндай үлгіге көшетінімізді мəлімдедік. Бірақ
жұмыс барысында аз ғана нəтижеге қол жеткізілді.
«Жұртқа жақын полиция» қағидаты бойынша
жергілікті полиция қызметінің мейлінше тұтас
реформасын жасау қажеттігі пісіп-жетілді. Осыған
орай учаскелік инспектордың рөліне баса мəн
берілетін болады.
Учаскелік инспектордың мəртебесін заңнама
арқылы арттырып, оның өнімді жұмыс істеуіне
мол мүмкіндік берген жөн. Ол азаматтар алдында

танымал, қолжетімді əрі беделді болуға, солардың
құқықтарын қорғауға тиіс.
Құқық қорғау органдары қызметкерлерін
жұртпен ашық əңгіме жүргізуге үйретудің маңызы
зор. Бұл бағыт кадрларды даярлау жəне іріктеу
жүйесінде басымдыққа айналуы қажет.
Бейнебақылау жүйесін дамыту жөнінде көп
айтылады. Бірақ соған қарамастан құқық қорғау
органдары көбінесе өздерінің ғимараттарында
құрылғысыз отырады. Түзеу мекемелеріне жəне
полицияның қызметтік ғимараттарына жаппай
бейнебақылау орнатуды тапсырамын.
Ішкі істер министрлігі құрылымын қайта қарап,
оны саладан алшақ міндеттерден арылту керек.
Бұл маңызды ведомство жұмысының тиімділігін
арттырады.
Біздің табиғи жəне техногенді апаттар дəуіріне
қадам басқанымызды ескеріп, Төтенше жағдайлар
министрлігін қайта құру қажет деп санаймын.
Қылмыстың алдын алу жұмыстарында да
кемшіліктер бар. Прокуратураның қадағалауын
азаматтарды жəне бизнес саласын толғандыратын
проблемаларды тиімді шешуге бейімдеп қайта
бағдарлау керек.
Бізге ауқатты инвестор келсе болды, күштік
құрылымдар мен бақылаушы органдар соны
тексеруге асығады. Үкімет пен Парламент күштік
құрылымдардың бизнес ісіне шамадан тыс
араласуына заң арқылы тосқауыл қоюы керек.
Салыққа байланысты құқық бұзғаны үшін бизнес
өкілдерін қылмыстық жауапкершілікке тартудың
қазіргі тəртібін қайта қарау керек.
Тіркелген кəсіпкерлерге қатысты кез келген
тергеу əрекеттері тек сот немесе прокурор санкциясы
арқылы ғана жүзеге асырылуға тиіс. Бұл мəселені де
қайта қарау керек.
Құқықтық мемлекеттің маңызды шарты –
туралықтан танбайтын əділ сот төрелігінің болуы.
Сот жарыспалы қағидат бойынша жүруге жəне судья
айыптаушы жаққа тəуелді болмауға тиіс. Сол үшін
адвокат пен прокурордың теңдігін қамтамасыз ету
қажет.
Қоғамның соттарға деген сенімін орнықтыру
басымдығы бар мақсатқа айналуы керек. Бұған
мемлекет пен судьялар корпусының өз күштерін
жұмылдыруы арқасында ғана қол жеткізуге болады.
Сот жүйесі ешкімге есік ашпайтын меңіреу
мекемеге айналмауға тиіс. Жоғары сот кеңесі мен
Жоғарғы сот жаңа кəсіпқой кадрларды сот төрелігін
жүзеге асыруға тарту жұмысын белсенді жүргізгені
жөн. Сот жүйесі салық салу, жер қойнауын
пайдалану, зияткерлік меншік, корпоративтік құқық
саласының мамандарына зəру болып отыр.
Судьяларды
іріктеу
бұқаралық
ақпарат
құралдарының
көмегімен
жүргізілуге
тиіс.
Үміткердің қандай еңбегі арқылы жұмысқа
қабылданғанын жұртшылық біліп отыруы керек.
Дау-дамайды шешудің баламалық тəсілдерін
де дамыту қажет. Бұл ұстаным мемлекеттің
қатысуынсыз-ақ ымыраға келуге жол ашады.
Дамыған елдерде мұндай институттар өзін өзі
таныта білуде.
Он жылдай уақыт бұрын біз «Медиация туралы
заң» қабылдадық. Бірақ қазіргі кезге дейін бірде-

бір мемлекеттік орган оның даму мəселесімен
айналысқан емес. Айқын мемлекеттік саясат
байқалмайды. Бұл жағдайды реттеп, қателікті
жөндеу керек.
Президент Əкімшілігі жанынан Құқық қорғау
мен сот жүйесі реформасы жөніндегі өкілдік
комиссия құрылады.
Сыбайлас жемқорлықпен күрес барынша жүйелі
сипат алуда. Жемқорлықтың пайда болу себептеріне
көбірек назар аударылып, алдын алу жұмыстары
жүргізілуде.
Енді жемқорлыққа апаратын факторларды
анықтау үшін мемлекеттік органдар мен
квазимемлекеттік сектордың нормативтік актілері
мен жұмыс үдерісіне жемқорлыққа қарсы күрес
тұрғысынан арнайы талдау жүргізген жөн.
Сонымен қатар сыбайлас жемқорлықпен күрес
жауапқа тартылудан қорыққан шенеуніктерді
дербестік, бастамашылдық жəне жедел əрекет ету
қасиеттерінен айырмауға тиіс.
Біз мемлекеттік бақылауға балама ретіндегі
қоғамдық бақылау институтын қолдай отырып,
тиісті құқықтық негіз қалыптастыруымыз керек.
Мемлекеттік органдардың, квазимемлекеттік сектордың қоғам алдындағы ашықтығын жəне есептілігін
қамтамасыз етуге жол ашатын «Қоғамдық бақылау
туралы» заңды əзірлеп, қабылдауды тапсырамын.
Қоғамдық кеңестердің рөлін арттыра түсу
керек. Оларды сатып алуды ұйымдастыратын
комиссиялардың жұмысына тарту қажет. Сондайақ, квазимемлекеттік секторда қоғамдық кеңестер
құру мүмкіндігін қарастыру керек. Парламент
қарауындағы тиісті заң жобасын жыл аяғына дейін
қабылдаған жөн.
Сонымен қатар Қоғамдық кеңестердің құрамына
түрлі əлеуметтік топ өкілдерін кеңінен тарту қажет.
Мысалы, біз мүмкіндігі шектеулі адамдар осындай
ұйымдардың жұмысына араласып, өз үндерін
жеткізуі үшін қолайлы жағдай жасауымыз керек.
Олар əрқашан мемлекеттің ерекше назарында
болуға тиіс.
Квазимемлекеттік құрылымдардың қаржышаруашылық қызметін, бюджет қаражатын
пайдалану жөніндегі мəліметтерді жəне басқа да
құнды деректерді бүкіл қоғамға қолжетімді ету
үшін бірыңғай ақпараттық ресурс құру аса маңызды
болып отыр.
Мемлекеттік органдардың шешімі жөніндегі
ақпараттың ашықтығы азаматтық қоғаммен
сындарлы диалог орнатуға септігін тигізеді.
Ақпаратқа қол жеткізу мəселелері жөніндегі заң
жобасын мүмкіндігінше осы сессияның аяғына
дейін қабылдау керек.
Сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы
күрестің жаңа тəсілдерін енгізген жөн деп санаймын.
2021 жылдан бастап мемлекеттік қызметшілердің,
депутаттардың, судьялардың шетел банктерінде
есепшотқа ие болуы, қолма-қол ақша жəне бағалы
заттар сақтауына қатысты жемқорлықпен күрес
аясында жаңа шектеулер енгізу керек.
Мемлекеттік
қызметшінің
немесе
квазимемлекеттік
мекеме
басшысының
қос
азаматтығы анықталған жағдайда олар қызметінен
босатылады.
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Қазақстан халқына Жолдауы
іс-қимыл кезеңі
Құқық
қорғау
органдары
қызметкерлерінің, судьялардың, пара берушілердің жəне
парақорлыққа делдал болғандардың сыбайлас
жемқорлығы үшін жазаны қатайту тұрғысынан
Қылмыстық кодекске өзгерістер енгізу керек.
Сыбайлас жемқорлыққа қатысты қылмыс
жасағандарға шартты түрде мерзімінен бұрын
босату шарасы қолданылмайды. Жемқорлықпен
ұсталғандардың мемлекеттік қызметте жəне квазимемлекеттік секторда жұмыс істеуіне өмір бойы
тыйым салатын қағида қатаң сақталуы керек. Біз
сыбайлас жемқорлық деректері туралы хабарлаған
адамдарды заң жүзінде қорғайтын жүйе қалыптастыруымыз қажет. Адам құқын қорғау жөнінде жаңа
шаралар қабылдау өте маңызды. Мен үшін бұл
мəселенің мəні зор.
Бүкіл
əлемдегі
сияқты
Қазақстанның
азаматтары да интернеттегі ғайбаттаулардан
қорғана алмай отыр. Бұдан ең алдымен балалар
зардап шегуде. Олар интернет арқылы тараған
қоқан-лоқының əсерінен қатты қиналады. Өкінішке қарай, соның салдарынан қайғылы жағдайға да
ұшырап жатады. Азаматтарды, əсіресе балаларды
кибербуллингтен қорғау жөніндегі заңнамалық
шараларды қабылдайтын кез келді.
Балалар құқын қорғау жөніндегі басқа да
шараларды күшейту керек. Атап айтқанда, Бала
құқы жөніндегі конвенцияның хабарлау рəсіміне
қатысты факультативтік хаттамасына қосылу
қажет.
Азаптаумен күрес жөніндегі ұлттық заңнаманы
жетілдіру мəселесі маңыздылығын жойған жоқ.
Азаптағаны үшін қылмыстық жауапкершілік
белгілейтін бұл құжатты Азаптауға жəне басқа да
қатыгез, адамгершілікке жатпайтын іс-əрекеттерге
қарсы конвенцияның ережелеріне сəйкестендіру
керек.
Адам саудасына қарсы күрес мəселесі де күн
тəртібінен түспейді. Бұл жағынан Қазақстанның
халықаралық қауымдастық алдындағы жағдайы
айтарлықтай емес. Құқық қорғау органдары мұндай
қылмыстарды тергеу рəсімін жетілдіре түсуі керек.
Осыған орай сот тəртібімен қатаң жаза қолданылуы
қажет. Бұл маңызды міндет мемлекеттік органдардың үйлесімді іс-қимылын талап етеді.
Парламенттегі заңдар тезірек қабылданады деп
үміттенемін.
IX. Цифрландыру – барлық реформаның
негізгі элементі
Цифрландыру – сəнге айналған үрдіске ілесу
емес, ұлттың бəсекеге қабілеттілігін арттырудың
негізгі құралы.
Ең алдымен, цифрлы теңсіздікті жойып, барлық
азаматты интернетпен жəне сапалы байланыспен
барынша қамтамасыз ету керек. Бүгінде бұл
жолдар мен электр қуаты сияқты негізгі қажеттілікке айналып отыр.
Əлеуметтік жағынан осал отбасылардың
балалары компьютерлік техникамен жəне сапалы
интернетпен қамтылуға тиіс. Осы жылдың соңына
дейін 250-ден астам тұрғыны бар ауылдардың
барлығына интернет жүргізіледі.
Біз зейнетақы мен жəрдемақы тағайындаған
кезде халықтың буда-буда қағаз толтырып, сансыз
есікті тоздыруға мəжбүр болып жүргенін көріп
отырмыз.
Мұның бəрін толықтай цифрландыру керек.
Адамдар емес, мəліметтер «зыр жүгіруге» тиіс.
Мекемеаралық байланыста да, азаматтармен
қарым-қатынас кезінде де қағазбастылықтан
барынша бас тартқан жөн. Жыл соңына дейін
ең қажетті анықтамалардың қағаз түрінде талап
етілуін тоқтатып (47-ден 30-ы), мəліметті цифрлы
түрде растау тəсілін қамтамасыз етуді тапсырамын.
Бізде мекенжай, мүліктік жəне өзге де
анықтамалар бойынша оң тəжірибе бар.
Мемлекеттік органдар жеке куəлікті, дипломды,
жүргізуші куəлігін электронды түрде қабылдауға
тиіс.
Халыққа электронды сервистерді қолдануды
ыңғайлы ету үшін мемлекеттік қызмет көрсету
ісінде де, бизнесте де биометрияны кеңінен
пайдаланған жөн.
«Деректермен» жұмыс істеуді жаңа деңгейге
көтеру керек. Мəліметтер базасының бірыңғай
жүйесімен қамтамасыз ету жəне оны əрі қарай
дамыту – Үкіметтің басты міндетінің бірі.
Əзірге бұл жұмыс тиісті деңгейде реттелмеген.
Оның бір себебі ақпараттық технологиялар
саласында мемлекеттік жəне олармен үлестес
бірнеше компания басымдыққа ие болып отыр.
Министрліктер
мен
əкімдіктердің
де
ақпараттық-сараптамалық немесе IT-құрылымдары
бар. Мұндай құрылымдар ортақ стратегиямен
санаспай, мекеме деңгейіндегі мүддені ғана
қорғайды.

Ақпараттық
технологиялар
нарығын,
инжинирингтік
жəне
басқа
да
жоғары
технологиялар қызметін дамыту – елімізде
қосымша құн қалыптастырып, жұмыс орындарын
ашып қана қоймай, осындай қызметтерді шетелге
экспорттауға да жол ашады. Осы əлеуетті толық
пайдаланған жөн.
Ақпараттық технологиялар саласы мен ұлттық
бизнес ынтымақтастығының болашағы зор.
Мемлекеттік жəне жекеменшік ірі компаниялар
шетелде жасалған əзірлемелер мен қосымшаларды
сатып алуға ондаған миллиард теңге жұмсайды.
Үкімет өнеркəсіп пен ақпараттық технологиялар
саласының арасында өзара тиімді ынтымақтастық
орнатуға атсалысуға тиіс. Бұл əр саланың цифрлы
экожүйесінің қозғаушы күші бола алатын цифрлы
технология платформаларын құруға мүмкіндік
береді.
Біз Қазақстанның «мəліметтерді» өңдеу жəне
сақтау жөніндегі халықаралық хабқа айналуына
жағдай жасайтын заңдар қабылдадық. Былтырдың
өзінде цифрлы майнинг ісіне 80 миллиард теңгеден
астам инвестиция тартылды. Бірақ мұнымен
тоқтап қалуға болмайды. Елімізге əлемдік алпауыт
цифрлы компанияларды тартуымыз керек. Əйтпесе
өзге мемлекеттер алдымызды орап кетеді.
Бес жыл ішінде осы салаға салынатын
инвестиция көлемін 500 миллиард теңгеге дейін
жеткізуі қажет.
Х. Азаматтардың мемлекетті басқару ісіне
қатысуы
Біз «Халық үніне құлақ асатын мемлекет»
құруды қолға алдық. Бұған дейін айтқанымдай,
бұл – мемлекеттік органдар тек азаматтардың
күнделікті мəселесіне байланысты жауап қатуы
тиіс деген сөз емес. Бұл, ең алдымен, билік пен
қоғам арасындағы тұрақты диалог.
Ұлттық қоғамдық сенім кеңесі азаматтық
диалогты дамыту ісіне тың серпін берді.
Кеңес еліміздегі жалпыұлттық диалог үдерісін
орнықтырып, өз миссиясын орындады. Соның
нəтижесінде саяси реформалар топтамасы жүзеге
асырылуда.
Атап
айтқанда,
«Бейбіт
жиналыстарды
ұйымдастыру жəне өткізу тəртібі туралы»
демократиялық тұрғыдан мүлде жаңа заң
қабылданды. «Саяси партиялар туралы», «Сайлау
туралы», «Парламент жəне оның депутаттарының
мəртебесі туралы» заңдарға өзгерістер енгізілді.
Сондай-ақ Қылмыстық кодекстің 130-бабын
қылмыс санатынан алып тастау жəне 174-бабын
ізгілендіру үшін өзгерістер қабылданды. Жұмысты
сапалы əрі жедел атқарғаны үшін Парламентке
ризашылығымды білдіремін.
Бұл – саяси саладағы реформаларымыздың
бастамасы ғана. Оны жаңғырту ісі жалғаса береді.
Мемлекеттік биліктің барлық дерлік институттарын
реформалау керек. Жаңғыртудың негізгі мақсаты –
тұтас мемлекеттің тиімділігін арттыру.
Егер азаматтарымыздың əл-ауқатын шын
мəнінде жақсартқымыз келсе, олардың өздерін
осы іске белсенді түрде тартқан жөн. Алдағы саяси
реформалардың барлығы халықты мемлекет басқару ісіне кеңінен қатыстыруға бағытталуы керек.
Мысалы, қоғамдық пікір сауалдамалары ауыл
əкімдерінің сайлау арқылы қызметке келуіне
қатысты сұраныстың артқанын көрсетіп отыр. Бұл
маңызды қадамды жан-жақты ойластырып, дəйекті
түрде жүзеге асырған жөн. Мұндай жүйенің қалай
жұмыс істейтінін нақты білуіміз керек. Алайда бұл
мəселенің шешімін кейінге қалдыруға болмайды.
Келесі жылы бірқатар ауылдық округ
əкімдерінің өкілеттік мерзімі аяқталады. Ауыл
əкімдерінің тікелей сайлауын өткізуге болады деп
ойлаймын.
Жергілікті билік өкілдерінің сайланбалы
болуымен қатар, мемлекеттік басқару деңгейлері
арасындағы құзыреттерді бөлу жəне жергілікті өзін
өзі басқару ісін айқындап алуымыз қажет.
Аса маңызды мəселенің бірі – аймақтарды
бюджеттен қаржыландыру моделін əзірлеу. Бұл
ретте «орталық пен өңір» арасындағы қарымқатынастан бөлек, қаражаттың өңір ішінде
бөлінуіне айрықша назар аудару керек.
Жергілікті бюджеттерді бекіту барысында
бақылауды күшейту қажет. Себебі бөлінген қаражат
көп жағдайда тұрғындардың шынайы қажеттілігіне
жұмсала бермейді. Бір-екі көшені жыл сайын
қайта-қайта жөндей беру, имидждік іс-шараларға
жұмсалатын тиімсіз шығындар азаматтарымыздың
наразылығын тудыруда. Бұл – орынды.
Инфрақұрылымдық жəне əлеуметтік бастамаларға аудандар мен елді мекендердің
бюджетінен қаражат бөлу үшін қоғамдық сараптама
жүргізілуге тиіс. Бұл ретте онлайн сауалдаманы да
қолданған жөн.

Жергілікті өзін өзі басқарудың қаржылық
мүмкіндіктерін арттыру керек. Ол үшін ауылдық
округ бюджетінің мүліктік құқығын кеңейтіп,
кірісін арттыру қажет. Бұл «халық атсалысатын
бюджет» жобасын дамытудың келесі кезеңі
болғаны жөн. Үкімет бұл маңызды мəселені шешу
үшін осы жылғы 1 желтоқсанға дейін нормативтік
база мен тиісті ұсыныстарды əзірлеуге тиіс.
Мəслихаттар өкілді орган ретінде өңір
қаражатының тиімді жұмсалуын бақылауға
жауапты. Бірақ көп жағдайда олардың пікірі
ескерусіз қалады. Бұл – барып тұрған саяси
анахронизм.
Осы орайда мəслихаттарға өңірді дамыту жəне
ондаған жылдар бойы шешімін таппай келе жатқан
жергілікті түйткілді мəселелерді шешу үшін қол
жинау жəне петиция жасау құзыретін беруге
болады деп ойлаймын.
Мəслихаттардың тексеру комиссияларын да
күшейткен жөн. Үкімет пен Есеп комитетіне
заңдарға енгізілетін тиісті түзетулер топтамасын
əзірлеуді тапсырамын.
Мəслихат
отырыстарының
міндетті
онлайн-көрсетілімдерін енгізу қажет. Халық
қалаулыларының өзара пікірталасы, олардың
қоғамдық-саяси келбеті жұртшылық үшін қол
жетпес құпия болмауға тиіс.
Жергілікті мемлекеттік басқару жəне жергілікті
өзін өзі басқару органдары құзыреттерінің аражігін
кезең-кезеңмен ажырату қажет.
Жергілікті өзін өзі басқару органдары болып
саналатын
жиындар
мен
жиналыстардың
мəртебесін арттырған жөн. Аудандық мəслихаттар
нақты шешімдер қабылдаған кезде олардың өзекті
мəселелер туралы пікірін ескеруге тиіс.
Қалалардағы өзін өзін басқару мəселесіне жекедара тоқталған жөн.
«Мүліктік меншік иелерінің бірлестігі»
институтын енгізу жөніндегі реформа басталды.
Тиісті заң да қабылданды. Енді барлық көппəтерлі
тұрғын үйлер кезең-кезеңмен осы басқару
нысанына көшеді.
Бұл реформа меншікті басқару ісінде тұрғындар
пікірінің ескерілуін, сондай-ақ тұрғын үйді
пайдалану жəне жөндеу жұмыстарына бөлінген
қаражаттың ашықтығы мен есептілігі болуын
көздейді.
Үкімет пен əкімдер осындай маңызды
реформаның жүзеге асырылуын қамтамасыз
етуге тиіс. Себебі мұндай бірлестік – өзін өзі
ұйымдастыру жəне басқару институтының бастау
негізі.
Жергілікті өзін өзі басқаруды дамытудың жаңа
тұжырымдамасын əзірлейтін кез келді. Парламент
соның негізінде тиісті заңдар қабылдайды.
Ашығын
айтуымыз
керек,
мемлекеттік органдарда əлі де болса формализм
мен жайбасарлық кеңінен етек алып отыр.
Азаматтарымыз өздерінің жергілікті деңгейдегі
мəселелерімен орталық мемлекеттік органдарға
жүгініп, Мемлекет басшысына шағымдануға
мəжбүр.
Сол үшін жергілікті жердегі басшылардың
құзыреті мен жауапкершілігін арттыру керек.
Əлеуметтік желілердің арқасында өңірлерде
шешімін таппаған мəселелер бүкіл елге белгілі
болып жатады.
Азаматтарымыз
реформаларға
бастамашы болып, ұсыныстар беру үшін онлайнпетициялардың бірыңғай заңды институтын құру
қажет. Мұндай құрылым қандай да бір бұрмалау
əрекеттерінен толық қорғалуға тиіс.
Үкімет азаматтық қоғаммен бірлесіп, осы
маңызды
жобаның
нормативтік-құқықтық
базасын əзірлеуге жəне оның барлық техникалық
мəселелерін шешуге тиіс.
Ел азаматтарының мүддесін қорғау жөніндегі
маңызды миссияны бұрынғыдай саяси партиялар
атқара береді.
Nur Otan партиясы өзінің іс-қимылы арқылы
қоғамымыздағы жетекші саяси күш екенін
дəлелдеп отыр. Партия алдағы реформаларды
жүзеге асыруға белсене атсалысып, өзінің əлеуетін
толықтай пайдаланатын болады.
Сонымен бірге мен, Мемлекет басшысы
ретінде, шын мəніндегі көппартиялық жүйені
дамытуға күш салуға міндеттімін.
Біз бір орында тұрған жоқпыз. Саяси жүйемізді
жаңа жағдайға бейімдеп, оны біртіндеп жетілдіріп
келеміз. Саяси реформалар қоғамымызға қажет,
сондықтан олар міндетті түрде өз жалғасын табады.
Демократияның басты жауы – білімсіздік
пен популизм. Осыны естен шығармаған жөн.
Азаматтарымыз реформаларға қолдау білдіреді
деп сенемін. Олар жаңа саяси мүмкіндіктердің
арқасында қоғамда «хайпократияның» белең
алуына жол бермейді деп үміттенемін.

Айтылған
барлық
реформалардың,
өзгерістердің табысты жүзеге асуы баршамыздың
бірлігімізге, отаншылдығымызға жəне азаматтық
жауапкершілігімізге байланысты.
ХI. Ұлттың жаңа болмысы
Қазіргі міндет – халқымыздың жаңа болмысын
қалыптастыру, тұтас ұлт сапасын арттыру.
Адамды жəне қоғамды уақыт талабына сай
жетілдіру қажеттігін өмірдің өзі көрсетіп отыр.
Жаңарған ұлт қана жаңғырған елдің жетістігін
жаһан жұртына таныта алады.
Мен халқымыздың əлем үлгі тұтарлық жақсы
қасиеттерінің көбірек болғанын қалаймын.
Ұлтымыз жаңа сапаға көшуі үшін біздің
күнделікті өмірлік ұстанымдарымыз да өзгеруі
керек.
Қазақ қоғамында жаңа қағидаттар жəне жаңа
бағдарлар салтанат құруға тиіс.
Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы: «Білімді
болуға оқу керек. Бай болуға кəсіп керек. Күшті
болуға бірлік керек. Осы керектердің жолында
жұмыс істеу керек» дейді.
Бұл көзқарас бүгінгі күні өте маңызды.
Біріншіден, ХХІ ғасырдың ұрпағы терең
білімді болғаны жөн.
Екіншіден, жас буынды ерінбей еңбек етуге
бейімдеу қажет.
Үшіншіден, кез келген істі кəсіби дағды
арқылы жүзеге асырған дұрыс.
Төртіншіден, темірдей тəртіп жəне жоғары
жауапкершілік баршамыздың бойымызда болуы
керек.
Бесіншіден, əділдіктен айнымаған жөн.
Əділдік – қоғам дамуының маңызды шарты.
Əділеттілік – əсіресе ел-жұрттың тағдырын шешу
үшін аса қажет қасиет.
Алтыншыдан, бізге керегі – адалдық, ұқыптылық, тиянақтылық. Бəріміз нағыз қазақты
дəл осындай кейіпте көргіміз келеді. Біз сонда
ғана бəсекеге қабілетті мемлекет, зияткер ұлт
қалыптастыра аламыз.
Қазақ зиялыларының жаңа кезеңдегі міндеті –
ұлт болмысының жаңа қағидаттарын орнықтыру.
Сондай-ақ ұлт сапасын арттыруға атсалысу.
Жаңғырған қоғам жат əдеттерден біртіндеп
арылуы керек.
Ысырапшылдық пен даңғазалық қоғамның
да, адамның да абыройын төгеді. Жауапсыздық,
немқұрайдылық бүкіл елді қасіретке ұшыратады.
Ал бос сөзділік пен бөспелік, мақтаншақтық
қоғамның дамуын тежейді. Бұл туралы ұлы
Абай «Өңкей жалған мақтанмен, шынның бетін
бояйды» деп ашық айтқан. Бұл мəселе бүгінгі
күні де өзекті болып отыр.
Биік мұратқа жетелейтін еңбек деген ұлы
ұғымды əр азаматтың санасына сіңіргеніміз жөн.
Біздің елімізде «Жауапты мемлекет – жауапты
қоғам – жауапты адам» жүйесі берік орнығуы
керек.
Құрметті отандастар!
Алдымызда ауқымды əрі күрделі міндеттер
тұр. Соларды табысты жүзеге асыру үшін тың
тəсіл, жаңаша ойлау, жалпыұлттық ынтымақ жəне
өзара қолдау қажет.
Біздің стратегиялық бағытымыз – айқын.
Түйткілді тұстарымыз бен кемшіліктерімізді
жақсы білеміз.
Бүгін мен бүкіл қоғам алдында дағдарыс жағдайында атқарылатын іс-шаралардың
жоспарын баяндадым. Оның жемісті жүзеге асуы
əрқайсымызға байланысты.
Баршамыз өз-өзімізді дамытуға күш салуымыз
керек. Замана сынағы бізден үздіксіз қозғалысты,
мықты күш-жігерді жəне табанды еңбекті талап
етіп отыр.
Сондықтан еліміздің бақытты əрі жарқын
келешегі əр азаматтың қажырлы қызметіне
байланысты болмақ.
Əр буынның маңдайына түрлі сынақ жазылған.
Біз төл тарихымызда тағдырдың түрлі
сынынан əрдайым сүрінбей өттік. Еліміз ең
күрделі деген міндеттерді шеше алады. Біз бұған
дайынбыз.
Біз – халқымыздың тəуелсіздік жолындағы сан
ғасырлық арман-тілегіне қол жеткізген ұрпақпыз.
Келер жылы тəуелсіздігімізге 30 жыл болады.
Бұл мерейлі дата – Егемен еліміз үшін аса
маңызды меже. Бұл – жаңа тарихи кезеңнің басы.
Бізге мемлекеттің болашағы үшін зор
жауапкершілік жүктеліп отыр.
Бірлігіміз бен ынтымағымыз мығым болса,
барлық қиындықты жеңіп, мақсатымызға жетеміз.
Бұл біздің қолымыздан келеді.
Мен бұған кəміл сенемін.
Еліміз əрқашан аман болсын!
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АУДАН ТЫНЫСЫ
Тәуелсіз еліміз өз азаттығының
санаулы жылдарында өзара
татулық, ынтымақ пен
бірліктің арқасында орасан
зор табыстарға қол жеткізіп,
демократиялық, зайырлы,
құқықтық мемлекет орнатты.
Әлеуметтік-экономикалық даму
тұрғысында достастық елдері
арасында көш бастады. Бүгінде
оны бүкіл өркениетті елдер
мойындады. Қазақстанның
осындай өркендеу жолына
түсуіне қазіргі қолданыстағы
Ата Заңымыздың жасаған
ықпалы өте зор. Барлық
заңдардың бастауы, қайнар
көзі болып саналатын
Конституциямыздың әлеуеті
әлі де арта бермек.

Перизат НҰРҚАЕВА,
«Талғар».
Конституция - барлық заңдардың атасы.
Қандай мемлекет болмасын əрбір адамның
еркін, тең, азат, бақытты өмір сүруі үшін

болған аса ерекше оқиға еді. Осы Ата Заң
аясында демократиялық, зайырлы, құқықтық
жəне əлеуметтік мемлекет құру үшін əр
салаға қатысты көптеген заңдар қабылданған
болатын. Өмір бір орында тұрмайтыны
тəрізді реформа тереңдеген сайын кейбір
қабылданған заңдарымызды қайта өзгертуге
тура келіп жатты.
Мұның барлығы
халқымыздың əл-ауқатын жақсарту үшін
жасалып жатқан игі қадамдар еді.
Араға екі жарым жыл салып, яғни
бүкілхалықтық референдум арқылы 1995
жылғы 30 тамызда қазіргі Конституциямыз
қабылданды. Бұл Ата Заң еліміздің қарыштап
дамуына жол ашып, толағай табыстарға
жетуімізге зор үлес қосты. Содан бері
Конституция уақыттың талабы жəне
мемлекеттің демократияландыру, 2050 жылға
қарай əлемнің дамыған 30 елінің қатарына
кіру жөніндегі міндеттеріне орай бірқатар
толықтырулар мен түзетулерден өтті.

Перизат АУҒАНБАЙҚЫЗЫ,
«Талғар».
Жиынды ашқан аудандық мəслихат
хатшысы Жұмахан Еңкебайұлы аудан
жұртшылығының
аталмыш
Жолдауды
үлкен ықыласпен тыңдап, қабыл алғанын,
баршамыздың алдымызда тұрған ендігі міндет
– Президенттің алға қойған тапсырмаларын
жүзеге асыру екенін айтты. Содан кейін
жұмыс тəртібі мен регламентін бекітіп,
Жолдау аясында баяндама жасау үшін сөзді
аудан əкімі Серікжан Қазиұлына берді.
Президентіміз
Қ.Тоқаевтың
жаңа
Жолдауында белгіленген тапсырмаларды іске
асырудағы атқарушы органдардың міндеттері
туралы баяндама жасаған аудан басшысы
Жолдауда айтылған мəселелер жайында сөз
қозғап, алда атқарылар істерге тоқталды.
– Мемлекет басшысы Елбасы тарапынан
қабылданған Ұлт жоспары мен Бес
институционалдық
реформалардың
іске
асырылу маңыздылығы туралы атап өтті.
Жұмыс орындары мен халықтың табыс көзін

тəртіп, барлық заңнама мен құқық қолдану
практикасы негізделген іргелі құжат.
Ел Конституциясының 25 жылдық мерейтойы ауданымызда да атап өтілді. Елімізде орын
алып жатқан пандемияға байланысты мерекелік
шара шағын ортада, санитарлық нормалар мен
сақтық шараларының сақталуы арқылы өтті.
Аудан əкімдігінің үлкен мəжіліс залына жиылған
жұрт бетперделерін киіп, арақашықтықты
сақтай отырып, жиынға қатысты. Салтанатты
шараға негізінен марапатталушы азаматтар
ғана шақырылған еді.
Құттықтау сөз кезегін алып, мінберге
көтерілген аудан əкімі Серікжан Ерекешев
жиылған қауымды мерекемен құттықтады. Ата
Заңымыз арқылы еліміз жаңа кезеңге қадам
басқанын, елімізді жарқын болашаққа, бітімді
істердің бастауы болған бас құжатымызды
ардақтай білуге шақырып, жүрекжарды жылы
лебізін білдірді. Сөз соңында ауданымыздың
өсіп-өркендеуіне зор үлес қосып жүрген бірқатар азаматтарға «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» мерекелік медальдарын табыс
етіп, бірқатар азаматтарды аудан əкімінің

ЕЛІМІЗДІҢ ТІРЕГІ,
ТӘУЕЛСІЗДІК ТҰҒЫРЫ – АТА ЗАҢ

соны қамтамасыз ететін, іс-əрекеттерін,
құқықтарын айқындайтын, мүдделерін,
меншіктерін қорғайтын көптеген заңдар
қабылданады. Біздің мемлекетімізде де солай.
Қазақстан өз тəуелсіздігін алғаннан кейін, 1993
жылы 28 қаңтарда тұңғыш Конституциясын
қабылдады. Бұл – республика тарихында

Биыл Ата заңымызға 25 жыл толып отыр.
Конституция – ең жоғарғы заңдық күшке
ие құжат. Ширек ғасырлық тарихы бар Ата
заңымыз – кез келген құқықтық актіден жоғары
тұратын басты Заң, ол ұлттық саяси-құқықтық
жүйенің өзегі, мемлекеттілік пен егемендіктің
құқықтық негізі, заңдылық пен құқықтық

АКТИВ ОТЫРЫСЫНДА
КЕЛЕЛІ МІНДЕТТЕР ЖҮКТЕЛДІ
Күні кеше ауданымызда Мемлекет
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың
«Жаңа жағдайдағы Қазақстан: ісқимыл кезеңі» атты Қазақстан халқына
жолдаған жаңа Жолдауын насихаттау
мақсатында аудандық актив жиыны өтті.
Жиынды аудандық мәслихат хатшысы
Жұмахан Еңкебайұлы жүргізіп, жиынға
аудан әкімі Серікжан Ерекешев, аудан
әкімінің орынбасарлары, ауыл әкімдері,
бірқатар бөлім, мекеме басшылары,
аудандық мәслихат депутаттары, білім
беру мен денсаулық сақтау саласының
қызметкерлері, қоғамдық бірлестік
жетекшілері мен жастар қатысып отырды.
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сақтау басты мақсатымыз екенін еске салып,
елімізде орын алған пандемия кезінде халыққа
қалтқысыз қызмет еткен барша азаматтарға
алғысын білдірген еді. Оның айтуы бойынша
пандемияны жеңу үшін əлі екі жылдай
уақыт керек. Пандемиямен күрес жөнінде
арнайы бағдарлама жасалатынын айтты. Ел
Президенті өз Жолдауында алдымызға 11
тапсырма қойған болатын, – деп сөзін бастаған
Серікжан Қазиұлы сол тапсырмаларға жекежеке тоқталып, орынбасарлары мен бөлім,
мекеме басшыларына тапсырмалар жүктеді.
Атап айтқанда, жыл соңына дейін мемлекеттік
қызметкерлердің 10 пайызын, келесі жылы 15
пайызы қысқартылатынын ескерсек, бүгінгі
таңда ауылдық округтерде 115 қызметкер,
аудан əкімдігінің бөлімдерінде 61, əкім
аппаратында 24 мемлекеттік қызметкер еңбек
етіп жүр. Жыл соңында осы 200 маманның
20-сы қысқаратын болады. Аудан əкімінің
аппаратының басшысы Ж.Нұрғалымовқа
білімді де білікті кадрларды анықтап, ұсыныс
енгізуін тапсырды. Одан кейін ауданымыздың
экономикалық өрлеуіне қатысты мағлұмат
беріп,
ауданымызда
«Нұрлы
жол»
бағдармаласы мен «Жұмыспен қамту жол
картасы – 2020» бағдарламалары аясында
бөлінген қаражат пен жергілікті бюджеттен
бөлініп жатқан қаражатқа атқарылып жатқан
жұмыспен қамту мен жол жөндеу жұмыстары
туралы сөз қозғады. Шағын жəне орта
бизнесті өркендету ісі мен кəсіпкерлікке
кедергі келтіруге тиым салынатынын айтты.
2025 жылға дейін шағын жəне орта бизнестің
үлесін 35 пайызға арттыру керектігін де
тапсырды. Одан кейін бюджетті арттыру,
халықтың əлеуметтік жағдайын жақсарту
туралы да сөз қозғады. Мемлекет басшысы
осы орайда еліміздің əлеуметтік кодексін
жасап, əлеуметтік төлемдерді цифрландыруды
тапсырған болатын. Келесі жылы 700 мың
салымшы тұрғын үй сатып алуға жəне

денсаулығын түзеуге бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорынан салымының бір бөлігін
жұмсай алатынын, тұрғын үй мəселесін
оңтайлы шешу үшін «5-10-25» бағдарламасы
іске қосылғанын, жалгерлік үйлердің жалға алу
құнын субсидиялау керектігін алға тартқан еді.
Аудан əкімі осы мақсатта ауданымызда келесі
жылы 31 аула абаттандырылып, балалар алаңы
салынатын болатынын, арықтар жүргізіліп,
жылу құрылғылары қойылатынын атап өтті.
Ал сапалы əрі қолжетімді білім беруге келсек
Президентіміз өткен оқу жылында қашықтан
оқыту ісінде кеткен кемшіліктерді ескеріп,
бірыңғай онлайн білім беру платформасын тез
арада дайындау керектігін тапсырған болатын.
2021 жылдың қаңтарынан мұғалімдердің
жалақысы 25 пайызға өсетінін, балаларды
мектепалды дайындықпен 100 пайызға
қамту керектігі де сөз болды. Бүгінгі күні
ауданымызда мектепалды дайындықпен 98,7
пайыз бала қамтылған. Ал 11261 оқушыда
жеке компьютер болса, 3511 оқушыға мектеп
қорынан берілетін болады. 277,4 млн. теңгеге
1723 ноутбук сатып алу көзделіп отыр. 4185
оқушының интернет желісіне мүмкіндігі болса,
10496 оқушы интернет желісіне қосыла алмай
отыр. Серікжан Қазиұлы бұл мəселені шешуді
орынбасары А.Əшімахұн мен аудандық
білім бөлімінің басшысы Қ.Садвакасоваға
тапсырды. Денсаулық сақтау саласы бойынша
аудан əкімінің орынбасары А.Əшімахұн мен
орталық аудандық аурухананың əкімшілігіне
алғашқы медициналық-санитарлық көмек
көрсететін нысандары жоқ елді мекендерді
анықтап, науқастар тасымалын қамтамасыз
ету үшін қажетті ұсыныстарын жасауды
тапсырды. Мемлекет басшысы атап өткендей
ауданымыздағы ұлттық табиғи парктерді
қорғап, учаскелік полиция инспекторларының
құзыретін арттырып, олардың халықпен етене
жақын болуын қолға алып, бейнебақылау
құрылғыларын күшейту керектігі жайлы
орынбасары
Қ.Əбдіхановқа
жергілікті
полиция басқармасының басшылығымен
бірге
қаржыландыруға
өтініш
енгізу
керектігін
айтты.
Цифрландырудың
қаншалықты маңызды екенін айтқан аудан
басшысы тұрғындарды интернет желісімен
қамтуды барынша күшейту керектігін айтып,
əлеуметтік аз қорғалған отбасылардың
балалары сапалы интернет желісіне қосылып,
компьютермен қамтамасыз етілуі керектігін
алға тартты. «Біз «Халық үніне құлақ асатын
мемлекет» құруды қолға алдық. Бұған дейін
айтқанымдай, бұл – мемлекеттік органдар
тек азаматтардың күнделікті мəселесіне
байланысты жауап қатуы тиіс деген сөз емес.

«Құрмет
грамотасымен»
марапаттады.
Аудандық Ананалар кеңесінің төрайымы
Мария Сихимбаева мен Ұйғыр этномəдени
орталығының жетекшісі Именжан Тохтахуновқа
«Қазақстан Халықтары Ассамблеясына 25
жыл» мерейтойлық медальдарын табыстады.

Бұл, ең алдымен, билік пен қоғам арасындағы
тұрақты диалог», – деген Президент сөзін
қолдаған Серікжан Қазиұлы билік қашанда
халықпен санасып отыруы тиіс екенін, қоғам
мен билік арасында еркін диалог болғанда
ғана іс алға басатынын айтып, келесі жылы
бірқатар ауыл əкімдерінің өкілеттілігі
аяқталатынын еске салып, Президент атап
көрсеткендей ауылдық округ əкімдерін
халық сайлауы мүмкін екенін жеткізді.
Мемлекет басшысының соңғы тапсырмасы
халқымыздың жаңа болмысын қалыптастыру
мен тұтас ұлт сапасын арттыруға негізделді.
Біздің елімізде «Жауапты мемлекет – жауапты
қоғам – жауапты адам» жүйесі берік орнығуы
керек. Сонда ғана елімізде өрлеу, ұлтаралық
тыныштық, береке-бірлік болады. Бұл
Жолдаудың негізгі мақсаты да осы болса
керек.
Аудан əкімінің тұщымды баяндамасынан кейін жиылған көпшілік арасынан
жарыссөзге шыққан аудандық мəслихаттың
депутаты, жеке кəсіпкер Сұлтан Нұрдаулетов
Жолдауда əр қазақстандықтың көкейінде
жүрген түбегейлі мəселелердің барлығы
аталғандығын, солардың ішінен жеке
кəсіпкердің жетекші ролі, кəсібін ашқан
жаңа буын үшін əділ бəсекелестік пен
нарықтың ашылуы, жеріміздің шетелдіктерге
сатылмайтыны кəсіпкерлерді қуантқанын
жеткізді. Пандемия кезінде зардап шеккен
шағын жəне орта бизнеске субсидия беру
үшін 200 млрд. теңге бөлінуі де үлкен қолдау
екенін, халқымыз үшін зор мүмкіндік беріп
отырған Жолдауды қолдап, оның жүзеге
асуына үлес қосатынын айтты. Одан кейін
кезекпе кезек сөз алған аудандық орталық
аурухананың бас дəрігерінің орынбасары
Қайрат Исабаев денсаулық саласындағы
атқарылып жатқан ауқымды істерін ортаға
салып, алдағы жоспарларымен бөліссе,
Белорус этномəдени бірлестігінің төрайымы
Жанна Третьяк елімізді мекен еткен 130дан аса ұлт пен ұлыстың татулығы мен
ауызбірлігін тілге тиек етіп, Жолдауға
қолдау көрсетті. Ал білім саласына қатысты
көтерілген мəселелер бойынша қаламыздағы
№1 орта мектептің директоры Замзагүл
Мушрапилова ойын ортаға салды. Пандемия
салдарынан қашықтан оқу кезіндегі кеткен
кемшіліктерді ескере отырып, биылғы оқу
жылына тұщымды дайындықпен келген
педагогтардың алдында тұрған міндеттер
туралы сөз қозғады. Мемлекет басшысының
ұстаздарға деген құрметі мен олардың
мəртебесін арттыруға бағыттаған игілікті
істеріне ризашылығын білдіріп, жүктелген
міндеттерді орындау жолында аянбай еңбек
ететіндіктерін жеткізді. Жиынды аудандық
мəслихат хатшысы Жұмахан Еңкебайұлы
қорытындылап, жиылған қауымды Жолдауда
көрсетілген міндеттерді бірлесе жүзеге
асыруға шақырды.
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л-Фарабиді кп ырлы ебектері арабмсылманды Шыысты рухани ізгілікті келбетін
анытайды. Орта асырдаы мсылман ойшылдары
– ыры еркіндігі мен злымды себебі, адамда
жоары ізгілікті асиеттерді алыптастыру және
ізгілікті адамды тәрбиелеу, адамны з әрекеті мен
ылытарына жауапкершілігі болуы секілді маызды
этикалы мәселелерді ктереді. Осы мәселе
тірегінде діни және филлософиялы пікірде әр
трлі баыттар мен аымдар алыптасты.
Ортодоксты ойлайтын, интеллектуалды
тұғырнамасын құдайдың болжағыштығы
жəне игіліктігі туралы ілімге негіздеген,
қоғамның діни-этикалық элитасы үшін
бұл мəселелер қиын əрі күрделі болатын.
Ал, өмір мəнінің рухани ізденісі, адам
табиғатын
анықтау, адамның өнегелік
əрекетіндегі сенім мен білім қатынасы,
рухани ізгілікті қасиеттерді қалыптастыру
жəне кемістіктерін жөндеу мəселелері,
адамның қоғамдағы əлеуметтік мəртебесінің
өнегелік үлгісіне сəйкестігі мəселелері
жеңіл үрдістер қатарына жатпайды.
Адамның «өзін» зерттеуі,
өзінен
құдайдың «белгісін» іздеу жəне таба білу
əрбір индивидте өнегелік пен өнегелік
сананың
қалыптасуына, осы арқылы
оның терең тұлға ретінде дамуына, жеке
пəлсафалық формалардың қалыптасуына
алып келеді. Бұл, əсіресе, араб-мұсылман
мəдениетіндегі суфизм дəстүрінде дамыды. Адамның өзін-өзі терең зерттеуі,
байқауы, субъективтік тəжірибеден өзін-өзі
бақылауы, бағалауы ортодоксты ұстанымға
сəйкес, тəубелікке, өз күнəларынан жəне
құдайдың ұстанымдарын бұзғаны үшін
жіберілген
күнəқарлықтан
арылуға,
соңында құдайды қабылдауға, оған бас
иуге əкелуі тиіс. Бір жағынан бұл адамның
өз күшіне
мақтаныш сезімін, ондағы
адамгершілік күшін, терең күшті рухани
сезімдер мен жеке пікірлерді оятады.
Исламның негізгі
қағидаларының
қалыптасуы, христиандық, иуадизм жəне
ислам діндерінің тарихи диалог жəне
бəсекелестігі кезеңінде өтті, оның соңынан
дін ретінде қабылданып жəне танылуы
мұсылманның өнегелік өмірін анықтап,
исламды өмір салты ретінде қалыптасуын
негіздеді. Аллаға Жаратушы ретінде сену,
оның ырығына бас ию, тағдырға сену
игілікті өмірдің негізгі шарттары болып
табылады. Шариғат адам өмірінің барлық
салаларын қамтып, жалғыз жəне абсолютті
басшы, Құдай еркі ретінде қарастырылады.
Ол пайғамбарға аян арқылы беріліп,
барлық мұсылман қауымы үшін заңды
болып табылады. Сондықтан исламға
қарсы этикалық ұстанымдар Құдайдың
барын жоққа шығармайды жəне Құран мен
Сүннеда жазылған ұстанымдарды таниды
жəне ұстанады.
Адамның туған кезінен бастап парасатты
əрекетке бейім, ақыл жететін бейнелерді
тану мүмкіндігіне ие. Адамның ақылға деген
мүмкіндігіне, əрекетке, өзекті парасатқа
жетуі үшін əрекетшіл парасат қажет.
Индивидтің əрекетшіл парасат сатысына
жетуі дегеніміз, ең жоғары жетілуге жету
мүмкіндігі, оған тəн күштерді дамытудың
белгілі кезеңдерінен өту арқылы жүзеге
асады, оларға жататындары: ақылы күш,
талпыну күші, қиялдау күші жəне сезімдік
күші.
Əл-Фараби этикасы адамда ізгілік
қасиеттерді дамытуға, тəрбиелеуге жəне
дəріптеуге шақырады, адам өз кезегінде
ізгілікті өмірге сəйкес өмір сүріп жатқан
жанның жақсы əрекеттері мен қасиеттеріне
сəйкес əрекет етуі керек. Сондықтан адам
жанын зерттейтін психология əл-Фараби
дамытып отырған этиканың қажетті
негізін құрайды. Адам парасаты оның
əрекеті мен
талпынысын
басқарады,
бағыттайды, тəрбие арқылы жақсартады,
адам аффектілері
мен сезімдерінің
талпыныстарын парасатпен ауыздықтайды.
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Әбу Насыр әл-Фараби – 1150 жыл
мəндерді қорытындылағанда ғана мүмкін
болады».
Шығармашылыққа
талап,
тануға
талап, адамды алғашқы берілген қасиет
– адамның мүмкіндігімен бақытқа жету,
жетілуін анықтайды. Сондықтан философ
күш-жігерін
үлгілі мемлекет
туралы
əмбебапты теория жасауға жұмсайды. Бұл
теорияға сəйкес үлгілі мемлекет əрбір
адамның жеке жалпы қоғамның негізгі
мақсатын, оның ішінде бақытқа жету жəне
адамшерлішік үлгісін жүзеге асырады.
«Бақыт»
ойшылдың
əлеуметтік
философиясы
жəне
этикасындағы
негізгі түсінік. Бақыт ең жоғары жетілу,

өмірлік құндылықтарының кеңмəтінінсіз
түсіну қиын. Бақытты іздеу адамның
жалпы өмірдің бағасын іздеуде, оның
тұлғалық жəне барлық шығармашылық
сұраныстарын қанағаттандыруы жəне
оларды жеке жағдайда қоғамдық жүзеге
асыруында жатыр. Əл-Фарабидің пікірі
бойынша, «Бақыттың игіліктер арасындағы
орны сондай, адам бақытқа жету үшін оған
жеткізетін əдістер мен заттар болғанын
қалайды».
Əл-Фараби тұжырымдамасы бойынша,
бақыт адамның психикалық жан жағдайы
ғана емес, яғни, ол қуаныш сияқты адам
қанағаттық, рақаттану секілді эмоционалды
сезімдерді бастан өткізгенімен, бұл сезім
тек адамның психологиялық сапарларымен
адамның мінез-құлқы мен руханилығының
қалыптасуымен ғана байланысты емес.
Оның жетістіктері бақыт секілді адамның
қоғамдық
өміріне енгізілген, өйткені
табиғаты бойынша адам өз қажеттіліктерін
қанағаттандыру жəне толыққанды өмір сүру
үшін басқа адамдармен бірге тұруға жəне
бірге əрекет етуге мұқтаж. Əл-Фараби адам
қоғамнан тыс бақытқа жетуі мүмкін емес
деп тұжырымдайды. Тек «бір-біріне көмек
беретін адамдар қауымдастығында əрбір
адам басқаға оның өмір сүруі үшін қажет
шартты бергенде ғана табиғат жаратқан
игілікке қол жеткізуі мүмкін».
Демек, адам
бақытқа жəне өзінің
жетілуіне тек қана қоғамда жəне адамдар
арасында
қалыптасқан
қоғамдық
қатынастар жүйесі арқылы жетуі мүмкін.
Бұл дегеніміз, əрбір индивид өзінің табиғи
бейімділігін, мінез-құлқын, темпераментін
қоғам талаптарымен жəне оның жүйесімен

Әл-Фараби

ФИЛОСОФИЯСЫНДАЫ ЛГІЛІ
АДАМ МРАТЫ

Ақылды
күшпен адам өнер жəне
ғылымды игереді,
өз əрекетіндегі
жақсылық пен жамандықты ажыратады,
нені істеуге
болады, нені істеуге
болмайтынын біледі, пайда мен зиянды,
жағымды мен жағымсызды танып біледі.
Ақылды жан кəсіби жəне ойлайтын болып
екіге бөлінеді. Кəсіби күш көмегімен
адам өнер мен кəсіпті игереді, ал ойлау
күші сол немесе басқа əрекеттің жасау
қажеттілігінің дəрежесін анықтайды.
«Адам, – деп жазды əл-Фараби, –
бақытты парасаттың теориялық күші
арқылы танып біледі. Бұл адам алғашқыны
жəне бірінші білімді пайдаланып жəне
ұғынғанда болады. Талпынғыш
күш
арқылы бақытқа жету жолдарын іздейді,
ал парасатты практикалық күш көмегімен
оған жету үшін қандай əрекет жасау
керектігін толғанады. Талпынғыш күштер
құрал-əдістер арқылы, толғаныс арқылы
білген əрекеттерді жасайды. Қиялдау жəне
сезімтал күштер парасатты күшке көмек
береді жəне дайындайды, адамды бақытқа
жету жолына əсер ететін əрекеттерге
итермелейді, тек содан кейін ғана адам
толық игілікке жетеді».
Əрекетшіл парасат əрбір индивидке
берілген
ақылды
əрекетті
жүзеге
асырудың əлеуетті мүмкіндігін анықтайды
жəне өзектілейді. Əл-Фараби бойынша
барлық
нəрсені білуге
бағытталған
ақылды əрекет адам өмірінің мəні болып
табылады. Егер «адам өмірінің мақсаты
бақытқа жету, жоғары жетілу
болса,
оған жету үшін адам қандай əрекетке
баруын көрсету қажет. Бұл тек əрекетшіл
парасат алғашқы болатын, ақылы жетерлік

абсолютті игілік, əрбір адам өмірінің
мəн-мақсаты. «Бақытқа жол сілтеу»
трактатында əл-Фараби «бақытқа жеткесін
біз басқа мақсатқа жетуді, ұмтылуды
қажет етпейтінімізді көреміз, яғни бұдан
шығатын қорытынды, бақыт тек біз
үшін болады жəне ешқашан біреу үшін
болмайды. Бақыт – ең тартымды, ең үлкен
жəне ең жетілген игіліктердің бірі» деп
жазды.
«Азаматтық саясат» еңбегінде бұл
пікірді ол қысқа əрі толық қанды ережеге
айналдырды: «Бақыт дегеніміз – бұл
абсолютты игілік».
Бақыт,
əл-Фараби
пікірінше,
көпмəнді жəне барлық түсініктер секілді
көпмағыналы жəне көп деңгейлі. Ол белгілі
бір анықтама немесе өлшемге келмейді,
бірақ əл-Фараби кез келген адамның адам
немесе топтың бақытты өзінше түсінетінін
жоққа
шығармайды.
«Бақытқа жол
сілтеу» еңбегінде философ «біз бақытқа
жеткесін ештеңеге мұқтаж еместігімізді
көрдік. Ал бұл жағдайға жету үшін өзінөзі толық жетілдіру керек. Бұл пайымнан
əрбір адамның бақытты өзінше ұғатынын
байқаймыз. Біреулер оны байлық деп,
енді біреулер оны мүлде басқадан көрсе
де, əрқайсысы өзінің абсолютті бақыт
туралы ұғымының дұрыс таңдау, ұлы
жəне жетілген игілік екендігіне сенімді»
деп жазды.
Адам бақытының мəні не екендігін ұғыну, адамзаттық өмір сүруінің маңызы мен

салыстыру керек. Бұл жүйеде адам
əрекеттерінің өлшем жүйесі анықталады
жəне
енгізіледі,
яғни тек
табиғи
бейімділігіне, мінезіне, құмарлығына жəне
тағы басқаға сəйкес оны жүзеге асыру
мүмкін емес. «Адамдардың бірге тұруы»
талаптары адамды тəрбиелеу қажеттілігіне
себеп болады, оған табиғатпен берілмейтін
қасиеттердің
қалыптасуына,
адам
мəдениеті əлемімен тəрбиеленуіне, яғни
адамды тек қана талап-тілегіне сай емес,
борышын өтеуге итермелейді.
Əрбір адам, əл-Фараби пікірі бойынша,
табиғатынан қасиетке ие, оған сəйкес
«адамның
жан аффектілері, ақылпарасаты, əрекеттері ұнамды болады жəне
болмайды».
Бұл дегеніміз əрбір адамның өнегелі
немесе өнегесіз əрекет жасауға мүмкіндігі
бар екендігін білдіреді. Əл-Фараби өнегелік
табиғаты мəселесі туралы бізге жеткен
трактаттарында талқылайды. Алайда оның
негізгі «Азаматтық саясат», «Бақытқа жол
сілтеу» жəне «Бақытқа жету болдары»
деген əлеуметтік-этикалық трактаттарында
философтың өнегелік табиғатын түсінуге
талпыныстарының
негізгі
бағытын
анықтауға мүмкіндік бар.

ДАЙЫНДААН
Трсынбек ЖАЛАСБАЕВ
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29 ТАМЫЗ – СЕМЕЙ ЯДРОЛЫҚ ПОЛИГОНЫ ЖАБЫЛҒАН КҮН

ҚАЗАҚСТАН – ЯДРОЛЫҚ ҚАРУСЫЗ ЕЛ

азастан дниежзілік тарихта жойын
ядролы полигонды жапан және жаппай
ырып-жою аруынан з еркімен бас тартан
алашы мемлекет саналады. 29 тамыз –
бізді еліміз шін, әлемдік оамдасты және
жа¡анды антиядролы озалыс шін тарихи
кн. 1991 жылы дәл осы кні аза КСР-ні
Президенті Нрслтан Назарбаев «Невададаы
полигоннан кейін әлемдегі е уатты екінші
Семей полигонын жабу туралы» жарлыа ол
ойан еді. Тыш Президентімізді ядролы
арусыз ел ру мәртебесі әлемдік оамдасты
тарапынан лайыты баасын алды. Семей
ядролы полигоныны жабылуы аза халы
ыры жыл кткен тадыркесті шешім еді.
азастанны Денсаулы сатау министрлігіні
статистикалы мәліметтеріне жгінсек,
Семей полигонындаы атом бомбасы аруын
сынатан ткізу салдарынан 300 мы шаршы
километрдей жер радиациямен ластанып, 1,5
миллион адам зардап шеккен.

Перизат НҰРҚАЕВА,
«Талғар»
Семей полигонының тарихына келер болсақ, 1949
жылы 29 тамызда Кеңес Одағы алғашқы ядролық қаруды
сынақтан өткізген. 1949-1989 жылдар аралығында
қазақтың ұлы ақыны жəне ойшылы Абай Құнанбайұлының
туған жері саналатын қасиетті мекенде кем дегенде 456
ядролық сынақ, сонымен қатар ондаған гидроядролық
жəне гидродинамикалық сынақтар жүргізілген. Қазақстан
жеріндегі соңғы сынақ 1989 жылдың 4 қазанында жүрді.
Семей полигонында əуеде жəне жер бетінде сынақтан
өткізілген ядролық зарядтардың жалпы қуаты 1945 жылы
Хиросимаға тасталған атом бомбасының қуатынан 2,5 мың
есе көп болған.
29 тамыз – Семей полигонындағы сынақтардың
басталған күні жəне полигонның жабылған күні. Биыл бұл
ядролық сынақ полигонының жабылғанына 29 жыл толып
отыр. Бұл полигонның жабылуына ақын, белгілі қоғам
қайраткері Олжас Сүлейменов бастаған «Невада-Семей»
қозғалысының үлес қосқаны мəлім. 1991 жылдың тамыз
айында ел Президенті Н.Назарбаев Семей полигонын жабу
туралы Жарлыққа қол қойды.
Қазақстанның Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев
осы атаулы күнге орай 29 тамызды - Дүниежүзілік ядролық
қарудан бас тарту күні деп жариялау туралы бастама
көтерді. Алайда Қазақстанның ядролық қарудан бас тарту
үлгісі əлемде жалғасын таппағанына қынжылыс білдірген
мемлекет басшысы: «Қазақстан ядролық сынақтың
барлық ауыртпалығын басынан кешірді, ядролық қаруды
таратпаумен күрес біз үшін өткір де маңызды мəселенің
қатарында. Тəуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан əлемдегі
төртінші орынға ие ядролық арсеналынан бас тартты.
Ядролық қаруды таратпау туралы келісім жұмыс істемейді,
өйткені оған əлемдік қауымдастық ықпал ете алмай отыр.
Біздің үлгіміз де, өкінішке қарай, көптеген елдердің
қызығушылығын тудырған жоқ», — деген еді.
1989 жылдың ақпанында Семейдегі атом полигонын
жабу үшін күресті бастауды ұйғарған «Невада-Семей»
қозғалысының алғашқы митингісі өткізілді. Сол жылдың 6
тамызында Семей облысының Қарауыл ауылында ядролық
қаруды сынауға мораторий жариялау туралы ұсыныстарын
КСРО жəне АҚШ Президенттеріне үндеу ретінде жолдады.
Онда «Сайын даламыз ядролық жарылыстардан қалтырап
бітті, сондықтан да онда ары қарай үнсіз қалу мүмкін емес.
40 жыл ішінде бұл арада мыңдаған Хиросималар жарылды.
Біз келешекті қауіппен күтудеміз. Уайымсыз отырып, су мен
тамақ ішу, өмірге нəресте əкелу мүмкін емес болып барады.

Қазақстандағы ядролық қаруды тоқтату үшін, өз үйімізде
бейбітшілік пен тыныштық орнату үшін, өз құқықтарымыз
үшін күресу мақсатында біз «Невада – Семей» қозғалысын
құрдық» делінген болатын. Қаншама жылдар бойы үнсіз,
тығылып келген халық бір дауыстан «Ядролық қаруға жол
жоқ!», «Сынақтар тоқтатылсын!» деп ұрандап, көтеріле
бастады. Ядролық сынақтардың қатері жөнінде барлық
бұқаралық ақпарат құралдарында əңгіме бола бастаған.
Радиациялық сəулелердің зардаптары жайлы дəрігерлер
мен ғалымдардың ашық əңгіме қозғауға батылдары жетіп,
бұқараның қысымымен Семей полигонындағы сынақтар
саны азая бастаған еді. Халықтың бастамасымен тұңғыш
рет КСРО Үкіметі ядролық қаруды сынауға тыйым салу
үшін мораторий жасау туралы шешім шығарды. Қазақстан
Республикасының егемендігі туралы Декларацияда
ел аумағы ядросыз аймақ деп жарияланды. Қазақстан
Президенті Н.Ə. Назарбаев Семей полигонын жабу туралы
Жарлық шығарған күні – 1991 жылдың 28 тамызы. Сөйтіп
тиянақтылық пен елімталдық көрсеткен қазақ халқы
өз мақсатына жетті. Ең үлкен полигон жабылып, атом
қаруынан бас тарту əрекеті жасала бастады. Семей ядролық
полигонының жабылуы Қазақстанның Тұңғыш Президенті
- Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың көреген шешімінің
арқасында əлемдегі басқа да ядролық полигондардың
жабылуына бастама болды. Ұзақ жылдар бойы əлемнің ең
ірі бес полигоны үнсіз тұр. Солардың бірі – Семей ядролық
полигоны мəңгілікке жабық. Қалған төртеуі – Ресейдегі
Новая Земля, Муруроа атолласы (Франция), Қытайдағы
Лобнор көлінің маңы жəне АҚШ-тың Невада штатына –
аталған мемлекеттер тарапынан мораторий жарияланған.
Қазақстандағы қалған ядролық қондырғылар мен ядролық
материалдардың қауіпсіздік режимі қамтамасыз етіліп,
содан кейін атомды бейбіт мақсатта пайдалану мүмкіндігі
қайтадан қалпына келтірілген. Ядролық қарусыз əлем
құру – мүмкін дүние.
Өткен аптада аудандық ішкі саясат бөлімінің басшысы
Еркін Тоғұзақовтың ұйымдастыруымен 29 тамыз –
Семей ядролық полигоны жабылған күніне орай Семей
полигонына қатысушылармен кездесу өткен еді. Кездесуге
ауданымыздағы Семей полигонына қатысып, жас кезінде
əскер қатарында жүргенде полигон жұмысына жіберіліп,
зардабын өз мойнымен көтерген Нұрлыбай Мусапиров,
Нұрлан Құлмағанбетов, Мұратхан Қожақов, Ташмамамед
Абдусалимов, Серік Жумаханов, Кенжебек Умирбаев,
Марат Күнболатов, Марат Мирмухамбетовтер арнайы
шақырылды. Кездесу барысында санитарлық нормалар
ескеріліп, талапқа сай арақашықтық та сақталды. Алғы
сөзді аудандық ішкі саясат бөлімінің басшысы Еркін
Болатұлы өзі алып, ақ тілегін ақтарды.
Бұл күн – көңілде сызы, жүректе ізі қалған ауыр да
азапты жылдар мен өткелі мол өткенді естелік қалдырған
тарихи күн. Қазақ даласының ядролық сынақтан
азат етіліп, ел тарихында еліміз ядролық қарудан бас
тартқан сəттен Невада штатындағы америкалық, Тынық
мұхитының маржан аралдарындағы француздардың сынақ
алаңдарының үні өшті.
Өмір тоқтамайды, ерлік өлмейді, замандарға жалғаса
береді. Ерлікті үлгі тұту, Отанға, елге деген патриоттық
рухты жігерлендіру, бейбіт аспан мен татулықты дəріптеу
адами құндылықтың асыл қасиеті. Сондықтан да Сіздер зор
құрметке лайықсыздар, – деп азаматтарға ыстық ықыласын
білдірді. Барлық азаматтарға «Алғыс хатын» табыс етіп,
естелік сыйлығын ұсынды. Кезекпе кезек сөз алған Семей
апатының салдарын жоюға қатысқан жерлестеріміз, сонау
азапты күндердің куəсі болған азаматтар да өткеннен
сыр шертіп, ядролық жарылыстардың кесірінен қазақ
халқының қаншама зардап шеккенін тілге тиек етті.
Отан алдындағы азаматтық борыштарын өтеуге аттанып,
радиацияға ұрынып, денсаулықтарына зиян келтіріп, əлі
күнге дейін соның зардабын шегіп жүрген қатарларының
барын айтып, бұл күндердің тəні мен жанына салған
жарасы жазылмақ еместігін алға тартты. Өздеріне құрмет
көрсеткен бөлім қызметкерлеріне алғыстарын жаудырды.

БӘРЕКЕЛДІ

БАЙҚАУДАН
ЖҮЛДЕМЕН ОРАЛДЫ

Алматы облысының тілдерді дамыту
жөніндегі
басқармасы «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында
облыс əкімінің жүлдесі үшін «Ақ қауырсын» атты «Тіл
ғұмыр» байқауын жариялаған болатын. «Рухани жаңғыру»
бағдарламасы аясында өткізілген бұл байқаудың мақсаты –
əл-Фарабидің 1150 жылдығы мен Абай Құнанбайұлының
175 жылдығына орай қазақтың қос данышпанының
есімін кеңінен насихаттау еді. Бұл байқауда поэзия саласы
бойынша Абай өлеңдерін жатқа айтып, терең талдай
білген талантты жастарға арналған «Абай жүлдесі» жəне
əлемге əйгілі ғұлама ойшыл əл-Фарабидің трактаттарын
терең зерттеп, мақала əзірлеген жастарға берілетін
«Əл-Фараби» жүлдесі бар болатын. Міне, облыста өткен
«Ақ қауырсын» байқауына қатысқан талғарлық жас
дарын Жарқын Сəленұлы «Əл-Фараби» атындағы арнайы
жүлдеге ие болса, Абай өлеңдерін жатқа айтып, еркін
тақырыпта жақсы шығармасымен қазылар алқасын тəнті
еткен талғарлық Айбек Ережепов екінші орынға шығып,
қуанышқа бөленді.

ТҮРЛІ ЭТНОС
ЖАСТАРЫ
МАРАПАТТАЛДЫ

Қазақстан Республикасы Конституциясының 25
жылдығына жəне Абай Құнанбайұлының 175 жылдық
мерейтойына орай, Талғардағы түрлі этнос өкілдері арасында ағымдағы жылдың 27 сəуір – 20 мамыр аралығында
əлеуметтік желіде қашықтан ұйымдастырылған «Абай
оқулары» аудандық байқауында Талғар ауданы, Панфилов
ауылдық округіне қарасты Қарабұлақ ауылы №22 жалпы
білім беретін орта мектептің бастауыш сыныбының
мұғалімі Воробьева Валентина бас жүлдені жеңіп алды.
Ал Талғар ауданы, Тұздыбастау ауылы №31 орта мектептің
ағылшын тілі пəнінің мұғалімі Изахунова Гульнарям
Талгатжанқызы жəне Туғанбай ауылы №30 орта мектептің
оқушысы Гушелкова Алина І орынға ие болды. Қарабұлақ
аулы №22 жалпы білім беретін орта мектептің мұғалімі
Гончарова Кристина, сондай-ақ, Тұздыбастау аулы №31
орта мектептің ағылшын тілі пəнінің мұғалімі Тохтамова
Зарина ІІ орынды иеленді. Қарабұлақ ауылы №22 жалпы
білім беретін орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі
Мамедова Тахмина, Тұздыбастау аулы №31 орта мектептің
қазақ тілі мен əдебиеті пəнінің мұғалімі Рашитова Зайтуням
Пидажанқызы жəне Талғар медициналық колледжінің
студенті Арипова Тахмина Рашидқызы ІІІ орынға ие болды.
«Алғыс хатпен» жеке сот орындаушысының көмекшісі
Аллазова Севда Шафикқызы марапатталды. Аталмыш
байқауда шəкірттерін тəрбиелеп қатыстырғаны үшін Талғар
медициналық колледжінің тəрбие ісі жөніндегі орынбасары
Саметов Жандос Қуанышбайұлы жəне Туғанбай аулындағы №30 жалпы білім беретін орта мектептің қазақ тілі
мен əдебиеті пəнінің мұғалімі Жандилдаев Гүлмира
Кеулімжанқызы алғыс хаттармен марапатталды.
Ұлбосын Ақжігітова,
аудандық Мəдениет жəне тілдерді
дамыту бөлімінің бас маманы.

Жұма, 04 қыркүйек, 2020 жыл

Интервью на актуальную тему

1 сентября стартует новый
учебный год, который обещает
быть богатым, насыщенным
на нововведения. О готовности
образовательных организаций
района к новому учебному году,
инновациях в системе образования
и приоритетных задачах в
2020-2021 учебном году нашей
редакции рассказала Карлыга
Айсабековна Садвакасова
– руководитель ГУ «Отдел
образования Талгарского района»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС –

11
учащихся учебниками заключен договор с
13 издательствами на сумму 310,4 млн тг.
На сегодняшний день учебники доставлены
100% (188 211 учебников). Соблюдение
санитарно-эпидемиологических
норм
строго обеспечивается. 6 школ района
обеспечиваются туннелями, тепловизорами,
кварцевыми
лампами,
дезковриками,
санитайзерами, дезсредствами. По подготовке
к отопительному сезону 02.03.2020 г. заключен
договор с ТОО «Алексмунай» на сумму 178,5
млн. тг. Лимит на 2020-2021 учебный год
составляет 913 527 л., на сегодняшний день
доставлено 100%.
– Карлыга Айсабековна, нас интересует
как поставлена в школах района
воспитательная работа? Ведь не секрет,
что в 2019-2020 учебном году, несмотря на
проводимую работу, в районе имели место
2 законченных суицида, это в СШ №2 и 29?
– Да, согласна, эти неприятные для
нас факты имели место. Несмотря на то,
что в школах работают 79 заместителей
директоров по воспитательной работе, 84
психолога,
42 педагога-организатора на
сегодняшний день необходимо отметить
неудовлетворительную работу правового
воспитания в школах. На сегодняшний день на
учете в ОДН на конец 2019-2020 года состоят

НЕЛЕГОК, ТЕРНИСТ, НО ЗНАЧИМ
Фатима ЕРЖАНОВА,
«Талғар».
За её плечами богатый трудовой
опыт профессиональной деятельности и
недюжинный
талант
руководительской
практики. Профессию, которую она выбрала
осознанно, стала не только смыслом жизни,
но и дала шанс шагать и смотреть в будущее
через призму своей тернистой трудовой
деятельности.
– Карлыга Айсабековна, прежде чем
начать беседу, введем в экскурс наших
читателей, рассказав подробно о вашей
прежней
трудовой
деятельности,
сопряженной с тернистыми буднями
педагога и поэтапном преподавательском
пути, ставшим мерилом отсчета вашей
профессиональной карьеры. Сколько сил,
труда и нервов было вложено, чтобы стать
настоящим профессионалом своего дела и
теперь возглавить самый ответственный
сектор - сферу образования?
- К этой профессии я шла действительно
тернистым,
нелегким
путем,
быстро
взрослея
и
осознавая
значимость
выбранного дела. Окончив в 1992 году
Казахский государственный педагогический
Университет им.Абая начала работать по
выбранной специальности - преподаватель
русского языка и литературы в национальной
школе. Дальше как по накатанной стезе,
где были сплошь трудовые будни: в начале
учительницей русского языка и литературы
в Кызылтуской СШ Кегенского района,
затем заместителем директора по учебной
работе этой же школы, учителем СШ
им.Сауранбаева с.Сарыбастау Райымбекского
района, проработала в ряде школ Талгарского
района заместителем директора по учебновоспитательной работе, это СШ №18 с.
Алмалык, СШ №2 г.Талгар, СШ №9, и в
колледже им.Д.Конаева, директором СШ №44
с.Акдала, №31 с.Туздыбастау, набравшись
колоссального опыта. Все это наложило
значимый отпечаток на верность выбранной
профессии и дальнейший трудовой путь,
который обозначил правильность того дела,
которое я делаю. В семье у нас еще 2 педагога,
это две мои сестры, которые являются
преподавателями физики и географии. Я
не жалею, что отдала столько сил и знаний
данной профессии, ибо это мой смысл жизни,
мое предназначение, мое призвание.

–
Все
мы
знаем
истинность
высказывания, что воспитание начинается
с колыбели, поэтому логичным был бы
вопрос о развитии дошкольного воспитания
и обучения. Какая планомерная работа в
районе ведется в этом направлении?
В течение последних шести лет в
Казахстане развитие дошкольного воспитания
и обучения стало одним из приоритетных
направлений
модернизации
системы
образования. В связи с этим во исполнение
государственной программы по обеспечению
детей дошкольным воспитанием и обучением
на 2010-2020 годы, разработанной в
целях реализации Послания Президента
Республики Казахстан «Новое десятилетие
– новый экономический подъём – новые
возможности Казахстана» и в соответствии со
Стратегическим планом развития Республики
Казахстан до 2020 года в районе ведется
планомерная работа. На сегодняшний день
функционируют 6 государственных детских
садов с охватом 980 детей, 93 частных детских
сада с охватом 7455 детей и 29 мини-центров
с охватом 1297 детей. Вместе с тем остаются
и проблемы: действующая сеть организаций
дошкольного образования и темпы его
инфраструктурного обновления не успевают
за ростом рождаемости детей в районе,
на сегодня очередность в детские сады
составляет 3887 детей дошкольного возраста.
–
Теперь,
просветите
читателя,
пожалуйста,
насчет действующих школ
города и района? Как Вы оцениваете
готовность образовательных организаций
района к началу учебного года? В связи с
нынешним нововведением, связанным с
пандемией, все образовательные учреждения
перешли на дистанционную форму обучения,
где Интернет играет основную роль в
образовательном процессе? Как обстоят дела
с доступностью Интернета в школах района?
В 42 школах Талгарского района в
2020-2021 учебном году по прогнозу будет
обучаться 44681 учащийся. В том числе
9268 детей из 5687 семей относятся к
категориям, нуждающимся в помощи (сирот
– 108, оставшиеся без попечения родителей71, из малообеспеченных семей– 2525,
из многодетных семей – 6406, с особыми
образовательными потребностями - 158). 9268
учащимся будут выданы компьютеры за счет
республиканского бюджета. У 11261 учащихся
имеется личный компьютер, 3511 учащимся
будут выданы компьютеры (компьютеров –
3261, ноутбуков - 250) школ на ответхранение

из фонда школ. Планируется на 277,4 млн тг
приобрести 1723 ноутбука. Имеют доступ
к сети Интернет - 4185 учащихся, не имеют
доступа к сети Интернет - 10496 учащихся,
у 30000 учащихся слабый интернет. В
Талгарском районе работает 3940 учителей, из
них 3784 учитель имеет доступ к Интернету,
у 156 учителей нет доступа к Интернету.
Все учителя обеспечены компьютерами. На
сегодняшний день принято из прогнозируемых
5200 учащихся 1-ых классов 5042 учащийся
(96%). Дистанционное обучение будет
проводиться с использованием платформ:
4705 учащихся 5 школ района - Daryn.online,
39976 учащихся 37 школ - Bilimland. В 42
школах района дистанционно будут обучаться
40 412 учащийся (через интернет – 28 453
учащихся, через ТВ – 15 969 учащихся). 269
учащихся 1-ых классов 6 школ района (СШ
№ 5, 6 города Талгар, №13 с.Туздыбастау,
№17, 33 с.Панфилово, №20 с.Бескайнар)
будут обучаться в 23 дежурном классе школ.
Преподавание будет вестись 23 учителями
(количество учителей начальных классов
по району - 889). Эти данные еще будут
обновляться по мере поступления заявлений от
родителей. Все 42 школы района обеспечены
интернетом. В связи с дистанционным
обучением заключен договор с компанией
«Цай ФуДжи» для проведения работ по
обеспечению интернетом 24 населенных
пунктов района с марта по 31 декабря 2020
года. Данной компанией дополнительно
установлено 84 модема, 8 радиомостов, 8
ТВ-приставок, в 24 школах района стоит
оборудование компании. Были поданы заявки
в АО «Казахтелеком» об усилении скорости
Интернета в населенных пунктах, проведения
Интернета в новостройках, дачах, также
содействии в установке антенн мобильных
операторов. В результате в 37 населенных
пунктах Талгарского района проведен анализ
работы антенн мобильных операторов Altel,
Beeline, Tele-2, Kcell. По необходимости
устанавливаются дополнительные антенны
(Алатауский сельский округ – 6, Бельбулакский
сельский округ – 3, Бескайнарский сельский
округ – 2, Бесагашский сельский округ –
2, Туздыбастауский сельский округ – 1,
Кайнарский сельский округ – 8, Гульдалинский
сельский округ – 2, Панфиловский сельский
округ – 6, Кендалинский сельский округ
– 3, Нуринский сельский округ – 4 села).
Конечно же, огромной помощи ждем от АО
«Казахтелеком», так как вопрос стоит об
интернете во всем районе. Для обеспечения

13 несовершеннолетних учащихся, по 1-му
учащемуся в СШ № 3, 16, 17, 19, 23, 32, 34, в
СШ №38 по 2 учащихся и СШ № 36 - 3 ученика.
Перед педагогическими коллективами школ
стоит серьезная задача по контролю за
воспитанием детей девиантного поведения,
усиленного контроля за посещаемостью
этими детьми учебных занятий и проведения
свободного времени. Каждый из нас должен
помнить, что воспитательная работа - это
не только проведение красивых праздников
и классных часов, это, прежде всего,
кропотливая ежедневная работа каждого
учителя, классного руководителя совместно
с семьей и общественностью, несмотря на
дистанционную форму обучения.
– Буквально вчера наш Президент Токаев
сказал в своем Послании народу РК, что
будет стимулировать труд педагогов,
повышая
им поэтапно зарплату, как
обстоят дела с кадровым педагогическим
потенциалом в районе?
- В общеобразовательных учреждениях
района в 2019-2020 учебном году трудились
3812 учителей. Из года в год растет не только
количество учителей района, но и улучшается
качественный состав. На сегодняшний день
их количество составляет 3940 учителей.
Это правильно, что наш Глава государства
постоянно проявляет заботу об учителях,
повышая им зарплату. Труд педагога в
нынешних реалиях нелегок. Наша общая и
главная цель - воспитать поколение, способное
доказать всему миру национальное величие
своего народа, стремящееся к светлому
будущему, отдающее все свои силы, умения и
навыки за процветание своего Отечества.
– Что бы Вы хотели пожелать своим
коллегам в канун нового учебного года?
– Уже начался новый учебный год с его
новыми заботами, радостями, тревогами.
Начало учебного года — праздник близкий
и понятный людям всех возрастов. Пусть
новый учебный год станет для нас и для
каждого ученика увлекательным, интересным,
принесёт новые знания, открытия и новых
друзей. Родителям хочется пожелать терпения,
удачи. Всем нам взаимопонимания, ибо
только так можно добиться решения проблем
сегодняшнего дня.
– Благодарю за содержательную беседу,
желаю успехов и удачи в нелегком труде
самой ответственной сферы!
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«ZHAS PROJECT» ЖОБАСЫ –
БІРЕГЕЙ ЖОБА
«Zhas Project» жастар корпусын дамыту жобасы Білім
жəне ғылым министрлігі мен Дүниежүзілік банктің
қолдауымен 2017 жылдан бері жүзеге асып келеді.
Жұмыссыз жас өз кəсібін бастап, бүгінде еңбегінің
жемісін жеп отыр. «Zhas Project»-тің ең тиімді тұсы сол, əр
жобаға миллион теңгеден қайтарымсыз қаражат беріледі.
Жастар корпусын дамыту жобасы 2017 жылы
Қарағанды, Алматы, Түркістан жəне Павлодар
облыстарынан басталған еді. 2018 жылы жоба Қостанай,
Ақтөбе, Қызылорда, Жамбыл, Шығыс Қазақстан,
Солтүстік Қазақстан облыстарында жүзеге асырылды.
2019 ж Ақмола, Атырау, Маңғыстау, Батыс Қазақстан
облыстарын жəне Астана мен Алматы қалаларында іске
асырылды. Ал, биыл, 2020 жылы Қарағанды жəне Алматы
облыстарының жастарына үлкен мұмкіндік туды. Облыс
бойынша 310 жоба қаржыландырылатын болады.
Мақсатымыз – жастардың қоғамдағы орнын табуына
көмектесу, белсенділігін арттыру, оларды пайдалы
қызметтерге тарту арқылы жұмыссыз жастардың
санын азайту. Гранттық бағдарламаға 14 пен 29 жас
аралығындағы жастар қатысуда. Басымдық жұмыс
істемейтін, оқу оқымайтын жəне жұмыс істейтін табысы
төмен адамдарға беріледі. Бір əлеуметтік жобаны 3-5
адам бірігіп дайындауына болады. Үш кезеңнен тұратын
іріктеуден сүрінбей өткендер 1 миллион теңгеге ие болады
да, алты ай бойы өз жобаларын жүзеге асырады. Осы
уақыт ішінде жоғары оқу орнын бітірген əр қатысушыға
ай сайын 60 мың, басқаларына 40 мыңнан шəкіртақы
төленеді. Жеңімпаздар 1 миллион теңгеге керекті құралжабдықтар сатып алады да, өз жобасы бойынша халыққа
жарты жыл тегін қызмет көрсетеді. Алты айдан кейін
қатысушылар құрал-жабдықтарды тегін өз иелігіне алып,
кəсібін жалғастыра береді.
«Zhas project» жастар корпусын дамыту жобасы
бойынша Алматы облысынан 155 жоба, 500-ден астам
қатысушы, ал Талғар ауданынан 12 жоба жеңімпаз
атанды!

Талғар ауданы бойынша менторлар Кенесова Елена
Борисовна мен Қалымбетова Замира Нұрланқызы.
Талғар ауданы бойынша
«Детская танцевальногимнастическая студия», «Мастерская по изготовлению
деревянных
развивающих
изделий»,
«Вязальная
мастерская», «АлиСан Текстиль», «Бірлік тəттілері»,
«Zhastar textile» тігін шеберханасы, «Интелектуалды
үстел ойындары», «Дайана тəттілері» наубайханасы, «Saz
alemi» өнер орталығы, «Қазыналы қарттарға қамқорлық»,
Парикмахерский салон «КОНДОР», «Джампинг фитнес»
жобалары таңдалып алынды, осы жылдың соңына дейін
іске асырылады.
Зарина Сатыпалды,
жастар орталығының маманы

ЖАСТАР – ҚОҒАМ КӨШБАСШЫСЫ
Мемлекет жастарға ерекше басым көңіл бөледі,
өйткені нақ осы ұрпаққа жаңа, қазіргі заманға сай
Қазақстанда өмір сүріп, жұмыс істеу бұйырған. Қазақстан
халқына арналған «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат,
бір мүдде, бір болашақ» Жолдауын қарасақ Елбасы
жастарға ерекше рөл берілетін іс-қимылдардың нақты
жобасын ұсынған болатын. Елбасы жастардың бүгіні мен
болашағына қамқорлық жасауды өз саясатының негізгі
мəні деп санайды. Ол жыл сайынғы дəстүрлі Жолдауында
жастар саясатын жетілдіру бойынша іргелі тапсырмалар
беріп жүргені белгілі, өйткені жастар қоғамның бір бөлігі
ретінде мемлекетте маңызды рөл атқарады. Жастарды
жұмыспен қамту мəселесі елімізде басты назардағы
мəселе екені белгілі, осы проблеманы жою үшін елімізде
көптеген бағдарламалар қолға алынып, еліміздің түкпіртүкпірінде жүзеге асырылып жатыр.
Соның бір бағдарламасы «Zhas Project» жастар
корпусын дамыту жобасы. Білім жəне ғылым министрлігі
мен Дүниежүзілік банктің қолдауымен 2017 жылдан
бері жүзеге асып келеді. Жобаның басты мақсаты
жұмыссыз жастарды өз идеялары бойынша жеке кəсіппен
айналысуға, сол арқылы кəсіптерінің жемісін көруге
бағдар беру. Ал «Zhas Project» жобасы жастарға миллион

теңге қайтарымсыз қаражат береді. 2020 жылы Талғар
ауданы бойынша 12 жоба ұтқанын естідім. Сол ұтқандар
қатарында менің жобамның да болуы, мен үшін үлкен
мүмкіндік! Бұл жобаның кереметтілігі қайтарымсыз
миллион теңге қаражатқа қоса 5 ай бойы ЖОО бітірген
29 жасқа дейінгі əр қатысушыға 60 мың теңгеден ал
қалғандарына 40 мыңнан шəкіртақы төленеді.
Талғар ауданы бойынша яғни біздің ментор
Қалымбетова Замира Нұрланқызы. Ментормен жұмыс
жасау үлгісі өзінше қызық екен. Замира Нұрланқызынан
біздердің аларымыз, ойға түйеріміз өте көп екеніне көзім
жетті. Осындай білікті де білімді жастар десе бар көмегін
беруге дайын тұратын жанашыр мамандарымыз көп болса
деймін.
«Zhas Project» жобасына, сондай-ақ үйлестіру
агенттігіне осындай жастардың қоғамдағы орнын
табуына, пайдалы қызметтермен айналысуына, өмірге
көзқарастарын кеңінен ашып, өзгеріс енгізіп жатқанына,
жұмыссыз жастардың санын азайтуға ат салысып
жатқандарыңызға үлкен рақмет!!! Сіздер барда біз
жетістікке жетеміз!
Ақтілек Құралбайқызы,
«Бірлік тəттілері» жобасының лидері

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ
ҮСТЕЛ ОЙЫНДАРЫ»
ЖОБАСЫ

«Zhas Project» жастар корпусын дамыту жобасына айтар
алғысымыз шексіз. Команда құрып осы жобаға қатысып
«Интеллектуалды үстел ойындары» жобасын ұтып алдық. Менің
үлкен арманым бар еді жеке спорт мектебін ашу, осы арманым
орындалды. Арманымның орындалуына үлес қосып, көмек
көрсеткен Талғар ауданының жастар ресурстық орталығының
жетекшісі Қалымбетова Замира Нұрланқызына алғысымды білдіргім келеді. «Интеллектуалды үстел ойындары» адамның ақылойын, логикалық ойлауын, төзімділік пен есте сақтау қабілетін
жақсартады. «Интеллектуалды үстел ойындарына» дойбы, шахмат,
қазақтың ұлттық ойыны тоғызқұмалақ жатады. Біз мүмкіндігі
шектеулі жандарға осы ойындарды үйретеміз. Талғар ауданынан
мықты спортшылардың шыққанын қалаймыз, ауданымызды
биіктен көрсететін спортшылар көп болады деген ойдамыз. Елбасы
Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев: жарқын болашақ жастардың
қолында дегендей, кемел келешек армандай білетін біз сияқты
жастардың қолында....
Аукен Айдос,
«Интеллектуалды үстел ойындары»
жобасының көшбасшысы

«ДАЙАНА
ТӘТТІЛЕРІ»

АРМАНДАР ОРЫНДАЛАДЫ

Күні кеше өз тігін шеберханамды ашып шағын
кəсіп бастасам, сапалы тігін машинасын алсам деген
арман мені күні-түні мазалайтын. Ал бүгін осы
асқақ арманымды мақсатқа айналдырып, оны жүзеге
асыруға
«Zhas Project» жастар корпусын дамыту

жобасы армандар есігін алдымнан айқара ашық етті.
«Zhas Project» жобасы бойынша мен жəне мен сияқты
арманшыл жастар мемлекеттік грант иегері атанды.
Конкурсқа қатысып, үш кезеңнен де сүрінбей өтіп, жоба
жеңімпазы атандым. Қаржылай көмекпен қатар «Zhas
Project» жастар корпусын дамыту жобасы онлайн курс
өткізіп, алдағы уақытта кəсібіміздің дамуы, команда
құру, қаржыны дұрыс басқару сынды пайдалы əрі тың
ақпараттар ұсынды. Əр командаға тəлімгер тағайындап,
ісімізді дөңгелетуге барынша қолдау көрсетуде. Біз
командамызбен zhastar_textile_talgar шағын шеберханасын ашып, алғашқы жұмысымызға кірісіп те кеттік.
Осындай мүмкіндікке ие болуға септігін тигізген Талғар
ауданы Жастар бөліміне алғысымыз шексіз. Мемлекет
берген мүмкіндікті максималды түрде пайдаланып,
кəсібімізді жүргізуге барымызды салудамыз. Мақсатымыз
айқын, қадамымыз нық. Тек алға қарай ұмтыламыз.
Айжан Жолмағанбетова
«Zhastar текстиль» жобасы
командасының мүшесі

Кез келген бизнесті бастау үшін ең алдымен:
– Мақсат
– Жоспар
– Талап, – керек! Сонымен қатар қаржылай көмек керек.
Жастарға арналған «Zhas Project» жобасы бізге өз арманымызды,
мақсатымызды жүзеге асыруға үлкен көмек болмақ. Дəл осы жоба да
біз 1000000 тг ұтып алдық. Біздің мақсатымыз: көпбалалы аналарға,
1-2-ші топ мүгедектерге, тұрмыстық жағдайы нашар отбасыларға
ұн өнімінен жасалған нан, тəтті тоқаш, т.б тағамдарды 5 ай бойы
аптасына 4 рет 85 отбасыға тарату. Біз команда мүшелері жобаны
іске асыруда Талғар ауданының жастар ресурстық орталығының
жетекшісі Қалымбетова Замира Нұрланқызымен етене бірлікте
жұмыс жасаймыз.Алдағы уақытта тобымыз жобаны соңына дейін
үлкен абыроймен алып шығатынына кəміл сенімдімін! Бір жобамен
ғана тоқтап қалмай болашақта үлкен кəсіп ашамыз деген үміттемін!
Айман Аскербек,
«Дайана тəттілері» жобасының мүшесі

Жұма, 04 қыркүйек, 2020 жыл
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ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ЖОЛ ЖОҚ

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КҮРЕСТІ КҮШЕЙТУ –
МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ САЯСАТЫНЫҢ БАСТЫ БАҒЫТТАРЫНЫҢ БІРІ
Президент былтыр 20 мамырда сыбайлас
жемқорлыққа қарсы реформалардың алғашқы пакетін жариялады.
Онда қол астындағылардың сыбайлас
жемқорлығы
үшін
басшыларды
лауазымынан
босату
мен
тəртіптік
жауапкершілікке тарту институттарын
енгізу,
нормативтік-құқықтық
актілер
жобаларының сыбайлас жемқорлыққа
қарсы сараптамасын қалпына келтіру,
азаматтарды жемқорлық фактілері туралы
хабарлағаны
үшін
ынталандырудың
сараланған жүйесіне көшу тапсырылды.
Жаңа бастамалардың барлығы нақты
заңдарда көрініс тапты жəне өздерін тиімді
алдын-алу құралдары ретінде көрсетті.
Антикордың басқа бастамалары да
тұжырымдамалық қолдауға ие болды.
Бұл – квазимемлекеттік жəне жеке
секторларда комплаенс-қызметтер құру;
ұлттық компаниялардың сатып алу жəне
жобалық
қаржыландыруға
жауапты
қызметкерлері
есебінен
сыбайлас
жемқорлық
субъектілерін
кеңейту;
мемлекеттік қызметшілерге сыйлық беруге
жəне сыйлықтар алуға толық тыйым салу;
күштік құрылымдар қызметкерлерінің
қылмыстық арандатушылық əрекеттері
үшін
қылмыстық
жауапкершілікті
белгілеу;
квазимемлекеттік
сектор
басшыларын
сыбайлас
жемқорлыққа
қарсы іс-қимыл шараларын қолданбағаны
үшін əкімшілік жауапкершілікке тарту.
Бұл жаңашылдықтардың қазір Сенатта
қаралуы – бастамалардың жақын арада іске
асырылатындығын көрсетсе керек.
Қоғам мемлекеттік аппарат осымен
ғана шектеледі деп ойлауы мүмкін. Алайда
«Халық үніне құлақ асатын мемлекет»
тұжырымдамасын дəйекті іске асыру
сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмысты

жандандырды. Коронавирус пандемиясы
іс жүзінде мемлекеттік басқарудың əртүрлі
салаларындағы, атап айтқанда денсаулық
сақтау саласынан бастап цифрландыруға
дейін созылмалы сыбайлас жемқорлық
«індеттерінің» бетін ашты. Сондықтан
Мемлекет басшысы биыл 19 тамызда
Қазақстанның сыбайлас жемқорлыққа
қарсы саясатын одан əрі жаңғырту жөнінде
арнайы кеңес өткізді, оның негізгі тезистері
кешегі Жолдаудың жеке блогына кірді.
Президенттің сыбайлас жемқорлыққа
қарсы реформаларының үшінші пакетінің
аса маңызды бастамаларына қысқаша
тоқталып өтейін.
Біріншіден – сыбайлас жемқорлық үшін
жауапкершілікті күшейту. Ең алдымен,
бұл – құқық қорғау органдарының
қызметкерлері мен судьяларға қатысты.
Менің ойымша, олар заңдылық пен
құқықтық
тəртіпті
сақтай
отырып,
сыбайлас жемқорлық қылмыстары үшін
қатаң жауапкершілікке тартылуы тиіс. Пара
берушілер мен делдалдар үшін парақорлық
жазасын қатаңдату мəселесі пысықталатын
болады. Сотталған жемқорларға қатысты
мерзімінен бұрын шартты түрде босатудың
күшін жою ең қуатты профилактикалық
əсерге ие болады. Осы тəжірибенің жалғасы
ретінде біз аса ауыр сыбайлас жемқорлық
қылмыстары үшін бірнеше еселенген
айыппұл қолдануды жəне жемқорларға
колония-қоныстарда
тағайындалған
жазаны қайта қарауды жоюды жақтаймыз.
Екіншіден – 2021 жылдан бастап
мемлекеттік қызметкерлер, депутаттар мен
судьялар үшін шетелде банк шоттарын
иеленуге тыйым салуды енгізу. Бұл бастама
ел мүддесі үшін қызмет ету идеологиясы
тұрғысынан
ғана
емес,
жемқорлық
капиталын шетелге шығару мүмкіндіктерін

жою мақсатында да маңызды.
Үшіншіден – менің ойымша, «Қоғамдық
бақылау туралы» Заңның қабылдануы
азаматтар мен үкіметтік емес ұйымдарды
сыбайлас жемқорлық пен бюрократияға
қарсы жүйелі түрде əрекет етуге барынша
кең ауқымда тартуға нақты серпін береді.
Онда сан қырлы мəселелер бойынша қоғам
өкілдерінің
мемлекеттік
органдармен
өзара əрекеттесудің нақты тетіктері көрініс
табатын болады. Антикор əзірлеген Ашық
бюджеттердің
интерактивті
картасы
мемлекеттік органдардың ашықтығын
қамтамасыз етудің негізгі құралы болу
арқылы алға қадам баспақ. Бұдан басқа,
мемлекеттік органдардың жанында ғана
емес, ұлттық компанияларда да жұмыс
істейтін қоғамдық кеңестердің рөлі
едəуір күшейетін болады. Үздік шетелдік
тəжірибелер негізінде сыбайлас жемқорлық
фактілері туралы ақпарат берушілерді
қорғаудың кешенді жүйесін əзірлеу
азаматтық
қоғамды
жандандырудың
маңызды құралы болмақ.
Президенттің 2021 жылдың соңына
дейін мемлекеттік қызметшілер мен
квазимемлекеттік сектор қызметкерлерінің
санын 25%- ға қысқартуды жеделдету
шешімінің стратегиялық маңыздылығын
ерекше атап өткен жөн. Осылайша,
лауазымдық жалақыларын екі есе ұлғайта
отырып, еңбекақы төлеудің факторлықбаллдық жүйесіне толыққанды көшу
мемлекеттік қызметтегі сыбайлас жемқорлықтың алдын-алу бағытындағы тағы
бір даусыз артықшылық болады.
Қазіргі таңда Үкіметпен бірлесіп,
ЭЫДҰ, ГРЕКО, БҰҰ ұсынымдарынан
туындайтын сыбайлас жемқорлыққа қарсы
бастамалар пысықталды. Олардың негізгісі
– шенеуніктердің заңсыз байығаны үшін

азаматтық-құқықтық
жауапкершілікті
енгізу. 2021 жылдан бастап жалпыға
бірдей
декларациялаудың
бірінші
кезеңін іске қосуды ескере отырып, біз
келесі тетікті ұсынамыз. Бастапқы кіріс
декларациясында мемлекеттік қызметші
өзінің барлық активтерін тіркейді. Егер
кезекті декларацияны тапсыру кезінде оның
негіздей алмайтын табысының едəуір өсуі
анықталса, оған мемлекеттік қызметтен
босату жəне негізсіз асып кеткен соманы
тəркілеу шарасы қолданылады.
Дамыған елдерде қолданылатын кəсіби
сатылмаушылыққа тексеру институтын
енгізу біршама алдын алу əсерін беретін
болады.
Сондай-ақ, күн тəртібінде мемлекеттік
қызметкер емес, бірақ жариялық міндеттерді орындайтын тұлғаларға сыбайлас
жемқорлыққа қарсы заңнаманы қолдану
мəселесі де бар. Яғни, біз пара алғаны
үшін коммерциялық банктердің топменеджерлерін,
табиғи
монополиялар
субъектілерінің басшыларын, жеке сот
орындаушыларын жəне жария қызметкерлердің басқа санаттарын мемлекеттік
қызметшілер сынды қылмыстық жауапкершілікке
тартуды
ұсынамыз.
Бұл
тəжірибе бүкіл əлемде кең таралған.
Бүгінгі таңда қоғамның сыбайлас
жемқорлықты
барынша
азайтуға
деген талпынысы бұрынғыдан да зор.
Сондықтан жемқорлыққа қарсы кешенді
реформалардың өзектілігін асыра бағалау
мүмкін емес. Елбасы мен Мемлекет
басшысының толық қолдауына ие бола
отырып, біз алдымызға Қазақстанда
сыбайлас жемқорлыққа қарсы ең пəрменді
құралдарды енгізу мақсатын қоямыз. Бұл
– экономикалық өсу мен азаматтардың əлауқатын арттырудың негізгі шарты.

УСИЛЕНИЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ ПОЛИТИКИ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА
Первый
пакет
антикоррупционных
реформ Президент озвучил 20 мая прошлого
года, поручив ввести институты отставки
и
дисциплинарной
ответственности
руководителей за коррупцию подчиненных,
восстановить
антикоррупционную
экспертизу проектов НПА, перейти к
дифференцированной системе поощрения
граждан за сообщения о коррупции.
Все эти новеллы получили отражение в
конкретных законах и уже зарекомендовали
себя в качестве эффективных превентивных
инструментов.
Концептуальную поддержку получили и
другие инициативы Антикора. Это создание
комплаенс-служб в квазигосударственном
и частном секторах; расширение субъектов
коррупции за счет работников нацкомпаний,
ответственных за закупки и проектное
финансирование; полный запрет для
госслужащих на дарение и получение
подарков;
установление
уголовной
ответственности
сотрудников
силовых
структур за провокацию преступлений;
введение административной ответственности
руководителей
квазигосударственного
сектора
за
непринятие
мер
по
противодействию коррупции.
Эти новшества в настоящее время
рассматриваются в Сенате, что свидетельствует о скором воплощении в жизнь
второго пакета антикоррупционных реформ.
Многие могли подумать, что госаппарат
этим ограничится.
Однако последовательная реализация
концепции
«слышащего
государства»
активизировала
антикоррупционную
повестку.
Пандемия
коронавируса
фактически
обнажила
хронические
коррупционные «болезни» в самых разных
сферах государственного управления:

от здравоохранения до цифровизации.
Именно поэтому Глава государства 19
августа текущего года провел специальное
совещание по дальнейшей модернизации
антикоррупционной политики Казахстана,
ключевые тезисы которого отдельным блоком
вошли во вчерашнее Послание. Вкратце
расскажу о наиболее важных инициативах
третьего пакета антикоррупционных реформ
Президента.
Первое – это усиление ответственности
за коррупцию. Прежде всего, это коснется
сотрудников правоохранительных органов
и судей. Думаю, ни у кого не вызывает
сомнений, что, находясь на страже законности
и правопорядка, они должны нести более
жесткую ответственность за коррупционные
преступления. Будет проработан вопрос и
ужесточения наказания для взяткодателей и
посредников во взяточничестве. Сильнейший
профилактический эффект будет иметь
отмена УДО в отношении осужденных
коррупционеров.
В продолжение этой логики мы выступаем
за исключение применения кратных
штрафов за особо тяжкие коррупционные
преступления и пересмотр назначения
наказания для коррупционеров в колонияхпоселениях.
Второе – это введение с 2021 года запрета
для госслужащих, депутатов и судей на
владение банковскими счетами за рубежом.
Данная инициатива важна не только с точки
зрения идеологии служения в интересах
страны, но и в целях нивелирования
возможностей для вывода коррупционного
капитала.
Третье
–
принятие
закона
об
общественном контроле, что, на мой
взгляд, станет реальным катализатором
более масштабного вовлечения граждан

и неправительственных организаций в
системное противодействие коррупции
и бюрократии. В нем будут отражены
конкретные механизмы взаимодействия
общественников с госорганами по самому
широкому спектру вопросов. Большим
шагом
вперед
станет
обеспечение
абсолютной
прозрачности
госорганов,
основным инструментом которой является
Интерактивная карта открытых бюджетов,
разработанная Антикором. Кроме того, будет
значительно усилена роль общественных
советов, которые будут действовать не
только при госорганах, но и в национальных
компаниях. Не менее важным инструментом
активизации гражданского общества станет
разработка комплексной системы защиты
осведомителей о фактах коррупции на
основе лучших зарубежных практик.
Особо следует отметить стратегическую
важность решения Президента ускорить
сокращение количества госслужащих и
работников квазигоссектора на 25% до конца
2021 года. Таким образом полноценный
переход на факторно-балльную систему
оплаты труда с двукратным увеличением
должностных окладов станет еще одним
неоспоримым
плюсом
в
контексте
эффективного предупреждения коррупции
на госслужбе.
В
настоящее
время
совместно
с
Правительством
проработаны
антикоррупционные
инициативы,
вытекающие из рекомендаций ОЭСР,
ГРЕКО, ООН. Ключевая из них – введение
гражданско-правовой ответственности за
незаконное обогащение чиновников. С
учетом запуска в 2021 году первого этапа
всеобщего декларирования мы предлагаем
следующий механизм. В первоначальной,
так называемой входной декларации,

госслужащий зафиксирует все свои активы.
Если при подаче очередной декларации
будет выявлен значительный прирост
доходов, который он не сможет обосновать,
его ждет увольнение с госслужбы и
конфискация
суммы
необоснованного
превышения.
Серьезный превентивный эффект будет
иметь введение института проверки на
профессиональную неподкупность, успешно
применяемого в развитых странах.
Также
на
повестке
дня
вопрос
распространения действия антикоррупционного законодательства на лиц, не являющихся
госслужащими, но выполняющих публичные
функции. То есть мы предлагаем, чтобы за
получение взяток и откатов топ-менеджеры
коммерческих
банков,
руководители
субъектов
естественных
монополий,
частные судебные исполнители и ряд других
категорий публичных служащих несли
такую же уголовную ответственность, как
госслужащие. Эта практика распространена
во всем мире.
Сегодня запрос общества на ощутимую
минимизацию коррупции велик как никогда.
Поэтому
актуальность
комплексных
антикоррупционных реформ переоценить
просто
невозможно.
Имея
полную
поддержку Елбасы и Главы государства,
мы ставим перед собой амбициозную
цель – имплементировать в Казахстане
самые действенные антикоррупционные
инструменты,
что
является
базовым
условием экономического роста и повышения
благосостояния граждан.
Алик ШПЕКБАЕВ,
председатель Агентства Республики
Казахстан по противодействию
коррупции
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Ойға алайық, ойланайық

Жұма, 04 қыркүйек, 2020 жыл

КӨРПЕГЕ ҚАРАЙ КӨСІЛГЕН ЖӨН
Ендігі

өмірдің пандемияға дейін және пандемиядан кейін деп
бөліне бастағанын байқау қиын емес. Адамдар арасындағы
қарым-қатынастар да айтарлықтай өзгерістер орын алуда... Бұрынғыдай
қажет болсын-болмасын бейберекет сабылып жүретін жұрттың аяғы
тыйылып, ойын-сауық орталықтарында иін тіресе сабылып жүрген елдің
қарасы бұл күнде көрінбейді. Тіпті, бұрын әр нәрсеге аса мән бере бермейтін
халық көшеде бір-біріне үрке қарап, қоғамдық орындарға кірерде, көліктерге
мінерде дереу бетпердесін тағып тап-тұйнақтай жинақтала қалатын, кез
келген жерде антисептик қолданып, тазалық сақтап, айналасындағыларға
тазалық талаптары туралы ескерту жасай бастайтын әдеттер пайда болды.

Жанбота СҰЛТАНМҰРАТҚЫЗЫ,
тілші
Күнделікті тірлікте «аттыға еріп жаяудың
таңы айырылып», бір-бірінен асып түсу үшін
даңғазалықтың буына ұрынғандар қазір ес
жия бастады. Атақ үшін алыс-жақын жүз
таныстарды жүздеп, мыңдап жиып алып,
зəулім сарайларда той жасап, тіпті өзгелерден
артық екенін көрсету үшін қалтасы тесік,
шамасы жоқ болса да несиеге қымбат
киім киіп, көлік мініп, ішкен-жегенімен
мақтанатындардың қарасы шектен шыққаны
өтірік емес. Дүниені дүр сілкіндірген тəжді
тажал осының бəрінің бекер екенін ұқтырып,
материалдық байлықтан гөрі, моральдық
құндылықтардың қай кезде де маңызды
болатынын көзге шұқып көрсетті. Əркім
осыған дейін не істеп, не қойғанына есеп
жасап, алда қандай өзгерістер жасау керек,
қандай жағдайда неге дайын болу керек
деген сұрақтардың жауабын іздеуге көшті.
Əншейінде жай сөзге айналып, тілек айтқанда
ғана қолдана бастаған бірінші байлықтың
басқа емес, денсаулық екенін анық ұқты.
Адамға ең қымбаты атақ пен байлық емес, ет
жақын туысы, бірге туған бауыры, алысыпберіспесе де қуана көрісіп, қуанышын
бөлісетін, қайғысына ортақтасатын ағайыны
екенін шын сезінді. Себебі бай-бағлан, кедейкепшік, хан мен қара деп таңдап жатпай, елді
баудай түсіріп, қынадай қырып жіберген
«COVID-19» талай адамды қимасынан
айырып, жанын шүберекке түйіп, тығырыққа
тіреді. Кеше аяғы жерге тимей, мұрны көкке
шүйіріліп ешкімді көзге ілмей, жалғанды
жалпағынан басып, өздерін жердегі жарты
Құдай санап жүргендер басқаны емес, бір
жұтым ауа мен бір қасық судың қадіріне қалай
жеткенін, жан қысылғанда өткен өмірінің
көз алдынан қалай көлбеңдеп өткенін айта
бастады... Иə, пандемия талайдың көзін ашып,
көкірегін оятып, күллі жұртқа сабақ болды.
Бұған дейін жүздеген адамға арналған хан
сарайындай тойханаларды мұртынан тізіп
салып тастаған той бизнесмендері мен тойды
табыс көзіне айналдырған өнер иелерін де
шатқаяқтатып жіберді. Бұрын үйдің қасына
үлкендеу шатыр тігіп қана ағайын-туыстың
батасын алып, барымен базарлап ырымын
жасап жүрген елдің тоғышарланып кеткені
сонша, тойханаларды ішкі-сыртқы əрленуіне
қарап таңдап, банктерге белшесінен қарызға
батса да жаппай жарыса жалдап, бəсекелесе
той жасап, соңында бір-бірінен қаншалықты
артық-кем түскенін сөз қылатын төмен
деңгейге жеткенін көзбен көрген бір кезеңді
өткіздік. Өкінішті болғанымен, əйтеуір
дарақылықты ит жеп, даңғазалық уақыттың
келмеске кетіп, кештеу болса да санаға сəуле
түскені қай жағынан алғанда да дұрыс болды
демеске лаж жоқ. Көпке топырақ шашты деп
сөкпеңіздер, тоғышарлықтың буына ұрынбай,
одан аман қалғандарды басында дымы,
қолында түгі жоқ деп сөккендердің қатары аз
болмағанын адамнан жасырғанмен, Алладан
жасыра алмаймыз. Тіпті, «той болмасын
деп едіңдер, қырылып қалдыңдар ғой» деп
табалағандардың да болғанын көрген, иə,
естіген боларсыз. Рас, не десе де əркімдікі
өзіне жөн, əркімге бір-бірден берілген ауыз
бен тіл барда ешкімнің аузына ешкімнің
қақпақ бола алмайтыны анық. Десе де, уақыт
өз еншісіндегі дүниелерді қашан, қалай
реттеуді адамның ырқына салмайтынына тағы
бір мəрте көз жетті.
Қазіргі кезде карантин талаптарының

кезең-кезеңімен
жеңілдетілуіне
қарамастан,
тойханалардың
жақын
арада
ашылмайтыны, олардың жұмысының жуықта
жанданбайтыны туралы Үкіметтен арнайы
пəрмен де берілді. Ол дұрыс та. Ауру азайды
дегенмен, одан келер қауіп-қатер сейілген
жоқ. Адамдардың шамадан тыс жиылуына екенін жəне дүние көшінен кенде қалып,
рұқсат берілген жағдайда «таз кейпімізге» кенжелеп кеткенімізді түсіндік. Осыған
қайта түсетініміз де түсінікті. Мұны халық байланысты ендігі жерде қандай ғылымды
бірден болмаса да, біртіндеп түсініп келеді. дамытып, нені үйренуіміз керек деген
Бір қуаныш, бір қайғыға ортақтасар ет тұрғыдағы сан сауалдың туындағаны анық.
жақындар ғана жиналып, дабыраға толы Елдегі эпидемиологиялық ахуал сын көтермей
жиындардың бас-аяғы жинақталып, адамның тұрған шақта экономистердің алдағы дағдарыс
саны шектеліп, ел ертеңін ойлап, жөнге келіп туралы, медицина саласының ғалымдары мен
қалды. Сол себепті қазіргі кезде алыстан көз дəрігерлердің коронавирусқа қатысты екінші
тартып «мен мұндалап» тұратын сəулетті толқынның болу-болмауы жайлы болжамдары
ғимараттар – тойханалар қаңырап бос тұр. да көңіл көншітерлік емес екенін көріп-біліп
Олардың ендігі жайы қалай шешілетіні бізге отырсыз. Бұл жағдай еліміздің қай саласына
беймəлім, ол иелерінің еншісінде. Дегенмен, болса да оңай тимеді, білім саласына да үлкен
мұңсыз, қамсыз кезде жаңбырдан кейінгі соққы болды... Олардың ішінде үрей туғызып,
саңырауқұлақтай қаптаған тойханалардың көңілге қаяу салатындары мен дақпыртқа толы
ендігі «тағдыры» туралы қоғам пікірі екіге өсек-аяңның да аз емес екеніне қарамастан,
жарылғанын көріп жүрміз. Біреулер ойын- «Жарақты кезде жау келмегенімен», «Жау
сауық, сауда орталықтарына айналдыру жоқ деме, жар астында» екеніне, қамсыз
керек десе, енді біреулер ондайлар онсыз да отыруға болмайтынына көзіміз əбден жетті.
аз емес, оларды мəдени, ғылыми бағыттарды Сондықтан алда болуы мүмкін жағдайларға
дамытатын, жастармен жұмыс жасайтын қалай төтеп береміз, пандемияның бірінші
орталықтарға,
ғылым-білім
ордаларына кезеңін «Құдай, Құдай деп жүріп» əупірімдеп
айналдырған жөн деп жатыр. Біз өз əрең өткіздік, екінші толқын келер болса
тарапымыздан көңілге қонатыны екіншісі
не істеуіміз керек, дайындықты қандай
нұсқа екенін айтқымыз келеді
мақсатта, қалай жасауымыз керек
жəне соны қолдаймыз. Өйткені
деген сияқты мəселелер алға
«көгалды қуып көлайттап,
шықты.
қызықпен жүріп жазды
Дұрыс,
өркениеттен
Жағаны
алатын» уақыт келмеске
қалмауымыз
керек,
кетті.
«Ана
тілі»
ол үшін білім мен
жайлауға жіберіп
газетіне сұхбат берген
ғылым керек. Ұрпақ
қойып, арқаны кеңге
Президент
Қасым– саналы, тəрбиелі,
Жомарт Тоқаев та
білімді болуы керек.
салып отыратын уақыт
технологияның қаОған барлығымыз ат
жоқ. Нақты шараларды
рыштап дамып жатсалысуымыз қажет
қан уақытында тойжəне
міндеттіміз.
қолға алып, мықты
тойлап, жыр жырлап
Талас жоқ. Бірақ осы
шешімдер шығаратын көптеген «керектерді»
отыратын уақыт емес
екенін ерекше атап
көп
айтқанымызбен,
уақыттамыз.
өткені белгілі. «Қазір
ешқайсысының мəселесі
«Тойың тойға ұлассын»
толық шешіліп жатқан жоқ.
деп əндетіп, той тойлап
Осылай бола тұра, білім
жүретін уақыт емес. Бүгінгідей
саласының
алға
жылжып,
технологияның заманында той-томабалалардың толыққанды білім алуына
лақтың əңгімесін айтып, бір-бірін асыра кедергі өте көп еккенін айтпасқа болмайды.
мақтап, ас ішіп, аяқ босатқанға риза кейіпте Өйткені «ауруын жасырған өледі». Бұл
жүру əдетінен арылу керек. Мемлекеттің салада атқарылып жатқан жақсы істер мен
өзі өлермендікпен өмір сүретін кезге келдік. жаңалықтарды жоққа шығармаймыз. Бірақ
Сондықтан еңбек ету – өмір салтына айналып, сабақ басталды, ал үш тілде оқытылғалы
басты міндет саналуға тиіс. Той қуалайтын отырған
жаратылыстану
пəндерінің
емес, ой қуалайтын кезеңмен бетпе-бет келдік. оқулықтары барлық оқушыға жетпейді.
Бұл дəуір – ақыл-ойдың, ғылым мен білімнің, Неге? Мəселен, басқа жақта жағдай қандай
еңбектің дəуірі», – деп кесіп айтты. Ендеше білмеймін, біздің мектепте əр 9-сыныпқа
«Етігің тар болса дүниенің кеңдігінен не биологиядан бар-жоғы 5 оқулық берілген.
пайда» дегендей, жан қысылып, азамзат біткен Қалған балаларға оқулықтың электронды
жанталасып жан сақтаудың қамын жасап, нұсқасының сілтемесін жібереміз депті. Енді
озық технологияларды жасап жатқанда «алма қараңыз, не оқулығы жоқ, компьютердің
піс, аузыма түс» деп отыратын уақытымыздың жырын айтпай-ақ қояйық, не смартфоны
жоқтығы аян. Сондықтан ұрпақ болашағы жоқ, ол болса аулында интернеті немесе
үшін мемлекеттің дауы барысында бірлесе тарифке қосылатын тиыны жоқ баланың
еңбек етіп, ғылым мен білімді дамытып, құқын
кім
қорғайды?
Пандемияның
өзгелерге үлгі болмасақ та өзімізді аяққа кесірінен карантиннен карантинге кетіп,
тұрғыза алатын, басқалармен тең дəрежеде салдарынан жұмыс тоқтап, ата-анасының
санаса алатын деңгейге жетуіміз керек. Ол айлықсыз қалып, ақша таба алмағаны үшін,
үшін, əрине, ең алдымен даңғазалықтан Үкіметтің осы күнге дейін білім саласындағы
арылып, дарақылықты қойып, өркениет қордаланған, əрі кезек күттіруге болмайтын
жолында ғылым мен білімге ден қоюымыз аса маңызды мəселелерді шешпегені, барлық
шарт екені айтпаса да түсінікті. Бұл – уақыт аумақты интернетпен қамти алмағаны үшін,
талабы.
білім министрлігінің оқулықты жеткілікті
Ауру дендеген шақта жиған дүние, киген бермегені үшін, жалпы қашықтан оқудың
киім мен сауық-сайранның емес, ғылым мен миға қонбайтын талаптары мен қаптаған
білімнің, озық технологияның аса маңызды сұрақтары үшін оқушы мен мұғалім, ата-

ана неге қиындық көріп, жауапты болуы
керек деген үлкен сұрақтың жауабын кімнен,
қайдан, қашан алуға болады? Ата-аналар
кімге жүгініп, кімнен көмек сұрауы керек? Бұл
мəселелерді еріктілер мен қолынан келгенше
елге көмек қылып жүрген жанашыр азаматтар
түбегейлі шеше алмасы анық. Бұл мəселе,
əсіресе көпбалалы отбасылар мен əлеуметтік
жағдайы төмен отбасыларға өте ауыр соғып
отыр.
Жалпы, қашықтан оқудың тəжірибесінен
азды-көпті өткенімізбен жаңа оқу жылында
барлық мептеп қашықтан оқытуға барлық
жағынан дайын болды деуге болмайды.
Қашықтан оқытуды əр түрлі платформада
сынап көрген сала мамандары да, оқушы
да талай қиындыққа тап болды жəне ол əлі
толық шешімін таппады. Тіпті, оқуға қажетті
техникалық жабдықтардың тапшылығы мен
жетіспеушілігін былай қойғанда, қарапайым
оқулықтың өзі барлық оқушыға түгел
жетпейді. Ал осындай жағдайда қашықтан
оқытудың қандай платформасы жасалса да
ол тиімді, əрі барлығына бірдей қолжетімді
болмайтыны түсінікті. Сондықтан қашықтан
оқуда дəл қазір Whatsapр желісінің тиімділігін
ешқандай платформа алмастыра алмайды.
Оған бəріміздің көзіміз жетті. «Көрпеге қарап
көсілгеніміз» əлдеқайда абзал болып отырған
жай бар екенін жоққа шығара алмаймыз.
Аз айлыққа күндері қарап, бір аш, бір
тоқ жүрген мұғалімдердің де шекесі қызып
тұрған жоқ. Білім саласына қатысты əр түрлі
платформаларда бірнеше сайтты қолдану
арқылы сабақ өтуге міндеттелгенімен, оның
да қолында талапқа сай не компьютері, не
ноутбугы, не нетбугы, тіпті планшеті жоқ.
Тəжірибе ретінде ZOOМ-нан қайыр болмаған
соң, PADLET платформасында сабақ өтіп
көрді. Алайда тəжірибе көңілден шықпады,
себебі тағы да сол ZOOM-ның кебін киіп,
оқушылар мен мұғалім бір-бірін не толық
көре, не дұрыс ести алмай əбден əуре сарсаңға
түсті. Ең болмаса мұғалімнің мəселесін
толық шеше алмай отырып, оқушыға
қатысты мəселеде ата-анаға қандай талап қою
керек?! Абсурд жағдайлар өте көп... Шын
мəнінде, тек сөзбен жұмыс істеуге ет үйреніп
кеткеніміз сонша, іске келгенде үнемі өтірік
айтып, құрғақ уəде беріп, мимырт митыңнан
аспайтынымыз өкінішті.
Құрғақ уəдеден қуырдақ қуырып, сұлу
сөзден сарай салып отырғанда елдің зарынан
құлақ тұнып барады. Енді «сырты бүтін, іші
түтін» балаларды өсірмекшіміз бе? Басқасы
басқа, ертең қолында оқулығы жоқ баланың
қоғамның сауатты, саналы мүшесі болуын
талап етуге қақымыз да қалмайды ғой.
Өзгерістерді талап етіп отырған өтпелі жəне
қиын кезеңде өмір сүріп жатырмыз. Оны
барлығы түсініп отыр. Алайда сол өзгеріс
бізді жақсы жаққа апаруы керек қой. Бірақ
оқулықсыз, қажетті оқу-құралдарымен толық
қамтамасыз етілмеген ұстаздар мен оқушылар
қайтпек керек? Бұл - білім министрлігі мен
білім саласына қатысты барлық мекемелер
дереу шешуі керек мəселелер. Өйтпеген
жағдайда елге «бізде бəрі керемет» деп
өтірік айтып, шын мəнінде дымсыз əлі қанша
отыратынымызды Құдай білсін. «Құрғақ
қасық ауыз жыртатынын» ұмытатын болған
жоқ едік қой...

Ресми бөлім
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БАҒАЛАУ – ТИІМДІЛІКТІҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШІ
Мемлекеттік қызмет – бұқара мен билік арасындағы алтын
көпір жəне қоғам тарапынан артылатын сенім. Ел болып
еншімізді алған мезеттен бері мінсіз мемлекеттік басқару
құрылымын жəне кемшіліксіз қызмет көрсету үрдісін дамыту
мақсатында біршама маңызды жобаларға жан бітіп, түрлі
реформалар да қабылдануда. Бұның барлығы мемлекеттік
қызметке деген сенімді арттырып, ашықтықты қамтамасыз
етудің бір көрінісі.
Бүгінгі күні Республикамыздың мемлекеттік əкімшілік
қызметшілерін
бағалау
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл агенттігі төрағасының «Мемлекеттік əкімшілік
қызметшілердің қызметін бағалаудың кейбір мəселелері
туралы» əдістемесіне сəйкес жүргізіледі. Мемлекеттік
қызметшілерді бағалаудың басты мақсаты олардың
жұмысының сапасы мен тиімділігін айқындау.
Алматы облысында 253 ауылдық округ бар, ауыл əкімдегі
Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару
жəне өзін-өзі басқару туралы заңына сəйкес сайланады.
Олардың тек сайлау арқылы тағайындалғаны болмаса,
ауылдық округ əкімдері де мемлекеттік қызметші қатарына
жатады. Ауылдық округ əкімдеріне де мемлекеттік қызмет
саласындағы заңнамалары қолданылады.
Мемлекеттік əкімшілік қызметшілер жылына бір рет
бағаланады.
Əдістеме сəйкес, мемлекеттік қызметші жыл басында
өзінің жеке жұмыс жоспарын құрады. Жеке жұмыс жоспары
негізгі бес нысаналы мақсатты индикаторлардан тұруы қажет.
Нысаналы мақсатты индикаторлар – мемлекеттік органның
стратегиялық жоспарына, саяси мемлекеттік қызметшінің
мемарандумына «А» корпусы қызметшісінің келісіміне
немесе «Б» корпусы қызметшісінің қызметінің ерекшелігіне
сəйкес, яғни мемлекеттік қызметшілер қол жеткізген жағдайда
олардың қызметінің тиімділігін дəлелдейтін көрсеткіштер
болып табылады. Жоспарда айқындалатын мақсаттар нақты,
өлшемді, қолжетімді, уақытпен шектеулі болуы тиіс.

Мемлекеттік қызметші жеке жұмыс жоспардағы нысаналы
мақсатты индикаторларды айқындау кезінде, жыл бойында
оған қол жеткізген жағдайда қаншалықты қызметшінің
халықтың өмір сапасын жақсартуға, жалпы қарапайым
халыққа тигізер пайдасы бар-жоғы жайлы ойлану керек.
Мемлекеттік əкімшілік қызметшілер жыл соңында жиырма
бесінші желтоқсанға дейін бағаланады, бағалау өткізу үшін
мемлекеттік органда арнайы комиссия құрылады.
Жыл басында құрылған жеке жұмыс жоспарындағы
нысаналы мақсатты индикаторлардың бес бағытын толықтай
орындаған жағдайда қызметшіге «өте жақсы», төрт бағытын
орындаған жағдайда «тиімді», үш бағытын орындағанда
«қанағаттанарлық», ал одан төмен орындаған жағдайда
«қанағаттанарлықсыз» деген баға беріледі. Бағалау нəтижесі
бойынша мемлекеттік қызметшінің жеке жұмыс жоспарының
орындалуын тікелей басшысы мен жоғары тұрған басшысы
бағалап, бағалау нəтижелері бойынша бонустар төлеу,
көтермелеу,
ротациялау,
мемлекеттік
лауазымдардан
төмендету немесе босату үшін шешім қабылдайды.
2019 жылдың қорытындысы бойынша Алматы облысының
жергілікті атқарушы органдарының 3578 мемлекеттік
əкімшілік қызметшілері осы Қағиданың негізінде бағалаудан
өтті. Бағалаудың нəтижесіне сəйкес, 637 қызметші (17,8%)
өте жақсы, 2534 (70,8%) тиімді, 407 (11,4 %) қанағаттанарлық
баға алды. Соның ішінде, облысымыздың 253 ауылдық округ
əкімдерінің 230 бағалаулан өтті, олар: 20 (8,6%) өте жақсы,
187 (81,3%) тиімді, 23 (10%) қанағаттанарлық деген баға
алды.
Мемлекеттік қызметші болу – зор құрмет, сондықтан да,
кəсібилікпен бірге жоғары адамгершілік қасиеттерге ие болу
қажет. Себебі мемлекеттік қызметшінің беделі – мемлекет
беделінің бір бөлігі.
Д. Маманов,
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік
қызмет істері агенттігінің Алматы облысы бойынша
департаментінің бас маманы

СОТ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ТІЛ ТАЗАЛЫҒЫ
Мемлекеттік тіл – ұлттың өзгеден даралығын анықтайтын
айрықша белгісі. Қай ұлт болсын тілі арқылы ғана табиғи
қалпын, өзіндік дəстүрін көрсете алады. Тіл саясатының
мемлекеттік деңгейде шешілуі – бұл қазақ халқының рухани
болмысының негізін сақтап дамуы, ұлттық идеологиялық
саясаттың шешілуі деген сөз. Бұл мəселеге жергілікті сот
билігі де ерекше назар аударып отыр.
Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының,
ұйымдарының жəне жергілікті өзін - өзі басқару
органдарының жұмыс жəне іс қағаздарын жүргізу тілі
болып табылатын мемлекеттік тіл тазалығы сот жүйесінде
де жүйелі іске асуда. Өйткені сот жүйесіндегі мемлекеттік
тілге деген бетбұрыс жақсылық нышаны. Сотқа түскен
істерді қарау кезіндегі мемлекеттік тіл қағидатын қолдану,
мемлекеттік тілдегі сот актілерінің стандартын қалыптастыру
жəне судьяның сот шешімдерін сапалы түсіндіру мəселелері
бірінші кезектегі мəселе десек артық айтқандық емес.
Яғни, мемлекеттік тілге қатысты талап жыл сайын емес,
күн сайын қатайып келпді. Тек процестік құжаттарды
мемлекеттік тілде жүргізу жеткіліксіз. Енді сот процестерін
біртіндеп қазақ тіліне көшіруіміз қажет. Ол үшін не керек?

Екі нəрсе. Біріншіден, сөйлей білуіміз. Екіншіден, жаза
білуіміз керек. Сот жүйесіне қойылған ең бірінші міндет
— сотқа деген сенім. Ал сенім қай кезде болады? Егер
əр шешім мен үкім заңды жəне негізді болса. Онымен
танысқаннан кейін судьяның неге сондай шешімге келгенін
логикалық тұрғыдан əрбір адам жақсы түсінсе, бұл сотқа
деген оң көзқарасты қалыптастырар еді. Тараптар əр уəжіне
нақты жəне толық жауап алса, судья өз шешімін түсінікті
əрі қарапайым тілмен жеткізе білсе, сонда ғана азаматтар
сот шешімімен келісіп, жоғарыға шағым түспейтін болады.
Сондай-ақ, судьялардың бос уақытында қазақ тіліне көңіл бөліп,
шешендік өнерді меңгеруге атсалысуы да оң нəтижесін бермек.
Сот шешімдеріне қарап, жұрт соттың жұмысына баға
береді. Қате жазылған бір түйір шешім қасықтап жинаған
абыройымызды шелектеп төге салады. Сот төрағасы
мемлекеттік тілді жетік білмесе, ол да үлкен кедергі болмақ.
Қорыта айтқанда, өзге тілді жетік білсек те, өз тңлімізге
деген құрметіміздің көптігін іс барысында көрсете білейік.
А.Жайдар,
аудандық соттың жетекші маманы

ЖАҢА ОҚУ ЖЫЛЫ «ӘДІЛДІККЕ ҮНДЕГЕН ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ»
ТАҚЫРЫБЫНДА АДАЛДЫҚ САҒАТЫМЕН БАСТАЛДЫ
Бүгін Білім жəне ғылым министрлігінің қолдауымен
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің
бастамасымен Білім күніне орай еліміздің барлық оқу
орындарында бірыңғай онлайн жалпы республикалық
«Адалдық сағаты» өтуде.
Іс-шараның негізгі мақсаты – өскелең ұрпақтың бойына
сыбайлас жемқорлыққа қарсы мəдениетті қалыптастыру жəне
адалдық, əділдік, парасаттылық жəне сенім сынды маңызды
адамгершілік құндылықтарды сіңіру.
Онлайн-дəріс Тұран даласының ХІІ ғасырдағы ұлы
ойшылы Қожа Ахмет Ясауидың адалдық қағидаларын
түсіндіруге арналған.
Түркі əлемінің дамуындағы Ясауи рөлі сөзсіз, оның мұрасы
түркі мемлекеттері арасындағы достық қарым-қатынастардың
қалыптасуында үлкен рөл атқарды.
Ұлт көшбасшысы Н.Ə.Назарбаев «Қожа Ахмет Ясауи
Орталық Азиядағы оның ішінде Қазақстанда да, барлық түркі
халықтарының ұлттық рухани ілім жүйесін өрнектеп берді»
деп тап өткен.

Бейне-дəрістерде оқушылар мен студенттер «ақыл
кітабы» – «Диуани-Хикметте» жинақталған адалдық, əділдік,
парасаттылық, қарапайымдылық пен мейірімділік сияқты
адами құндылықтарға шақыратын ұлы ойшылдың сөздерімен
танысады.
Ақпарат жəне қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен
бейне-сабақ республикалық жəне өңірлік телеарналар
эфирінде көрсетіліп, сондай-ақ Агенттіктің Youtube-арнасында
жəне əлеуметтік желілерде орналастырылды.
Елімізде қалыптасқан эпидемиологиялық жағдайға
байланысты облыс бойынша 40 805 оқушыға 3211 кезекші
сынып құрылды. Штаттық режімде - 12 228 оқушы оқуды
бастайды.
Жалпы, облыс бойынша - 426 958 оқушы, оның ішінде,
бірінші сыныпқа – 45 965 оқушы барады.
Бейне-дəріске сілтеме:
https://www.youtube.com/watch?v=3p1TwYI9-fg&list=PLvN
9UMfEpeunSj5iXGTaI9CFjkGNXE2UN

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ С УРОКОВ ДОБРОПОРЯДОЧНОСТИ НА
ТЕМУ: «ХОДЖА АХМЕД ЯСАВИ: ПО ПУТИ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
Сегодня по инициативе Агентства по противодействию
коррупции при поддержке Министерства образования и
науки в честь Дня знаний во всех учебных заведениях
страны проходит единый онлайн общереспубликанский «Час
добропорядочности».
Основная цель мероприятия – формирование у
подрастающего поколения антикоррупционной культуры и
привитие важнейших нравственных ценностей: честность,
справедливость, порядочность и доверие.
Онлайн-лекция
посвящена
разъяснению
принципа
справедливости великого мыслителя Туранской степи XII века
Ходжа Ахмеда Ясави.
Роль Ясави в развитии тюркского мира неоспорима, в
последствии его наследие сыграло огромную роль в становлении
дружественных отношений между тюрскими государствами.
Лидер нации Н.А. Назарбаев отметил, что духовное
наследие Х.А. Ясави определило систему духовных знаний
всей Центральной Азии, в частности Казахстана и всех
тюркских государств.

В видео-лекциях учащиеся и студенты знакомятся с
изречениями великого мыслителя, собранными в «книге
мудрости» – Диуани-Хикмет, призывающими к таким
человеческим ценностям, как честность и справедливость,
добропорядочность и скромность, доброта и благоразумность.
Видео-урок при поддержке Министерства информации
и общественного развития транслируется в эфирах
республиканских
и региональных телеканалов, а также
размещен на Youtube-канале Агентства и в социальных сетях.
В связи со сложившимися эпидемиологическими
условиями по области созданы – 3211 дежурных классов для
40 805 учащихся. В штатном режиме начнут обучение – 12 228
учащихся.
В целом, по области - 426 958 учащихся, из них, в первый
класс пойдут – 45 965 учащихся.
Ссылка на видео-урок: https://www.youtube.com/watch?v=eWb35nQcrU&list=PLvN9UMfEpeulpwT1xaHAoDnVWA18i0qg&index=4

МӘМС МӘРТЕБЕСІН АЛУ ҮШІН ШОБ
ҚАРАМАҒЫНДАҒЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ
ТІЗІМІН ЖАҢАРТЫП ОТЫРУЫ ТИІС
Əлеуметтік медициналық сақтандыру қоры 2020 жылдың 1
қазанына дейін МƏМС жарна мен аударым төлеуден босатылған
шағын жəне орта бизнес субъектілеріне
қызметкерлер
сақтандырылған мəртебесін сақтап қалу үшін əр айдың 25-не дейін
жұмысшылар туралы мəліметті жаңарту қажеттігін еске салады.
Жұмыс берушілердің өз қызметкерлері үшін жауапкершілікті
сезінуі маңызды. Сондықтан кəсіпорындардағы қызметкерлер
сақтандырылып, МƏМС жүйесінде барлық қажетті медициналық
көмек алуы үшін тізімдерді үнемі жаңартып отыруды сұраймыз.
Біз кəсіпкерлермен, оның ішінде «Атамекен» ҰКП, Мемлекеттік
кіріс комитеті жəне олардың аймақтардағы ұйымдарында түсіндіру
жұмыстарын жүргізудеміз.
2020 жылғы 20 тамыздағы жағдай бойынша жарналар
мен аударымдарды төлеуден босатылған кəсіпорындардағы
жұмыскерлерінің тағы 61% бойынша ақпарат өзектендірілмеген
күйінде қалып отыр. Егер деректерді жұмыс беруші енгізбесе,
қыркүйекте ШОБ қызметкерлерінің бір бөлігі жүйеде
сақтандырылмаған болуы мүмкін деген қауіп бар. Алматы облысы
бойынша қызметкерлер мəртебесін өзектендірмеген шағын жəне
орта бизнес көлемі 30% аясында.
Естеріңізге сала кетейік, алгоритмге сəйкес жұмыс беруші
əр айдың 25-не дейін мына сілтемеге
https://msb.fms.kz/login
өтіп, БСН бойынша тізімнен өз ұйымын тауып, заңды тұлғаның
немесе ЖК ЭЦҚ көмегімен Қордың ақпараттық жүйесіне тіркеліп,
пайдаланушы келісіміне қол қою ерек. Бұдан əрі МƏМС төлеуден
босатылған қызметкерлердің ЖСН қосу (Excel-де бір файлмен
немесе əр қызметкерге жолма-жол). Кейіннен деректерді қайта
енгізудің қажеті жоқ, оларды жаңарту керек болады. Ақпарат ай
сайын мемлекеттік кірістер комитетіне беріледі.
Егер кəсіпорын қызметкері өзінің сақтандырылмағанын байқаса,
онда ол деректерді qoldau 24/7 мобильді қосымшасы арқылы дербес
жібере алады. Электрондық мекен-жайын, тегін, ЖСН, телефон
нөмірін көрсете отырып, ШОБ субъектісінің атауын, жұмыс
берушінің БСН / ЖСН көрсете отырып, өтінішті ресімдеу жəне
еңбек шартын немесе тағайындау туралы бұйрықты бекіту қажет.
Сəйкестікті растау кезінде қызметкерге бір айға уақытша мəртебе
беріледі. Алайда, қызметкер жұмыс берушіге ол туралы ақпаратты
ақпараттық жүйеге енгізу қажеттілігі туралы еске салуы керек.
«Əлеуметтік медициналық сақтандыру қоры»
КЕАҚ Алматы облысы бойынша филиалы

РАБОТОДАТЕЛЯМ МСБ НУЖНО
АКТУАЛИЗИРОВАТЬ СПИСКИ СОТРУДНИКОВ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА В ОСМС
В Фонде социального медицинского страхования напомнили
субъектам малого и среднего бизнеса, освобожденным от уплаты
взносов и отчислений на ОСМС до 1 октября 2020 года, о важности
подачи сведений о сотрудниках для присвоения им статуса
застрахованных ежемесячно до 25 числа.
Работодателям важно понимать ответственность за своих
сотрудников. Поэтому настоятельно просим в регулярно обновлять
списки, чтобы работники этих предприятий, были застрахованы и
могли получать всю необходимую медицинскую помощь в системе
ОСМС. Проводится разъяснительная работа с предпринимателями,
в том числе на площадках НПП «Атамекен», Комитета
государственных доходов и их территориальных организаций.
По состоянию на 20 августа 2020 года остается
неактуализированной информация еще по 61% работникам
предприятий, освобожденных от уплаты взносов и отчислений. Если
данные не будут внесены работодателем, есть риск, что в сентябре
часть сотрудников МСБ может оказаться незастрахованной в
системе. По Алматинской области количество неактуализировавших
статус МСБ около 30 %.
Напоминаем, что согласно алгоритму работодателям ежемесячно
до 25 числа нужно, пройдя по ссылке https://msb.fms.kz/login, найти в
списке по БИН свою организацию и с помощью ЭЦП юридического
лица или ИП зарегистрироваться и войти в информационную
систему Фонда, подписать пользовательское соглашение. Далее
добавить ИИН сотрудников, освобожденных от уплаты ОСМС
(одним файлом в Excel, или построчно на каждого работника).
Ежемесячно вводить данные повторно не придется, нужно будет
только актуализировать их. Информация ежемесячно передается в
Комитет государственных доходов.
Если же работник такого предприятия обнаружит, что
не застрахован, то он может самостоятельно отправить
данные посредством мобильного приложения Qoldau 24/7.
Зарегистрировавшись с указанием электронного адреса, фамилии,
ИИН, номера телефона, нужно оформить обращение, обозначив
наименование субъекта МСБ, БИН\ИИН работодателя и прикрепить
трудовой договор или приказ о назначении. При подтверждении
соответствия работнику будет присвоен временный статус на один
месяц. Однако работнику также нужно напомнить работодателю о
необходимости внести сведения по нему в информсистему.
Филиал по Алматинской области НАО «Фонд социального
медицинского страхования»
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СПОРТ

СПОРТ САЛАСЫНЫҢ МАЙТАЛМАНЫ
«Өзінің шәкірттеріне еңбектен қуаныш
табу қабілетін дарыта білетін
мұғалім зор даңққа бөленуге тиіс», –
деп ойшыл Э. Хаббард баға бергендей,
дене тәрбиесі мен спортқа 38-жылдық
ғұмырын арнаған, республикалық
Мәдениет, спорт, туризм және
ақпарат қызметкерлерінің кәсіптік
одағының «Еңбек даңқы» төсбелгісін
кеудесіне жарқырата таққан
Үрістемова Светлана есімді талғарлық
ардагер- спортшыны спорт
жанкүйерлері көптен біледі.

АЛҒЫС ХАТ
Қолыма қалам алуыма себеп болған,
аудандық
аурухананың
ақ
халатты
дəрігерлері мен мейірбикелеріне деген
шексіз алғысым еді. Биылғы жылы аяқ
астынан инсульт алып, жедел-жəрдем
шақыруға тура келді. Көп жасағыр «Жеделжəрдем» дəрігерлері тез жетіп, қажетті
ем-домдарын жасап, мені ауруханаға
жеткізді. Сол күні ауруханаға түстім.
Маған қашан сауығып кеткенше ем
жасаған нейроинсульттық бөлімше дəрігері
Малика Кусманова мен невропатолог Зухра
Тлепбергеноваға «Талғар» газеті арқылы
алғысымды айтуды жөн көрдім. Олардың
ғұмыры ұзақ, өмірінде қуанышты жарқын
сəттер көп болсын деп тілеймін!
Алғыс білдіруші:
Садық Алдаберген,
Кеңдала ауылы,
А.И. Смыков көшесі,
№43 үй тұрғыны

Тұрсынбек ЖАЛҒАСБАЕВ,
«Талғар»
1986 жылы Алматыдағы дене тəрбиесі институтының
«Дене шынықтыру жəне спорт» бөлімін бітірген Светлана
еңбек жолын Нарынқол орта мектебінде дене тəрбиесінің
мұғалімі болып бастайды. Өзі де мектеп қабырғасында жеңіл
атлетика, волейбол, баскетбол, гандбол түрлерін жақсы
меңгерген Светлана Насырқызы Нарынқол өңірінің спорты
биікке көтерілуіне зор үлес қосты. Кейін Нарынқол аудандық
спорт мектебінде нұсқаушы болған білікті маман, жылдар
өте аудандық спорт мектебі директорының орынбасары
болып жемісті еңбек етті. Ол 2006 жылы Талғар өңіріне
қоныс аударып келді. Қазір ол аудандық Жасөспірімдер спорт
мектебінің оқу ісінің меңгерушісі. Тəжірибелі маман спорт
мектебінде еңбек ететін 58 жаттықтырушының бəрімен қоянқолтық араласып, оқу-жаттығу жұмыстарын ұйымдастырып,
жас спортшылар мен оның бапкерлерінің бір-бірімен қарымқатынасын үнемі қадағалап отырады. Осы ауданда өтетін түрлі
турнирлер мен облыстық Спартакиадаларға аудан құрама
командасын жасақтауда Светлана Үрістемованың қосар үлесі
қашан да зор. Жасы елудің бел ортасына келсе де, облыста
өтетін волейбол, баскетбол, білектесу, шаңғы жарыстарында

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО «DNT CENTER STROY»
ИИН:200641020375, дата постановления
на учет г.Талгар от 17.06.2020 года,
сообщает о прекращении осуществления
своей деятельности с 04.09.2020 года.

ардагерлер арасында, үнемі жүлде алатын Светлананың
осы аудан үшін төккен тері орасан. Қазір оның кеудесінде
білектесу спортынан алған: «Спорт шеберлігіне үміткер» төс
белгісі жарқырайды. «Ана көрген – тон пішер» – деп халық
айтпақшы, Светлана Үрістемованың қыздары-Айжан мен
Жанар да спортшы. Екеуі де спорт мектебінде бапкер əрі
нұсқаушы болып шəкірттерін спорт түрлеріне баулып жүр.
Бүкіл ғұмырын спорт пен дене тəрбиесіне арнаған Светлана
Үрістемова осындай жан.

Өнеге бердің өлеңмен,
Тəрбие беріп тал бесік.
Мейірімдеріңе бөленген,
Қызыңда болар бал нəсіп.
Бата бер, əке, аттандым,
Көзіңді төмен салдырман.
Нұрына батқан ақ таңның,
Қанатымды енді талдырман!
Алтындай жарқын ізің боп,
Жалғаймын елдің мұрасын!
Өсірген ерке қызым деп,
Мақтанып əке тұрасың!
Жастайымнан құранды,
Үйреткен бізге білсін деп.

Қарындасым деп қорғайтын,
Ғалым ағам бар менің.
Көрсеткен ізгі жолды айқын,
Аға боп берген пəрменің.
Еркелеп жүрер еліктеп,
Бауырым менің Нұрасым.
Уəдеңе өссең берік боп,
Əкемдей асқақ тұрасың.
Лəйлісі болды өзге үйдің,
Сіңілің-ем ерген ізіңнен.
Қимастық жасын көзге үйдім,
Сабақтан Гүлміз үзілген.

ДИРЕКТОР – БАС РЕДАКТОР
БАҚТИЯР
МЫРЗАХАНҰЛЫ ҚАБАСОВ

«TALǴAR» ГАЗЕТІ

Құрылтайшы – Талғар ауданының әкімдігі
Меншік иесі – ЖШС «Talǵar» газеті
Газет ҚР-ның инвестициялар және даму министрлігі
байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитеті
мерзімді баспасөз басылымын және ақпараттық
агенттікті есепке қою туралы №17703-Г куәлігі
15.05.2019 жылы берілген.

Открылось наследственное дело
после смерти Альмесовой Кульсары ,
01 июня 1947 года рождения, умершей
16 марта
2020 года, возможных
наследников
и
заинтересованных
лиц просим обратиться к частному
нотариусу:
Əбділда
Айжан
Толымбекқызы по адресу: Алматинская
область, Талгарский район, г. Талгар,
ул.Т.Рыскулова, дом 72 конт.тел.: 8775
625 68 79

Бағыт берген ұнамды,
Ақ жолдан таймай жүрсін деп.

Қимайсыз, əке, білемін,
Жат жұртқа мені тапсырып.
Алыстан тілеп жүремін,
Амандық пенен жақсылық!

Фатима ЕРЖАНОВА –
Бас редактордың орынбасары
Меруерт ДҮЙСЕНҒАЛИЕВА –
Жауапты хатшы
Әйгерім ӘМІР – веб-редактор
РЕДАКЦИЯНЫҢ МЕКЕНЖАЙЫ:
Талғар қаласы, Т.Рысқұлов көшесі, №73, 3 қабат
Қабылдау бөлмесі: 295-66-87.
Бөлімдер: 2-39-09, 2-32-68.
е-mail: talgar_gazeta@mail.ru

ГК ВХ «Талгарирригация» извещает
водопотребителей,что оплата за услуги
по подаче поливной воды 01.09.2020
года будет производится по новому
тарифу, т.е. 1 352 тенге за 1 куб.метр
воды.

НАСЛЕДСТВО

Ұядан ұшып барамын!
Бағымды менің жағатын,
Бір жігіт солмас гүл берді.
Қатайғасын қанатым,
Ұядан ұшар күн келді.

СШ
МКК
«Талгарирригация»
мекемесі 01.09.2020 жылдан бастап
су пайдаланушыларға суармалы суды
төлеу жəне тариф бойынша, яғни 1,365
теңге 1 куб.метр суға,жүргізілетінін
хабарлайды.

Айым КАМНҰРҚЫЗЫ,
Талғар қаласы.
Тілшілер: Райхан АЗИМОВА
Тұрсынбек ЖАЛҒАСБАЕВ
Перизат НҰРҚАЕВА
Бас есепші: Ғалия ҚАЙЫҢБАЕВА
Көркемдеуші-дизайнер: Азамат АЙТБАЙ

Открылось наследственное дело
после смерти Бугеновой Шулпан
Ережеповны, 01 декабря 1942 года
рождения, умершей 06 июля 2020
года, возможных наследников и
заинтересованных
лиц
просим
обратиться к частному нотариусу:
Армидинову Азизжану Молутовичу
по адресу: Алматинская область,
Талгарский район, г. Талгар, ул.
Лермонтова, дом 47 офис 02 конт.тел.:

«TALǴAR» газеті ЖШС компьютер
орталығында теріліп, беттеледі.
НӨМІРДІҢ ТАРАЛЫМЫ – 1900 дана
Тапсырыс – 20

«Talǵar» газетінің жазылу индексі:
Кәсіпорындар, мекемелер үшін – 15540
Жеке жазушылар үшін – 65540

Газет аптасына 1 рет қазақ, орыс, ағылшын, ұйғыр
тілдерінде және латын қарпінде шығады
Редакция авторлар мақаласы мен жарнама мазмұнына жауап бермейді.
Авторлар қолжазбасы кері қайтарылмайды.
Автордың мақалалары редакция көзқарасын білдірмейді.
Көлемі (14 шрифт) үш компьютерлік беттен асатын материалдар қабылданбайды
«Талғар» газетінде жарияланған материалдар мен фотосуреттерді көшіріп
немесе өңдеп басу үшін редакцияның жазбаша рұқсаты алынып, газетке сілтеме жасау
міндетті.

Газет «Принт плюс» ЖШС баспаханасында
басылады. Алматы облысы, Өтеген батыр кенті,
Сейфуллин көшесі, 2 «в» үй
Тел.: 8727-2-51-78-28, 8727-2-51-78-31

Кезекші редакторлар:
Фатима ЕРЖАНОВА,
Тұрсынбек ЖАЛҒАСБАЕВ.

