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ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ КҮНІ

Қай жылы екені есімде жоқ, шамасы, он 
жылдың аржақ-бержағы болып қалар. Те-
ледидардан Елорда төрінде достастық мем-
лекет басшыларының басқосуы туралы ха-
барды көріп жатқанмын. Сонда Өзбекстан 
Республикасының Президенті Ислам Кари-
мов ағынан жарылып, Елбасымызға арналған 
өзінің жүрекжарды лебізін жеткізді. Дәл 
сөзбе-сөз жеткізе алмаймын бірақ мы-
нандай мағынада болып шыққаны есімде. 
«Қымбатты, Нұрсұлтан Әбішұлы, мен Сізде 
ерекше батыл жүрек бар деп есептеймін. 
Өйткені, қиын кезеңдерде қорықпастан елдің 
астанасын ауыстырып, жаңадан қала са-
лып шығуға батырдың батыры ғана тәуекел 
ете алады». Бұл сөздерді естігенде бойым-
ды мақтаныш сезімі кернеді. Президентіміз 
үшін және жаңа астанамыз үшін ерекше 
қуандым.

Әр елдің болашақ тағдырын айқындай-
тын тарихи кезеңдері болады. Сондай 
кезеңдердің бірі – астанамыздың Сарыарқа 
төсіне қоныстануы болды. Тәуелсіздік 
туы көгімізде желбіреген күннен бастап, 
еліміз үшін жаңа тарихтың басталғаны 
белгілі. Тәуелсіздігіміздің тұғырлы бо-
луы үшін Елбасымыз Нұрсұлтан Назарба-
ев үлкен мақсаттарды алға қойды. Осы тұста 
Елбасымыздың көкірегінде қайнап піскен, 
Елорданы Ақмолаға көшіру туралы идеясы 
ешбір кедергіге, кейбіреулердің күдіктеріне 
қарамастан іске асырды.  Астананы ауыс-
тыру ерен ерлік пен көрегендік тәуекелді 
қажет еткен тарихи шешім еді. Экономика-
мыз тұралап тұрған кезде елдің орталығын 
Алатау аңғарынан Сарыарқаның төріне 
көшіру оңай шаруа болған жоқ. Бұл ретте 
кез келген кісінің ерік-жігері жетпес бекем 

батылдықты Елбасы дер кезінде көрсетті. Ел 
астанасын Арқа төсіне көшіру туралы Елба-
сы пікірі әуелде жұртқа оғаш көрінгені рас. 
Тіпті Президенттің сенімді серіктерінің ара-
сынан «Бұл қалай…» деп қалғандары бол-
ды. Бірақ Елбасы ешкімнің көңіліне қараған 
жоқ. Әуелі Парламент депутаттарының көзін 
жеткізді. Сосын Арқа төсіне ту тікті. Бұл 
Қазақстанның тәуелсіз ел болғалы тұңғыш 
рет өз бетінше жасаған батыл шешімі болды. 

Қазіргі уақытта тоғыз жолдың торабын-
да, Ұлы Жібек жолының күретамырында бой 
көтерген Астана – Елбасымыздың бастама-
сымен ғасырлар тоғысында дүниеге келген 
ғажайыптардың бірі. Осылайша Елордамыз 
бүгінде ел мақтанышына айналып, тарих 
беттерінде алтын әріптермен жазылды.

«Астана – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев-
тың ерлігі» дейді халқымыз. Халық айтса 
қалт айтпайды. Шынында, тәуелсіз мемле-
кетіміздің жаңа астанасын қалыптастыру – 
тұңғыш Президентіміздің мемлекетті одан 
әрі нығайту жөніндегі саяси стратегиясының 
жемісі. Сондықтан Нұрсұлтан Назарбаев  
елорданы көшіру және Астана қаласын салу 
идеясының авторы және бас сәулетшісі деп 
толықтай айтуға негіз бар.

Шынында Астана – Елбасының ерлігі! 
Астана – Елбасының өрлігі! Мұны бүкіл 
Қазақ елі біледі, түсінеді, түйсінеді. Жаңа 
қаланы тұрғызудың қандай қиын болғанын 
да сезеді халық. Астанадай алып қала 
тұрғызу үшін алып жүрек керек. Құрылыс 
саламын деп балғаң мен қайлаңды сайлау 
үшін ыстық қайрат пен қайтпас қайсарлық 
қажет. Қазақ анасы туған алып 
жүректі ұл, ол – Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев.

 ЕЛБАСЫ ЖӘНЕ ЕЛОРДА

АСҚАҚТАЙ БЕР, МӘҢГІЛІК ЕЛ АСТАНАСЫ!

3 шілде
Арал ауданы Қамыстыбас ауылы. 150 

орындық ауылдық клубтың ашылуы.
3 шілде

Қазалы ауданы Жанқожа батыр ауылы. 90 
орындық балабақша ашылуы.

4 шілде
Сырдария ауданы С.Сейфуллин ауылы. 

150 орындық ауылдық клуб.
4 шілде, сағат 11.00

«Ертеңі еңселі – Елорда» дауыстап оқудан 
сайыс. Соқырлар қоғамының клубы.

4 шілде,  сағат 9.00
Ауылшаруашылық өнімдерінің 

жәрмеңкесі. Мерей мөлтек ауданы.
4 шілде, сағат 20.00

Облыстағы этномәдени бірлестіктердің 
қатысуымен «Астана-бейбітшілік пен 
келісімнің ордасы» атты концерт. Қалалық де-
малыс паркі.

5 шілде,сағат 20.00
«Есілдің ерке қаласы» атты мерекелік кон-

церт. Қалалық демалыс паркі
5-6 шілде

Ірі сауда орындарында 20-50 пайыздық 
жеңілдіктер. «Айтбек», «Жайна», «Ағжан» са-
уда үйлері

6 шілде, сағат 10.00
«Менің Астанам» атты асфальтқа сурет 

салу байқауы. «Кең дала» мейрамханасының 
алаңы.

6 шілде
«Елімнің жүрегі– Астана» атты кітап 

көрмесі. Ә.Тәжібаев атындағы облыстық 
әмбебап ғылыми кітапханасы.

6  шілде, сағат 10.00.
Музей қорындағы фотосуреттерден, 

қолөнер бұйымдарынан «Астана – арман қала» 
атты фотокөрме. «Кең дала» мейрамханасының 
алаңы.

6 шілде, сағат 10.00-19.00.
Астананың жеткен жетістіктерін көрсету  

мақсатында музейдің «Тәуелсіз Қазақстан» за-
лында «Астана – әсем қала» тақырыптық  экс-
курсиялар. Облыстық тарихи-өлкетану музейі

6 шілде, сағ.20.00

«Ел жүрегі – Астана!» атты мерекелік 
концерт, «Ақ тілекпен – Астанаға!» атты 
жастардың флешмоб акциясы. Орталық алаң.

6 шілде, сағ. 12.00.

Астана қаласындағы Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті 
мұражайына, Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Мұражайына және Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті-
Ұлт Көшбасшысы кітапханасына Шиелі 
ауданының  үздік оқушыларын туристік 
сапарға шығарып салу. Шиелі ауданы темір 
жол вокзалы.

7 шілде, сағат 15.30.
6 шілде - Елорда күні мерекесіне орай 

мемлекеттік қызметшілер арасында жүзуден 
жарыс. «Евразия» СК

АСТАНА КҮНІНЕ ОРАЙ 
ҰЙЫМДАСТЫРЫЛАТЫН 

ІС-ШАРАЛАР

Мемлекет басшысы «Нұрлы 
жол» және индустриялық-
инновациялық даму мемлекеттік 
бағдарламаларын жүзеге асыруға 
арналған Индустрияландыру 
күніне қатысты
 Нұрсұлтан Назарбаев индустри-

яландыруды Стратегия-2050-дің елді 
әлемдегі барынша дамыған 30 мем-
лекет қатарына қосу жөніндегі басты 
мақсаттарына жетуге бағытталған бүкіл 
мемлекеттік саясатының өзегі ретінде 
атады.

Іс-шара алдында Мемлекет басшы-
сы жаңа айшықты жобалармен және 
отандық жеңіл өнеркәсіп өнімдерімен 
танысты, сондай-ақ «Қазақстанда 
жасалған» атты көрмені аралап көрді.  

Жалпыұлттық телекөпір аясында 
Индустрияландыру картасы мен «Нұрлы 
жол» бағдарламасының бірқатар жобала-
ры іске қосылды. Сонымен қатар жұмыс 
істеп тұрған өндірістердің қызметі таны-
стырылды.

Жиналғандарға арнаған сөзінде 
Қазақстан Президенті бірінші 
өнеркәсіптік бесжылдық кезінде шама-
мен 33 миллиард доллар шетелдік ин-
вестиция тартылып, оның жартысы елді 
индустриялық-инновациялық дамыту 
бағдарламасына тиесілі болғанына на-
зар аударды.

Мемлекет басшысы индустрия-

ландырудың екінші бесжылдығы бұрын-
ғыдан да нақтырақ көрініске ие екенін 
айтты.

– Басымдығы бар алты сала 
анықталды, олар – мұнай өңдеу және 
металлургия кешені, тамақ және хи-

мия өнеркәсібі, өнеркәсіптік жабдықтар 
және құрылыс материалдары өндірісі. 
Бәрінің негізінде кластерлік тәжірибе 
жатыр. Жаңа бағдарламада біз бірінші 
бесжылдықтың сабақтарын барын-
ша ескеріп, жинақталған тәжірибені 

қолдануға тырыстық, – деді Нұрсұлтан 
Назарбаев.

Қазақстан Президенті бүгінде өңдеу 
өнеркәсібінде шетелдік инвесторлардың 
қатысуымен 22 жаңа жоба жүзеге 
асыруға дайындалып жатқанын атап 
өтті.  

– Жүйе құраушы бірқатар ірі жо-
балар бойынша жұмыс жүргізілуде. 
Мәселен, «Рено-Ниссан» альянсымен 
бірлесіп, толық циклды автозауыттың 
және автоқұрамдауыштар шығаратын 
технопарктің құрылысы іске қосылады. 
Италияның «Тенарис» компаниясы пре-
миум санатты құбыр өндіретін зауытқа 
инвестиция салады. Ағылшындық  
«Дандо Дрилингпен» бірлесіп 
бұрғылаушы қондырғылар өндіретін за-
уыт іске қосылады. Ресейлік «Еврохим» 
минералдық тыңайтқыштар өндіруді жо-
спарлап отыр. Канаданың «Куду Инда-
стриз» компаниясы мұнай-газ саласы-
на арналған винтті-сорғылар өндірісін 
жолға қоюға ниетті. «Жібек жолы» 
бағдарламасы бойынша ынтымақтастық 
аясында қытайлық серіктестермен 
жобалардың үлкен бір тобы жүзеге асы-
рылуда, – деді Мемлекет басшысы.

Қазақстан Президенті жұмыс істеп 
тұрған кәсіпорындардың тиімділігі мен 
өнімділігін көтерудің қажеттілігін атап 
айтты.

Мемлекет басшысы Қазақстан үшін 
түбегейлі жаңа – мұнай-газ химия-
сы, автомобиль құрастыру және тағы 
басқа өнеркәсіп салаларын құру мен 
дамытудың маңыздылығына тоқталды.

Нұрсұлтан Назарбаев тамақ 
өнеркәсібі, құрылыс материалдарының 
өндірісі, машина жасау сияқты сек-
торларда отандық бизнесті дамытып, 
бәсекеге қабілетті өнім жасау және 
сыртқы нарықтарға шығу үшін зор әлеует 
бар  екеніне назар аударды. Осыған бай-
ланысты «Бәйтерек» холдингіне «Ата-
мекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасы-
мен бірлесіп «Ұлттық чемпиондар» 
жобасын жүзеге асыру тапсырылды. 
Сондай-ақ Мемлекет басшысы тікелей 
елімізбен байланыстырылатын және 
оның халықаралық аренадағы имиджіне 
оң ықпал ететін өз брендімізді әзірлеудің 
маңыздылығын айтты.

Қазақстан Президенті ықпалдастық 
аясында, әсіресе Еуразиялық 
экономикалық одақ аясында Ресейдің, 
Орталық Азияның, Қытайдың, Үндістан 
мен Иранның шекара маңындағы 
нарықтарына шығу үшін мейлінше 
ауқымды жұмыстарды бастаған жөн 
екенін атап өтті.

Бұдан бөлек, Нұрсұлтан Назарбаев 
ДСҰ-ға мүше болу экономикамыз үшін 
жаңа көкжиектерге жол ашатынына на-
зар аударды.

– Бір жағынан, бұл біздің 
кәсіпорындардың шетелдік алып 
нарықтарға шығуын, екінші жағынан, 
тұтынушылардың көптеген тауар-
лар мен қызметтерге қол жеткізуін 
қамтамасыз етеді. Жаңа өндірістер мен 
жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік 
аламыз. Біздің міндетіміз – Қазақстан 
компанияларының жаңа жағдайға 
тезірек бейімделіп, ДСҰ-ға кіруден 
мейлінше пайда табуға көмектесу, – деді 
Қазақстан Президенті.

Мемлекет басшысы болашақ ұрпақ 
игілігі үшін ұзақ мерзімге жалғасатын 
нәтижелерге бағытталған «Нұрлы 
жол» жаңа экономикалық саясатының 
айрықша маңыздылығын атап өтті.

– Бізді ел ішінде 7 мың шақырым ав-
тожолдар салу және жөндеу жұмыстары 
күтіп тұр. Алдағы 3 жылда бағдарлама 
мақсатына 20 миллиард доллардан астам 
қаражат жұмсалады, оның үштен бірінен 
астамын халықаралық қаржы институт-
тары бөледі. Төрт жыл ішінде бағдарлама 
ІЖӨ өсімін 16 пайызға еселейді деп 
күтілуде. Қорытындысында 2019 жылға 
қарай біз ірі қалалар арасындағы жолға 
кететін уақытты үш есе қысқартып, 
елдің біртұтас энергетикалық жүйесін 
қалыптастыруды және ең бастысы, 
бүкіл экономикамызды ортақ нарыққа 
біріктіруді көздеп отырмыз, – деді  
Нұрсұлтан Назарбаев.

Елбасы «Бес институционалдық ре-
форманы жүзеге асыру жөніндегі «100 
нақты қадам» – Ұлт жос пары аясында 
құрылыс, жер қойнауын пайдалану, энер-
гетика және тасымалдау салаларындағы 
реттеу ісі озық халықаралық 
тәжірибелерге сәйкестендірілетінін атап 
өтті.  

Соңында Мемлекет басшысы 
жүргізіліп жатқан барлық реформа-
лар елімізді дамыта түсу үшін сапалық 
тұрғыдан жаңа жағдайлар жасауға 
бағытталып отырғанын айтты.

– Отандық экономикамыз-
да жекеменшік сектордың рөлін арт-
тыру жолындағы  мемлекеттің 
жүйелі қадамының бірі осы. Бұл ел 
азаматтарының тұрмысын жақсартуға 
да септігін тигізетін болады. Бүгін біз 
айтарлықтай нәтижелер бар екеніне көз 
жеткіздік. Ендігі міндетіміз – ел алдына 
қойылған маңызды міндеттерді іске асы-
ру, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.

ӨСКЕЛЕҢ ЕЛДІҢ ӨРІСТІ ӨЗЕГІ

Астана қаласында Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен «Нұрлы 
жол» мемлекеттік бағдарламасының және елді индустриалды-инновациялық 
дамытудың жүзеге асуына арналған Индустрияландыру күні өтті. Шара барысын-
да Мемлекет басшысы көрмеге қатысып, Қазақстанда жеңіл өнеркәсіп саласын-
да жүзеге асырылып жатқан бірқатар жобалармен танысты. Елбасына отандық 
кәсіпорындардың «Қазақстанда жасалған» деген маркамен шығарылып жатқан та-
уарлары таныстырылды. Сондай-ақ, ірі өндірістерге арналған көрмеде де болды. 

Онда «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма төрағасы 
Қуандық Бишімбаев холдинг қолдауымен жүзеге асырыла бастаған бірқатар ірі 
жобаларды таныстырды. Соның бірі – «Orda Glass Ltd» ЖШС-ның жақында ғана 
Қызылорда қаласында құрылысы басталған табақша шыны шығаратын және 
өңдейтін өндіріс жобасы.

Жоба қуаты – жылына 197 мың тонна шыны өндіру. Пайдалануға берілу 
мерзімі 2017 жылдың ақпаны. Зауыт құрылысы кезінде 500-дей адам жұмысқа 
тартылса, ол іске қосылғаннан кейін 310 тұрақты жұмыс орны пайда болады. 

– «Orda Glass»  зауыты – бұл қазақстандық үлесі 80 пайыздан кем болмай-
тын Қазақстан аумағындағы бірден-бір шыны зауыты. Өндіріс отандық нарықтың 
сұранысын 100 пайыз жауып тұратын болады. Зауыт өнімінің 30 пайызы экспортқа 
шығарылады», – деді Қ.Бишімбаев Мемлекет басшысына жобаны таныстыру ба-
рысында.

ПРЕЗИДЕНТКЕ
ШЫНЫ ЗАУЫТЫНЫҢ
ЖОБАСЫ ТАНЫСТЫРЫЛДЫ
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АЙМАҚ ТЫНЫСЫ

Астана күні қарсаңында Қамыстыбас елді 
мекенінде көңілді серпілткен оқиға өрбіді. Табиғаты 
көркем көл маңын мекендеген тұрғындар жаңа клуб 
ғимаратының ашылу рәсімін тамашалады. Еңсесі 
биік, әсем ғимарат ауыл ажарын онан әрі айшықтай 
түсті. Озық үлгіде салынған мәдениет ордасы енді 
көпшіліктің жиі басқосар орынға айналары даусыз. 
Қос қабатты клуб ғимаратында кітапхана, би залы, 
мәжіліс залы, үйірме бөлмелері бар. Киноқондырғы, 
музыкалық аспаптармен жабдықталған.     

Қамыстыбас ауылдық клуб үйі МКМ директо-
ры Аманқос Абатовтың айтуынша, замана талабымен 
үндесетін мәдениет ошағы ауыл халқына әсіресе жас
тар өкілдеріне жасалған зор қамқорлық.

«Қуанышты бөліссе көбейеді» қағидасымен 
клубтың ашылу салтанатына арнайы келген облыс 
әкімінің орынбасары Серік Қожаниязов, Арал ауда-

ны әкімі Абзал Мұхимов көпшіліктің қуанышына 
ортақтасты. Өзінің құттықтау сөзінде Серік 
Салауатұлы   елімізде халықтың әлауқатын көтеру 
жолында жасалынып жатқан жұмыстарға кеңінен 
тоқталды.  Жаңадан ел игіліне берілген мәдени 
орындардың ұлттық өнеріміздің дамуына серпін 
беретініне  сенім білдірді. 

Шара соңында жиналғандар  киноқондырғы 
арқылы Ақан Сатаевтың «Жаужүрек мың бала» 
фильмін тамашалады. Намысыңды қайрап, жігеріңді 
жанитын туынды баршаға асқақ сезім сыйлады. Жаңа 
клубтың сахнасынан ауыл өнерпаздары тамылжы-
та орындаған  ән мен күй көкке шарықтады. Дала 
перзенттері ел ағаларына ризашылықтарын осылай-
ша жеткізді.  

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Қазалы, Арал аудандары.

Қазақта «Қос тойың қабат бол-
сын» деген сөз бар. Бұл жолы да солай 
болды. Еліміздің бас қаласы Астана 
күні қарсаңында Жанқожа батыр ауы-
лында қуанышты жағдай орын алды. 
Бұл күні әулие әрі батыр бабамыздың 
ұрпақтары көптен күткен армандары-
на қол жеткізді. Бұлай деуіміздің мәнісі 
бар. 
Бұрынғы балабақша ескі әрі тұрғын үйге 

бейімделген нысанға орналасқан еді. Шағын 
да жатаған бөлмелер талапқа сай келмейтін.  
Тәрбиешілер қауымы көптеген қиындықты 
бастан кешірді. Оңтайландыру тұсында 
жұмысы баяулаған сәт те жолықты. Алайда 
ұжымды отыз жылға жуық басқарған Рыскүл 
Ерішова балабақшаны сенімді басқаруға 
алып, тарап кетуден сақтап қалды. Енді барша 
түйін тарқатылды. «Балапан» бағдарламасы 
аясында Қарадөңнің қырқасынан  еңселі 
де мінсіз салынған балабақша ғимараты ел 
игілігіне берілді. Бүлдіршіндер ордасының 
ашылу салтанатына облыс әкімінің орынбаса-
ры Серік Қожаниязов, аудан әкімі  Нажмадин 
Шамұратов бастаған лауазымды тұлғалардың 
қатысуы шараның маңызын аша түсті. 

– «Бар жақсы балаларға». Егеменді 
елімізде балаларды мектепке дейінгі білім 
беру ұйымдарымен қамту басты назар-
да тұрғаны әммеге аян. Бұл тұрғыда Сыр 
өңірінде де толымды тірліктер тындыры-
лып жатыр. Бүгінгі батыр баба ауылы-
нан ашылып жатқан қосқабатты, замана-
уи үлгідегі 90 орындық балабақша соның 
нақты дәлелі. Жақсы істер жалғасын табары-
на сенім кәміл. Жаңа нысан бөбектеріміздің 
шат күлкісіне толсын. Тойларыңыз – тойға 
ұлассын, – деген облыс әкімінің орынбаса-
ры Серік Қожаниязов балабақша ұжымына, 
бүлдіршіндерге сыйлық тарту етті.

Келесі кезекте балабақша 
тәрбиеленушілері өз өнерлерін ортаға салды. 
Сүп  сүйкімді бөбектердің ағылшын, орыс, 
қазақ тілінде сәлемдесуі  меймандардың 
көңілінен табылды.  Лента қию рәсімінде 
ауылдық ардагерлер кеңесінің төрағасы 
Әли Шайқұлов ел ағаларына көпшіліктің 
шынайы алғысын  жеткізді. Құрылысты 
жүргізген «Намыс құрылыс» ЖШС ди-
ректоры Әбдімәлік Өтеулиев «Жауқазын» 
балабақшасының меңгерушісі Баян Төкенге 
нысанның символикалық кілтін тапсырды. 

Реті келгенде «Намыс құрылыс» ЖШС 
ның басшысы Әбдімәлік Өтеулиевтің 
азаматтық қадамына тоқтала кетсек. Нысан-
ды мерзімінде тапсырып, жұмыс сапасына 
мұқият мән берген Өтеулиев  балабақшаға 
1 млн теңгенің көлемінде демеушілік 
жасаған екен. Жомарт жүректі директорға 

жұртшылық дән риза.
Балабақша ғимараты балалардың ойын, 

жатын  бөлмелерінен, асхана, мәжіліс залы, 
мейіркеш, меңгеруші, әдіскер, психолог, өзге 
де кабинеттерден жасақталған. 

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Қазалы ауданы.

АСТАНА КҮНІ МЕРЕКЕСІНЕ ТАРТУЛАР

Сәрсенбі күні Арал ауданын-
да жұмыс сапарымен облыс әкімінің 
орынбасары Н.Әлібаев, облыстық 
мәслихат хатшысы А.Әлназарова және 
«Нұр Отан» партиясының облыстық 
филиалы төрағасының бірінші орын-
басары Н.Байқадамов болды. 
Сапар барысында меймандар Арал 

ауданындағы жаңадан пайдалануға берілген 
әлемге танымал қаламгер Ә.Нүрпейісов 
атындағы Әдебиет үйімен танысып, 
орталық алаңда орналасқан Т.Медетбаев 
ескерткішінің ашылу салтанатына қатысты. 
Сондайақ, «Қамбаш» балаларды сауықтыру 
және білім беру орталығының ресми ашылу 
рәсімінде болды.

Әдебиет үйінің құрылыс жұмыстары 
2014 жылдың қаңтар айында басталып, 
сол жылдың қазан айында пайдалануға 
берілді. Мәдени ошақ бой көтерген аулаға 
жазушының «Соңғы парыз» романының 
желісімен салынған ескерткіш қойылған. 
Ескерткіш авторы – Көшер Байғазиев.  Мұнда 
5 қызметкер жұмыс жасайды. Рухани мұраға 
толы Әдебиет үйінде болған қонақтар белгілі 
қаламгердің өмірі мен шығармашылығы жай-
ында әңгімеледі. 

Мұнан соң меймандар Арал совдепының 
тұңғыш төрағасы Төлеген Медетбаев 
бюстінің ашылу салтанатына қатысты. Шара 
барысында облыстық мәслихат хатшысы 
А.Әлназарова Т.Медетбаевтың ашаршылық 
жылдарындағы қажырлы еңбегінен 
естеліктер айтса, ардагер Ш.Дәрмағамбетов 
пен тарихи тұлғаның келіні Орал Мырзали-
евалар осындай игі бастамалардың орында-

луына арқау болып отырған облыс әкімдігіне 
алғыстарын білдірді.

Т.Медетбаев 59 жылдық ғұмырының 30 
жылын еліне, халқына қызмет  етуге арнаған. 
1917 жылдың аяғында Арал ауданындағы 
алғашқы большевиктер ұйымына бас-
шы болып, келер жылы азаматтық соғыста 
қызыл  армия қатарында командир болып 
жауынгерлерді басқарады. 1921 жылы Арал 
совдепіне төраға болып сайланады. Сол 
тұстағы пролетариат  көсемі В.И.Лениннің 
Поволжье жағалауындағы аштықтан 
күйзеліске ұшыраған 7 млн халыққа көмек 
сұраған үндеу хатына Арал балықшылары 14 

вагон балық жөнелтіп, халықты аштықтан 
аман алып қалған еді. 

Шарада ескерткіш салтанатты жағдайда 
ашылды. Сондайақ, ақындар қиынқыстау 
кезеңде еліне, жеріне пана болған тұлға жай-
ында өз арнауларын жырға қосты.

Одан кейін қонақтар «Қамбаш» ба-
лаларды сауықтыру және қосымша білім 
беру орталығының ашылу салтанатын-
да болып, ғимараттың жұмыстарымен та-
нысты. Ғимарат ішіндегі қоғамдық блог-
та фитнес зал, шынығу залы, бассейн, меди-
цина қызметкерлеріне арналған бөлме, ин-
тернет кафе, мәжіліс залы, 100 орындық ас-

хана орналасқан. Аталмыш орталық мек-
теп жасындағы тәрбиеленушілерге жыл сай-
ын тұрақты түрде жұмыс жасап тұрады. 
Орталықта қосымша ҰБТға дайындық 
жұмыстары да жүргізілді. Мұнда жазғы де-
малыс уақытында 6 ауысым бойынша 1200 
баланың демалуына жағдай жасалған. 

Салтанатты шарада А.Әлназарова 
жаңадан салынған демалыс орнына  білім са-
ласына бөлінген қаржы есебінен 1 автокөлік 
пен тазалық жұмыстарына арналған 2 техни-
каны сыйға тартты. Шара соңы балалардың 
мерекелік концертіне ұласты. 

Кенжетай БАЛҒАБАЙҰЛЫ.

ТАРИХИ ТҰЛҒА ТҰҒЫРҒА ҚОНДЫ

АУЫЛДАҒЫ ЖАҢА БАЛАБАҚША

ҚАМБАШТА КЛУБ БОЙ КӨТЕРДІ

Қуанышбек Досмайылұлы 
1968 жылы Қызылорда қала
сында дүниеге келген. Қы зыл
орда политехникалық инсти-
тутын – бухгалтерэкономист, 
Қа  зақстандық инновациялық 
жә не теле коммуникациялық 
жүйе  лер университетін – 
заңгер маман дықтары бойын-
ша бітірген.

19861988 жылдары 
КСРО Әскери Күштері қата
рын да, Ауғанстанда Кеңес 

жауын герлерінің Шектеулі 
құрамында әскери борышын 
өтеген. КСРО Жоғарғы Кеңесі 
Президиумының Құрмет гра-
мотасымен наград талған.

Еңбек жолын 1985 жылы 
Қызылорда жиһаз фабрика-
сында 1ші разрядты станок-
шы ретінде бастаған. 19932003 
жылдары Қызылорда қаласы 
бойынша салық инспекция-
сында, Қызылорда облысы 
бойынша салық комитетінде 
маман, инспектор, сектор 
меңгерушісі, төраға орынба-
сары қызметтерін атқарған. 
20032011 жылдары Батыс 
Қазақстан облысы бойынша 
салық комитеті төрағасының 
орынбасары, төрағасы, Қы

зылорда облысы бойын-
ша салық департаментінің 
бастығы, 20112014 жыл-
дары Қызылорда облысы 
әкімінің бірінші орынбасары, 
Қызылорда облысының қаржы 
басқармасының бастығы, 
Маңғыстау облысы бойынша 
салық департаментінің басшы-
сы қызметтерін атқарып келді.

2014 жылдан бастап 
Қазақстан Республик асы 
Қаржы министрлігі Мем
лекеттік кірістер коми
тетінің Қызылорда облы-
сы бойынша  мемлекеттік 
кірістер департаментінің 
Қызылорда қаласы бойын-
ша басқармасының басшысы 
қызметін атқарып келді.  

ТАҒАЙЫНДАУ
2015 жылғы 3 шілдеде Ысқақов Қуанышбек Дос майылұлы 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржылық 
бақылау коми тетінің Қызылорда облысы бойынша қаржылық 
бақылау инспекциясының басшысы лауазымына тағайындалды.

Кеше Астанада «АТАМЕ-
КЕН» Қазақстан картасы» 
этно-мемориалдық кешенінде 
Қызылорда облысы картасының 
жаңартылған нысандарын таны-
стыру салтанаты өтті. Шараға об-
лыс әкімінің орынбасары Рауан 
Кенжеханұлы мен Астана қалалық 
мәслихатының хатшысы Сансыз-
бай Есілов және мемлекет, қоғам 
қайраткерлері қатысты.
Астана күніне орайластырған 

шараның құттықтау сөзінде облыс 
әкімінің орынбасары Рауан Кенжеханұлы, 
«Еліміздің бүкіл табиғи аймақтарымен та-
ныстыратын ашық аспан астындағы бұл 
мұражайда сырға тұнған Сыр бойының 
ең көрікті, киелі, тарихи орындары 
көрсетілген.

Атап айтсақ, ортағасырлық Сығанақ 

қалашығындағы мешіт, Қалжан ахун, 
Ғанибай мешіттері, Қорқыт ата мемори-
алды кешені, Солтүстік Арал теңізіндегі 
«Көкарал» су бөгеті Астана жұртшылығы 
мен қонақтарын мемлекетіміздің тарихы-
мен, мәдениетімен таныстырады. Төрткүл 
дүниенің назарын өзіне қаратып, дәуірлеп 
тұрған бұл нысан бар қазақтың атамекені, 
түпқазығы, өткені мен бүгіні десек те бо-
лады, – деді.

Астана қаласы мәслихатының хат-
шысы С.Есілов «Атамекен» мемориалдық 
кешеніндегі Қызылорда облысы 
картасының ашылуымен құттықтап, ке-
шен жұмысына сәттілік тіледі. Сондайақ, 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, 
қызылордалық жырау Алмас Алматов 
жиналған қауымға жырдан шашу шашты. 

Нұрбек САҒАТҰЛЫ.

ЖАҢАРҒАН ОБЛЫС КАРТАСЫ – БАС ҚАЛАДА

 Алғаш болып сөз алған Қазақстан 
мұсылмандары діни басқармасының 
Қызылорда облысы бойынша өкілі Талғат 
Омар жиналғандарды Рамазан айымен 
құттықтап, аруақтарға құран бағыштады. Өз 
кезегінде аймақ басшысы да қасиетті айдағы 
игі бастамаға мұрындық болған кәсіпкерге 
ризашылығын білдірді. 

– Айлардың сұлтаны Рамазан айын-
да мешіттің ашылуына куә болып отырмыз. 
Тілеген тілектеріңіз, ниеттеріңіз қабыл бол-
сын. Біз бейбітшілікті, ауызбіршілікті на-
сихаттайтын дербес мемлекетпіз. Алла сол 
тәуелсіздігімізден айырмасын. Осындай айту-

лы мерекеде өз қалтасынан қомақты қаражат 
шығарып, халыққа мешіт салып беріп жатқан 
Мұрат Нұрсайытовқа рахмет айтқым келеді. 
Қарттарымыз иманды, аналарымыз аман бол-
сын, – деді Қырымбек Елеуұлы. 

Айта кетейік, бұл төрт мыңға жуық халқы 
бар Белкөл кентінде ашылып жатқан алғашқы 
мешіт. Осы кезге дейін мұсылман жамағат 
қала орталығына баруға мәжбүр болған. Енді 
шағын ауданның көшелерінде рамазан айын-
да таңмен таласып азан дауысы естілетін бо-
лады. 300 келушіге арналған қасиетті орында 
арнайы дәрісханалар да бар.

Мөлдір ҚОЖАХМЕТОВА.

ҚАСИЕТТІ АЙДАҒЫ
ИГІ БАСТАМА

Жұма 
күні Белкөл 
кентінде бой 

көтерген 
«Құлмұхаммед 

ишан» мешіті 
салтанатты 

түрде ашыл-
ды. Игі шараға 

облыс әкімі 
Қырымбек 
Көшербев 

қатысып, лен-
тасын қиды. 

Биыл Астана күніне орай 
республикалық және халықаралық 
деңгейде түрлі іс-шаралар өтпек. 
Елорданың 17 жылдығын мерекелеу 
негізгі шаралардың ашық алаңдарда 
өтуімен ерекшеленбек. Мемлекет бас-
шысы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
стратегиялық бағытының негізі 
– «Мәңгілік ел» Ұлттық идея-
ны басшылыққа алған мемлекет –
мерекенің лейтмотиві болмақ. Мұндай 
шаралар еліміздің түкпір-түкпірінде 
жалғасуда.

Осы орайда Қорқыт Ата атындағы ҚМУ
дың Студенттер сарайында облыстық ішкі 
саясат басқармасының ұйытқы болуымен 
Астана күні мерекесіне арналған «Мәңгілік 
Ел жүрегі – Астана» атты республикалық 
ғылыми конференциясы өтті. 

Конференцияны аталмыш жоғары оқу 
орнының ректоры Қылышбай Бисенов ашып, 
қазіргі кезде Астана қаласының жеткен 
жетістігіне кеңінен тоқталып, мұның бәрі де 
Елбасы Н.Назарбаевтың сарабдал саясатының 
арқасы екенін атап өтті. Жиналғандарды мере-
кемен құттықтап, жылы лебізін білдірді. Одан 
әрі  облыстық ішкі саясат басқармасының 
басшысы Ғайнулла Жарқынбаев сөз 
алып, мерекенің маңыздылығын айтып, 
Қазақстанның келбеті саналатын Астананың 

бүгінгі бейнесі адам танымастай өзгерген. 
Жыл өткен сайын заман талабына сай көркейіп 
келе жатқан алып шаһарда әлемдік деңгейдегі 
түрлі шаралар жиі ұйымдастырылып отыр,
деді. Және де Елбасының өміршең жоспар-
лары мен бағдарламалары өз жемісін беріп, 
жүйелі іске асырылып келе жатқанын алға 
тартты.

Сонымен қатар шара барысында 
«Нұр Отан» партиясы облыстық филиалы 
төрағасының бірінші орынбасары Наурызбай 
Байқадамов «Астана –Жаңғыру моделі» және 
ҚР Білім және ғылым министрлігінің  Мемле-
кет тарихы институты Деректану, тарихнама 
және Отан тарихы бөлімінің бастығы, профес-
сор Ғани Қарасаев «Астана қаласы:  өткені, 
бүгіні, болашағы» атты тақырыптарда баян-
дама жасады. Ал, Ш.Уәлиханов атындағы Та-
рих және этнология институты Халықтану 
және тарихи тұлғатану мәселелері бөлімінің 
меңгерушісі Айжамал Құдайбергенова және 
Ғабит Тұяқбаев, Уәлихан Ибраев сынды 
өңірімізге белгілі ғалымдардың тақырып ая-
сында дайындалған хабарламалары тыңдалды. 

Тағылымы мол шарадан қатысушылар 
тұшымды ой түйді. Сондайақ, ғылыми
техникалық кітапхананың тақырыптық 
көрмесі тамашаланды.

Сара ҚОРҒАНБАЙҚЫЗЫ.

17 МЕКТЕП
ҚОЛДАНЫСҚА БЕРІЛЕДІ

Әлеуметтік сала бойынша атқарылып жатқан 
жұмыстар көңіл тоғайтады. Бүгінгі таңда білім беру, 
денсаулық, мәдениет және спорт  салалары бойынша 
атқарылған жұмыстардың бәрі қалың елдің көз алдын-
да. Мәселен, көп жылдан бері проблема болып келе 
жатқан жалпы орта білім беру жүйесіндегі үш ауысым-
да оқыту мәселесі біздің өңірде толықтай шешімін тап-
ты. Облыстағы балалардың 90 пайызға жуығы қазір 
балабақшаға барады. «Балапан» бағдарламасын жүзеге 
асыру жоспарға сәйкес 2020 жылға дейін емес, 2015 
жылдың аяғына дейін шешу міндеті қойылып отыр. 

– Үстіміздегі жылдың соңына дейін өңірімізде 17 
орта мектеп пайдалануға беріледі. Осылайша, жыл 
аяғынан бастап жаңа мектептерде 6320 бала білім 
алады. Оның 7і республикалық бюджет қаржысына, 
қалған 10 орта мектеп облыстық бюджеттің қаражатына 
салынуда,  дейді облыстық құрылыс, сәулет және қала 
құрылысы басқармасы басшысының орынбасары Май-
ра Барақбаева бізбен әңгімесінде. 

Оның айтуынша, жыл аяғына дейін пайдалануға 
берілетін білім саласы ғимараттарын салуға қазынадан 
барлығы 6,5 млрд теңге қаражат бөлініпті.  Нақты 

кезеңде аймағымызда 22 мектеп пен 3 балабақшаның 
құрылысы жүруде. Бұған қоса, 7 аула клубы мен 
мұражай және кітапхана салу жоспарда бар. Бұлардың 
барлығы осы жылдың соңына ел игілігіне пайдалануға 
беріледі деп күтілуде. Естеріңізде болса, өткен ма-
мыр айында Арал (Қамыстыбас ауылы)  және Шиелі 
(Төңкеріс) аудандарында 150 орындық 2 аула клубы 
балалардың игілігіне берілген болатын.

 
АУРУШАҢДЫҚ

АЗАЙЫП КЕЛЕДІ
Әлеуметтік саланы бөліпжарып қарауға бол-

мас, алайда денсаулық саласының орны қашанда 
бөлек. Соңғы жылдары өңір тұрғындары арасында 
кейбір қауіпті сырқат түрлерінен аурушаңдық деңгейі 
төмендегені байқалады. Мамандардың айтуынша, 
бүгінгі таңда туберкулез, қатерлі ісік және инсульттан 
өлім көрсеткіші едәуір төмендеген. 

Облыстық денсаулық сақтау басқармасының 
басшысы Сапар Рахменшиевтің айтуы бойынша, 
қазіргі кезеңде облыс тұрғындарының орташа өмір 
сүру жасы 70,8 жасқа дейін ұзарған. (Бұған дейін ел 
тұрғындарының орташа өмір сүру жасы – 68 жас 
болғанын еске сала кетейік).

«Кейінгі жылдары жалпы өлім көрсеткіші күрт 
төмендеді»,  дейді ол. – Мысалы, бұл өткен жылдың 
көрсеткішімен салыстырғанда 17 пайызға төмендеп 
отыр. Ал, туберкулез сырқатымен ауыратындар 20 
пайызға азайып, аталған науқастан қайтыс болатындар 
санының төмендеуі байқалады. Сонымен бірге, қатерлі 
ісіктен көз жұматындар – 5 пайызға, қан айналымы 
сырқатынан көз жұматындар көрсеткіші 10 пайызға 
төмендеді». 

Облыстың бас дәрігері мұндай көрсеткіштерге 
денсаулық сақтау саласындағы мамандардың 
кәсіби біліктілігі мен білімін көтеру арқылы және 
мемлекеттік «Саламатты Қазақстан» бағдарламасының 
аймағымызда сәтімен жүзеге асырудың нәтижесінде 
қол жеткізгенін айтады. Айта кетейік, денсаулық 
сақтау саласы ғимараттарының құрылысын салуға 
биыл бюджет қоржынынан 2,8 млрд теңге бөлінген. 
Бұл қаржыға 6 нысанның құрылысы салынуда. Оның 
1і аурухана, 3і емхана, ал қалғандары дәрігерлік ам-
булаториялар. Сонымен қатар, бір диспансерге қайта 
жаңғырту жұмыстары жүргізілуде. Осы жылдың 
соңына дейін аталған 6 медициналық нысанның 3ін 
қолданысқа беру көзделіп отыр.

Дәуіржан ЕЛУБАЕВ. 

ӘЛЕУМЕТТІК САЛАДАҒЫ АУҚЫМДЫ ЖҰМЫСТАР

МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ ЖҮРЕГІ

Елімізде тұрақтылық, ұлттық 
келісім мен мәдени – рухани даму 
дәуірі басталып кеткені белгілі. 
Бұл біздің үкілеген үмітіміздің 
мақсатқа айналғаны, жақсы 
жетістіктермен бірге айтыла 
беретін шындығы. Бүгінде көз ал-
дымызда өркендеп келе жатқан 
Астана Еуразияның жүрегіне ай-
налды. Өрелі идеясымен әлемнің 
назарын аударған Елбасымыз  биік 
мұраттар жолында күшжігерін 
сарп етіп, мемлекеттік ірі жобалар-
ды жүзеге асырды. 

Астана қаласының көрікті жерінде бой 
қөтерген мәдени ошақтар – Қазақстан Респу-
бликасы Тұңғыш Президенті – Елбасының 
кітапханасы мен Қазақстан Республикасының 
Ұлттық академиялық кітапханасы  халықтың 
рухани өмірінің жан азығына айналды. Ал, 
дүниежүзінде теңдесі жоқ 100 томдық «Ба-
балар сөзі»  ғажайып  ұлттық  мұра  осы 
кітапханалар қорының қазынасы. 

Ақ шағаладай асқақ сымбатымен көзге 
бірден түсетін,  әлемнің классикалық му-

зыкасы мен хореографиясы 
үйлесім табатын  «Астана Опе-
ра» опера және балет театры, 
Елбасы Н.Назарбаевтың жеке 
ұсынысымен ашылған «Аста-
на  балет» ұжымы халықтың 
және заманауи хореографияның 
классикалық дәстүрлері мен ең 
соңғы үрдістерін шебер  меңгеріп, 
әлем сахнасында өнерін паш 
етіп келеді. Елорданың рухани 
қазынасы  болатын  Қазақстан 
Республикасының Ұлттық музейі   

Орта Азиядағы алып мұражай  болып санала-
ды. Оның  қыш  кітабына Елбасы:  «Рухы биік 
халықтың  іргесі берік» деп өз қолтаңбасын  
қалдырды. 

Еліміздің мәденирухани ордасы – Аста-
на шаңырағында шаттық үзілмесін, әлемдік 
кеңістікте өз келбетімен жарқырай берсін.

Н.МЫРЗАМҰРАТОВА. 
Ә.Тәжібаев атындағы облыстық 

әмбебап ғылыми
кітапханасының директоры.

ӘЛЕМНІҢ АЛТЫН ЖАУҺАРЫ
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ДАМУДЫҢ ДАҢҒЫЛ БІР 
ЖОЛЫ

Еуразиялық экономикалық одақ 
– экономиканы дамытуға бағытталған 
ұзақмерзімді жоба. Сұхбатты бастаған 
журналист Ерлан Бекхожиннің əдепкі 
сауалына Президент Нұрсұлтан Назар-
баев осылай деп жауап қайтарды. Ал 
сұрақ Елбасының идеясы негізінде пай-
да болған Еуразиялық экономикалық 
одақтың оған қатысушы мемлекет-
тер арасында теңгерімсіздік тудыру 
ықтималдылығы турасынан өрбіген еді. 
Оның түп қазығы «Өйткені, олардың 
барлығында бірдей индустриялық-
инновациялық даму бағдарламасы жоқ» 
деген уəжге тірелді.

«Мен бүгінгілердің не айтып 
жүргендерінен хабардармын. Расымен, 
əртүрліміз: Ресей – ең үлкен мемлекет, 
экономикасы да дамыған. Қазақстан 
– бұл Ресей емес, əрине, дегенмен, біз 
индустрияландыруды жүргізіп жатыр-
мыз, инновацияға басымдық берудеміз, 
– деді Нұрсұлтан Назарбаев тақырыпты 
тереңірек қаузай келіп. – Беларусь та 
өзіндік орны бар мемлекет, онда ауыл 
шаруашылығы жағы басымырақ дамы-
ған. Бірақ, қарасаңдаршы, Еуропалық 
одақтың өзі де тап осындай əртүрлі емес 
пе? Ондағы ең қуатты дамыған ел – Гер-
мания болса, одан кейінгі орынға Фран-
ция шығады, ал Шығыс Еуропаның 
қалған мемлекеттері олардың 
деңгейлеріне жете алмайды. Осы ретте 
қазіргі таңдағы Италия мен Грекияны да 
бір-бірлерімен салыстыру қиын. Сөйте 
тұра, бұлар да осы бірлестікті құруға 
қатысты ғой. Олай болса, біз де бір жақты 
кетпей, ЕАЭО-ның түпкі мəніне үңілуге 
тиіспіз. Еуразиялық экономикалық одақ 
– экономиканы дамытуға бағытталған 
ұзақ мерзімді жоба».

Мемлекет басшысы осы сөз¬дің 
сыңайында тағы бір мəрте бірлестіктің 
негізінен экономикалық мүддеге құрыл-
ғанына назар аударды. «Бұл одақта 
Қазақстанды қызықтыратын не бар? Біз 
теңізге шығар жолы жоқ елміз. Деген-
мен, мен əрдайым «біздің теңізіміз – Ре-
сей, біздің теңізіміз – Қытай» дегенді 
айтып жүрмін ғой. Мұнда шындық жа-
тыр. Біздің осы елдер арқылы ашқан 
«теңізіміз» сол – қазақстандық тауар-
лар үшін үлкен нарыққа жол ашып отыр-
мыз», – деді Елбасы.

Еуразиялық экономикалық одақ 
пен Еуроодақтың ынтымақтастығын 
Алланың өзі қалады. Президент келесі 
кезекте одақ аясындағы Қазақстанның 
басымдығына тоқталды. «Қазір Еуразия-
лық экономикалық одақ аясында бəрі 
жақсы деуге болмайды, жалпы сау-
да түсіп кетті. Алайда, бұлай болуы да 
заңдылық. Соған қарап, бəленің бəрін 
одақтың басынан іздеудің реті жоқ. 
Өйткені, бүгінгі жағдайдың өзі осындай. 
Біз мұндай қатерлер болатынын айтпап 
па едік? Бұған себеп: баға құлдырады», 
– деді Назарбаев.

«Менің сəуегейлік жасағым 
келмейді, бірақ біздің Еуразиялық 
экономикалық одақ пен Еуропалық одақ 
міндетті түрде ынтымақтасатынына бек 
сенімдімін. Бұл – Алланың қалауымен 
болатын іс. Бүгінгі кедергілердің, 
санкциялардың бəрі артта қалады. 
Еуразиялық экономикалық одақ¬тың 
өзі Еуропа үшін қажеттілікке айнала-
ды. Ресейдің экономикасы да Еуро-
па үшін маңызды бола түспек. Соның 
нəтижесінде екі аралықта міндетті түрде 
үлкен ынтымақтастық қайта орнығады. 
Қазірдің өзінде Еуропада ЕАЭО-мен 
еркін сауда туралы ниет білдірушілер 
баршылық», – деді Президент.

ОДАҚТЫҢ 
ҚАЗАҚСТАНҒА БЕРЕРІ 

МОЛ
Нұрсұлтан Назарбаев осы əңгі мені 

жалғай отырып, Еуразиялық эко но-
микалық одақ аясындағы Қазақстанның 
басымдығына да арнайы тоқталды. 
Оның айтуынша, аталмыш бірлестіктің 
келешегі кемел, бағыты айқын. Сон-
дықтан Елбасы экономикалық одақтың 
негізгі бағыттарына тоқтала келіп, оның 
құрылар бастауында бəсекелестіктің 
жоғары болатыны туралы ескерткенін 
ойға салды. «Егер біз бəсекелестікті үш 
мемлекет арасында көтере алмасақ, онда 
енді кіргелі отырған Дүниежүзілік сауда 
ұйымындағы қарым-қатынас қарқынына 
қалай шыдамақпыз? Басқасын айтпай-
ақ, тек осыған бір сəт үңілейікші. 
Қараңыз, бұдан сəл бұрын Ресейде рубль 
сəл шайқалып кетіп еді, бəрі сол жаққа 
қарай ағылды. Бір жағынан мұның орын 
алғаны да жақсы болды, жұртты бір 
серпілтіп тастады. Əрине, бұл біздің 
азаматтарымыз үшін жақсы, оған неге 
қарсы болмақпыз? Тауарлар тəуір бол-
са, сапасы сəйкес, бағасы төмен бол-
са, бұдан артық не керек? Негізі, біз 
осыған ұмтылып отырмыз», – деді 
Н.Ə.Назарбаев.

Мемлекет басшысы бəсе¬келестіктің 
не екеніне назар аудара келе, бұған ең 
алдымен инновация мен ғылым керек 
екенін айтты. «Бізге бұны өмірдің өзі алға 
тартып отырған қажеттілік екенін түсіну 
керек, басқа жолымыз да жоқ. Əрине, 
енді оңтүстіктегі көршілерімізбен де 
осындай бірлестігіміз болса, тіпті, жақсы 
болар еді, алайда, Қырғызстанның 
нарығы біз үшін аздық етеді», – деді Ел-
басы.

Бұдан əрі ол ЕАЭО аясын-
да қазақстандық басымдықтың ауыл 
шаруашылығы саласында да болуы 
тиістігіне ой тоқтатты. «Біздің жеріміз 
бізге бəрін тауып бере алады. Бізде бəрі 
де бар. Ендеше, алдағы уақытта ша-
руаларымыз бүкіл Қазақстанды асы-
рай алатындай деңгейге жетіп, өздері 
де жақсы өмір сүрулері керек. Ал бұл 
тарапта оларды кім қаржыландырып 
жатыр, менеджмент қалай қамтылды, 
трейдингтерін кім қамтып жатыр? 
Шыны керек, қарапайым адамға мұның 
қажеті шамалы. Олар қаржыны қайдан 
жəне кімнен аламын деп алаңдамауы 
керек. Бұл ретте мемлекет өзінің 
заңдары негізінде шаруа адамдарының 
мұқтаждықтарын шешетін науқандарға 
араласып, мəселелерді оңымен шешіп 
отыруы тиіс. Осы арқылы ол бəрін өз уы-
сында ұстайды. Сондықтан да, ешкімге 
алаңдауға негіз жоқ. Қазақстанда 
шетелдіктер болсын, басқа болсын, – 
олардың барлығы да ұдайы мемлекеттің 
бақылауында тұр. Мұндай компани-
ялар ешқашан өздерінің акцияларын 
мемлекетсіз сата алмайды, сол себепті 

ең бірінші ұсыныс та мемлекетке жаса-
луы тиіс. Құрылымды да ауыстыра ал-
майды. Себебі, біз оларды бақылай оты-
рып, өздерінің жұмыс істеуіне де жағдай 
жасап жатырмыз», –  деді Н.Назарбаев.

БҰРҚЫРАҒАН ЖОЛ, 
БҰРЫЛЫСТЫ КЕЗЕҢ

Мемлекет басшысы бұдан ары əңгіме 
барысында Қазақстан экономикасының 
1996 жылы ғана тығырықтан шыға 
бастағанын еске түсірді.

«Экономика тек 1996 жылы «ояна» 
бастады, адамдар да біртіндеп еңбек 
етіп, өз-өздеріне сене бастады, ал сол 
уақыттарда жұрттың барлығына бізді 
келешекте жарқын болашақ күтіп 
тұрғанын, тек сəл шыдамдылық та-
ныту қажеттігін түсіндіруге мəжбүр 
болдық. Міне, осылайша инвестиция 
тарту арқылы, ірі инвесторларды тарту 
арқылы, ең алдымен біз ауыр өнеркəсіпті 
аяққа тұрғыздық, ақша таба отырып, 
экономиканы өрлете бастадық. Міне, 
осылай көтерілдік жəне мен осының 
дұрыс жол екеніне сендім. Тартылған 
инвестцияның арқасында, елдегі 
тұрақтылықтың арқасында, халықтың 
сенімі арқасында əлем елдерімен 
терезесі тең мемлекетке айналдық», – 
деді Мемлекет басшысы.

«Қиын кезеңде шетел инвесторла-
рын тарту үшін жағдайымызды əсірелеп 
айтуға мəжбүр болдым», – деп тағы 
бір сырын ашты Елбасы. Бұл еліміздің 
егемендікке енді қол жеткізген балаң 
шағында болып еді. Сол 90-жылдардың 
басында нағыз апатты жағдайларды ба-
стан кешуге тура келді. «Кеңес Одағы 
құлады, бар экономика мемлекеттік 
социалистік меншікте тұрды, барлық 
зауыттар, фабрикалар, балабақшалар, 
дүкендер, барлығы – мемлекетке тиесілі 
болды. Олар тиімсіз жұмыс істеді, мем-
лекет төменде тұрған құрылымдарға 
нақты мақсаттар үшін қайтарымсыз 
қаражат берді, – деп сол күндерден сыр 
шертті Нұрсұлтан Назарбаев. – Тіпті, 
пəтерлерге электр тогы да жетпейтін еді, 
жылу-электр стансалары жарық бере ал-
мады, шай махаллаларда, көшелерде 
қайнатылды. Міне, осындай аянышты 
жағдайды бастан өткердік».

Мемлекет басшысы осы күндерде 
инвесторларды тарту үшін əртүрлі айла-
амалға баруға мəжбүр болғанын мой-
ындады. «Өтірік сөйлемейін, сол кез-
дерде маған деген сенім болды. Əрине, 
өсіріп айттық. Қазақстан үлкен, əлемдегі 
тоғызыншы территория, бізде байлық 
бар. Мен Америкаға ұшақты толтырып 
алып бардым. Үлкен бизнес-кездесу 
өтті. Сол уақытта Нұрлан Смағұлов 
машиналар сатып жүрген, мен оны: 
«Міне, біздің машина құрылысы магна-
тымыз» деп таныстырдым. Ал Болат 
Əбілов спорт киімдерін сатып жүретін, 
оны «сау да алыбы» ретінде көрсеттім. 

Бұлардың арасында Нұржан Субхан-
бердин де болды, тағы да көп адам бар-
тын. Кейін «Бұл болса, үлкен қаржыгер» 
деймін. Америкалықтар менің сөзімді 
шын қабылдап, бізде сондай адамдардың 
барына сенді. Рас, ол кезде ештеңе де 
жоқ еді, бірақ қазір соның бəрі орындал-
ды ғой», – деді Назарбаев.

Келесі сөздің сыңайында жур-
налист Ерлан Бекхожин Елбасының 
сол кездері Ресей мен Украина ара-
сында кейін қалыптасатын жағдайды 
көрегендікпен айтқанын алға тарта оты-
рып, Нұрсұлтан Əбішұлының осы тура-
сында 90-жылдардың басында сөйлеген 
сөзінің сюжетін ұсынды.

Аталмыш əңгіме 1991 жылы жазы-
лып алынған. Онда Нұрсұлтан Назарба-
ев Ресей мен Украинаны екі ел арасында 
туындауы мүмкін жанжалдан сақтануға 
шақырған. Сұхбат барысында ол бау-
ырлас халықтардың барынша абай бо-
луы қажеттігін алға тартады. Бұл ретте 
Қазақстан Президенті аталған екі елдің 
халқы арасында ешқандай көзқарас 
қарама-қайшылығы жоқ екендігін баса 
айтып, тек жауапсыз саясаткерлер 
ғана жанжал отын тұтандыруы мүмкін 
екендігін ескертеді. 

«1991 жыл өте қиын кезең еді. 
Одақтан бөлінген елдер қайда бет ала-
рын білмейтін, ал республикалар ара-
сында текетірес бар-тын. Украи-
на бірінші кезекте тіпті, басқалай 
одақ емес, конфедерация идеясын да 
қолдамады. Біз Ново-Огаревода бас 
қосып, мəселелерді талқылаған кезімізде 
Украина президенті əрдайым: «Менің 
кетуім керек, ақылдасуым керек», дей 
беретін. Сондықтан, ешқандай түпкілікті 
шешімге келе алмадық. Ресей президенті 
Ельцин: «Егер Украина болмаса, онда 
біз не жайында сөз қозғаймыз», дегенді 
айтатын. Міне, осымен бəрі де аяқталып 
жататын. Сондықтан, мен мұның соңы 
жанжалға апарып соқпауы үшін айтқан 
едім. Өкінішке қарай, соңында солай 
болды да», – деді Н.Назарбаев.

ЖЕМҚОРЛЫҚТЫҢ 
ЖАЗАСЫ – ЕШКІМГЕ ДЕ 

АЯУШЫЛЫҚ БОЛМАЙДЫ
Президент əңгіме ауаны жемқорлық 

жайына қарай ойысқанда, Талғат 
Ермегияевтың ұсталуы өзі үшін ауыр 
жағдай болғанын ашып айтты. Ол 
«Астана ЭКСПО-2017» ұлттық компа-
ниясы» АҚ басқарма төрағасының осын-
дай себеппен қамауға алынғаны жай-
ында былай деді: «Міне, ЭКСПО-2017 
компаниясының президенті құрыққа 
түсті. Мен үшін бұл өте ауыр жағдай. Біз 
үшін ЭКСПО-ны өткізу мақтаныш еді. 
Мен сондықтан оны өзіме шақырғанда: 
«Мен саған осы жұмысты тапсырамын, 
оны өзім ұдайы бақылауда ұстап отыра-
мын. Байқа, Ұлттық қордың мемлекеттік 

қаражатын біз сонда жұмсаймыз. 
Мұны барлығы – есеп комитеті, қаржы 
полиция сы, əрбір тиын үшін арнайы 
құрылған комиссия бақылайды», де-
ген едім. Бірақ, ол бұдан қорытынды 
шығармапты».

Мемлекет басшысы осы жерде 
Қытайда Си Цзиньпиннің билік басына 
келгенінен кейін бұл елде жемқорлықпен 
күрестің қатты күшейтілгенін тілге 
тиек етті. Біздің елімізде де солай бола-
ды. Жемқорлықтың бар жазасы – оны 
істеген адамға ешқандай аяушылық бол-
майды. Мұны біздің қызметкерлеріміз 
түсінулері керек. «Түсінеді, түсінбесе 
бəріне міндеттейтін боламыз, – деді 
осыған орай Нұрсұлтан Назарба-
ев. – Өкініштісі, өздерінің өсулеріне 
берілген мүмкіндікті жігіттер осылай 
пайдаланып кетіп жатады. Оларды сон-
ша жыл дайындайсың, күш жұмсайсың. 
Мемлекеттің қаржысын оларға сеніп 
бересің. Ал олар өздері отырған бұтақты 
кесіп, өмірлерін қиындатып алады».

Мемлекет басшысы бұдан кейін 
өзінің үш немересінің жемқорлыққа 
бой алдырған əкелерін қатаң жазаға 
тартқанын жұртшылықтың естен 
шы ғар мауы қажеттігін атап өтті. 
«Ли Куан Ю өзінің досын түрмеге 
отырғызғанын айтқан еді. Ал жұрт менің 
мұнда үш немеремнің əкесін түрмеге 
отырғызғанымды неге естен шығарады? 
Олар аналарымен бірге  маған көз жас-
тарын төгіп келмеді деп ойлай ма екен? 
Келді. Мені қайғырмады деп ойлай-
сыздар ма? Əрине, қайғырдым. Бірақ, 
оның қылмысы анық екендігіне көз 
жеткізгеннен кейін мен де тоқтай алма-
дым. Туған-туыс та жиналды. Олардың 
барлығы да: «Мұның бəрі өзіңнің 
қолыңда тұр ғой, сен үшін не тұрады, 
жаба салсайшы», – дегенді айтты. Егер 
естеріңізде болса, екі жап-жас жігіт, 
банк басшысының орынбасарлары 
өлтірілді. Мұны қалай кешіруге бола-
ды? Одан қаншама кəсіпкерлер зардап 
шекті», – деді Н.Назарбаев.

«Неліктен соңғы жылдары қыл-
мыстық жауапқа тартылған Павлодар 
облысының əкімін, Атырау облысының 
əкімін, Қарағанды облысының əкімін 
естен шығарамыз? Ал олардың барлығы 
да менің танысым болды. Мен оларды 
ұзақ уақыттан бері білетінмін. Соның 
ішінде өзім бұрыннан жақсы танитын 
Қарағанды облысының əкімі Премьер-
министр лауазымына дейін көтерілді. 
Қазіргі таңда ол тергеуде жүр. Өйткені, 
бұған фактілер бар. Сондықтан, бұл іске 
араласуға болмайды», – деді Елбасы. 

Мемлекет басшысы осы орайда 
жемқорлықпен күрес жөніндегі алғашқы 
заңның қалай қабылданғанын, сол кез-
де халыққа арнайы үндеу жариялағанын 
еске салып өтті. 

«Мен өз туған-туыстарыма, доста-
рыма, балаларыма бұл ретте аяушылық 
болмайтындығын ескерттім. Мұны 

телеарна арқылы бүкіл елге айт-
тым. Қазір де тағы қайталап айтамын. 
Министрлерді, министрлердің орын-
басарларын түрмеге отырғыздық. Мен 
басқалар жайында айтып отырған 
жоқпын. Яғни, қазіргі уақытта ымы-
расыз күрес жүргізілуде жəне мұның 
барлығы бекер деп ойламаңыздар. Адам 
əр уақытта өз қателіктерін мойында-
майды. Сондықтан, бұл біздің барлық 
шенеуніктерді айықтыруы тиіс жəне 
олар бұл ретте ешқандай қамқоршының 
болмайтындығын түсінуі қажет. Мемле-
кет қаржысына қол сұғуға болмайды», – 
деді Президент.

БИЛІК БИШІГІНІҢ БИІК 
БЕЛЕСТЕРІ

Қазақстан өзінің дамуында əлі 
биліктің биік белестеріне жететін бола-
ды. Мұны Нұрсұлтан Назарбаев əңгіме 
барысында Ерлан Бекхожиннің елдегі 
реформалар аясында Президенттің 
белгілі бір өкілеттіктерін Үкімет пен 
Парламентке беру мəселесінің кеңінен 
талқыланып жатқанына назар ауда-
руынан шығарып сөз етті. «Мұнда 
қандай нақты шаралар қамтылмақ?» 
деп сұрады журналист. Мемлекет бас-
шысы осы ойдың сорабында бұл 
реформалардың бір сəттік қана мəселе 
емес екенін де атап өтті. «Мен қазір не 
айтылып жатқанын да білемін. Бізде 
күшті президенттік билік үстем деген 
ойды ұстанушылар көп. Алайда, біздің 
осындай күшті президенттік көлбеу 
билігіміз біреуді қысымға ұшыратып, 
ха¬лық¬ты басып жатқан жоқ қой. 
Керісінше, біздің бағдарламалар жыл-
жуы үшін, реформаларды ілгерілету 
үшін мемлекеттік аппараттың халыққа 
қызмет етуіне жұмыс істеп жатыр. Бұл 
үшін де жоғарыдан төмен, төменнен 
жоғары қатты тəртіп қажет», – деп бұл 
ойды одан əрі тарқатып өтті Елбасы.

Келесі кезекте Нұрсұлтан Əбішұлы 
осы жылдар ішінде мұндай күшті 
биліктің қажет болғанына айрықша на-
зар аударды. «Қазақстанда жағдайдың 
Украинадағы секілді болғанын қалай-
тын біреу бар ма екен? Əйтпесе, Грузия-
дағыдай, Молдовадағыдай болғанын 
қалайтындар бар ма? Айтыңызшы! Міне, 
мəселенің өзі осында, ал ол елдердің 
бəрінде парламенттік билік үстемдік 
етіп отыр. Мен бұған дейін де ұдайы ай-
тып келгенмін, біздің əлі америкалық 
тəсілге көшетін кезіміз келеді, тек 
оның өз уақыты жетуі керек. Былайша 
айтқанда, бұл үшін біршама уақыт ке-
рек. Осыны тыңдағысы келмейтіндер 
қазір де тыңдамайды. Ал бізге ке-
рек болып отырған уақыт қандай? Бұл 
үшін орта буындағылар шығаратын 
өнім Қазақстанның өнімінің жартысы-
нан жоғары болуы қажет. Орта буын  
мемлекеттегі тұрақтылықты ең мықты 
қолдайтын топ.  Əзірге бұл бізде жоқ. 

Қазір еркіне жіберіп көрейікші, не болар 
екен?! Біз бұның жайын бұрнағы жылда-
ры да көргенбіз, əркім өзіне қарай тарта-
ды, ақыр аяғында ештеңе шешілмейді», 
– деп түйіндеді бұл ойды Елбасы.

БІЗДІҢ ТАМЫРЫМЫЗ – 
ТЕРЕҢДЕ

Бұдан əрі Нұрсұлтан Назарбаев 
біздің тарихи тамырымыздың тереңде 
екенін білуіміз керектігін айтты. Оның 
айтуынша, Қазақстан халқы тамырының 
тереңде екенін біліп, тарихты түгелдей 
толық жинақтау керек. «Біз сондаймыз, 
біз мұндаймыз деп көрсету үшін емес. 
Жоқ, жай ғана білу үшін, өз тарихымыз-
ды білу үшін, тамырымыздың тереңде 
екенін балаларымыз білуі үшін. Барлық 
халықтар секілді», – деді ол.

Қазақ хандығының 550 жылдығын 
мерекелеу туралы ескерткен Президент 
бұл оқиғаны «жақсылап тойлауға» ша-
қырды. «Біз мұны жақсылап тойлауы-
мыз керек жəне біздің халқымыздың бір 
сəтте аяғы аспаннан салбырап түсе сал-
мағанын, дамығанын, бұл жерде біздің 
бабаларымыздың болғанын, олардың 
бұл жерді қорғағанын, қан төгіп, қазір 
біз жасағанды армандағанын көрсетуіміз 
керек», – деді Мемлекет басшысы.

Сонымен қатар, Елбасы қазақ халқы 
тарихының түгелдей мəні жаулап алу 
емес, елді қорғау екенін атап өтті. 
Бұл қазақ халқының өзі үшін, жерінің 
тұтастығы үшін, халықтың сақталуы 
үшін болған күрес. «Қазақтар үнемі 
қорғанған. Ешқашан ешкімге өздері ша-
буыл жасамаған. Сондықтан, осы та-
рихты қайта қалпына келтіру керек 
жəне балаларымызға да тамырымыздың 
тереңде екенін айтуымыз керек», – деп 
тағы бір атап өтті Президент.

Мемлекет басшысы соңғы сайла-
уда өзінің тұңғыш рет бізде ұлттың 
қалыптасқанын сезгенін атап өтті. 
Соңғы сайлау біздің тұтас ұлт болып 
қалыптасқанымызды көрсетті. Мұны 
Елбасы: «Халық өзіне не ұсынылып 
отырғанын жақсы түсінеді, сондықтан 
да мен жариялаған бағдарламаны қолдап 
отыр. Соңғы сайлауға бірауыздан 
қатысуы да соның айғағы», – деп 
жеткізді.

«Ешқандай заң бұзушылық бұл 
сайлауда болған жоқ, АҚШ-тан ба-
стап бəрі мұны атап өтті. АҚШ алғаш 
рет сайлау үшін халықтың кезекке 
тұрғанын мойындаған шығар», – деді 
ол. Бұған қоса, соңғы сайлаудың еліміз 
үшін маңызды болғанына назар аудар-
ды. «Осыдан кейін саясаттанушылар 
түсінген шығар, мен өзім алғаш рет бізде 
ұлттың қалыптасқанын сездім. Қандай 
дінге, этносқа жататынына қарамастан, 
халық бір адамға дауыс берді. Бəрі тең 
болды. Біз осы саясатты жалғастыруға 
тиіспіз. Осыны бəрі – қазақ та, укра-
ин, орыс та түсінуі шарт: біз осындай 
бірліктің арқасында ғана біртекті ұлт 
бола аламыз. Қазақша айтқанда, біз ұлт 
бола бастағанымызды осы сайлауда 
көрсеттік. Осы бағытта алға жылжысақ, 
бұл – керемет мəселе», – деп ағынан 
ақтарылды Нұрсұлтан Назарбаев.

Мемлекет басшысы сұхбат барысын-
да өткен ғасырдың 90-жылдарының ба-
сында Қазақстанда тілдердің мəртебесін 
белгілеудің өткір мəселе болғанын да 
еске алып өтті. Осы көп талас-тартыстың 
түйіні қазақ тіліне – мемлекеттік, ал 
орыс тіліне қарым-қатынас тілдері деген 
мəртебенің берілуіне апарып жеткізді.

«Əрбір адамда туған кезден бойы-
на берілетін қуаты болады. Бойында сол 
қуаты тұрған кезде ол адам өмір сүріп, 
тірлігін жасайды. Ал қуатың таусылған 
шақта сенің де өмірдегі сапарың 
аяқталады, – деді Нұрсұлтан Назарбаев 
сөзінің қорытындысында. – Мен бойы-
ма берілген сол қуат өзімді ұдайы алға 
сүйреп келе жатыр деп ойлаймын. Осы 
қуат менің мойныма уақыт пен тағдыр 
артқан орасан зор жүкті көтеріп жүруіме 
жол ашты. Мен қазір біздің жасап 
жатқан, біздің буын жасаған іргелі істер 
халқымның жадында мəңгі қалатын 
шығар деп ойлаймын. Ал сен жұмыс 
істеп жүргенде, саған сын айтылуы – 
заңды нəрсе. Бірақ, мен шынымды айт-
сам, жұрттың бəрін 100 пайыз бақытты 
етемін деп айта алмаймын. Мұны бірде-
бір ел жасай алмайды. Əлемдегі ең бай 
ел деген АҚШ-тың өзінде халықтың 14 
пайызы кедейліктің қамытын киіп отыр. 
Ал Еуропа елдерінде одан да көп. Біз де 
олардан бөлек емеспіз. Əлбетте, мұндай 
жағдайда тұрғандардың риза болмасы 
анық. Демек, наразылар барлық уақытта 
да табылады», – деді Елбасы.

Нұрсұлтан Назарбаев сөзінің 
түйінінде: «Жер жүзінде талай нəрселер 
болып жатыр. Маған енді тек біздің 
халықтың, барша қазақстандықтардың 
менің басшылығым арқылы осы кез-
ге дейін жасалған істердің жемісін 
тере отырып, елімізді бұдан да күшті 
жəне көркем ете түсу жолында алдағы 
уақытта да ақылды, жұмысқа қабілетті 
жəне еңбекқор бола беруін тілеу ғана 
қалды», – деп атап өтті. Бұл тілекке біз 
де қосыламыз.

Серік ПІРНАЗАР,
(«Егемен Қазақстан», 

3 шілде 2015 жыл).

ЖҮРЕКТЕН ШЫҚТЫ – 
ЖҮРЕККЕ ЖЕТТІ
ЕЛБАСЫНЫҢ ТЕЛЕСҰХБАТЫ ТУРАЛЫ ТОЛҒАНЫС

Алдыңғы күні, 1 шілдеде «Хабар» және КТК телеарналарында «Назарбаев ең 
басты жайлар туралы» атты жаңа деректі фильмнің толық нұсқасы көрсетілді. 
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтан белгілі жур-

налист Ерлан Бекхожиннің сұхбат алуы тұрғысында түсірілген лентада еліміздің 
тәуелсіздікке жетіп, егемендігін жариялағаннан бергі аралықтағы ширек ғасырға 

жуық кезеңін түгел қамтып өтетін алуан түрлі тақырыптар кеңінен сөз болады. 
Осыған орай аталмыш фильмді дайындаушылар орасан зор архивтік материалдар-

ды өте жақсы пайдалана білгендері анық байқалады. Соның негізінде көрермен 
көпшілік Президенттің белгілі бір мәселелер мен жайлар жөнінде бұдан бірнеше 

жыл бұрын, тәуелсіздіктің алғашқы елең-алаң кездерінде, одан бергі өтпелі 
кезеңдерде айтқан, толғаған, болжаған ой-толғамдары мен пікір-көзқарастарын 

қайта бір тыңдап, көру мүмкіндігіне ие болады. Бір ғажабы, Елбасының бұдан 20, 
15, 10 жыл алдын айтып өткен тұжырымдары мен топшылаулары сол қалпында 

дерлік бүгінгі күннің барша шынайы шындығымен астасып жатыр.
«Назарбаев ең басты жайлар туралы» фильмі – Елбасының бұған дейін ешбір 

жерде ашып көрсетілмеген жан сырларына құралған толымды туынды. Жаңа 
пішімдегі деректі картинада Нұрсұлтан Әбішұлы Қазақстанның қаз-қаз басып, та-

банынан тік тұра бастаған шағынан Еуразиялық интеграцияға қалай бойлап ене 
түскеніне дейінгі өткелектерін қамырдан қыл суырғандай етіп өте бір мазмұнды 

да иланымды тілмен әдемі баяндап береді. Сондығынан болар, ашық сипат-
та ақтарыла айтылған әрлі әңгіме сол бойда өзінің тыңдаушысының құлағына 

құйылып, жүректерінің төрінен берік орын ала бастады. Мұны бұрнағы күнгі 
түннен бері еліміздің алуан түрлі бұқаралық ақпарат құралдарының интернет-

нұсқаларында осы сұхбат-фильм жөнінде жарияланған материалдар соңдарына 
ілесіп орын алып жатқан өте көп мөлшердегі комменттер де анық аңғартып отыр.

Жуырда Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев «Хабар» 
жəне «КТК» телеарналарына берген сұхбатында еліміздің тəуелсіздік алғаннан бергі 
ширек ғасырға жуық уақыт ішінде өткен ауыр өткелектері туралы кеңінен айтты. Мен 
осынау үлкен сұхбаттың барысында  бүгінде ел арасында кеңінен əңгіме болып жүрген 
Еуразиялық одаққа қатысты Мемлекет басшысының ой-толғамдарына айрықша назар 
аудардым. 

Бүгінде халықтың арасында «Еуразиялық Одақ бізге не береді?» деген сауалдың  
төңірегінде əртүрлі сипаттағы əңгімелердің айтылып жүргенін жасырғым келмейді. 
Президент осы жолы да күмəнді сауалдарға барынша айқын, нақты жауап қайтарды. 
Жай қайтарған жоқ, дəйектемелермен өз ойын ашық жеткізді. “Егер біз бəсекелестікті 
үш мемлекет арасында көтере алмасақ, онда ендігі кіргелі отырған Дүниежүзілік сау-
да ұйымындағы қарым-қатынас қарқынына қалай шыдамақпыз? Басқасын айтпай-ақ тек 
осыған бір сəт үңілейікші. Қараңыз, бұдан сəл бұрын Ресейде рубль сəл шайқалып кетіп 
еді, бəрі сол жаққа қарай ағылды. ...Əрине, бұл біздің  азаматтарымыз үшін жақсы. Оған 
неге қарсы болмақпыз? Тауарлар тəуір болса,  сапасы сəйкес, бағасы төмен болса, бұдан 
артық не керек? – деді Мемлекет басшысы.

Мемлекет басшысының пайымдауынша, Қазақстанда шаруаға қолайлы барлық 
жағдай бар. Шаруалар бүкіл Қазақстанды асырай алады. Президент осы орайда мемлекет 
тарапынан ауылшаруашылық саласына қолдау көлемі артып келе жатқанын тілге тиек 
етті. Не үшін? Қазақстанның болашағы үшін! Мен сұхбатты аса қанағат сезіммен қабыл 
алдым. Дүниенің астаң-кестеңі шығып жатқан көптеген елдерде бұл жағдайдың бірде-
бірі жоқ. Халықтың тұрмысын саяси толқулар əлдеқашан басып жаншып тастаған. Енде-
ше Елбасының өткен қиын уақыттарға тағы да сауатты, дəйекті талдаулар жасай отырып, 
біздің алдағы күндерімізге сенім артуы көңілге қуаныш сезімін ұялатады. Осы орайда 
Елбасының бастамасымен сонау ғасырдың басында айтылған идеяның бүгінде іс жүзіне 
асуы өмірдің өзі тудырған қажеттілік деп ойлаймын. 

Жəнəбіл НҰРҚЫШҰЛЫ,
Қазақстанның Құрметті құрылысшысы.

Қызылорда қаласы.

Шілденің бірінші күні «Хабар» жəне «КТК» телеар-
наларынан берілген «Назарбаев ең басты жайлар тура-
лы» атты жаңа деректі фильмді көрген, яғни Президент 
сұхбатын тыңдаған адамдар елде жүріп жатқан реформа-
лар туралы терең де түсінікті əрі жақсы мағлұматтар ала 
алды деп ойлаймын.

Сонымен бірге сұхбат кезінде Нұрсұлтан Назарба-
ев біздің тарихи тамырымыздың тереңде екенін білуіміз 
керектігін айтты. Тарихты түгелдей толық жинақтау 
керек, біздің халқымыздың бір сəтте аяғы аспаннан 
салбырап түсе салмағанын, дамығанын, бұл жерде 
біздің бабаларымыздың болғанын, олардың бұл жерді 
қорғағанын, қан төгіп, қазір біз жасағанды армандағанын 
көрсетуіміз керек», – деді Мемлекет басшысы. Сонымен 
қатар, Елбасы қазақ халқы тарихының түгелдей мəні 
жау  лап алу емес, елді қорғау екенін атап өтті. Бұл қазақ 
халқының өзі үшін, жерінің тұтастығы үшін, халықтың 
сақталуы үшін болған күрес. 

Сондай-ақ Мемлекет басшысы соңғы сайлауға 
қатысты тоқталып өтті. Соңғы сайлау біздің тұтас 
ұлт болып қалыптасқанымызды көрсетті деді ол.  
«Халық өзіне не ұсынылып отырғанын жақсы түсінеді, 
сондықтан да мен жариялаған бағдарламаны қолдап 
отыр. Соңғы сайлауға бірауыздан қатысуы да соның 
айғағы. Ешқандай заң бұзушылық бұл сайлауда болған 
жоқ, АҚШ-тан бастап бəрі мұны атап өтті. АҚШ алғаш 
рет сайлау үшін халықтың кезекке тұрғанын мойындаған 
шығар», – деді ол. Қандай дінге, этносқа жататыны-

на қарамастан, халық бір адамға дауыс берді. Бəрі тең 
болды. Біз осы саясатты жалғастыруға тиіспіз, – деп 
ағынан ақтарылды Нұрсұлтан Назарбаев. Сұхбат бары-
сында Елбасы айтқан келесі сөздер  еліміздің кез келген 
тұрғынына ой салуы тиіс. 

«Мен қазір біздің жасап жатқан, біздің буын жасаған 
іргелі істер халқымның жадында мəңгі қалатын шығар 
деп ойлаймын. Ал сен жұмыс істеп жүргенде, саған сын 
айтылуы – заңды нəрсе. Бірақ, мен, шынымды айтсам, 
жұрттың бəрін 100 пайыз бақытты етемін деп айта ал-
маймын. Мұны бірде-бір ел жасай алмайды. Əлемдегі 
ең бай ел деген АҚШ-тың өзінде халықтың 14 пайызы 
кедейліктің қамытын киіп отыр. Ал Еуропа елдерінде 
одан да көп. Біз де олардан бөлек емеспіз. Əлбетте, 
мұндай жағдайда тұрғындардың риза болмасы анық. Де-
мек, наразылар барлық уақытта да табылады», – деді 
Елбасы. Нұрсұлтан Назарбаев сөзінің түйінінде: «Жер 
жүзінде талай нəрселер болып жатыр. Маған енді тек 
біздің халықтың, барша қазақстандықтардың менің 
басшылығым арқылы осы кезге дейін жасалған істердің 
жемісін тере отырып, елімізді бұдан да күшті жəне 
көркем ете түсу жолында алдағы уақытта да ақылды, 
жұмысқа қабілетті жəне еңбекқор бола беруін тілеу ғана 
қалды», – деп атап өтті. Бұл тілекке біз де қосыламыз.

Баймырза ҚОЖАМБЕРЛИЕВ,
философия ғылымдарының докторы, 

профессор.

Теледидардан «Назарбаев ең басты жайлар туралы» деген тақырыппен берілген Мем-
лекет басшысымен болған сұхбатты басынан аяғына дейін өте зейін қойып тыңдадым. 
Белгілі журналист Ерлан Бекхожин сұхбат барысында бейнероликпен Елбасының 
ел тəуелсіздігінің алғашқы жылдары сөйлеген сөздерін келтіріп отыруы өте сəтті 
шыққанын айта кеткім келеді. Ең бір таңғаларлығы, Нұрсұлтан Əбішұлының осыдан жи-
ырма жылдан астам бұрынғы уақыттың өзінде келешекті болжай білгені. Көп нəрсені 
алдын ала аңғарып отыруы Ұлт Көшбасшысының сұңғыла саясаткер екенін кезекті рет 
дəлелдегендей. Көптеген тақырыпта əңгіме қозғалды, əйтсе де сыбайлас жемқорлыққа 
қатысты айтқандары адамға біраз ой салады.

Мемлекет басшысы  Қытайда Си Цзиньпиннің билік басына келгенінен кейін бұл 
елде жемқорлықпен күрестің қатты күшейтілгенін тілге тиек етті. Біздің елімізде де со-
лай болатынын жеткізді. Жемқорлықтың бар жазасы – оны істеген адамға ешқандай 
аяушылық болмайтынын айтты.  Мұны біздің қызметкерлеріміз түсінулері керек. 
«Түсінеді, түсінбесе, бəріне міндеттейтін боламыз, – деді осыған орай Нұрсұлтан На-
зарбаев. – Ол өзі тəрбиелеп өсірген көптеген азаматтардың  өздерінің өсулеріне берілген 
мүмкіндікті соңынан теріс бағытта қолданғанына қатты өкініш білдірді. Оларды сонша 
жыл дайындайсың, күш жұмсайсың. Мемлекеттің қаржысын оларға сеніп бересің. Ал 
олар өздері отырған бұтақты кесіп, өмірлерін қиындатып алады» деп, мұндай жайлардан 
бірқатар нақты мысалдар да келтіріп өтті. Сонымен қатар:

– Яғни, қазіргі уақытта ымырасыз күрес жүргізілуде жəне мұның барлығы бекер деп 
ойламаңыздар. Адам əр уақытта өз қателіктерін мойындамайды. Сондықтан, бұл біздің 
барлық шенеуніктерді айықтыруы тиіс жəне олар бұл ретте ешқандай қамқоршының 
болмайтындығын түсінуі қажет. Мемлекет қаржысына қол сұғуға болмайды, – деді 
тікелей эфирден.

Елбасының осы сөздерін мемлекеттік  қызметте жүргендер, жалпы лауазым иелері 
үнемі есінде сақтауы тиіс.

Қалқазбек ƏЖІБЕКОВ,
облыстық мəслихат депутаты.

ÅËÄІÊ ÌҰÐÀÒÒÀÐ ÆÎËÛÍÄÀ ÆÅÌҚÎÐËÛҚÏÅÍ ÛÌÛÐÀÑÛÇ ÊҮÐÅÑ ÆҮÐÃІÇІËÅÄІ ӨМІРДІҢ ӨЗІ ТУДЫРҒАН ҚАЖЕТТІЛІК
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Қазақстан бүгінде қалыптасқан мемлекет ретінде әлемдік 
қауымдастықта тұғырлы орнын тапты.  Дүниежүзілік күрделі 
мәселелерді шешуде тиімді идеялар ұсына алатын парасатты ел 
ретінде күллі әлемге танылды

Қазақстан өз тәуелсіздігін жариялауға бұрынғы  Кеңес 
мемлекеттері  ішінде өте ыждағаттылықпен  келген бірден-бір ел. 
Оның ішінде ерекше айтарымыз,  халықаралық қауымдастыққа бей-
таныс Қазақ елі,  жаппай қырып жоятын қарулардың иесі болып та-
былатын елдердің алғашқы төрттігіне кіре отырып,  одан бас тар-
ту арқылы әлем жұртшылығын өзіне жалт қаратты.. Әлем  алдын-
да  жаһандық  жаңару мәселесінің ешкім нақты қолға алмаған  жаңа 
үлгісін танытты.

Сонымен бірге, әлем жұртшылығына  Еуразия кеңістігінің 
төсінен   жаңа астана салумен белгілі болды.   

1994 жылдың 6 шілдесінде Президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назар-
баев   ата-бабаларымыздың сан ғасырлар бойы аңсаған армандарына 
адалдық танытып,  жаңа  Астана  жөнінде тарихи шешім қабылдады.    

Алдымен,  Жаңа елорданың Арқаға көшуі    құрлықтар 
арасындағы достық қарым-қатынастарға  мүдделі мемлекет ретінде 
тек Қазақстанның  ғана емес, сонымен қатар біздің елімізбен тығыз 
іскерлік қатынастар орнатқан алыс-жақын шет мемлекеттер үшін де 
оңтайлылық туғызды. 

Елбасының «Қазақстан жолы» атты кітабының «Жаңа дәуірдің 
жаңа астанасы» деп аталатын бөлімінде мынадай жолдар бар: «Әр 
жыл сайын Астана өзінің туған күнін тойлайды. Астана Еуропа 
мәдениетінен – прагматизмді, ал Шығыстан рухани дәлдікті мұра етіп 
алады. Таяу болашақта Астана Қазақстан Республикасының ірі саяси, 
мәдени және іскерлік орталығы, осы заманғы қаласы болады…». 

Шынында да  Астананың  даму кезеңі елдің болашаққа деген 
ұстанымын, Қазақстанның өзге әлемге қатынасын  нақты білдіруде. 
Осы тұрғыда   Астананың  жаһандық жаңғырудағы орнының нақты 
көріністеріне тоқталсам деп тұрмын:

Біріншіден, Әлемде баламасы жоқ, БҰҰ-ның  қазақстандық 
үлгісі деп  аталып  жүрген  Қазақстан халқы Ассамблеясының жұмыс 
алаңы, әртүрлі ұлттар мен ұлыстар мәдениеттерінің  бітімгершілік ор-
дасы Астана болып отыр.  Бұндай,  бірегей  тәжірибені дүниежүзінің  
барлық  мемлекеттері пайдалану керек деген тұжырымды Батыс 
пен Шығыстың  көптеген саясаткерлері мен ғалым  - сарапшыла-
ры үлкен халықаралық мінбелерден дәлелдеп жатыр.  Өзінің 20 
жылдық мерейтойлық  тарихында Қазақстан халқы  Ассамблеясы,  
қоғам  ішіндегі толерантты қарым-қатынастар мемлекеттің де, діни 
бірлестіктердің де, жай азаматтардың да ортақ жауапкершілігі екенін 
көрсетіп берді.

Екіншіден,  осындай  әлемдік күрделі мәселелерді шешудің тиімді 
жолдарын ұсына білген Қазақстанға,  әлемдік саясаттың серкелері   
халықаралық қауіпсіздік пен ынтымақтастық саясатына төрелік етуді  
сеніп тапсыра бастады.  

Соның айқын дәлелі жер бетіндегі Біріккен Ұлттар Ұйымынан 
кейінгі үлкен құрылым – 56 елдің басын қосқан Еуропадағы 
қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының  ХХІ ғасырдағы  Аста-
на саммитінің өтуі. Бұл саммит өз кезегінде жаһандық саясат тер-
минологиясына «Астана форумы», «Астана рухы»,  «Еуразиялық 
қауіпсіздік»,  «Астана декларациясы» деген жаңа ұғымдарды енгізді. 
Саммиттің негізгі жетістіктерінің бірі – «Қауіпсіздік қауымдастығына 
апарар жолда» атты Астана декларациясының қабылдануы.

 Осы құжатта ұйымға мүше – мемлекеттер әскери – саяси саладағы 
сенім мен ашықтыққа, экономия мен экология саласындағы салиқалы 
саясатқа және адам құқықтарының толықтай сақталуына негізделген    
Ұйымының  қауіпсіздікке  қатысты жалпы көлемдегі ұстанымы рас-
талды.  Астана саммитін     өткізу – бүкіл Қазақстан халқының сал-
танатына айналды,  еліміздің ішкі саясатының жарасымды жалғасы 
болды. 

Соның нәтижесінде, бүгінгі күндері  әлемдік саясатта   Хель-
синки актісі,  Париж хартиясы сияқты негіздемелік  құжаттармен  
қатар  Астана декларациясына да сілтеме  жасалынуда. Бұндай  ізгі 
мақсаттарды  Қазақстан  Азия өзара ықпалдастық және Сенім Шара-
лары жөніндегі Кеңесі, Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы, Еуразиялық 
Экономикалық Қауымдастық,  Ислам Конференциясы Ұйымы, 
ТҮРКСОЙ секілді, т.б ұйымдарға   төрағалық ету және жұмысына 
белсене қатысу барысында да  көрсетіп келеді. Осы жерде Елбасы 
Қазақстан БҰҰ-ға қабылданғаннан кейінгі алғашқы сессиясында 
Азия өзара ықпалдастық және Сенім Шаралары жөніндегі Кеңесін 
құру жөнінде ұсыныс жасағанын да айта кетуіміз орынды болар.  

Үшіншіден,  діндер саясатындағы ға сырлар бойы қалыптасқан 
таптаурын тұжырымдарды адамзат игілігі үшін жаңғыртуға, 21 
ғасырдағы адамзат таңдауы – тағаттылықтың формуласын жасауға 
мүмкіндік беретін,  әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері 
съездерінің Астанада өтуінің дәстүрге айналуы да жас мемлекетті көп 
елдің арасында көшбасына шығарды. 

Съездің 2003 жылы алғашқы отырысы шақырылған кезден 
бергі он жылдан астам уақыт ішінде дінаралық саммит бүкіл әлемге 
барлық діндердің шынайы мақсатын, моральдық және этикалық 
қағидаттардың ортақтығын және олардың ауқымды гуманитарлық 
әлеуетін паш етуде. 

Әлемнің ешбір саясаткері қол жеткізе алмаған, дін саясатының 
шыңы болып табылатын әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері 
съездерінің   5-ші  отырысында сөйлеген сөзінде Елбасы:  «Егер 
әлемде бір нәрсе тек бір ғана мәрте жүзеге асса, онда оны әдетте та-
рихи кездейсоқтық  деп санайды. Екі немесе үш рет болса – бұл тари-
хи заңдылық. Ал егер көптеген мәрте жүрсе – Ұлы Тарих дегеніміз, 
міне, осы!» деген еді. 

Бұдан туындайтын ақиқат,  толерант тылықтың,  мәдениеттер  мен  

діндердің  жаһандық  үнқатысуының  Ұлы  тари хы ның негізін салу  
Астанадан бастау алғандығы.

Төртіншіден,  Әлемнің алдыңғы қатарлы 161 мемлекеті мүше 
болып табылатын  Халықаралық көрмелер бюросының Батыс пен 
Шығыс өркениетін жалғастыратын алтын көпір атанған Астанаға 
ЭКСПО-2017-ны өткізуге сенім білдіруі.  Бұл еліміздің     пара-
сатты саясатын, «Қазақстан феномені» атанған экономикалық 
жетістіктерін, Астананың   төрткүл дүниенің толғақты түйіндерін 
талқылайтын жаһандық орталыққа айналғанының   тағы бір дәлелі.  

Бүкіләлемдік әмбебап жетістіктер көрмесін  өткізу құрметін 
жеңіп алу төрт құбыласы түгел дамыған елдердің де маңдайына 
бұйыра бермейтін бақыт.    Бұл шараның миссиясына  бір сәт  зейін 
қойып, зерделеп көрейік. 

ЭКСПО о бастан барлық халықтардың еңбектері жетістіктерінің 
ұлы көрмесі болып бастаған.  Бұл дегеніміз, 2017 жылы   елордасы – 
Астана  қаласында  адамзат ақыл-ойының қазіргі күнге дейінгі  қол  
жеткізген  жетістіктерінің  озық  үлгілері    көрсетілетін  болады.   

Бесіншіден, Дүниенің екі бөлігінен – Еуропа және Азия-
дан құралатын Дүние жүзі картасындағы ең үлкен материктегі  
Еуразиялық экономикалық одақ идеясының  Астана пәрменімен 
жүзеге асуы.  Мұндай ауқымды да өршіл мұратты ұсынып,  оның 
жасампаздығына   жұртты  иландыра   және  жұртшылықты  сол  
мақсатқа  жұмылдыра  білу  –  Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сынды 
саясаткерге ғана тән болатын.  

Сонымен, бұдан да басқа парасатты шешімдер арқылы   ішкі 
сұранысымызды сыртқы факторлармен жоғары деңгейде үйлестіре 
білген  Ұлт көшбасшысы  Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бабалары-
мыз  аңсаған  азаттықтың     түпкі мұраты  Мәңгілік Ел идеясын Аста-
на төрінде жүзеге асырудың негізін қалады.

Сондықтан, тәуелсіздігіміздің қысқа уақытындағы ұлы 
жеңістерімізді  түбегейлі саралай отырып, болашақтың бағдаршамы, 
Президентіміз жариялаған «Мәңгілік Ел» стратегиясын жүзеге асы-
ру, оның  қуатты  арқауы  болып  табылатын  Астанамызды  нығайта  
беру әрқайсымыздың  азаматтық  биік  парызымыз  деп  білеміз.  

Қазақ руханиятының абыройы – Астананың абыройы асқақтай 
берсін !

Наурызбай БАЙҚАДАМОВ,  
«Нұр Отан» партиясы Қызылорда облыстық филиалы 

төрағасының бірінші орынбасары,
тарих ғылымдарының кандидаты.

Өркениет биігіне батыл қанат қаққан 
тәуелсіз Қазақстан, әлемнің алдыңғы қатарлы 
161 мемлекеті мүше болып табылатын 
Халықаралық көрмелер бюросының аламан 
бәйгесінде Бүкіләлемдік мамандандырылған 
көрме өткізу құрметін жеңіп алуы төрт 
құбыласы түгел дамыған елдердің маңдайына 
бұйыра бермейтін бақыт. 

Бұл жеңіс – егемен еліміздің еркіндік 
алғаннан бергі жылдар ішіндегі салиқалы 
саясатын, «Қазақстан феномені» атанған 
экономикалық жетістіктерін мойындау, төрткүл 
дүниенің толғақты түйіндерін талқылайтын 
жаһандық орталыққа айналған Астананың 
жеңісі. Иә, Батыс пен Шығыс өркениетін 
жалғастыратын алтын көпір атанған Астананың 
айтулы эстафетасы енді Дүниежүзілік көрмелер 
алаңы – ЭКСПО-2017-ге ұласпақ. 

Дүниежүзілік шаралар тұрғысындағы 
өзіндік маңызы жағынан бұл көрме осы 
уақытқа дейін Астана қаласында өткізілген 
жаһандық оқиғалардың ешқайсысынан артық 
болмаса, кем емес. Бұл туралы Мемлекет бас-
шысы Нұрсұлтан Назарбаев: «Өзінің ауқымы 
жөнінен ол Дүниежүзілік экономикалық фо-
рум, ал туристерді тарту жағынан Олимпия 
ойындары немесе футболдан өтетін әлем чем-
пионатымен пара-пар шара болып табылады. 
Оның үстіне бұл – Қазақстан экономикасының 
болашақ дамуына үлкен септігін тигізетін, 
дүниежүзілік тәжірибелерді Қазақстанға алып 
келетін, елімізге инвестицияны еселеп тартуға 
ық пал ететін шара», - деп атап көрсеткен бо-
латын. Соңғы 20 жылдан бері Қазақстан 
Халықаралық көрмелер бюросының тұрақты 
мүшесі болуымен қатар, дүниежүзілік беделді 
ұйымның іс-шараларына белсенді қатысып 
келеді. 2008 жылы Испания Корольдігінің Са-
рагоса қаласында «Су және тұрақты даму» ай-
дарымен ЭКСПО-2008 көрмесі өткен бола-
тын. Оған қатысушы әлемнің 104 мемлекеті 

павильондарының арасында Қазақстан 
Республикасының павильоны «С» дәрежесі 
бойынша қола жүлдені жеңіп алды. Осы «ЭКС-
ПО-2008, Сарагоса» Халықаралық көрмесінің 
ашылу салтанатына қатысқан Елбасы сол жылы 
алғаш рет Қазақстанда Бүкіләлемдік көрме 
өткізу идеясын жария етті. 

Бүгінде Италияның Милан қаласында 
«Әлемді азықтандыру. Өмірге арналған 
қуат» тақырыбымен ЭКСПО көрмесі өтіп жа -
тыр. Оған арнайы сапармен барған Елбасы 
Н.Назарбаев ЭКСПО аясындағы Қазақстан па-
вильонын аралап көріп, өз ризашылығын берді. 

«EXPO Milano 2015» Бүкіләлемдік 
көрмесіндегі Қазақстан павильоны туристер 
арасында аса танымал болып отыр. Павильон-
ды тамашалау үшін күніне 4500 адам келеді. 
Осындай үлкен қызығушылықты тудыруы 
оның сәулеттік шешімінің бірегейлігімен ғана 
емес, сондай-ақ, мағыналы дүниелер ұсынылып 
отырғандығымен байланысты.

Негізінде, көрмеге қатысушы елдер ұлттық 
күндерін өткізуді дәстүрге айналдырған. Expo 
Milano 2015 көрмесіне қатысушы 147 елдің 
110-ында өз елдеріне арналған павильондар 
бар. Ұлттық күн – өз еліңді таныстыруға, оның 
тарихы мен дәстүрлері туралы баяндап беру-
ге мүмкіндік беретін ЭКСПО көрмелерінің 
ажырамас бір бөлігі. Қазақстан Дүниежүзілік 
көрмеге 2005 жылдан бері қатысып келеді. 
Алайда, еліміздің биылғы павильоны айрықша 
орынға ие болып отыр. «EXPO Milano 2015» 
көрмесіндегі алғашқы екі ай ішіндегі жұмысы 
туристер мен көрме қонақтарының елімізге де-
ген қызығушылықтары аса жоғары екендігін 
байқатты. Немістің Factsand Fiction компаниясы 
салған павильоны «Қазақстан – мүмкіндіктер 
елі» атауымен таныстырылып жатыр. Италия 
БАҚ-ның мәліметтеріне қарағанда, Қазақстан 
павильоны туристерді жинаған көрмелердің 
бестігіне еніп отыр. Бір мезгілде 80 адамды 
қабылдайтын павильонға келушілердің қарасы 
тым көп. Күніне 4500 адам кезекке тұрып 
Қазақстанның табиғат және ауылшаруашылық 
қорларын қорғау мәселесімен, мәдениетімен 
және еліміздің ұмтылып отырған тұрақты даму 
туралы идеяларына қызығушылық танытып 
отыр. 

Қазақстан Миланда екі мақсатты қойып 
отыр. Оның біріншісі  өзгелерге елімізді 
лайықты деңгейде танытып, дүниежүзілік 
жәрмеңкедегі басты көрікті орынға айналу 
болса, екіншісі Астанада өтетін ЭКСПО-2017 
көрмесінде қонақтарды осы көрмеден еш кем 
түспейтін үлкен шоу күтіп тұрғанын дәлелдеуге 
саяды. 3000-нан аса шаршы метр аумақты алып 
жатқан, қос қабатқа орналасқан павильон 
«Жер шаруашылығы», «Мал шаруашылығы», 
«Қазақстан туралы қызықты деректер», 
«Қазақстандағы аквамәдениет», «Қазақстан 
экологиясы» және «Ауылшаруашылықтың 
келешегі» атты тақырыптармен экспозициялық 

аймақтарға бөлінген. 
Жуырда Елбасы Астана қаласында 

құрылысы салынып жатқан жаһандық көрменің 
жұмыстарымен танысты. «Ұлттық жоба» 
аталған ғасыр құрылысын салу міндеті сеніп 
тапсырылған мердігер құрылыс ұйымдарының 
басшыларына ерекше жауапкершілік пен келелі 
міндеттерді жүктеді. «Бұл – әлемдік ауқымдағы 
ірі шара.

Сонымен, егемен еліміз үмітін үкілеген 
ғасыр құрылысы келер жылдың күзіне дейін 
берілуі тиіс. Ауқымды жобаның негізгі 
құрылымдарын салу биылғы жылдың қазан 
айында аяқталып, одан әрі павильондар 
ішіндегі әрлеу жұмыстары басталмақ. ЭКСПО 
қалашығының «нөлдік кезеңін» мердігерлік 
құрылыс ұйымдары белгіленген кестеден 
ерте бітіруді жоспарлап отыр. Халықаралық 
көрмелер бюросының талабына сәйкес, 
Қазақстан көрмені ұйымдастырушы ел ретінде 
халықаралық қатысушылардың тұрғылықты 

жерлерін қамтамасыз ететін болады. Астана 
көрмесінің басты ұраны – «Болашақтың энерги-
ясы». Бүгінде бұл бүкіл адамзатты толғандырып 
отырған көкейкесті мәселе екендігі даусыз. 
Дүниежүзілік көрмелер шежіресін саралайтын 
болсақ, сол заманның озық жетістіктерін паш 
еткен көрмелердің басты ұраны – адамзатты 
толғандырып отырған мәселелерді шешу бо-
лып табылады. 

Жұмыр жерді мекендейтін 7 миллиард тан 
астам адамзат планетамызда энер гетикалық 
тапшылықтың күннен-күнге бе лең алып бара 
жатқанын, сұранысы артқан эко  номика үшін 
энергия өндірудің экологияны тығырыққа 
тірегенін ашық мойындап отыр. Ұрпақ 
болашағы балама қуат көз деріне тікелей байла-
нысты болатынын күн тәртібіне барынша батыл 
қойып отыр. Ен деше, «Астана ЭКСПО-2017» 
аясында энер  гетикалық қуат көздерінің 
болашағы шешілмек. 

Қазақстанның балама энергия көздері 
бойынша әлеуеті зор. Экспорттық зерттеу-
лер негізінен алғанда, еліміздің құрамына ги-
дроэнергия, жер және күн энергиясы кіретін 
ресурстық әлеуеті 1 триллион кВт/сағат 
мөлшеріне тең деп жобалануда. Қазір елімізде 
өндірілетін электр қуатының көлемінде «жа-
сыл энергияның» үлесі аз. Сондықтан Мем-
лекет басшысы индустрияландыру стратеги-
ясында «жасыл энергияға» сара жол ашып 
отыр. Елімізде соңғы деректер бойынша «жа-
сыл энергия» қуатын 2000 МВт-ға жеткізу 
жөніндегі бірнеше инвестициялық жобаларды 
жүзеге асыру жұмысы қолға алынды. 

ЭКСПО-2017 көрмесіндегі Ұлттық па-
вильонның тұжырымдамасы аясында ең жаңа 
технологиялар көмегімен және еліміздің 
энергетикалық әлеуетін кеңі нен ашып 
көрсетілетін болады. Көрмеге келушілерді 
Қазақстанның жерімен, мәде ниетімен, тари-
хымен, бүгінгі жағдайымен және келешегімен 
таныстыру мәселесі қамтылады. Көрменің 
символдық орталығы Үздік тәжірибелер 
аймағы болады. Онда энергетика саласында 
сәтті ендірілген әдістер, жобалар мен техноло-
гиялар таныстырылады. 

«ЭКСПО-2017» халықаралық көрмесіне 
келетін туристер легін қабылдау үшін «Қорқыт 
Ата» мемориалды кешені қайта құрылымдау, 
жөндеу жұмыстары жүргізілді. Байқоңыр 
қаласының жанында «ЭКСПО-2017» орталығы 
құрылысының орны анықталды. 

«Байқоңыр» ғарыш кешені, «Қорқыт Ата» 
мемориалды кешені, Ұлы Жібек жолы бойын-
да орналасқан Сығанақ, Шырық Рабат, Жент, 
Жанкент және Жетіасар алқабы сияқты орта 
ғасыр қалалары арқылы аймақтың алдағы 
туристік кластерін дамыту жоспарлануда.

Өркениет өріне ұмтылған адамзаттың ақыл-
ойы әлемге барлық ұлттар жетістігін паш ететін 
ұлы көрмені берді. Бүкіләлемдік жетістіктер 
көрмесі өзінің 160 жылдан астам тарихын-
да өркениет шежіресіне алтын әріптермен 
жазылған сәулет өнерінің жауһарларын 
қалдырды. ЭКСПО мұралары – Лондондағы 
Хрусталь сарайы, Париждегі Эйфель мұнарасы 
және Александр ІІІ көпірі, Лион вокзалы, 
Венадағы Ротонда – әлемдегі ең үлкен күмбез 
астындағы павильон, Мельбурндегі патшалық 
көрме павильоны нақ осындай мәңгілік өнер 
ескерткіштері болып табылады.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

Астана – Қазақстанның жаңаруының нышаны. Мемлекеттігіміздің 
мәйегі, дербестігіміздің дәйегі болып табылатын елордамыз – халқымыздың 
ғасырлар бойғы арман-тілегінің орындалуын айшықтаған шынайы болмы-
сы. Астана осынау жылдары  әлемге танылды және елімізді әлемге таныт-
ты. Ондағы зәулім сарайлар мен сәулетті үйлер бір-бірімен үйлесіп, қаланың 
көркіне көрік қосып тұрғандай. Астананың көркіне не бір өркениетті елдер 
таңдана да тамсана қарауда. Астана – ең алдымен Елбасымыздың ерен еңбегі 
мен ерлігі. Қазақстанның жаңа тарихының шынайы бейнесі.

Елбасымыз Елорданы Астанаға көшіру бастамасымен миллиондардың 
тарихи миссиясына арна ашты, жаңа Астана ұлттық идеяның ұйытқысына 
айналды. Оның негізгі мақсат-міндеттері бірлігі жарасқан қазақ елінің 
азаттығын қамтамасыз ету және осы мұрат-мүддеге қызмет ету болып та-
былады. Сөйтіп Есілдің жағасында, Сарыарқаның төсінде, Інжу-маржандай 
Ақ Орда мен Бәйтеректі ұлықтаған Астана «Әлем қаласы» атанып, көркімен 
де, көлемімен де, келбетімен де төрткүл дүниені мойындатты. Бүгінгі 
еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін Астанаға мақтанышпен қарайды, 
оны елдігіміздің, мемлекеттігіміздің нышанындай қабылдайды. 

Астанасыз бүгінде Қазақ елін, оның болашағын айту мүмкін емес. 
Астана – Қазақ елінің ұлттық идеясы! Астана Қазақ елінің экономикалық, 
әлеуметтік, рухани, демографиялық мәселелерін күрт әрі сапалы дәрежеге 
жеткізе өзгертті. Астана миллиондаған қазақтардың арманына айналды. Бұл 
қалада жаңа қазақстандықтар қалыптасып өсіп келеді. Қала – жастар қаласы, 
демек, ол болашақ туралы таусылмас жыр. Мыңдаған жастар осы қалада 
бақытын тауып, армандарына жетіп жатқанын кім жоққа шығармақ?

1999 жылдың шілде айында Елордамыз ЮНЕСКО-ның «Бейбітшілік 
қаласы» сыйлығына ие болып, одан бергі аралықта Астана Қазақстанның 
бас брендіне айналды. Еліміздің болашағы мен Астананың болашағы 
ұғымдары бір-бірімен төркіндес, мағыналас. Өйткені, қазіргі уақытта әлемдік 
қауымдастық Астана қаласын Қазақстанды жиырма бірінші ғасырдың жаңа 
даму үлгісіне бағыттай білген модель ретінде қабылдай алады. Сондай-ақ, 
Астана бойынша алынған архитектуралық шешімдер бұған дейінгі үлгілерді 
қайталамауларымен де ерекшелене алады. 

Елбасымыз: «Астана еліміздің дамуының символы және Еуразия 
кеңістігінің жаңа ордасы», деген болатын. Иә, Астана біздің елордамыз ғана 
емес, ірі халықаралық орталыққа айналды. Әлемдік қоғамдастықтың на-
зарында бола тұра, Астана еуразиялық ықпалдастықтың орталығы болды, 
ынтымақтастықтың сындарлы түрін іздеу барысында халықаралық пікір 
алаңына және жаһандық мәселелерді шешу орнына айналды.

Астаналық экономикалық форум, тарихи ЕҚЫҰ саммиті, мерейтойлық 
ШЫҰ және ИЫҰ жиындары – осы және т.б. биік деңгейдегі шаралар 
Қазақстанның сөзсіз халықаралық беделі мен Шығыс пен Батыс арасындағы 
Астананың интеллектуалды көпір ретіндегі рөліне куәлік етеді. Астанада 

өткен Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезін 
ерекше атап өтуге болады. Халықаралық ортада кеңінен таны-
мал Бейбітшілік пен келісім сарайы түрлі діндердің, ұлыстар 
мен мәдениеттердің сан алуандығы мен бірлесуінің, ел мен 
мемлекетіміздің бар әлемге ашықтығының символына айнал-

ды. Астана бейбітшілік пен келісім, сондай-ақ әлем діндері үнқатысуының 
орталығына айналды. Мұның бәрі Елбасымыздың бастамаларының 
нәтижесі. Осылайша Еуразияның жүрегінде орналасқан Елордамыз әлемге 
руханияттың ірі орталығы, саясаттың іргелі ордасы ретінде танылды.

Атап өтерлік жайт, Астанада азиялық аймақ шеңберінен тыс ең өзекті 
экономикалық, әлеуметтік және саяси сұрақтар шешімінің қабылдануы Пре-
зидент бастамаларының өзектілігі мен әлемдік қоғамдастықта сұранысқа 
ие екендігіне куә. Бұл ретте Президенттің жан-жақты қарым-қатынасты 
көздеген «G-GLOBAL» идеясы, жаһандық энергоэкологиялық қауіпсіздік 
бағдарламасы және «Жасыл экономика» қозғалысы бойынша әлемдік 
қоғамдастықтағы серіктестікке ықпал етуді мақсат еткен «Жасыл көпір» 
бастамасы аса маңызды. 2012 жылы Елбасы идеясын қолдай отырып, 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ БҰҰ-ның «РИО+20» тұрақты даму бойын-
ша жаһандық саммитінде арнайы секциясын өткізді. Секция жұмысының 
нәтижесінде «Жасыл көпір - ұрпақтан ұрпаққа» халықаралық универ-
ситеттер бірлестігі құрылды, оның қызметі Н.Назарбаев бастамаларына 
академиялық және ғылыми ортаны кеңінен қатыстыруға бағытталған.

Бүгінде мемлекетіміз ғылым мен инновацияға бағыт алды. Астана 
озық бастамалар орталығына айналды және оған Қазақстан астанасының 
әлемнің басқа қалаларымен бәсекелік қиын тартыста жеңіп шығып, әлемдік 
деңгейдегі «ЭКСПО-2017» көрмесін өткізу биік мәртебесіне ие болуы 
дәлел. Аталмыш көрмені өткізуді қанжығасына байлаған Қазақстан өзінің 
мүмкіншіліктерін күллі әлемге тағы бір рет айғақтады. Дүниежүзілік көрме 
Қазақстанның атын шартарапқа танытып қана қоймайды, сонымен бірге 
ол жаңа мүмкіндіктерге жол ашпақ. 103 мемлекеттің қазақты қолдап, дау-
ыс беруі, елдің осы жылдарда жеткен жетістігіне берілген бағасы еді. 2017 
жылы бұл тойға 5 миллионға жуық шетелдік қонақ келеді деп күтілуде. Ен-
деше, бұл еліміздің туризм саласы дамуына да өз әсерін тигізеді деген сөз. 
Ең бастысы, бұл тәуелсіз елімізді жарқын болашаққа бастар жол деп білеміз.

Астана – халқымыздың мақтанышы, еліміздің егемендігі мен 
тәуелсіздігінің нышаны іспеттес. Бір кездері шет аймақтағы қала қысқа та-
рихи кезең ішінде сан мыңдаған тұрғындары бар экономикалық және мәдени 
өмірдің орталығына айналды. Астана – әлем қалаларының ішіндегі әсем 
қалалардың бірі. Астана – Отан жүрегі, халықты біріктіретін ұлттық идея, өз 
күшіне сенім нышаны. Жаңа астана – әлемнің ең дамыған 30 мемлекетінің 
қатарына ену болжамды мақсатына нық қадам басып келе жатқан тәуелсіз 
Қазақстанның символы. Олай болса, Елорда мен Елбасы ажырамас ұғым деп 
санағанымыз абзал.

Мақаланы Өзбекстан Республикасының Президенті Ислам Каримовтың 
сөзімен бастап едім. Аяқтау сәтінде де сол кісінің сөзін келтіріп өткенді 
жөн көрдім. «Мен білемін, дүниеде ерекше жаратылған адамдар бола-
ды. Олардың ақылы жыл ұзарған сайын арта береді. Қарапайым адамдарға 
қарағанда дара туғандар өзгеше болады. Оларға Алла Тағала даналық бер-
ген. Олар Алланың ерекше сүйген құлдарынан болса керек-ті. Президент 
Назарбаев осындай азамат!»

Ы.ТӘЖІҰЛЫ.

 ЕЛБАСЫ ЖӘНЕ ЕЛОРДА

АЗАТТЫҚТЫҢ 
АСТАНАСЫӘЛЕМДІК

ЖЕТІСТІКТЕР 
КӨРМЕСІ

Егемен еліміздің елордасы – Астана қаласында 2017 жылы адамзат ақыл-ойының қазіргі күнге 
дейінгі қол жеткізген жетістіктерінің озық үлгілері паш етілетін болады.

МӘҢГІЛІК ЕЛ
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Владимир Путин, Ресей Федерациясының Президенті:
– Біз Ресей-Қазақстан қатынастарын дамытуға Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қаншалықты 

зор жеке ықыласын бөлетінін көріп отырмыз. Осы тікелей атсалысудың арқасында біздің қарым-
қатынастарымыз өте тиімді түрде  әрі жедел қарқынмен дамып келеді. Екі елдің арасындағы тау-
ар айналымының көлемі өсе түсуде. Осы тұрғыда Қазақстанның қол жеткізген табыстары Нұрсұлтан 
Назарбаевтың атымен тікелей байланысты. Көшбасшы тұлғаның еңбегін өз отандастары ғана емес, 
миллиондаған ресейліктер де шынайы құрмет тұтады.  Ол еуразиялық кеңістіктің интеграциялық 
үдерістердің нағыз архитекторы болып есептеледі.

Александр Лукашенко, Беларусь Республикасының Президенті:
– Біз әр жолы іссапармен Астанада болғанда, өзімізге әлдене алуға тырысамыз. Бұл қалада озық тех-

нология, қызғылықты архитектуралық ойлар бар. Қазақстанды біз Беларусь үшін ең тиімді және перспек-
тивалы серіктес  ретінде танып келеміз. Осы елде біз үшін әртүрлі жобаларды жүзеге асыруға ешқандай 
проблема жоқ. Бұл ынтымақтастығымыздың деңгейі жоғары екенін көрсетеді.

Си Цзиньпин, ҚХР Төрағасы:
– Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңестің бастамашысы – Нұрсұлтан 

Назарбаев. Біз оның үлкен саяси көрегендігі мен аймақтық қауіпсіздік пен әлемдегі бейбітшілікті 
қамтамасыз етуді өзінің парызы санайтын қасиетіне тәнтіміз. АӨСШК-ні құру туралы идеяны алғаш 
рет Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 1992 жылы БҰҰ Бас Ассамблеясының 47-сессиясында 
жария еткен болатын. Бұл бастама бүгінде өз өміршеңдігін дәлелдеп, Азия елдері арасында беделі биік, 
абыройы асқақ, ауқымды ұйымға айналған. 

Жан Лемьер, Еуропалық қайта құру және даму банкінің бұрынғы президенті: 
– Қол жеткізген нәтижелерге тоқмейілсімей, экономикалық реформаларды дамытып, 

қазақстандықтардың өмір сапасын жақсарту үшін үнемі алға жүруге ұмтылатын Нұрсұлтан Назарбаевтың 
саясаты – үлкен құрметке лайық. Президент осы жолда бет алған бағытын сақтап келеді. Оның негізі- 
жинақталған оң тәжірибе  және әлем үшін ашық мемлекет.  Ол Саудадағы ашықтық, саясаттағы ашықтық, 
жаңа идеяларға деген ашықтық.

Аз уақыт ішінде мол табысқа жетті. Сұлу қалалары алып шаһарға айналды. 

Ли Мён Бак, Корея Республикасының бұрынғы президенті:               
– Осыдан он тоғыз жыл бұрын біз дипломатиялық қарым-қатынас орнаттық. Осы жылдар ішінде 

түрлі салалар бойынша экономикалық әріптестікте зор табыстарға жеттік. Бірақ, соңғы үш жыл ішінде 
біздің ынтымақтастығымыз едәуір жақсарды. Менің ойымша, бұл Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 
біздің елге деген ерекше көңілі мен қызығушылығының  арқасында мүмкін болды. Кейінгі жылда-
ры Қазақстан керемет жетістіктерге жетті. Тіпті, әлемдік қаржы дағдарысы жағдайында Қазақстан  
экономикалық өсімнің жоғары көрсеткіштерін паш етіп келеді. Осы себептен біз қазақ елімен біргеміз 
және бірге бола береміз.

Манмохан Сингх, Үндістанның бұрынғы премьер-министрі: 
– Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың көреген саясаты мен басшылығының нәтижесінде 

қазақ елі көркею мен бірлік әкелді. Бұны нақты іспен дәлелдеп келеді. Астананың әсемдігі мен асқақтығы 
– сіздің басшылығыңыздың белгісі. Мен Қазақстанда халықтың ілгері дамуын, мемлекетіміздің бай 
мәдениеті мен жұртшылықтың ғаламат болашақты қалыптастыруға деген сенімділігін көрдім. Қазақстан 
– бүкіл Орталық Азияның дамуында басты рөлге ие әлеуеті зор мемлекет. 

Әзірлеген: Сара ҚОРҒАНБАЙҚЫЗЫ.

1996 жыл. Жас, тәуелсіз Қазақстан 
Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруге 
өтініш білдіреді. Еліміздің алға қойған 
мақсаты зор. Дүниежүзіндегі экономикалық 
озық мемлекеттермен тең дәрежеде сау-
да жүргізуге деген сенімі мығым. Жалпы, 
ДСҰ – елдер арасындағы еркін сауда мен 
ашықтық қағидаттарын басшылыққа ала-
тын, халықаралық сауда ережелерін ендіруге 
арналған халықаралық ұйым. Ол 1995 жыл-
дан бері жұмыс істейді. Негізгі мақсаты 
бірыңғай сауда жүйесін құру болып табы-
латын Ұйым көпжақты келіссөздер бой-
ынша қатысушы-мемлекеттермен өзара 
келісілген қағидаттарды басшылыққа алып, 
мемлекеттердің бір-бірімен әділетті және 
еркін бәсекелестік шартында сауда жаса-
суын қолдайды, һәм соған жағдай жасай-
ды. Ұйым шеңберінде ашықтық қағидаты 
да қатаң қаралады. Айта кетерлігі, ДСҰ 
ережелері саясатқа еш қатыссыз болып, 
тек қана сауда-экономикалық мәселелерді 
реттейді. Оның басты мақсаты қандай да бір 
болсын нәтижелерге қол жеткізу емес, тек 
қана халықаралық сауданың жалпыға ортақ 
қағидаттарын белгілеу болып табылады. 

Алайда бәрі оңайлықпен болмады. 
Қазақстанның ДСҰ кіру күнін бірнеше рет 
кейінге шегерумен болды. Сарапшылар айту-
лы шараны 2005, 2012, кейін 2014 жылы бо-
лады деп  болжам жасады. Алайда Қазақстан 
сынды ұйымға мүшелікке ұзақ уақыт бойы 
мүдделі болған елдердің қатарында 15 жыл 
бойы келіссөздер жүргізген Қытай да бар еді.  
Неліктен барлық ел бірауыздан Дүниежүзілік 
сауда ұйымына мүшелікке ұмтылады. Атал-
мыш Ұйымға 161 ел кірген. Осы елдер 
өзара тиімді импорттық, экспорттық және 
транзиттік сауда операцияларын жүзеге 
асырады. Халықаралық төлемдер мен 
кедендік баждың да мәселелері оңайлықпен 
шешіледі. Нәтижесінде тұтынушы мен 
өндірушілер үшін ішкі және сыртқы нарық 
арасындағы айырмашылық жойылады. 
Қазақстанмен арадағы келіссөздердің созы-
луына ауыл шаруашылығын мемлекеттік 
қолдауға қатысты шарттар себеп болған. 
Сондай-ақ, соңғы жылдары Халықаралық 
ұйым шарттарын Кедендік одақ талапта-
рымен сәйкестендіру бойынша жұмыстар 
атқарылған. Шамамен 20 жылдай уақыт 
бойы Қазақстан Үкіметі мен сарапшылар 
даулы мәселелер бойынша келісімге келді. 
Ең өзекті тақырыптың бірі елдің аграрлық 
секторы болды. Еліміз Дүниежүзілік сауда 
ұйымына мүше болса да, отандық өнеркәсіп 
орындарына қолдау көрсетуді тоқтатпайды. 
Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына 
мүшелікке енуі туралы құжаттың ережелері 
мақұлданды.  Женевада халықаралық ұйымға 
мүше мемлекеттердің өкілдері бас қосып, 

жұмыс тобында осындай келісімге келді.
Ал жұмыс тобының отырысында АҚШ, 

Еуроодақ, Ресей, Қытай, Үндістан мен Жа-
пония сынды ұйымға мүше мемлекеттердегі 
ірі инвесторлар Қазақстанда жүргізілген 
реформаларға жоғары бағасын берді. 
Олардың пікірінше, елдегі заңнаманы 
аталған халықаралық ұжымның ережелеріне 
сәйкестендіру өте орынды. Осылайша, 
Қазақстан ресми түрде желтоқсан айынан 
бастап әлемдік сауда-саттықтың 98 пай-
ызын реттеп отыратын ДСҰ-ның 162-ші 
толыққанды мүшесі атанады.

Өткен аптада, дәлірек айтқанда, 
маусымның 22-інде Женевада өткен жұмыс 
тобының ақтық жиынында 19 жылға созылған 
келіссөздерге нүкте қойылды. Осы орайда, ел 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев халыққа 
үндеу жариялады. Мемлекет басшысы: 

«Дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болу 
біздің экономикамызды жаңа көкжиектерге 
бастайды. Кәсіпорындарымыздың ше-
тел нарықтарына шығуын қамтамасыз 
етеді. Ал тұтынушылар үшін тауарлар мен 
қызметтердің кең ауқымына таңдау жасауға 
жол ашады. Бүгінде сауда-саттығымыздың 90 
проценті Дүниежүзілік сауда ұйымына мүше 
елдерге тиесілі. Қазақстан шетелдік инве-
сторлар мен серіктестер үшін бұрынғыдан да 
тартымды бола түседі. Жаңа өндірістер мен 
жұмыс орындарын ашуға мүмкіндіктер ашы-
лады. Біз бұл нәтижеге жету үшін 19 жыл та-
банды түрде жұмыс жүргіздік, келіссөздер 
оңай болған жоқ. Осы жылдары біздің үкімет 
және сарапшыларымыз, елімізге тиімді 
шарттарға қол жеткізу үшін, талмай еңбек 
етті. Біз Дүниежүзілік сауда ұйымы мен 
Еуразиялық экономикалық одақтың талап-
тарын ұштастыра алдық. Бұл ретте ұлттық 
мүдделерімізді де қорғай білдік. 

Біз жаһандық нарық шарттарына сай болу 
үшін үлкен дайындықтан өттік. Отандық 
өндірушілерге қолдау көрсетіп, бизнес үшін 
қолайлы жағдайлар жасадық. Бірыңғай 
кедендік және экономикалық кеңістікте 
шыңдалдық. Алдымызда әлі де ауқымды 
жұмыстар күтіп тұр. Бәсеке күшейеді. Оған 
дайын болуымыз керек. Себебі шетелден 
келетін тауарларға біз шекарамызды ашамыз, 
тауар Қазақстанға көптеп келетін болады. Са-
пасы жоғары болса, бағасы төмендеу болса, 
ол тауарларды халық тұтынып, біздің тауар 
өндіретін кәсіпорындар жұмысының тоқтап 
қалу қаупі бар. Барлық бизнесмендерге менің 
талайдан бері айтып келе жатқаным: бәсекеге 
сай болу керек», – деді

Иә, ең бірінші жетістік – әлемдік нарыққа 
шығу. Біздің эспортқа шығаратын тауарлары-
мыз бар. Бұл тек қана шикізат емес. Көптеген 
өңделген тауарларымыздың да болашағы зор.  
Алмақтың да салмағы бар дегендей ендігі ке-

зекте ел кәсіпкерлері мен бизнесмендеріне 
осы қамқорлық пен қолдауға іспен жауап 
беретін кез келді деп есептеген жөн. Өйткені, 
еліміз Дүниежүзілік сауда ұйымына мүше 
болып кірген жағдайда, Мемлекет басшысы 
атап көрсеткендей, бәсеке одан әрі күшейеді. 

Бұл ұйымға мүше болуда Қазақстан 
әлемдік сауда ұйымының талаптары мен нор-
маларына сәйкес тауар өндіру мен қызмет 
көрсетудің ішкі жағдайларына өзгертулер 
енгізу арқылы экономиканың тұрақты дамуы-
на жағдай жасау, қазақстандық тауарлардың 
әлемдік сауда кеңістігіне кіру мүмкіншілігін 
алуын мақсат етті. Сондай-ақ, еліміздегі 
шағын және орта бизнестің нарықтық аясы 
кеңейіп, Еуропаға, Шығыс Азияға тауарды 
еркін өткізіп, оны сатуға мүмкіндік ашыла-
ды. Қазақстан әлемдік сауданың элитасы-
на кіреді. Елімізге сыртқы капиталдардың 
көптеп келуі қамтамасыз етіледі, ше-
тел инвестицияларының көлемі артады. 
Қазақстандық тауарлар мен өнімдер ДСҰ-ға 
мүше елдердің нарығына қол жеткізе ала-
ды. Тұтынушылардың бағасы жағынан ар-
зан, төзімділік жағынан сапалы тауарларға 
қол жеткізу мүмкіндігі ашылады, ал отандық 
өнім өндірушілерге бәсекелестік әсері мол 
болады.

Аталған ұйымға мүше болу арқылы еліміз 
экономикалық еркіндікке қол жеткізетіні 
анық. Яғни, халықаралық сауда-саттықтың 
іркіліссіз жүргізілуіне септігін тигізу үшін 
құрылған ұйымның басты қағидатына сәйкес 
әлемдік сауда жүйесі 5 ұстаным аясын-
да өрістеуі тиіс. Яғни, ең біріншіден, сауда-
да кемсітушілікке жол берілмейді. Демек, 
кез келген мемлекет келесі мемлекеттің экс-
порты мен импортына шектеу қоюға құқы 
жоқ. Екіншіден, ұйымға мүше мемлекет-
терде сауда кедергілері, яғни екінші ел-
ден келетін импортқа қойылатын көлемдік 
шектеуі болмауы тиіс. Үшіншіден, шетелдік 
компаниялар, инвесторлар мен үкіметтер 
қолданыстағы сауда шарттарының кенеттен 
және бір тараптың еркімен өзгертілмейтініне 
кепілдік беруі шарт. Төртіншіден, 
халықаралық саудадағы бәсекелестікті ын-
таландыруы қажет. Ал соңғысы, жоғары 
дамымаған мемлекеттер үшін халықаралық 
саудада жеңілдіктер жасау керек.

Осылайша, Қазақ елі өзінің даму жо-
лында тағы бір биікті бағындырды. Жиыр-
ма жылға жуық уақыт аралығындағы ерен 
еңбек ескерусіз кетпей Дүниежүзілік сау-
да ұйымының мүшесі атанды. Бұл ел эконо-
микасын жаңа сатыға көтеруге мүмкіндіктер 
береді. Сондай-ақ, әлемнің дамыған 30 
мемлекеті қатарына ену туралы Елбасы бас-
тамасын іске асыруға септігін тигізбек.

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

ШЕТЕЛ ҚАЙРАТКЕРЛЕРІ 
ЕЛБАСЫ ТУРАЛЫ

Еура-
зия жүрегінде 

орналасқан 
Қазақстанның 
қарқынды да-

мып, әлемге та-
нылуы – Прези-
дент Нұрсұлтан 

Назарбаевтың 
ерен еңбегінің 

жемісі. Бұл еге-
мен еліміздің 

жетістіктері мен 
бағындырған 

белестеріне тәнті 
болып, баға бер-

ген саясаткерлер  
пікірі.

ДҮНИЕЖҮЗІЛІК
САУДА ҰЙЫМЫНА КІРУ 
Қазақстанның жаңа белесi

МӘҢГІЛІК ЕЛ

ЖАҢА ДӘУІР ДИДАРЫ
Астана қаласы – Ұлт көшбасшысы 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
сәтті жобасы екендігін бүгінде кім 
болса да риясыз мойындайды. Барша 
қазақстандықтар осы қаламен мақтана 
алады. Өз басым Елордада бірнеше 
рет болдым. Әр сапарымда Астананың 
өзгерістерін өз көзіммен көріп келемін. 
Күн өткен сайын шаһардың шекара-
сы кеңейіп, алып мегаполиске айналу-
да. Инфрақұрылымы кемелденген қала 
қарқынды дамып, оның экологиясы-
на айрықша назар аударылуда. Мұнда 
көгалдандыру жұмыстары үшін арнайы 
бағдарламалар жасалған екен.

Кезекті рет Астанаға барғанымда 
маған ең бірінші “Бәйтерек” монументін 

көрудің сәті түсті. Бір таңданарлығы, ғимараттың биіктігі астана-
ны Алматы қаласынан Елордаға көшірген кездегі жылмен сәйкес 
келетіндігі. Қазіргі таңда Бәйтерек бас қаланың символына айналған. 

Бүгінгі Елорданың келбетін осыдан 17 жыл бұрынғы кезеңмен 
салыстыруға мүлдем болмайды. Сарыарқаның төсінен заңғар көкпен 
таласқан зәулім ғимараттарды, көпқабатты үйлерді, еуропалық 
және ағылшындық стильмен салынса да қазақи әдемі әшекейленген 
құрылыс нысандарын көре аласыз.

Астана қаласын Сыр елімен байланыстыратын бір жері 
“Байқоңыр” деген атауды иеленген тұрғын үй кешені. Алыстан 
қарасаңыз бұл кешен космос кораблін көз алдыңызға елестетеді. Бұл 
нысан шаһардың сұлулығына ерекше сән беріп тұрғандығын шынайы 
мойындауға тура келеді. Сондай-ақ жасыл желекке оранған көптеген 
гүлзарларға жіті көз салсаңыз ұлттық нақышта жасалғанын байқауға 
болады.

Егемен еліміздің өткен ғасырдағы астанасы Қызылорда мен Ал-
маты қалалары десек, бүгінгі ұрпақтың бас қаласы – Астана. Өзінің 
17 жылдық мерекесін тойлағалы отырған Елорданы осы жастағы боз-
баламен салыстырсақ, әрине, алда әлі де алар асулар, бағындырар 
биіктер баршылық. 

Мовлади ИСАЕВ,
Шешен этномәдени бірлестігінің төрағасы.

Еліміздің бас қаласы Астананың 
өсіп, өркендеуі әрбір қазақстандықтың 
жүрегіне қуаныш сезімін ұялатары 
анық. Қарап тұрсаң, қаланың 
келбетінен рухани сұлулық, үйлесімді 
үндестік сезіледі. Мемлекет басшы-
сы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
“Астана – азаматтығымыздың симво-
лы” деп бекерге айтпағанына осын-
дайда шүбәсіз сенесің. Соңғы жыл-
дары салынған “Шабыт”, “Қазақ 
елі”, “Тәуелсіздік монументі”, 
“Хан шатыр”, “Мәңгілік ел”, басқа 
да әлеуметтік маңызы бар нысан-
дар жұртшылықтың рухани демала-
тын орындарына айналды. Күн сай-
ын көркіне көрік қосып, сәулеті артып 

келе жатқан жас қаланың 17 жылдық мерекесі де кең көлемде 
аталып өтпекші. Бұл мерекені тек астаналықтар ғана емес, бүкіл 
ел болып тойлайтындай деңгейге жеттік.

Қазақстан – татулық пен тыныштықтың мекені. Жүз 
қырықтан астам ұлттар мен ұлыстар мекен еткен қазақ еліндегі 
халық Ассамблеясы төрткүл әлемнің өзге елдеріне үлгі болуда. 
Әлеуметтік өмірімізде де үлкен өзгерістер бар. Аз ғана мерзімде 
арқа төсінен сәл-салтанаты келіскен көркем мекен жасау тарих-
та ілуде бір кездеседі. Мұның бәрі, әрине, Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың ерен ерлігі.

Иә, әлем халықтары үшін арман саналатын Лондон, Па-
риж, Дубай секілді қалалардың әрбірі бір ғана мемлекеттің 
емес, тұтас бір құрлықтың мақтанышына айналған. Сайын да-
лада бой түзеген әсем Астана қазірдің өзінде Орта Азияның 
мақтанышы ретінде мойындала бастады. Алаш ұлтының айбы-
нын асқақтатқан Астананың 17 жылдық мерекесіне қай жағынан 
алсақ та толағай табыстармен келдік. Елімізде индустриялық-
инновациялық жобалар бірінен соң бірі қарқынды жүзеге асы-
рылуда. Сөйтіп, біз қуатты Қазақстанды бірге көркейтіп келеміз.

Ирина ШЕК,
Неміс этномәдени бірлестігінің төрайымы.

ТОЛАҒАЙ ТІРЛІК ЖЕМІСІ

Сарыарқаға сән берген Астана қаласының 
қысқа мерзімде мегаполиске айналуы өте 
қуанарлық жағдай. Тәуелсіздік алғанымызға 
көп уақыт өте қоймаса да төрткүл дүниедегі 
кез келген елмен терезесі  теңескен 
Қазақстанды, ел жүрегі – Астана қаласын 
бүгінде әлем танып отыр. 

Елбасының қиын кезеңде мемлекеттің орталығы 
ретінде Ақмоланы таңдап, Есіл өзінінің бойы-
на жаңадан қала салуы шын мәніндегі тарихи са-
яси шешімі болды. Нәтижесінде, аз ғана уақыт 
ішінде Ақмола қаласы адам танымастай өзгерді. 
Әлемдегі озық архитектуралық ой-жобалар негізінде 
сәні мен салтанаты жарасқан қала тұрғызу әлем 
халықтарының жаңа тарихында болмаған оқиға. Иә, 
Астанамыз 15 жылда ару шаһар атанып, ғылым мен 
білімнің орталығына айналып үлгірді. Бүгінгі таңда 
мегаполисте тіркелген тұрғындардың саны 900 
мыңға жетіпті. Соңғы жылдары әлемдік деңгейдегі 
түрлі басқосулар Астанада өтіп келеді. Қазіргі күні 
жиі айтылып жүрген «Астана – Елбасының ерлігі» 
деген баға, меніңше, өте орынды. Астана қаласымен 
аспандаған дүние алдындағы абыройымыз және 
де осы бір жарқын да үстем мерейіміз үшін біз ең 
әуелі тұңғыш Президентіміз, Ұлт көшбасшысы 

Н . Н а з а р б а е в қ а 
а л ғ ы с ы м ы з д ы 
айтуға тиіспіз. 

Елдегі эко номи-
калық ілгерілеу 
біздің облыстағы 
экономикалық да-
мумен де тығыз 
б а й л а н ы с т ы . 
Соңғы жылдары 
аймағымызда об-
лыс әкімінің же тек-
шілігімен жоспарлы 
түрде ауқымды істер 
ат қарылуда. Мұның 
барлығы халықтың 
жағдайын, әл-
ауқатын жақсарту 
үшін жүзеге асыры-
лып жатқанын баса айтқым келеді.

Тағдыр маған Елбасымен бірнеше мәрте 
кездесуді жазыпты. Ол үшін, әрине, тағдырыма ри-
замын. Соның ішінде 2011 жылдың 1 қыркүйегі күні 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жұмыс сапары ая-
сында Сырдария ауданына қарасты Н.Ілиясов ауы-
лына арнайылап ат басын бұрғаны бар. 

...Елбасы Абай көшесінің бойымен Мәдениет 
үйіне беттеді. Осы көшенің өне бойында Елба-
сына ауылдың ұлттық киім киген ақсақалдары, 
ауыл тұрғындары күтіп алып, сәлем берді. Елба-
сы «Дипломмен – ауылға!» бағдарламасы бой-
ынша жұмыс жасап жатқан бір топ жас маман-
дармен, «Ауылдың гүлденуі – Қазақстанның 
гүлденуі» марафон-эстафетасына қатысушылармен, 
«Жасыл ел» бірлестігі өкілдерімен, сондай-ақ 
ауыл тұрғындарымен жолығып, емен-жарқын 
әңгімелесті. Келесі кезекте Елбасымен бірнеше ми-
нут әңгімелестім. Сол жолы Мемлекет басшысы 
елді мекеннің әлеуметтік-экономикалық даму ба-
рысы жайында, алдағы жоспарлар туралы сұрады. 
Мен атқарылып жатқан жұмыстарды қысқаша ай-
тып бердім. Кездесу соңында Елбасы Н.Назарбаев 
ең алдымен мұндай жетістікке тәуелсіздігіміздің 
арқасында қол жеткізіп отырғанымызды атап 
өтіп,  «Еліміздің барлық ауылы Нағи Ілиясов ауы-
лындай болуы керек» деп риясыз лебізін жеткізді. 
Ұлт көшбасшысының «Батыр еліндегі гүлге 
бөленген ауыл барлығына үлгі болуы керек» деген 
жүрекжарды лебізі туған ауылыма берілген жоғары 
баға еді. Бұл мені қанаттандырып қана қоймады, 
жауапкершілік жүгін ауырлата түсті. 

Абзал ЕРӘЛИЕВ, 
Қазақстанның Еңбек Ері,

«Абзал және К» серіктестігінің директоры.

ЕЛОРДА – ЕЛ МАҚТАНЫШЫ
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www.syrboyi.kz

Сенбі, 4 шілде, 2015 жыл

ҚҰЖАТ

«Нормативтік құқықтық актілер туралы» Қазақстан 
Республикасының 1998 жылғы 24 наурыздағы Заңына жəне 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына сəйкес 
Қызылорда облысының əкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің ережесін бекіту туралы» Қызылорда 
облысы əкімдігінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы №824 
қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу Тізілімінде № 4862 тіркелген, «Сыр бойы» жəне «Кы-
зылординские вести» газеттерінде 2015 жылғы 14 ақпанда 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

аталған қаулымен бекітілген «Қызылорда облысының 
денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 
Ережесінде:

16-тармағының 20) тармақшасы келесі редакцияда жазыл-
сын:

«20) медициналық жəне фармацевтикалық қызметпен 
айналысу, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы 
есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айна-
лымына байланысты қызмет түрлері бойынша Қазақстан 
Республикасының рұқсаттар жəне хабарламалар туралы 
заңнамасының сақталуына бақылауды жүзеге асырады;»;

17-тармағының 2) тармақшасы келесі редакцияда жазыл-
сын:

«2) Басқарма:
заңды жəне негізделген шешімдер қабылдауға;
қабылданған шешімдердің орындалуына бақылауды 

қамтамасыз етуге;
жеке жəне заңды тұлғалардың Басқармаға жолдаған 

өтініштерін қарауға, олардың орындалуын бақылауға, 
Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген 
жағдайларда жəне тəртіппен олар бойынша жауаптар беруге;

жеке тұлғаларды жəне заңды тұлғалардың өкілдерін 
қабылдауды ұйымдастыруға;

қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де 
міндеттерді іске асыруға міндетті».

2. «Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі осы қаулыдан туындайтын шараларды 
қабылдасын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облы-
сы əкімінің орынбасары Р. Кенжеханұлына жүктелсін.

4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап 
қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының 
əкімі              Қ.КӨШЕРБАЕВ.

1. Жалпы ережелер
1. «Қызылорда облысының кəсіпкерлік жəне туризм басқармасы» 

мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі - Басқарма) кəсіпкерлік, туризм 
жəне сауда қызметтерін дамытуда мемлекеттік саясатты жүзеге асы-
ратын Қызылорда облысы əкімдігі уəкілеттік берген Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.

2. Басқарманың құрылтайшысы Қызылорда облысының əкімдігі 
болып табылады. Басқармаға қатысты коммуналдық меншік құқығы 
субъектісінің құқықтарын «Қызылорда облысының қаржы басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі жүзеге асырады.

3. Басқарма өз қызметін Қазақстан Республикасының Конститу-
циясына жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен 
Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-
ақ осы Ережеге сəйкес жүзеге асырады.

4. Басқарма мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі 
мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес қазынашылық органдарында 
шоттары болады.

5. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
6. Басқарма егер заңнамаға сəйкес осыған уəкілеттік берілген болса, 

мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға 
құқығы бар.

7. Басқарма өз құзыретінің мəселелері бойынша заңнамада 
белгіленген тəртіппен Басқарма басшысының бұйрықтарымен жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да 
актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

8. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы 
заңнамаға сəйкес бекітіледі.

9. Заңды тұлғаның орналасқан жері: индексі 120008, Қазақстан Ре-
спубликасы, Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Абай даңғылы, 52.

10. Мемлекеттік органның толық атауы - «Қызылорда облысының 
кəсіпкерлік жəне туризм басқармасы» мемлекеттік мекемесі.

11. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
12. Басқарманың қызметін қаржыландыру облыстық бюджеттен 

жүзеге асырылады.
13. Басқармаға кəсіпкерлік субъектілерімен Басқарманың функ-

циялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық 
қатынастарға түсуге тыйым салынады.

Егер Басқармаға заңнамалық актілермен кірістер əкелетін қызметті 
жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер 
мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2. Басқарманың миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары,  
құқықтары мен міндеттері

14. Басқарманың миссиясы: 
шағын жəне орта бизнестің айқындамасын кеңейту мен нығайту 

үшін қолайлы жағдай жасау, кəсіпкерлік ортаның бастамаларын жүзеге 
асыруда ықпал ету, шағын жəне орта бизнестің бəсекелестік қабілетін 
арттыру;

облыста туризм саласының дамуына жағдай жасау жəне сауда 
қызметін реттеу. 

15.Негізгі міндеттері: 
1) кəсіпкерлікті дамыту саласында мемлекеттік саясатты іске асыру 

жəне үйлестіруді жүргізу;
2) туристік қызмет саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жəне 

үйлестіруді жүргізу;
3) сауда қызметі субъектілерінің қызметін реттеу;
4) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамада 

қарастырылған өзге де міндеттерді атқарады.
16. Функциялары:
1) жеке кəсіпкерлікті қолдау мен дамытудың мемлекеттік 

саясатының іске асырылуын жүзеге асырады;
2) жеке кəсіпкерлікті дамыту үшін жағдайлар жасайды;
3) өңірде шағын кəсіпкерлікті жəне инновациялық қызметті қолдау 

инфрақұрылымының объектілерін құру мен дамытуды қамтамасыз ете
ді;                                                               

4) жергілікті атқарушы органдардың жеке кəсіпкерлік 
субъектілерінің бірлестіктерімен, Қазақстан Республикасы Ұлттық 
кəсіпкерлер палатасымен жəне нарықтық инфақұрылым объектілерімен 
өзара қарым-қатынастарын дамыту стратегиясын айқындайды;

5) сарапшылық кеңестердiң қызметiн ұйымдастырады;
6) жергілікті деңгейде жеке кəсіпкерлікті мемлекеттік қолдауды 

қамтамасыз етеді;
7) əлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына рұқсат етілген 

шекті бөлшек сауда бағалары мөлшерінің сақталуына өз құзыреті 
шегінде мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

8) шағын кəсіпкерлік субъектілері үшін мамандар мен персоналды 
оқытуды, даярлауды, қайта даярлауды жəне олардың біліктілігін артты-
руды ұйымдастырады;

9) «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасын іске асыру жөнінде 

шаралар қабылдайды;
10) облыстың аумағында туристiк қызмет саласындағы мемлекеттiк 

саясатты iске асырады жəне үйлестiрудi жүзеге асырады;
11) туристiк қызметтер көрсету нарығына талдау жасайды жəне 

облыстың аумағында туризмнiң дамуы туралы қажеттi мəлiметтердi 
уəкiлеттi органға табыс етедi;  

12) облыстық туристiк ресурстарды қорғау жөнiндегi шараларды 
əзiрлейдi жəне енгiзедi; 

13) облыстың аумағында туристiк индустрия объектiлерiн жоспар-
лау жəне салу жөнiндегi қызметтi үйлестiредi;

14) балалар мен жастар лагерьлерiнiң, туристер бiрлестiктерiнiң 
қызметiне жəне өз бетiнше туризмдi дамытуға жəрдем көрсетедi;

15) туристiк қызмет субъектiлерiне туристiк қызметтi 
ұйымдастыруға байланысты мəселелерде əдiстемелiк жəне 
консультациялық көмек көрсетедi;  

16) халықты жұмыспен қамтуды ұлғайту шарасы ретiнде туристiк 
қызмет саласындағы кəсiпкерлiктi дамытады жəне қолдайды;  

17) туристiк ақпаратты, оның iшiнде туристiк əлеует, туризм 
объектiлерi мен туристiк қызметтi жүзеге асыратын тұлғалар туралы 
ақпаратты бередi;  

18) туристiк ақпарат орталығын құрады; 
19) Қазақстан Республикасының рұқсаттар жəне хабарламар тура-

лы заңнамасына сəйкес лицензиялауды жүзеге асырады;
20) гидті (аудармашы гидті) кəсіптік даярлауды ұйымдастырады;
21) уəкілетті органмен келісу бойынша туристік саланы дамыту 

жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекітеді;
22) туристік маршруттар мен соқпақтардың мемлекеттік тізілімін 

жүргізеді;
23) сауда саясатын жүргiзудi қамтамасыз етедi;
24) өз құзыретi шегiнде сауда қызметi субъектiлерiнiң қызметiн 

реттеудi жүзеге асырады;
25) облыста сауда қызметiне қолайлы жағдайлар жасау жөнiнде ша-

ралар əзiрлейдi;
26) халықты сауда алаңымен қамтамасыз етудің ең төменгі 

нормативтері бойынша ұсыныстар əзірлейді;
27) халықты сауда алаңымен қамтамасыз етудің ең төменгі 

нормативіне қол жеткізу жөнінде шаралар əзірлейді жəне іске асырады;
28) көрмелер мен жəрмеңкелер ұйымдастыруды жүзеге асырады;
29) əлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына рұқсат етілген 

шекті бөлшек сауда бағалары мөлшерінің сақталуына мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асырады;

30) облыстың аумағында алдағы күнтізбелік жылға бағаларына 
мемлекеттік реттеу белгіленген мұнай өнімдерін тұтыну болжамын жа-
сайды;

31) облыстың аумағында жылу беру кезеңінде мұнай өнімдерін 
тұтыну болжамын жасайды;

32) заңды тұлғаларда өз өндірісі барысында жəне құрамында 
түстi жəне (немесе) қара металл сынықтары мен (немесе) қалдықтары 
болған мүліктік кешенді сатып алу нəтижесінде пайда болған түстi жəне 
қара металл сынықтары мен қалдықтарын өткiзу жөніндегі қызметті 
қоспағанда заңды тұлғалардың түстi жəне қара металл сынықтары мен 
қалдықтарын жинауы (дайындауы), сақтауы, қайта өңдеуi жəне өткiзуi 
жөнiндегi қызмет үшін лицензиар-орган болып табылады;

33) өз құзіреті шегінде жұмылдыру дайындығы жəне жұмылдыру 
саласындағы шараларды іске асырады;

34) жергілікті мемлекеттiк басқару мүддесiнде Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен жергiлiктi атқарушы органдарға 
жүктелетiн өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.

17. Құқықтары мен міндеттері:
1) Басқарма өзiне жүктелген мiндеттердi жəне өзiнiң функцияларын 

жүзеге асыру үшін заңнамада бекiтiлген тəртiппен:
мемлекеттi органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды 

тұлғаларынан қажеттi ақпараттар мен материалдарды сұрауға жəне 
алуға;

өз құзыретіне кіретін мəселелер бойынша кеңестер, семинарлар, 
конференциялар өткізуге;

қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де құқықтарды 
атқаруға құқылы;

2) Басқарма:
заңды жəне негiзделген шешiмдер қабылдауға;
қабылданған шешiмдердiң орындалуын бақылауды қамтамасыз 

етуге;
жеке жəне заңды тұлғалардың Басқармаға жолдаған өтініштерін 

қарайды, олардың орындалуын бақылайды, Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген жағдайларда жəне тəртіппен олар бойынша 
жауаптар береді;

жеке тұлғаларды жəне заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдауды 
ұйымдастырады;

қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де міндеттерді іске 
асыруға міндетті.

3. Басқарманың қызметін ұйымдастыру
18. Басқармаға басшылықты Басқармаға жүктелген міндеттердің 

орындалуына жəне оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты 
болатын бірінші басшы жүзеге асырады.

19. Басқарманың бірінші басшысын облыс əкімі қызметке 
тағайындайды жəне қызметтен босатады.

20. Басқарманың бірінші басшысының Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босаты-
латын орынбасарлары болады.

21. Басқарманың бірінші басшысының өкілеттігі:
1) өз өкілеттігін жүзеге асыру кезінде облыс əкімі мен жетекшілік 

ететін облыс əкімінің орынбасарына есеп береді;
2) өз құзіреті шегінде барлық мемлекеттiк органдарда жəне өзге де 

ұйымдарда Басқарма мүддесін бiлдiредi;
3) еңбек қатынастары мəселелері өз құзыретіне жататын Басқарма 

қызметкерлерін заңнамаға сəйкес қызметке тағайындайды жəне 
қызметтен босатады;

4) стратегиялық жəне бағдарламалық құжаттардың əзірленуін 
қамтамасыз етеді;

5) еңбек қатынастары мəселелері өз құзыретіне жататын Басқарма 
қызметкерлеріне заңнамада белгіленген тəртіппен тəртіптік жаза 
қолданады жəне көтермелеу шараларын қабылдайды;

6) бұйрықтарға қол қояды;
7) Басқарма атынан сенімхатсыз əрекет етеді;
8) шарттар жасасады;
9) сенімхаттар береді;
10) өз өкілеттіктерін ұйымдастыру жəне ішкі тəртіп мəселелері бой-

ынша регламент қабылдайды;
11) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі жұмысты 

ұйымдастыруға дербес жауапты болады;
12) Басқарманың жұмысын ұйымдастырады, үйлестіреді жəне 

бақылайды;
13) облыс əкімдігі мен əкімінің актiлерi мен тапсырмаларын орын-

дайды;
14) Басқарманың құрылымдық бөлiмшелерi туралы ережелердi 

бекiтедi;
15) құзыретi шегiнде нормативтiк құқықтық актiлердiң жобаларын 

əзiрлеудi ұйымдастырады; 
16) қызметтік этика нормаларының сақталуын қамтамасыз етеді; 
17) гендерлік теңдік саясатын жүзеге асырады; 
18) жеке тұлғаларды жəне заңды тұлғалардың өкілдерін жеке 

қабылдау кестесін бекітеді; 
19) Қазақстан Республикасы заңнамасымен көзделген басқа да 

өкілеттіктерді жүзеге асырады.
Басқарманың бірінші басшысы болмаған кезеңде оның 

өкілеттіктерін  қолданыстағы заңнамаға сəйкес оны алмастыратын тұлға 
орындайды.

22. Бірінші басшы өз орынбасарларының өкілеттіктерін 
қолданыстағы заңнамаға сəйкес белгілейді.

23. Басқарманың жұмыс режимі:
1) Басқарма дүйсенбі мен жұма аралығында аптасына 5 (бес) күн 

жұмыс істейді;
2) Басқарманың жұмыс уақыты жергілікті уақыт бойынша сағат 

09.00-ден сағат 19.00-ге дейін. Сағат 13.00-ден сағат 15.00-ге дейін 
үзіліс;

3) Басқарма сенбі жəне жексенбі күндері, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен белгіленген мереке күндері жұмыс 
істемейді.

24.  Басқарма мен облыс əкімдігі арасындағы, Басқарма əкімшілігі 
мен оның еңбек ұжымы арасындағы өзара қарым-қатынастар 
қолданыстағы Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

4. Басқарманың мүлкi
25. Басқарма заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару 

құқығында оқшауланған мүлкi болуы мүмкiн.
Басқарманың мүлкi оған меншiк иесi берген мүлiк, сондай-ақ өз 

қызметi нəтижесiнде сатып алынған мүлiк (ақшалай кiрiстердi коса 
алғанда) жəне Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым 
салынбаған өзге де көздер есебiнен қалыптастырылады.

26. Басқармаға бекiтiлген мүлiк облыстық коммуналдық мүлікке 
жатады.

27. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Басқарма өзiне бекiтiлген 
мүлiктi жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзiне бөлiнген қаражат 
есебiнен сатып алынған мүлiктi өз бетiмен иелiктен шығаруға немесе 
оған өзгедей тəсiлмен билiк етуге құқығы жоқ.

5. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату
28. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.
Басқарма таратылған жағдайда оның мүлкін пайдалану Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару ту-
ралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына сəйкес Қызылорда 
облысының əкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса берілген «Қызылорда облысының кəсіпкерлік жəне туризм басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінің Ережесі бекітілсін.

2. «Қызылорда облысының кəсіпкерлік жəне туризм басқармасы» мемлекеттік мекемесі осы 

қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.
3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы əкімінің орынбасары 

С.С.Қожаниязовқа жүктелсін.
4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі. 

Қызылорда облысының əкімі                                                                           Қ.КӨШЕРБАЕВ.

«Қызылорда облысының білім басқармасы»  мемлекеттік мекемесі, 120003, Қызылорда қаласы, 
Сұлтан Бейбарыс көшесі, құрылыс 1. Анықтама үшін телефондары: 8(7242) 605456, факс 8 (7242) 605455 
bilim@korda.gov.kz  «Б» корпусы бос мемлекеттік əкімшілік лауазымға орналасуға конкурс жариялайды:

Қызылорда облысының білім басқармасының бюджетті жоспарлау жəне есеп жүргізу бөлімінің бас 
маманы (D-О-4 санаты №06-0-04, 1 бірлік). Лауазымдық жалақысы мемлекеттік қызмет өтіліне қарай 84563,34 
теңгеден 114032,38 теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Бюджетті жоспарлауды ұйымдастыру, басқарманың басқа құрылымдық бөлімдерінің мəліметтері негізінде 

əлеуметтік-экономикалық даму болжамының өзгеруін ескере отырып, бюджет параметрлерінің болжамын үш 
жыл бұрын əзірлейді;  Қаржыландыру жоспарларының орындалуына сараптама жасайды жəне салалық ұйымдарға 
қаржы мəселелері бойынша практикалық көмек көрсетеді жəне бюджет қаражаттарының толық əрі сапалы орын-
далуын ұйымдастырады; Білім ұйымдарын жөндеу жұмыстары, құрылыс жұмыстарына қатысты бағдарлама 
мен саланың əлеуметтік-экономикалық дамуының индикативтік жоспарын əзірлейді, оны облыстық мəслихатқа 
бекітуге ұсынады; Басқармаға қарасты арнайы, арнаулы, қосымша білім беру, техникалық жəне кəсіптік білім 
беретін оқу орындарының каржыландырылуын ұйымдастырады, салалық ұйымдарға қаржы мəселелері бойын-
ша практикалық көмек көрсетеді; Мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурстардың есебін алады, мекемелердегі 
мемлекеттік сатып алу жұмыстарына мониторинг жүргізді;«Жол картасы» бағдарламасының орындалуын жүзеге 
асырады, есептерін тапсырады, сараптама жүргізеді; Облыстық білім ұйымдарының қаржыландырылуын жүзеге 
асырады; Білім мекемелерінің құрылыс жəне күрделі жөндеу жұмыстарынының жобалық-сметалық құжаттарын 
əзірлейді. Басқармаға қарасты КММ мен КМК бойынша қаржылық жəне бюджеттік есептіліктерді жинақтау тал-
дау жəне тиісті органдарға белгіленген мерзімдерде табыстап отырады;

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар:  
Əлеуметтік  ғылымдар, экономика жəне бизнес (экономика, есеп жəне аудит, қаржы) мамандығы бойынша 

жоғары білім
Жұмыс тəжірибесі талап етілмейді.
Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық 

бағытына сəйкес облыстарда екі жылдан кем емес жұмыс өтілі бар болған жағдайда ортадан кейінгі қызмет 
көрсету, экономика жəне басқару (экономика, есеп жəне аудит, қаржы) мамандықтары бойынша білімі барларға 
рұқсат етіледі.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының 
Президенті туралы», «Қазақстан Республикасының Парламенті жəне оның депутаттарының мəртебесі тура-
лы», «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» Конституциялық заңдарын, Қазақстан Республикасының 
«Мемлекеттік қызмет туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Əкімшілік рəсімдер туралы», 
«Жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тəртібі туралы» Заңдарын, осы санаттағы нақты лауазымның 
мамандануына сəйкес  облыстардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерін, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» стратегиясын білуі. 
Осы санаттағы лауазымдар бойынша

Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) нысанға сəйкес өтініш; 
2) 3х4 үлгідегі суретпен нысанға сəйкес толтырылған сауалнама; 
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куəландырылған көшiрмелерi; 
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куəландырылған көшiрмесi;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2010 жылғы 23 қарашадағы №907 бұйрығымен 

бекітілген (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілердің тізілімінде 2010 жылы 21 желтоқсанда 
№ 6697 болып тіркелген) нысандағы денсаулығы туралы анықтама; 

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куəлігінің көшірмесі; 
7) құжаттарды тапсыру сəтінде шекті мəннен төмен емес нəтижемен тестілеуден өткені туралы қолданыстағы 

сертификат (немесе нотариатты куəландырылған көшірмесі).
Егер азамат еңбек қызметін жүзеге асырмаған жəне конкурс жарияланған бос лауазым бойынша жұмыс 

өтілі талап етілмейтін жағдайларда 4) тармақшасында көрсетілген құжатты ұсыну талап етілмейді. Құжаттардың 
толық емес пакетін ұсыну конкурс комиссиясының оларды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады. 
Мемлекеттік қызметшілермен тапсырылатын 3) жəне 4) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды олар жұмыс 
істейтін мемлекеттік органдардың персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) куəландыра алады.

Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тəжiрибесiне, кəсiби шеберлiгiне жəне беделіне қатысты (бiлiктiлiгiн арттыру, 
ғылыми дəрежелер мен атақтар берiлуi туралы құжаттардың көшiрмелерi, мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жа-
рияланымдар жəне өзге де олардың кəсіби қызметін, біліктілігін сипаттайтын мəліметтер) қосымша ақпараттарды 
бере алады.  Азаматтар жоғарыда аталған құжат тігілетін мұқабада орналастырылған құжаттарды қолма-қол 
тəртіпте немесе почта арқылы құжаттарды қабылдау мерзiмiнде бере алады.

Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды хабарламада көрсетілген электрондық почта мекен-жайына элек-
тронды түрде бере алады. Конкурсқа қатысу үшін жоғарыда көрсетілген құжаттарды электрондық почта арқылы 
берген азаматтар құжаттардың түпнұсқасын əңгімелесу басталғанға дейін бір жұмыс күн бұрын кешіктірілмей 
береді. Жоғарыда аталған құжаттардың түпнұсқасы берілмеген жағдайда тұлға əңгімелесуден өтуге жіберілмейді.

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру БАҚ-та («Кызылординские вести» жəне «Сыр бойы» басы-
лымдары) соңғы жарияланған күннен бастап он жұмыс күні ішінде «Қызылорда облысының білім басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі, 120003, Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі, құрылыс 1, 327 кабинетте 
қабылданады.

Əңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс комиссиясысы шешім қабылдаған күннен бастап екі жұмыс күні 
ішінде əңгімелесу өткізу күні туралы конкурс комиссиясының хатшысымен хабарландырылады. Хабарландыру 
қатысушылардың электрондық мекен-жайларына жəне ұялы телефондарына ақпарат жіберу жолымен жүзеге асы-
рылуы мүмкін.

Үміткерлермен «Қызылорда облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 120003, Қызылорда 
қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі, құрылыс 1, 340 бөлмеде əңгімелесуге шақырған күннен бастап бес жұмыс күні 
ішінде өтеді.

Конкурс комиссиясы жұмысының ашықтылығы мен объективтілігін қамтамасыз ету үшін оның отырысына 
байқаушыларды қатыстыруға жол беріледі.

 Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар ретінде Қазақстан Республикасы Парламентінің жəне 
барлық деңгейдегі мəслихат депутаттарының, Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тəртіпте ак-
кредиттелген бұқаралық ақпарат құралдарының, басқа мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестіктердің 
(үкіметтік емес ұйымдардың), коммерциялық ұйымдардың жəне саяси партиялардың өкілдері, уəкілетті органның 
қызметкерлері қатыса алады.

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

Осы Қағидалардың мемлекеттiк органның басшысымен (жауапты хатшы) конкурс комиссиясының отырысы-
на сарапшылардың қатыстырылуына жол беріледі. Сарапшы ретінде конкурс жариялаған мемлекеттік органның 
қызметкері болып табылмайтын, бос лауазымның функционалдық бағыттарына сəйкес облыстарда жұмыс 
тəжірибесі бар тұлғалар, сондай-ақ персоналды іріктеу жəне жоғарылату бойынша мамандар, басқа мемлекеттік 
органдардың мемлекеттік қызметшілері, Қазақстан Республикасы Парламентінің жəне мəслихат депутаттары 
қатыса алады.  

«Б» корпусының бос мемлекеттік əкімшілік лауазымына үміткерлер Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Астана, Алматы, Атырау, Көкшетау, Пав-
лодар, Тараз, Өскемен, Орал, Петропавл, Қостанай, Қызылорда, Қарағанды, Талдықорған, Ақтөбе, Ақтау жəне 
Шымкент қалаларындағы аймақтық тестілеу орталықтарында белгіленген тəртіппен өтеді.

D-O-4- cанаты үшін тестілеу бағдарламасы: мемлекеттік тілді білуге тест (20 тапсырма); логикалық тест 
(10 тапсырма); Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге арналған тестке Қазақстан Республикасының Кон-
ституциясы (15 сұрақ); «Қазақстан Республикасының Президенті туралы» (15 сұрақ) Қазақстан Республикасының 
конституциялық заңы; «Мемлекеттік қызмет туралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» 
(15 сұрақ), «Əкімшілік рəсімдер туралы» (15 сұрақ), «Жеке жəне заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тəртiбi 
туралы» (15 сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» (15 сұрақ), «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» (15 сұрақ)   Қазақстан Республикасының заңдарын 
бiлуге арналған тест сұрақтары кiредi.  

Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын (əңгімелесу өтетiн жерге келу жəне қайту, тұратын жер жалдау, 
байланыс қызметiнiң барлық түрлерiн пайдалану) өздерiнiң жеке қаражаттары есебiнен жүргiзедi.

«Қызылорда облысының білім басқармасы»  мемлекеттік мекемесінің 
конкурстық комиссиясы.

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ƏКІМДІГІНІҢ 2015 ЖЫЛҒЫ 3 МАУСЫМДАҒЫ №26 ҚАУЛЫСЫ

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде
25.06.2015 жылы № 5033 тіркелген

«Қызылорда облысының кəсіпкерлік жəне туризм басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесін бекіту туралы

Қызылорда облысы əкімдігінің
2015 жылғы « 3 » маусымдағы № 26   

қаулысымен бекітілген
«Қызылорда облысының кəсіпкерлік жəне туризм басқармасы» мемлекеттік мекемесінің

 Ережесі

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС

2015 жылдың 2 шілдедегі  мүлікті жария етуге байланысты есептіліктің қорытындысы
Аудан Келіп түскен өтініштер саны Орны

Қызылорда қаласы 310 1
Қармақшы ауданы 58 2

Жаңақорған ауданы 54 3
Шиелі ауданы 22 4
Қазалы ауданы 19 5

Жалағаш ауданы 18 6
Арал қаласы 15 7

Сырдария ауданы 12 8
Арал ауданы 6 9

Қазалы қаласы 5 10

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ƏКІМДІГІНІҢ 2015 ЖЫЛҒЫ 15 МАУСЫМДАҒЫ №38 ҚАУЛЫСЫ

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде
24.06.2015 жылы № 5032 тіркелген

«Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің ережесін бекіту 
туралы» Қызылорда облысы əкімдігінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы № 824 қаулысына өзгерістер енгізу 

туралы

Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының 
ақпараттық - маркетингтік жүйесі арқылы күнделікті негізгі 
азық-түлік өнімдерінің бағаларына мониторинг жүргізіліп 
отыр. Жүргізілген мониторингтің нəтижесінде бүгінгі 
күні ең арзан өнімдерді облыс аудандары мен Қызылорда 
қаласының төмендегі сауда үйлері мен базарларынан алуға 
болатындығын хабарлаймыз.

Қызылорда қаласы бойынша «Дəмді» əлеуметтік 
дүкендерінде  күріш – 160,  жұмыртқа – 11, бөлке нан – 35, кар-
топ – 60, сəбіз  – 100, басты пияз – 70, қырыққабат – 50,  1 сорт-
ты ұн 57 теңгеден  сатылуда. 

«Мирас» сауда үйінің ауласында орналасқан қоймада 
картоп – 70-75, басты пияз – 75, сəбіз – 100, қызылша  – 80, 
қырыққабат 45  теңгеден сатылуда. 

Арал ауданы бойынша  Арал қаласының жеке кəсіпкері 
С.Саяновтың «Қуантқан», «Саян ата» дүкендерінде қант 160-
170 теңгеден, картоп -60-70, басты пияз 75-80, сəбіз-140-150, 
қырыққабат – 55-60, жұмыртқа – 12, жеке кəсіпкер 
Н.Сапарбаевтың дүкенінде қант - 160, картоп -60-70, басты пияз-
70-80, қырыққабат – 60-70, сəбіз- 130-150, жұмыртқа – 12-13,  
күріш 190, қарақұмық жармасы – 180-200 теңгеден сатылуда. Со-
нымен бірге, кəсіпкер Б.Қасымбаевтың «Бауыржан» дүкенінде 
қант – 146,  өсімдік майы – 211, сары май 280-350 теңгеден са-
тылуда. 

Қазалы ауданы бойынша «Əлеуметтік сауда дүкені» 
күріш – 140, ұн 1 сорт -60, қарақұмық жармасы – 180, қой еті 
1 – 1000, жұмыртқа – 11, картоп – 80, сəбіз -100, басты пияз – 85, 
қызылша -100, қырыққабат – 40 теңгеден  сатылуда. 

Қармақшы  ауданы бойынша  «Бибінұр» база-
ры мен «Жандос» дүкенінде  картоп  – 80, сəбіз – 100, жуа 

–75, жұмыртқа- 11, қант – 150 теңгеден сатылып жатыр. ЖК 
«Өмірзақов», ЖК «Қармақшы» СТК дүкендерінде І сортты би-
дай ұны – 57 теңгеден   сатылып   жатыр.

Жалағаш ауданы бойынша «Бəйтерек», «Жібек» базарла-
рында картоп - 70,   сəбіз – 95-100, басты пияз – 75, қырыққабат 
– 50, жұмыртқа – 10, «Ақниет», «Айдана» жəне «Қаракөз» 
дүкендерінен  І сортты бидай ұны – 56-76, нан – 40, жұмыртқа 
– 10-11, өсімдік майы – 200-250, басты пияз  – 75, сəбіз –100, 
картоп  – 70, қырыққабат – 50, тауық еті келісін 370-420 теңге 
аралығында алуға болады. 

Сырдария ауданы бойынша «Өркен» жəне  «Серікбол» 
дүкендерінде ұн 1 сорт кг – 74 теңге, нан – 45, өсімдік майы – 
260, картоп –55, сəбіз – 110, басты пияз – 80-85, қырыққабат 
– 60, қант – 150, тауық етін – 410-420, жұмыртқа 100-130, 
«Бақытжан», «Нұр» дүкендерінде  жұмыртқа – 13, өсімдік майы 
260, қырыққабат – 90 теңгеден сатылуда. «Коммуналдық» база-
рында  нан – 45, өсімдік майы  – 250, қырыққабат – 90, қант кг 
– 150 теңге. 

Шиелі ауданы бойынша «Ə.Шорабаев», базарында картоп 
– 50-80, басты пияз –70-80, сəбіз – 120, қырыққабат – 50, өсімдік 
майы – 230, қант – 150, жұмыртқаның  10 данасын – 100, тауық 
еті – 420, ет кг – 1100, тұз – 30, нанды 45 теңгеден  алуыңызға 
болады. Сонымен қатар, І сортты бидай ұнының келісі 57-76 
теңгеден сатылып жатыр.

Жаңақорған ауданы бойынша «Мағжан», «Заңғар», 
«Сырдария», жəне «Нұрасыл» дүкендерінде ұн 1 сорт – 66-78, 
нан – 40-50, өсімдік майы – 200-250, картоп  – 55-60, басты пияз 
– 70-75, қырыққабат – 50-55, сəбіз – 125-130, тауық еті – 400-430, 
жұмыртқа 10 данасы – 85-90 теңге болса,  «Нұр» базарында  ет – 
1050, картоп – 60, қырыққабат – 55 теңгеден  сатылуда. 

АРЗАН БАҒА ҚАЙДА БАР?

Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне 
спорт министрінің 2015 жылғы 17 сəуірдегі 
№139 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарттары негізінде,  
Қызылорда облысы əкімдігінің 2015  жылғы 
8 мамырдағы №29  қаулысымен бекітілген 
«Жергілікті спорт федерацияларына ак-
кредиттеу туралы куəлік беру»,  «Спорт 
шеберіне кандидат, бірінші спорттық 
разряд, біліктілігі жоғары жəне орта 
деңгейдегі бірінші санатты жаттықтырушы, 
біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші са-
натты нұсқаушы-спортшы, біліктілігі 
жоғары жəне орта деңгейдегі бірінші са-
натты əдіскер, бірінші санатты спорт 
төрешісі» спорттық разрядтары мен санатта-
рын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламенттері қабылданды.

Үстіміздегі жылдың 6 айында 
басқармамен халыққа қызмет көрсету 
орталығы арқылы  - 33 азаматқа мемлекеттік 
қызмет көрсетілсе, тікелей мекеме арқылы 
26 мемлекеттік қызмет жүзеге асырыл-
ды. Оның ішінде, спорт шеберіне кан-
дидат – 30, жəне бірінші санатты спорт 
(төрешілер, жаттықтырушылар, əдіскерлер) 
- 3. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселесі 
бойынша қызмет алушылардан басқармаға 
шағымдар түспеген. Ең қажетті мемлекеттік 
қызмет көрсетулер – спорт шеберіне кан-
дидат жəне бірiншi спорттық разряды. 
Барлық өтінімдер, хаттар сапалы  қаралып, 
мерзімінде қызмет алушыларға жеткізіліп 
отырады.

ҚР Үкіметінің жəне облыс əкімдігінің 
қаулыларымен қабылданған Мемлекеттік 
қызмет көрсету стандарттар жəне 
регламенттерімен қалалық,  аудандық дене 
шынықтыру жəне спорт бөлімдері мен 
басқарма қарамағындағы мекемелер  (спорт 
мектептері) толықтай қамтамасыз етілген.

Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімінде, 
сапалы жүргізіледі.

Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы 

2015 жылдың 
1 жартыжылдық есебі

2015 жылдың ІІ жартыжылдығына Қызылорда облысының кəсіпкерлік жəне туризм 
басқарма басшысының жəне басқарма басшысы орынбасарларының жеке жəне заңды  

тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдау кестесі

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Қазақстан Республикасы Президентінің жаңа редакцияда 2011 жылғы 4 сəуірдегі № 1180 Қазақстан Республи-

касы мемлекеттік қызметшілерінің Ар-намыс кодексіне (Мемлекеттік қызметшілердің қызмет этикасы қағидалары) 
жəне «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» 1998 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңына сəйкес 
«Қызылорда облысы кəсіпкерлік жəне туризм басқармасы» мемлекеттік мекемесінде 23-54-87 «Сенім телефоны» 
жұмыс істейтіндігін хабарлайды.

Жеке жəне заңды 
тұлғаларды қабылдаушы-

лардың аты-жөні

Жеке жəне заңды тұлғаларды 
қабылдаушылардың 

лауазымы

Жеке жəне заңды 
тұлғалардың қабылдау 

күні мен уақыты

Мемлекеттік 
мекеменің 

мекен-жайы

Байланыс 
телефоны

Төлебаев
Мирас

 Қалиұлы

Басқарма басшысы Дүйсенбі,               
сағат 16.00-18.00

Қызылорда қаласы, 
Абай даңғылы, 52 

каб. № 415

40-10-60

Бермаханов Қайыржан 
Оңғарғанұлы

Басқарма басшысының 
орынбасары

Сейсенбі,               
 сағат 15.00- 17.00

Қызылорда қаласы, 
Абай даңғылы, 52 

каб. № 401

 40-10-61

Датқабекова Құрманкүл 
Төлепбергенқызы

Басқарма басшысының 
орынбасары

Жұма,               
 сағат 15.30- 17.30

Қызылорда қаласы, 
Абай даңғылы, 52 

каб. № 403

23-50-13
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ЖАРНАМА 7
Сенбі, 4 шiлде, 2015 жыл

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС

«Қызылорда қаласы əкімі аппараты» мемлекеттік 
мекемесі, 

120014, Қызылорда қаласы, Ы. Жақаев көшесі, 16 
үй, анықтама үшін телефондары:  8(7242) 400953, 400954, 
pеrson.kadr2013@mail.ru «Б» корпусы бос əкімшілік 
лауазымға орналасуға конкурс жариялайды:

«Қалалық ветеринария жəне ветеринариялық бақылау 
бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бас мама-
ны (уақытша, негізгі қызметкердің бала күтіміне байла-
нысты жалақысы сақталмайтын демалыс кезеңіне)  (E-
R-4 санаты - 1 бірлік). Лауазымдық жалақысы мемлекеттік 
қызмет өтіліне қарай 56376 – 76235 теңгеге дейін (экологиялық 
коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Қазақстан Республикасының Конституциясы мен 

Заңдарының, Қазақстан Республикасы Президенті мен 
Үкіметінің, облыс, қала əкімдерінің нормативтік құқықтық 
актілерінің орындалуын қамтамасыз етеді.  

Ветеринария мəселелері бойынша мемлекеттің саясатын 
жүргізеді. Мемлекеттік сатып алу конкурстарының құжаттарын 
рəсімдейді. Ветеринариялық-санитариялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету іс-шаралар жоспарын жасауды, өткізуді 
ұйымдастыру. Жануарлардың аса қауіпті ауруларының алдын 
алу жəне диагностикасын жүргізу бойынша бағдарламаны іске 
асырады жəне ветеринариялық іс-шаралар жөнінде ұсыныстар 
жасайды. 

Профилактикасы мен диагностикасы бюджет 
қаражаты есебінен жүзеге асырылатын жануарлардың 
энзоотиялық аурулардың тізбесін ұсынады жəне іс-шарасын 
ұйымдастырады. Жеке жəне заңды тұлғалардың ауыл 
шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді ұйымдастырады, 
дерекқорын қалыптастырады. Ветеринариялық есепке алу мен 
есептілікті жинақтау, талдау жəне оларды облыстың жергілікті 
атқарушы органына ұсыну. 

Бөлімде іс қағаздарын жүргізуді ұйымдастыру.
Интернет, электронды пошта арқылы жұмыс жүргізу.
Кадр жұмысы. Мемлекеттік стандарттарға сəйкес 

келмейтін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын, 
Мемлекеттік Елтаңбасын ауыстыру жəне жою жөніндегі жəне 
мемлекеттік қызметшілердің лауазымдық жалақы алуға құқық 
беретін өтілін анықтайтын комиссиялардың жұмыстарын 
үйлестіру. 

1-ОЛ нысанды статистикалық есебін құру, жеке жəне 
заңды тұлғалар өтініштерін бірыңғай есепке алу жұмыстарын 
жүргізеді.

Мəліметтер базасын жинақтау, сараптау.
Қоғамдық ұйымдармен байланысты үйлестіру.
Тиісті əкімшілік-аумақтық бірлік шегінде жеке жəне 

заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының ветери-
нария саласындағы заңнамасын сақтаудың мемлекеттік 
ветеринариялық-санитариялық бақылауды   жүзеге асыру. 

Тиісті əкімшілік-аумақтық бірлік шегінде мал қорымдарын 
(биотермиялық шұңқырларды) күтіп-ұстауға, пайдалануға, 
қайта өңдеу мен өткізуге байланысты  мемлекеттік 
ветеринариялық-санитариялық бақылау жəне қадағалау 
объектілерін орналастыруда, салу, реконструкциялау жəне 
пайдалануға беру кезінде зоогигиеналық жəне ветеринариялық-
санитариялық талаптарының сақталуын бақылау, орны ауы-
стырылатын (тасымалданатын) объектілерді тасымалдау (ор-
нын ауыстыру), тиеу, түсіру кезеңінде, маршруттары өтетін, 
мал айдалатын жолдарда, маршруттарда, мал жайылымда-
ры мен суаттардың аумақтарында, жануарларды өсіруді, жа-
нуарлардан алынатын өнімдерді сақтау жəне өткізу жөніндегі 
ұйымдарда, өсіретін, сақтайтын, өңдейтін, өткізетін немесе 
пайдаланатын жеке жəне заңды тұлғалардың аумақтарында, 
өндірістік үй-жайларында, сонымен қатар тасымалдау кезінде 
мемлекеттік ветеринариялық-санитарлық бақылау жүргізеді.

Жеке  жəне заңды тұлғаларға қатысты мемлекеттік 
ветеринариялық-санитариялық бақылау жəне қадағалау актісін 
жасау. Жеке жəне заңды тұлғалардың ауыл шаруашылығы жа-
нуарларын бірдейлендіруді ұйымдастыру жəне бақылау.

Ауру жануарларды санитариялық союды ұйымдастыру.
Жеке жəне заңды тұлғалардан ветеринария саласындағы 

кəсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың басталғаны немесе 

тоқтатылғаны туралы хабарламаларды қабылдау. 
Ветеринария мəселелері бойынша халықтың арасында 

ағарту жұмыстарын жүргізеді.
Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар: Ветерина-

рия мамандығы бойынша жоғары білім.
Жұмыс тəжірибесі талап етілмейді.  
Мемлекеттiк қызмет өтiлi бiр жылдан кем емес немесе 

осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағытына 
сəйкес облыстарда екi жылдан кем емес жұмыс өтiлi бар 
болған жағдайда ортадан кейiнгi ауыл шаруашылығы, вете-
ринария жəне экология (ветеринария)  мамандығы бойынша 
бiлiмi барларға рұқсат етiледi.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан 
Республикасының «Қазақстан Республикасының Президенті 
туралы», «Қазақстан Республикасының Парламентi жəне 
оның депутаттарының мəртебесi туралы», «Қазақстан 
Республикасының Үкіметі туралы» Конституциялық 
заңдарын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет 
туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», 
«Əкімшілік рəсімдер туралы»,  «Жеке жəне заңды тұлғалардың 
өтiнiштерiн қарау тəртiбi туралы» Заңдарын, осы санаттағы 
нақты лауазымның мамандануына сəйкес облыстардағы 
қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерін, «Қазақстан – 2050» Страте-
гиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» страте-
гиясын білуі.

Осы санаттағы лауазымдар бойынша функционалдық 
міндеттерді орындау үшін қажетті басқа да міндетті білімдер.

Мемлекеттік тілді білуі, компьютерде жəне интернетте 
жұмыс істеу қабілеті.

Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) Өкілетті орган белгілеген нысандағы өтініш;
2) 3х4 үлгідегі суретпен өкілетті орган белгілеген нысанда 

толтырылған сауалнама;
3) Білімі туралы құжаттардың нотариалдық куəланды-

рылған көшірмелері;
4) Еңбек кітапшасының нотариалдық куəландырылған 

көшірмелері;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министр-

лігінің 2010 жылғы  23 қарашадағы №907 бұйрығымен бекітіл-
ген (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық 
актілердің тізілімінде 2010 жылы 21 желтоқсанда №6697 бо-
лып тіркелген) нысандағы денсаулығы туралы анықтама;

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куəлігінің 
көшірмесі;

7) Құжаттарды тапсыру сəтінде өкілетті органмен 
белгіленген шекті мəннен төмен емес нəтижемен тестілеуден 
өткені туралы қолданыстағы сертификат (немесе нотариалды 
куəландырылған көшірмесі).

Егер азамат еңбек қызметін жүзеге асырмаған жəне кон-
курс жарияланған бос лауазым бойынша жұмыс өтілі та-
лап етілмейтін жағдайларда  4) тармақшасында көрсетілген 
құжатты ұсыну талап етілмейді. Құжаттардың толық емес 
пакетін ұсыну конкурс комиссиясының оларды қараудан бас 
тартуы үшін негіз болып табылады.

Мемлекеттік қызметшілермен тапсырылатын осы 
тармақтың 3) жəне 4) тармақшаларында көрсетілген 
құжаттарды олар жұмыс істейтін мемлекеттік органдардың 
персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) куəландыра алады.

Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тəжiрибесiне, кəсiби 
шеберлiгiне жəне беделіне қатысты (бiлiктiлiгiн арттыру, 
ғылыми дəрежелер мен атақтар берiлуi туралы құжаттардың 
көшiрмелерi, мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияла-
нымдар жəне өзге де олардың кəсіби қызметін, біліктілігін 
сипаттайтын мəліметтер) қосымша ақпараттарды бере ала-
ды.  Азаматтар жоғарыда аталған құжат тігілетін мұқабада 
орналастырылған құжаттарды қолма-қол тəртіпте немесе по-
чта арқылы құжаттарды қабылдау мерзiмiнде бере алады.

Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды хабарлама-
да көрсетілген электрондық почта мекен-жайына электрон-
ды түрде бере алады. Конкурсқа қатысу үшін жоғарыда 
көрсетілген құжаттарды электрондық почта арқылы берген 
азаматтар құжаттардың түпнұсқасын əңгімелесу басталғанға 
дейін бір жұмыс күн бұрын кешіктірілмей береді. Жоғарыда 

аталған құжаттардың түпнұсқасы берілмеген жағдайда тұлға 
əңгімелесуден өтуге жіберілмейді.

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру БАҚ-
та («Кызылординские вести» жəне «Сыр бойы») соңғы 
жарияланған күннен бастап он жұмыс күні ішінде «Қызылорда 
қаласы əкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі, 120014, 
Қызылорда қаласы, Ы.Жақаев көшесі, 16 үй, мекен-жайы бой-
ынша қабылданады.

Əңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс комиссия-
сы шешім қабылдаған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде 
əңгімелесу өткізу күні туралы конкурс комиссиясының хатшы-
сымен хабарландырылады. Хабарландыру қатысушылардың 
электрондық мекен-жайларына жəне ұялы телефондарына 
ақпарат жіберу жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.

Үміткерлермен əңгімелесу «Қызылорда қаласы əкімінің 
аппараты» мемлекеттік мекемесі, (Қызылорда қаласы, Ы. 
Жақаев көшесі, 16 үй) əңгімелесуге шақырған күннен бастап 
бес жұмыс күні ішінде өтеді.

Конкурс комиссиясы жұмысының ашықтылығы мен 
объективтілігін қамтамасыз ету үшін оның отырысына 
байқаушыларды қатыстыруға жол беріледі.

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

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының отырысына 
қатысу үшін тұлғалар əңгімелесу басталуына 1 жұмыс күні 
қалғанға дейін кешіктірмей персоналды басқару қызметіне 
(кадр қызметіне) тіркеледі. Тіркелу үшін тұлғалар пер-
соналды басқару қызметіне (кадр қызметіне) жеке басын 
куəландыратын құжаттың көшірмесін, ұйымдарға тиесілілігін 
растайтын құжаттардың түпнұсқасын немесе көшірмелерін 
ұсынады.

Осы Қағидалардың мемлекеттiк органның басшысы-
мен (жауапты хатшы) конкурс комиссиясының отырысы-
на сарапшылардың қатыстырылуына жол беріледі. Сарапшы 
ретінде конкурс жариялаған мемлекеттік органның қызметкері 
болып табылмайтын, бос лауазымның функционалдық 
бағыттарына сəйкес облыстарда жұмыс тəжірибесі бар 
тұлғалар, сондай-ақ персоналды іріктеу жəне жоғарылату бой-
ынша мамандар, басқа мемлекеттік органдардың мемлекеттік 
қызметшілері, Қазақстан Республикасы Парламентінің жəне 
мəслихат депутаттары қатыса алады.   

«Б» корпусының бос мемлекеттік əкімшілік лауазымына 
үміткерлер Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері 
жəне сыбайлас жемқорлыққа  қарсы іс-қимыл  агенттігінің 
Астана, Алматы, Атырау, Көкшетау, Павлодар, Тараз, 
Өскемен, Орал, Петропавл, Қостанай, Қызылорда, Қарағанды, 
Талдықорған, (Ақтөбе, Ақтау жəне Шымкент қалаларындағы 
аймақтық тестілеу орталықтарында белгіленген тəртіппен 
өтеді.

E-R-4 - cанаты үшін тестілеу бағдарламасы: мемлекеттік 
тілді білуге тест (20 тапсырма); логикалық тест (10 тапсыр-
ма); Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге арналған 
тестке Қазақстан Республикасының Конституциясы (15 
сұрақ); «Мемлекеттік қызмет туралы» (15 сұрақ), «Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (15 сұрақ), «Жеке 
жəне заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тəртiбi туралы» 
(15 сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» (15 
сұрақ), «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» (15 сұрақ) Қазақстан 
Республикасының заңдарын бiлуге арналған тест сұрақтары 
кiредi.

Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын (əңгімелесу 
өтетiн жерге келу жəне қайту, тұратын жер жалдау, байла-
ныс қызметiнiң барлық түрлерiн пайдалану) өздерiнiң жеке 
қаражаттары есебiнен жүргiзедi.

«Қызылорда қаласы əкімі аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің конкурстық комиссиясы.

Гельминтоз – паразиттік ауру. Қазақ-
станда жыл сайын ресми түрде гельмин-
тоздың шамамен жүз мың жағдайы 
тіркеледі, олардың ішінде 80 пайызы 14 
жасқа дейінгі балаларда болады.

Осы сырқаттың ішінде ең жиі 
кездесетіні – энтеробиоз. Облысымыз-
да 2014 жылы 630 энтеробиоз ауруы 
тіркелді, оның 95,3 пайызы 14 жасқа 
дейінгі балалар  үлесінде. 

Энтеробиоз ауруын ішекте, көбіне  
тоқ ішекте өмір сүретін, ұзындығы 1 сан-
тиметрге дейін, ақ түсті ұсақ жіңішке 
гельминт - острица тудырады. Ауру көзі 
тек адам ғана бола алады. Энтеробиоз ба-
лалар мекемелерінде - балабақшаларда, 
мектептерде, балаларды сауықтыру 
лагерьлерінде, қоғамдық бассейндерде, 
үй жағдайында жұғады.        

Адамға бұл кесел личинкасы бар, 
острицаның пісіп-жетілген жұмыртқасын 
жұтып қойған кезде жұғады. Ке-
сел жұқтырғаннан  екі аптадан соң аш 
ішектің төменгі бөліктерінде личинка-
лар жетіліп острицаға айналады. Аналық  
острицалар тік ішекке дейін түсіп, көбіне 
адам ұйықтап жатқан кезде сыртқа 
шығатындықтан, жеке бас тазалығын 
сақтамаған жағдайда, бала  тік ішектің 
аумағын қасыған соң лас қолын аузы-
на салып, ауруды басқа адамдарға жəне 
өзіне жұқтыруы мүмкін. Острицалардың 
жұмыртқалары төсек орында, іш киімде, 
кітаптарда, есік тұтқаларында, кілемде, 
қолда ұзақ уақыт сақталады.    

Энтеробиоздың қоздырғышы қор ша-
ған орта факторларына жəне залалсыз-
дан дырғыш заттарға аса төзімді. Бұл эн-
теробиозбен тек алдын алу шараларының 
көмегімен күресуді айтарлықтай қиын-
датады. Сонымен қатар, емдік шаралар-
дың ауқымдылығы көп дəрі-дəрмекті 
жə не ұзақ уақыт емделуді талап етеді.
Атал ған дерттің алғашқы белгілерін бі-

лу оны ерте анықтауға жəне емдеуге, 
ау румен қатынаста болған адамдарды 
уа қытында тексеруге жəне қажетті ал-
дын алу шараларын қолдануға мүмкіндік 
береді.

Сырқаттың белгілері:
- аурудың айқын белгісі тік ішек тесігі 

аумағының қышуы. Қышу көбінесе түнде 
қозады, оған балалардың да, ересектердің 
де шыдауы қиын;

- балалардың қайсыбірі түнде тістерін 
шырқырлатады, ұйқы бұзылады;

- іш ауырады, ол көбіне тамақ же-
ген кезде жəне кіндік аумағында пайда 
болады, гельминттер ішектің шырыш-
ты қабатына жабысқан кезде болатын 

механикалық жарақаттарға (шырышты 
қабаттардың ұсақ  жарақаттары) байла-
нысты;

- тəбеттің нашарлауы жəне салмақтың 
азаюы, өйткені тағам өнімдерінің сіңу 
жəне қорытылу процестері бұзылады, 
бойының өсуі кешеуілдеп, қан аздық пай-
да болады.

Алдын алу шаралары: 
Балалардың бойына жеке бас 

тазалығы дағдыларын сіңіру:
- əсіресе түнгі ұйқыдан соң, дəрет-

ханаға барған соң жəне тамақ ішер ал-
дында қолды жиі сабындап жуып тұру;

- тырнақты алып тұру, баланы тыр-
нақты тістеу, қолын аузына салу əдетінен 
арылту;

- іш киімді күн сайын ауыстырып, əр 
бала өз төсегінде бөлек жатуы тиіс;

- үй-жайды үнемі ылғал шүберекпен 
тазартып, ойыншықтарды, есік тұтқа ла-
рын өңдеп тұру;

- дəретханаларды, себілдерді, астау-
ларды залалсыздандырушы құралдармен 
үнемі тазалап тұру;

- балалардың күнделікті дəміне же-
міс-жидек пен көкөністі, əсіресе ішекті 
гельминттерден тазартуға септігін тигізе-
тін сəбізді, сарымсақты, асқабақ дəндерін, 
молынан қосу қажет.

Балада энтеробиоз белгілері анық-
тал ған жағдайда, оны жəне онымен қа-
ты наста болған адамдарды диагнозды 
нақ тылау жəне ем əдісін анықтау үшін, 
сондай-ақ басқа балаларды острицалар-
ды жұқтырудан сақтандыру жөніндегі 
уақтылы шараларды қолдану үшін 
дəрігерге жіберу керек. 

Облысымызда жыл сайын  тұрғын дар 
арасында санитарлық-ағарту жұмыс та-
рын күшейту мақсатында мектеп оқу-
шылары мен мектепке дейінгі мекеме-
лерде санэпидқызмет саласы маманда-
ры мен денсаулық сақтау жəне білім беру 
саласының мамандарымен бірлесе от-
ырып түрлі акциялар, айлықтар, ашық 
са бақтар ұйымдастырып отырады. Нə-
ти жесінде жыл сайын паразитарлық ауру-
шаңдықтың төмендеуіне қол жеткізілді.  
Тек қана бірлесіп, аянбай еңбек еткен 
жағдайда ғана баланы аталмыш қауіпті 
əрі кең тараған кеселден арылтуға бола-
ды. Сонда ғана балаларымыздың дені де, 
психикасы да сау болмақ.

Гүлшара ЖҰМАЛИЕВА,  
ҚР Тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау комитетінің 
Қызылорда облысы тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау департаментінің 
эпидқадағалау бөлімінің бас маманы. 

БАЛАЛАРДА ГЕЛЬМИНТОЗДЫҢ 
АЛДЫН АЛУ 

ҰЛАҒАТТЫ ҰСТАЗ ЕДІ
2015 жылдың 2 шілдесінде Қорқыт Ата атындағы 

Қызылорда мемлекеттік университетінің академиялық 
доценті Дүйсенбаева Айжан Қожайқызы 62 жасқа 
қараған шағында ауыр науқастан дүние салды. 

Айжан Қожайқызы 1954 жылы 23 наурызда 
Қармақшы ауданында туылған. Қыздар мемлекеттік 
педагогикалық институтын 1977 жылы география-
биология мамандығы бойынша бітіргеннен кейін Ал-
маты қаласындағы Қ.Сəтбаев атындағы геология ин-
ститутында кіші ғылыми қызметкер, 1986-1990 жыл-
дары №253 орта мектептің мұғалімі жəне мектеп 
директорының тəрбие жұмысы жөніндегі орынбаса-
ры, 1990-1992 жылдар аралығында №235 орта мектеп-
те мұғалім, 1992 жылдан бастап Қорқыт Ата атындағы 
Қызылорда мемлекеттік университеті Жаратылыстану факультетінің Биология, ге-
ография жəне экология кафедрасында оқытушы, академиялық доцент қызметтерін 
атқарды. 

1998-2000 жылдар аралығында Жаратылыстану факультеті кəсіподақ комитетінің 
төрайымы,  1998-2001 жылдар аралығында Республика деңгейіндегі спорт жəне 
туризм мамандығы бойынша əдістемелік кеңес көрсететін ғылыми-əдістемелік 
бірлестіктің мүшесі. 

Көп жылғы еңбегі ескеріліп, 1997 жылы Білім жəне денсаулық сақтау 
министрлігінің мақтау қағазымен, 1997 жылы облыстық білім беру басқармасының 
мақтау қағазымен, 2003 жылы облыстық білім басқармасының алғыс хатымен, 
2004 жылы Қызылорда облыстық мəслихатының алғыс хатымен, 2004 жылы Білім 
жəне ғылым қызметкерлері кəсіподақ комитетінің құрмет грамотасымен, 2004 
жылы Қызылорда облыстық білім беру басқармасының құрмет грамотасымен 
марапатталған. 

Ғылыми зерттеу жұмысының нəтижесі бойынша 25 ғылыми мақаланың жəне 4 
оқу-əдістемелік құралдың авторы. 

Айжан Қожайқызы үздік тəлімгер, дəрістерінде жаңа озық технологияны кеңінен 
қолданып өз тəжірибесін жас оқытушыларға тарата білген, өнегелі ұстаз еді. 

Айжан Қожайқызының жарқын бейнесі оны білетін əріптестері мен шəкірттерінің 
есінде əрдайым сақталады.   

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің 
ректораты мен ұжымы.

ХАБАРЛАНДЫРУ
«СНПС-Ай Дан Мұнай» АҚ ҚР Экологиялық кодексінің 57-бабына сəйкес 

жазбаша ұсыныстар мен сын-ескертпелерді жинау жолымен төмендегі жоба бой-
ынша қоғамдық пікірді есепке алуды жүргізеді.

«Сарыбұлақ кенішіндегі жобалық тереңдіктері 2000 ( 250 м) игерімдік  
ұңғымалар құрылысының топтық техникалық жұмыс жобасының қоршаған 
ортаға əсерін бағалау (ҚОƏБ) Қызылорда облысы, Қазақстан Республикасы».

Материалдармен «СНПС-Ай Дан Мұнай» АҚ компаниясыңда танысуға бола-
ды. Байланыс тел.: 8 7242 200433. Электронды адреc: azima_@mail.ru.

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН

Искаков Бакытжан Алмаганбетовичтің атына Қызылорда қаласы, Қараөзек 
ауылындағы №39 «Қызылөзек» орта мектебін 2000 жылы бітіргені жөнінде 
берілген №0332439 аттестаты жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Пралиева Раштың атына Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, М.Шоқай 

көшесі н/з мекен-жайына берілген техникалық паспорты (17.11.2008 ж. жасалған) 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің ректораты 
мен ұжымы Биология жəне география кафедрасының академиялық доценті 

Дүйсенбаева Айжан Қожайқызының 
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-туыстарына 
қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

+–
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24773

Электронды оқылым 28000.
655

ҚҰÒÒÛҚÒÀÓҚҰÒÒÛҚÒÀÓ

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС

ÀÐÌÀÍ ҚÀËÀ ÀÑÒÀÍÀ

5В130100 – Жалпы медицина
• Оқу мерзімі 5+2 жыл
5В130200 - Стоматология
• Оқу мерзімі 5+1 жыл
5В110200 – Қоғамдық денсаулық 
сақтау
• Оқу мерзімі 5 жыл

5В110400 – Медицина-профилак-
тикалық іс  
• Оқу мерзімі 5 жыл
5В110300 - Фармация  
• Оқу мерзімі 5 жыл
5В110100 – Мейірбике ісі
• Оқу мерзімі 4 жыл

Мекен-жайымыз: 030019, Ақтөбе қ., 
Маресьев көшесі, 68.
Тел.: 8(7132) 54-48-15, Факс: 8(7132) 
56-32-01.
е-mail: zkgmu@yandex.ru, веб–сайт: 
www.zkgmu.kz

«Қызылорда қаласы əкімі аппараты» 
мемлекеттік мекемесі, 

120014, Қызылорда қаласы, Ы. Жақаев 
көшесі, 16 үй, анықтама үшін телефондары:  

8(7242) 400953, 400954, pеrson.kadr2013@
mail.ru «Б» корпусы бос əкімшілік лауазымға 
орналасуға конкурс жариялайды:

«Қалалық коммуналдық шаруашылы-
ғы, жолаушылар көлігі жəне автомобиль 
жолдары бөлімі» мемлекеттік меке ме-
сінің бас маманы (E-R-4 санаты - 1 бірлік). 
Лауазымдық жалақысы мемлекеттік қыз мет 
өтіліне қарай 56376 – 76235 теңгеге дейін 
(экологиялық коэффициентті есепке алма-
ғанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Мемлекеттік сатып алу конкурсын 

ұйымдастыру жұмыстарын жүргізеді.
Мемлекеттік сатып алу конкурсының 

мерзімінің сақталуына, конкурсқа қатысушы 
мердігер мекемелер тарапынан тапсыры-
латын құжаттардың толықтығын жəне са-
палы өткізілуін қадағалайды жəне дербес 
жауаптылықта болады.

Мекеменің заңгер қызметкерінің талапта-
рын толық қанағаттандыру.

Іс-шараларды дайындау. Мекеме тарапы-
нан орындалған бұйрықтар мен кіріс-шығыс 
құжаттарының заңдылығын қадағалау.

Шарттық, қаржылық жəне еңбек тəртіптерін 
нығайту жəне мемлекет мүлкінің сақталуын 
қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды 
əзірлеуге жəне жүзеге асыруға қатысады.

Қолданылып жүрген заңнамалық 
нормативтік актілерді жүйелендірілген 
есепке алу жəне сақтау бойынша жұмыс 
жүргізеді, оларды қабылдамау, өзгерту жəне 
толықтырулар жөнінде белгілер жасайды, 
қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар 
жəне есептеу құралдарын қолдану негізінде 

анықтамалық құжаттама дайындайды.
Мекеме мамандары мен қызметкерлеріне 

қолданылып жүрген заңнама жəне оларға 
өзгерістер туралы хабарлауды жəне таныстыру-
ды жүзеге асырады.

Үміткерлерге қойылатын негізгі талап-
тар: Құқық (құқықтану немесе халықаралық 
құқық немесе құқық қорғау қызметі немесе ке-
ден ісі) немесе əлеуметтік ғылымдар, экономи-
ка жəне бизнес (экономика немес менеджмент 
немесе есеп жəне аудит немесе қаржы неме-
се мемлекеттік жəне жергілікті басқару неме-
се əлемдік экономика немесе мұрағаттану, 
құжаттар жүргізу жəне құжаттамалық 
қамтамасыз ету немесе  еңбекті ұйымдастыру 
жəне нормалау) мамандықтары бойынша 
жоғары білім.

Жұмыс тəжірибесі талап етілмейді.
Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем 

емес немесе осы санаттағы нақты лауазымның 
функционалдық бағытына сəйкес облыстарда 
екі жылдан кем емес жұмыс өтілі бар болған 
жағдайда ортадан кейінгі құқық немесе қызмет 
көрсету, экономика жəне басқару (экономика 
немесе қаржы немесе есеп жəне аудит немесе 
менеджмент) білімі барларға рұқсат етіледі.

Қазақстан Республикасының Конституци-
ясын, Қазақстан Республикасының «Қазақстан 
Республикасының Президенті туралы», 
«Қазақстан Республикасының Парламентi 
жəне оның депутаттарының мəртебесi тура-
лы», «Қазақстан Республикасының Үкіметі ту-
ралы» Конституциялық заңдарын, Қазақстан 
Республикасының «Мемлекеттік қызмет тура-
лы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес ту-
ралы», «Əкімшілік рəсімдер туралы»,  «Жеке 
жəне заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау 
тəртiбi туралы» Заңдарын, осы санаттағы 
нақты лауазымның мамандануына сəйкес 
облыстардағы қатынастарды реттейтін 

Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерін, «Қазақстан – 2050» Стра-
тегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты стратегиясын білуі.

Осы санаттағы лауазымдар бойынша 
функционалдық міндеттерді орындау үшін 
қажетті басқа да міндетті білімдер.

Мемлекеттік тілді білуі, компьютерде жəне 
интернетте жұмыс істеу қабілеті.

Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) Өкілетті орган белгілеген нысандағы 

өтініш;
2) 3х4 үлгідегі суретпен өкілетті орган 

белгілеген нысанда толтырылған сауалнама;
3) Білімі туралы құжаттардың нотариалдық 

куəландырылған көшірмелері;
4) Еңбек кітапшасының нотариалдық 

куəландырылған көшірмелері;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау министрлігінің 2010 жылғы  
23 қарашадағы №907 бұйрығымен бекітіл-

ген  (Қазақстан Республикасының Нормативтік 
құқықтық актілердің тізілімінде 2010 жылы 
21 желтоқсанда №6697 болып тіркелген) 
нысандағы денсаулығы туралы анықтама;

6) Қазақстан Республикасы азаматының 
жеке куəлігінің көшірмесі;

7) Құжаттарды тапсыру сəтінде өкілетті 
органмен белгіленген шекті мəннен төмен 
емес нəтижемен тестілеуден өткені туралы 
қолданыстағы сертификат (немесе нотариалды 
куəландырылған көшірмесі).

 Егер азамат еңбек қызметін жүзеге 
асырмаған жəне конкурс жарияланған 
бос лауазым бойынша жұмыс өтілі талап 
етілмейтін жағдайларда  4) тармақшасында 
көрсетілген құжатты ұсыну талап етілмейді. 
Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну кон-
курс комиссиясының оларды қараудан бас тар-
туы үшін негіз болып табылады.

Мемлекеттік қызметшілермен тапсырыла-
тын осы тармақтың 3) жəне                                             4) 
тармақшаларында көрсетілген құжаттарды 
олар жұмыс істейтін мемлекеттік органдардың 
персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) 
куəландыра алады.

Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тəжiрибесiне, 
кəсiби шеберлiгiне жəне беделіне қатысты 
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми дəрежелер 
мен атақтар берiлуi туралы құжаттардың 
көшiрмелерi, мiнездемелер, ұсынымдар, 
ғылыми жарияланымдар жəне өзге де олардың 
кəсіби қызметін, біліктілігін сипаттайтын 
мəліметтер) қосымша ақпараттарды бере алады.  
Азаматтар жоғарыда аталған құжат тігілетін 
мұқабада орналастырылған құжаттарды қолма-
қол тəртіпте немесе почта арқылы құжаттарды 
қабылдау мерзiмiнде бере алады.

Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды 
хабарламада көрсетілген электрондық почта 
мекен-жайына электронды түрде бере алады. 
Конкурсқа қатысу үшін жоғарыда көрсетілген 
құжаттарды электрондық почта арқылы бер-
ген азаматтар құжаттардың түпнұсқасын 
əңгімелесу басталғанға дейін бір жұмыс күн 
бұрын кешіктірілмей береді. Жоғарыда аталған 
құжаттардың түпнұсқасы берілмеген жағдайда 
тұлға əңгімелесуден өтуге жіберілмейді.

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарлан-
дыру БАҚ-та («Кызылординские вести» жəне 
«Сыр бойы») соңғы жарияланған күннен ба-
стап он жұмыс күні ішінде «Қызылорда қаласы 
əкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі, 
120014, Қызылорда қаласы, Ы.Жақаев көшесі, 
16 үй, мекен-жайы бойынша қабылданады.

Əңгімелесуге жіберілген үміткерлер кон-
курс комиссия шешім қабылдаған күннен ба-
стап екі жұмыс күні ішінде əңгімелесу өткізу 
күні туралы конкурс комиссиясының хат-
шысымен хабарландырылады. Хабарланды-

ру қатысушылардың электрондық мекен-
жайларына жəне ұялы телефондарына ақпарат 
жіберу жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.

Үміткерлермен əңгімелесу «Қызылорда 
қаласы əкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесі, (Қызылорда қаласы, Ы.Жақаев 
көшесі, 16 үй) əңгімелесуге шақырған күннен 
бастап бес жұмыс күні ішінде өтеді.

Конкурс комиссиясы жұмысының 
ашықтылығы мен объективтілігін қамтамасыз 
ету үшін оның отырысына байқаушыларды 
қатыстыруға жол беріледі.

Конкурс комиссиясының отырысына 
байқаушылар ретінде Қазақстан Республи-
касы Парламентінің жəне барлық деңгейдегі 
мəслихат депутаттарының, Қазақстан Республи-
касы заңнамасында белгіленген тəртіпте аккре-
диттелген бұқаралық ақпарат құралдарының, 
басқа мемлекеттік органдардың, қоғамдық 
бірлестіктердің (үкіметтік емес ұйымдардың), 
коммерциялық ұйымдардың жəне саяси 
партиялардың өкілдері, уəкілетті органның 
қызметкерлері қатыса алады.

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

Осы Қағидалардың мемлекеттiк органның 
басшысымен (жауапты хатшы) конкурс 
комиссиясының отырысына сарапшылардың 
қатыстырылуына жол беріледі. Сарапшы 
ретінде конкурс жариялаған мемлекеттік 
органның қызметкері болып табылмайтын, 
бос лауазымның функционалдық бағыттарына 

сəйкес облыстарда жұмыс тəжірибесі бар 
тұлғалар, сондай-ақ персоналды іріктеу 
жəне жоғарылату бойынша мамандар, басқа 
мемлекеттік органдардың мемлекеттік 
қызметшілері, Қазақстан Республикасы 
Парламентінің жəне мəслихат депутаттары 
қатыса алады.   

«Б» корпусының бос мемлекеттік əкімшілік 
лауазымына үміткерлер Қазақстан Республи-
касы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбай-
лас жемқорлыққа  қарсы іс-қимыл  агенттігінің 
Астана, Алматы, Атырау, Көкшетау, Павлодар, 
Тараз, Өскемен, Орал, Петропавл, Қостанай, 
Қызылорда, Қарағанды, Талдықорған, (Ақтөбе, 
Ақтау жəне Шымкент қалаларындағы аймақтық 
тестілеу орталықтарында белгіленген тəртіппен 
өтеді.

E-R-4 - cанаты үшін тестілеу бағдарла-
масы: мемлекеттік тілді білуге тест (20 тапсыр-
ма); логикалық тест (10 тапсырма); Қазақстан 
Республикасының заңнамасын білуге арналған 
тестке Қазақстан Республикасының Консти-
туциясы (15 сұрақ); «Мемлекеттік қызмет ту-
ралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» (15 сұрақ), «Жеке жəне 
заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тəртiбi 
туралы» (15 сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы» (15 сұрақ), «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» (15 
сұрақ) Қазақстан Республикасының заңдарын 
бiлуге арналған тест сұрақтары кiредi.

Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын 
(əңгімелесу өтетiн жерге келу жəне қайту, 
тұратын жер жалдау, байланыс қызметiнiң 
барлық түрлерiн пайдалану) өздерiнiң жеке 
қаражаттары есебiнен жүргiзедi.

«Қызылорда қаласы əкімі аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің 

конкурстық комиссиясы.

«Жалағаш ауданы əкімінің аппараты» коммунал-
дық мемлекеттік мекемесі, 120200, Жалағаш ауданы, 
Жалағаш кенті, Əйтеке би көшесі №12 үй, анықтама 
үшін байланыс телефондары: 8(72431) 40-9-26, zhalagash.
gov.kz «Б» корпусы бос мемлекеттік əкімшілік лауазымға 
орналасуға конкурс жариялайды: 

Жалағаш аудандық ішкі саясат бөлімінің басшы-
сы (E-R-1 санаты-1 бірлік). Қызмет атқарған жылдары-
на байланысты лауазымдық жалақысы 109548  теңгеден 
147986 теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті есепке 
алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметі 

актілерінің, Қазақстан Республикасы заңдарының, орталық 
жəне жергілікті мемлекеттік органдар нормативтік-
құқықтық актілерінің орындалуына жəрдемдеседі.

Аудандағы қоғамдық-саяси жағдайларға сарапта-
ма мен мониторинг жүргізу. Қоғамдық саяси жəне діни 
бірлестіктермен, саяси партиялармен іс-қимылдар жүргізу. 
Қоғамдық байланыстар, бұқаралық ақпарат құралдарына  
жергілікті мемлекеттік тапсырыстарды бөлу.

Аудан көлемінде ішкі саясат бағдарламаларының жа-
салуы мен орындалуын мүдделі мекемелермен бірлесе 
ұйымдастыру. Мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыру.

Аудан əкімдігін жəне аудан əкімін ақпараттық-талдау 
материалдарымен қамтамасыз ету. Ішкі саяси тұрақтылықты, 
азаматтық бейбітшілік пен келісімді нығайтуға, қазақстандық 
патриотизмге тəрбиелеуге бағытталған іс-шараларды (кон-
ференциялар, семинарлар, мəжілістер, дөңгелек үстелдер 
жəне т.б) өткізу. Коммуналдық меншіктегі  бұқаралық 
ақпарат құралдарының қызметін үйлестіру.

Саяси партиялармен, қоғамдық бірлестіктермен, 
үкіметтік емес ұйымдармен, кəсіби одақтармен өзара 
іс-қимыл жасау. Мемлекеттік тапсырыстың негізінде 
мемлекеттік сатып алуды жəне мəслихаттың нормативтік-
құқықтық шешімдерін, əкімдіктің нормативтік-құқықтық 
қаулылары мен əкімдердің нормативтік-құқықтық 
шешімдерін ресми жариялау құқығын алуға конкурс өткізу.

Ауданда болып жатқан қоғамдық-саяси процестерді 
жан-жақты əрі шынайы зерделеуді, қорытуды жəне талда-
уды жүргізу.

Үміткерлерге қойылатын  талаптар:
Жоғары экономикалық немесе заңгерлік неме-

се педагогикалық немесе гуманитарлық не жергілікті 
мемлекеттік басқару.

Жұмыс тəжірибесі келесі талаптардың біріне сəйкес 
болуы тиіс:

1) мемлекеттік қызмет өтілі үш жылдан кем емес;
2) жоғары немесе жоғары оқу орындарынан кейінгі білім 

бағдарламалары бойынша Қазақстан Республикасының 
Президенті жанындағы білім беру ұйымдарында мемлекеттік 
тапсырыс негізінде немесе шетелдің жоғары оқу орында-
рында Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық 
комиссия бекітетін  басым мамандықтар бойынша оқуды 

аяқтаған жағдайда мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем 
емес;

3) ғылыми дəрежесінің болуы;
4) мемлекеттік органдарда басшылық немесе өзге лауа-

зымдарда жұмыс өтілі бір жылдан кем емес;
5) осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық 

бағыттарына сəйкес облыстарда жұмыс өтілі төрт жылдан 
кем емес, оның ішінде басшылық лауазымдарда бір жылдан 
кем емес.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, 
Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының 
Президенті туралы», «Қазақстан Республикасының 
Парламентi жəне оның депутаттарының мəртебесi ту-
ралы», «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» 
Конституциялық заңдарын, Қазақстан Республикасының 
«Мемлекеттік қызмет туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы», «Əкімшілік рəсімдер туралы», 
«Нормативтік құқықтық актілер туралы», «Жеке жəне 
заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тəртiбi туралы» 
Заңдарын, осы санаттағы нақты лауазымның мамандануы-
на сəйкес облыстардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, 
«Қазақстан – 2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағыты» стратегиясын білуі.

Осы санаттағы лауазымдар бойынша функционалдық 
міндеттерді орындау үшін қажетті басқа да міндетті 
білімдер.

Конкурс “Бос əкiмшiлiк мемлекеттiк лауазымға 
орналасуға конкурс өткiзу жəне конкурс комиссиясын 
қалыптастыру қағидаларын бекiту туралы” Қазақстан Респу-
бликасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi Төрағасының 
2013 жылғы 19 наурыздағы № 06-7/32 бұйрығына 
сəйкес өткізіледі. (Қазақстан Республикасының Əдiлет 
министрлiгiнде 2013 жылы 20 наурызда № 8380 тiркелдi).

Конкурсқа  қатысуға ниет білдірген азаматтар Жалағаш 
ауданы əкімінің аппаратына келесі құжаттарды тапсырады:

1) өкілетті  орган белгілеген нысандағы өтініш;
2) 3х4 үлгiдегi суретпен өкілетті орган белгілеген ны-

санда толтырылған сауалнама;
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куəлан-

дырылған көшiрмелерi;
4) еңбек қызметiн растайтын құжаттың нотариалдық 

куəландырылған көшiрмесi;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министр-

лiгiнiң 2010 жылғы 23 қарашадағы №907 бұйрығымен 
бекiтiлген (Қазақстан Республикасының Нормативтiк 
құқықтық актiлердiң тiзiлiмiнде 2010 жылы 21 желтоқсанда 
№6697 болып тiркелген) нысандағы денсаулығы туралы 
анықтама;

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куəлiгiнiң 
көшiрмесi;

7) құжаттарды тапсыру сəтiнде уəкiлеттi органмен 
белгiленген шектi мəннен төмен емес нəтижемен тестiлеуден 
өткенi туралы қолданыстағы сертификат (немесе нотариал-

ды куəлəндырылған көшірмесі).
Егер азамат еңбек қызметін жүзеге асырмаған жəне кон-

курс жарияланған бос лауазым бойынша жұмыс өтілі та-
лап етілмейтін жағдайларда 4) тармақшасында көрсетілген 
құжатты ұсыну талап етілмейді.

Құжаттардың толық емес пакетiн ұсыну конкурс 
комиссиясының оларды қараудан бас тартуы үшiн негiз бо-
лып табылады.

Мемлекеттiк қызметшiлермен тапсырылатын осы 
тармақтың 3) жəне 4) тармақшаларында көрсетiлген 
құжаттарды олар жұмыс iстейтiн мемлекеттiк органдардың 
персоналды басқару қызметi (кадр қызметi) куəландыра ала-
ды.

Азаматтар біліміне, жұмыс тəжірибесіне, кəсіби 
шеберлігіне жəне беделіне қатысты (біліктілігін арттыру, 
ғылыми дəрежелер мен атақтар берілуі туралы құжаттардың 
көшірмелері, мінездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияла-
нымдар жəне өзге де олардың кəсіби қызметін, біліктілігін 
сипаттайтын мəліметтер) қосымша ақпараттарды бере ала-
ды. Азаматтар жоғарыда аталған құжат тігілетін мұқабада 
орналастырылған құжаттарды қолма-қол тəртіпте немесе 
почта арқылы құжаттарды қабылдау мерзімінде бере алады.  

Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды хабарлама-
да көрсетілген электрондық почта мекен-жайына электрон-
ды түрде бере алады. Конкурсқа қатысу үшін жоғарыда 
көрсетілген құжаттарды электрондық почта арқылы берген 
азаматтар құжаттардың түпнұсқасын əңгімелесу басталғанға 
дейін бір жұмыс күн бұрын кешіктірілмей береді. Жоғарыда 
аталған құжаттардың түпнұсқасы берілмеген жағдайда 
тұлға əңгімелесуден өтуге жіберілмейді.

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру БАҚ-
та («Кызылординские вести» жəне «Сыр бойы») соңғы 
жарияланған күннен бастап он жұмыс күні ішінде Жалағаш 
ауданы əкімінің аппараты, 120200, Жалағаш ауданы, 
Жалағаш кенті, Əйтеке би көшесі №12 үй, №16 бөлмеде 
қабылданады. 

Əңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс комис-
сия шешім қабылдаған күннен бастап екі жұмыс күн ішінде 
əңгімелесу өткізу туралы конкурс комиссиясының хатшы-
сымен хабарландырылады. Хабарландыру қатысушылардың 
электрондық мекен-жайларына жəне ұялы телефондарына 
ақпарат жіберу жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.

Үміткерлермен əңгімелесу «Жалағаш ауданы əкімінің 
аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі: 120200, 
Жалағаш ауданы, Жалағаш кенті, Əйтеке би көшесі №12 үй 
мекен-жайы бойынша əңгімелесуге шақырған күннен ба-
стап бес жұмыс күн ішінде өтеді.

Конкурстық комиссия жұмысының ашықтылығы мен 
объективтілігін қамтамасыз ету үшін оның отырысына 
байқаушылардың қатысуына жол беріледі. 

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар 
ретінде Қазақстан Республикасы Парламентінің жəне 
барлық деңгейдегі мəслихат депутаттарының, Қазақстан Ре-
спубликасы заңнамасында белгіленген тəртіпте аккредит-

телген бұқаралық ақпарат құралдарының, басқа мемлекеттік 
органдардың, қоғамдық бірлестіктердің (үкіметтік емес 
ұйымдардың), коммерциялық ұйымдардың жəне сая-
си партиялық өкілдері, уəкілетті органның қызметкер-лері 
қатыса алады.

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының отырысына 
қатысу үшін тұлғалар əңгімелесу басталуына 1 жұмыс күні 
қалғанға дейін кешіктірмей персоналды басқару қызметіне 
(кадр қызметіне) тіркеледі. Тіркелу үшін тұлғалар пер-
соналды басқару қызметіне (кадр қызметіне) жеке ба-
сын куəландыратын құжаттың көшірмесін, ұйымдарға 
тиесілілігін растайтын құжаттардың түпнұсқасын немесе 
көшірмелерін ұсынады.

Осы қағидалардың мемлекеттік органның басшысы-
мен (жауапты хатшы) конкурс комиссиясының отырысы-
на сарапшылардың қатыстырылуына жол беріледі. Сарап-
шы ретінде конкурс жариялаған мемлекеттік органның 
қызметкері болып табылмайтын, бос лауазымның 
функционалдық бағыттарына сəйкес облыстарда жұмыс 
тəжірибесі бар тұлғалар, сондай-ақ персоналды іріктеу 
жəне жоғарылату бойынша мамандар, басқа мемлекеттік 
органдардың мемлекеттік қызметшілері, Қазақстан Респу-
бликасы Парламентінің жəне мəслихат депутаттары қатыса 
алады.

«Б» корпусының бос мемлекеттік əкімшілік лауазымы-
на үміткерлер Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
Агенттігінің Астана, Алматы, Атырау, Көкшетау, Павлодар, 
Тараз, Өскемен, Орал, Петропавл, Қостанай, Қызылорда, 
Қарағанды, Талдықорған, Ақтөбе, Ақтау жəне Шым-
кент қалаларындағы аймақтық тестілеу орталықтарында 
белгіленген тəртіппен өтеді.  

Е-R-1 санаты үшін тестілеу бағдарламасы: 
мемлекеттік тілді білуге тест (20 тапсырма), логикалық тест 
(10 тапсырма); Қазақстан Республикасының заңнамасын 
білуге арналған тестке Қазақстан Республикасының Кон-
ституциясын (15 сұрақ), «Қазақстан Республикасының 
Президенті туралы» (15 сұрақ) Қазақстан Республикасының 
конституциялық заңы, «Мемлекеттік қызмет туралы» (15 
сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (15 
сұрақ), «Əкімшілік рəсімдер туралы» (15 сұрақ), «Жеке 
жəне заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тəртiбi тура-
лы» (15 сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тура-
лы» (15 сұрақ), «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» (15 
сұрақ) Қазақстан Республикасының заңдарын білуге 
арналған тест сұрақтары кіреді.

Аталмыш  лауазымға орналасқан адам  үшін  көтерме  
шығындар  төленбейді,  тұрғын үй жəне жеңілдіктер 
ұсынылмайды.  

«Жалағаш ауданы əкімінің аппараты» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің конкурстық 

комиссиясы.

ҚҰРМЕТТІ ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАР!
Еліміздің бас қаласы Астана күнімен шын жүрек тен шыққан құт тық-

тауымызды қабыл алыңыздар! Мереке күні шөл даладағы қаланы көкке оранған ке-
ремет мекенге айналдырған тұлғалардың үлесін атап өтуіміз керек. Алға қойылған 
мақсат – қол жеткізген жетістіктерді сақтап, астанамызды одан əрі қонақжай 
жəне өмір сүруге жайлы етіп, жоғарғы деңгейде ұстау.Қазіргі таңда əдемі де жай-
лы қала өз мерекесін жаңа жетістіктерімен қарсы алуда.

Астана – болашаққа нық қарайтын қала. Халық санының өсуі, өңірлік өнімнің 
жалпы түсімінің жəне басты қорға инвестиция көлемінің ұлғаюы– қол жеткізген 
жетістіктердің маңыздысы.

Жоспарланып отырған дүниежүзілік көрме «Астана ЭКСПО-2017» - ел ор-
дамызды халықаралық деңгейде мойындауы мен беделі өсуінің елеулі көрсеткіші. 
Аталған жоба Қазақстанның экономикалық жағдайын нығайтып, еліміздің дамуына жаңа леп беріп, 

астаналықтар мен жалпы бүкіл қазақстандықтардың əлеуметтік дамуын қамтамасыз етеді. 
Астана əрқашан Қазастанның мемлекеттілік символы, еліміздің экономикалық жəне саяси орталығы болып қалады. Əрқашан ке-

ремет даму жоспары бар, болашаққа талпынатын қала ретінде көреміз. Ұлтымыздың игілігі үшін даму жолында аянбай еңбек етіп, 
Қазақстанның қуаттылығы мен жетістігіне өз үлесімізді қосамыз!

«Қазгермұнай» БК» ЖШС барлық қазақстандықтарды Астана күнімен құттықтайды! Бас қаламызға тұрақтылық, 
гүлдену, динамикалық даму, ал тұрғындарына зор денсаулық, жүрек жылулығы жəне болашаққа сенім тілейміз! Мерекеңмен, 

құрметтіАстана!

«Қазгермұнай» БК» ЖШС Бас директоры             Жэнь Лисинь.
«Қазгермұнай» БК» ЖШС Бас директорының бірінші орынбасары         Кəрім М.С.
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