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Көп ұзамай ең қасиетті құн-
дылығымыз – ел тәуелсіздігінің 
торқалы тойын атап өтеміз. Осы-
дан отыз жыл бұрын біз саналы 
түрде, өз дүниетанымымыз бен 
болмысымыздың негізі ретінде 
бостандық пен азаттыққа таңдау 
жасадық. Бүгінге дейінгі бұл 
мерзім  адамзат тарихы үшін қас-
қағым ғана сәт болғанымен, орда 
бұзар жасқа енді толған тәуелсіз 
Қазақстан үшін ол – үлкен белес, 
асқаралы асу.

Мұндайға тек рухы күшті, бірлігі 
бекем жұрт қана қол жеткізе ала-
ды. 

Арғыда сақ, ғұн бабаларымыз, 
беріде қаһарман түрік аталары-
мыз аласапыран замандардағы 
алақұйын дауылдарға төтеп беріп, 
Ұлы далада ұлық ұлыс құрды. 
Талай жұрт алапат соғыстар мен 
арпалысқан айқастарда үдере 
көшіп, бордай тозып, тастай үгіліп, 
құмдай шайылып кеткен заман-
дарда қазақтар түрік жұртының 
ата қонысын, қара шаңырағын 
сақтап қалды.

Дана бабаларымыз өзін ғана 
емес, адал ғұрпын, дархан көңілін, 
таза тілін, әсем әні мен қоңыр кү-
йін, мәйекті мәдениеті мен бай 
әдебиетін қоса сақтап, ұрпағына 
аманаттай білді. Тамырын да, 
тарихын да, күш-қуатын да Ұлы 
даладан алатын, көптеген этнос 
өкілдері татулық пен келісімде, 
береке-бірлікте бірге өмір сүріп 
жатқан  дәл осындай елдің ұлы 
мен қызы болу – әр қазақстан-
дықтың маңдайына жазылған 
шексіз бақыт.

Адамзат тарихындағы ең ай-
тулы оқиғаларға толы ғасырлар 
тоғысында елімізді басқару маған 
үлкен сеніммен қатар зор жауап-
кершілік жүктеді. Мен өзім бас-
шылық еткен отыз жылға жуық 
уақыт бойына туған халқымның 
сенімін ақтау үшін бар күш-жі-
герімді аянбай жұмсадым.

Ерлік пен елдікті ту еткен, 
жасампаздықты жалау еткен 
халқымыздың дербес мемлекет 
құрғанының отыз жылдық торқа-
лы тойы қарсаңында тәуелсіздік-
тен тағылым алу үшін бүгін туған 
халқыммен ой бөлісуді жөн көрдім.

Тәуелсіздіктің мән-мағынасы 
туралы түрлі ғылым өкілдері өзін-
ше тұжырым жасайтыны анық. 
Бірақ бір нәрсе ақиқат, ол – ата-ба-
баларымыздың азаттық жолын-
дағы жан алысып, жан беріскен 
сан ғасырлық күресінің заңды 
жалғасы, халықаралық құжаттар-
мен бекітіліп, мәңгілікке берілген 
сыйы.

Тәуелсіздікке барар қиын жол-
дардағы сансыз көп шайқастар мен 
көтерілістерде қаншама қаһарман 
бабаларымыз шейіт болды. Олар-
ды еске алу, құрметтеу – біздің 
парызымыз. Сондықтан біз жаңа 
заманда қантөгіске жол бермей, 
қасиетті киеміз – тәуелсіздікке са-
быр мен төзімділік, ақыл мен па-
расат арқылы қол жеткіздік.

Мен миллиондаған адамды 

Тәуелсіздік тағылымы
Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ

Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті – Елбасы

қанға бөктіріп, қисапсыз мол қиын-
дықтардан тұратын XX ғасырдың 
ортасында дүниеге келдім. Бірінші 
дүниежүзілік соғысқа қазақтар қа-
тыспаса да, патшаның 1916 жылғы 
маусым жарлығымен тыл жұмысы 
үшін әскерге шақырылды. Отаршыл 
өкіметтің өктемдігі мен зұлымдығы 
халықты ашындырып, төзімін та-
уысты. Сол кездегі Жетісу өлкесінің 
Қарқара, Қастек, Самсы өңірінде 
болған ұлт-азаттық көтерілістерге 
менің ата-бабаларым да қатысты.

Бұдан кейінгі қазақ даласын 
қанға бөктірген Азамат соғысы да 
халқымызға қисапсыз мол қасірет 
әкелді. Ашаршылықтың екі бірдей 
толқыны – 1921-22 жыл мен 1930-
32 жылдардағы сұрқия саясат сал-
дарынан орнаған зұлмат кезінде 
қазақтың тең жартысы қырылды. Ел 
есін енді жинай бастаған отызыншы 
жылдар соңында сталиндік қанды 
репрессия ұлтымыздың сүт бетіне 
шығар қаймақтарын жалмап кетті, 
сонымен бірге қатардағы қарапа- 
йым азаматтар да қанды қасаптан 
аман қалмады.

Әрине, мен бұл оқиғалардың 
бәрін көзіммен көрмесем де, әкем 
мен анамның өзегін мұң мен зар өр-
теп, жанарын жасқа шылап отырып 
айтқан сөздерінен, азаттық жолын-
да шейіт болған аруақтарға арнап, 
күбірлеп оқыған дұғаларынан естіп-
біліп, көкірегіме түйіп өстім. Кейде 
ойлаймын: «қазақ деген не деген 
төзімді халық?! Көнбеске көніп, шы-
дамасқа шыдаған. Болашағы бұл-
дыр болған күннің өзінде сағын сын-
дырмай, келешектен үмітін үзбеген. 
Қиындық атаулыға қасқая қарсы 
тұрып, үздіксіз алға жылжыған».

Адамзат тарихына ең қанды қыр- 

ғын ретінде енген екінші дүние- 
жүзілік   соғыстың  құрамдас бөлігі –
Ұлы Отан соғысының қаһарлы 
күндері, бала болсам да, әлі күнге 
дейін көз алдымнан кетпейді. Сәби 
кезімді еске алғанда әр үйден май-
данға аттанған ағаларым, ер-аза-
матының орнын жоқтатпай, «Бәрі 
де жеңіс үшін» деп, бел шешпей 
еңбек еткен аналарым мен жеңге-
лерім, қаршадай күнінен өгізге же-
гілген соқамен жер жыртып, масақ 
теріп, еңбекпен көзін ашқан қатар-
ластарым еске түседі. Менің еңбек 
тақырыбына жиі оралатынымның 
бір сыры да балалығын соғыс ұр-
лаған сол ауыр күндерден қалған 
естелікте болса керек.

Адамды қандай қиындықтан да 
аман алып шығатын құдірет еңбек 
екенін мен сәби кезімнен-ақ сезін-
дім. Кейінгі жастарға үнемі «Еңбек 
ет, отбасыңды асыра, еліңе қызмет 
қыл, өзің де табысты болып, Ота-
ныңның да қуаты артады» дейтінім 
сондықтан.

Соғыстан соңғы кезеңдегі тың 
игеру, металл қорыту, болат балқы-
ту – халық шаруашылығын қалпы-
на келтірудің дәл ортасында жүрдік. 
Социализмнің артықшылығын да, 
кемшілігін де көрдік. Бір сөзбен 
айтқанда Кеңес Одағы құрамында 
болған жетпіс жылдықтың нәтижесі 
біздің елдің пайдасына шешілген 
жоқ.

XX ғасыр басында алаш қай-
раткері Ахмет Байтұрсынұлы: 
«Әлхамдүллә, алты миллион ха-
лықпыз»,- деген екен. Патшалық 
Ресейдегі 1913 жылғы ресми санақ 
бойынша, Дала, Түркістан өлкесін-
дегі қазақтарды қоспағанда, 5 мил-
лион 597 мың халық тұрған. Демек, 
Ахаңның айтып отырғаны – күмән 
келтірмейтін ақиқат. Ал арада жар-

ты ғасырдай уақыт өткенде КСРО-
да 1959 жылы өткізілген санақта 
Қазақстандағы қазақтардың саны 
2 миллион 787 мыңға дейін кеміп, 
республика халқының небәрі 30 % 
ғана құраған.

Мен 1989 жылы республикамыз- 
дың бірінші басшысы болып сай-
ландым. Дәл сол жылы өткізілген 
КСРО-ның ең соңғы халық санағы-
ның деректері бойынша, Қазақстан-
дағы қазақтардың үлес салмағы 
небәрі 40,1% қана еді.

Азат еліміздің жастары тәуел-
сіздікке барар жолдың қандай азап-
ты болғанын, қандай құрбандықтар 
мен сынақтар – 1916 жылғы ұлт- 
азаттық көтеріліс, азамат соғысы, 
ашаршылықтың алапат екі толқы-
ны, қуғын-сүргін мен репрессиялар, 
Ұлы Отан соғысы, тың игеру жыл-
дарындағы жаппай қоныс аудару-
дың зардабы арқылы жеткенімізді 
білуі керек. Мұның өзі өткен тарих-
ты қастерлеп, одан сабақ алу үшін 
қажет. Менің «Тәуелсіздік – бабалар 
қанымен келген киелі құндылық» 
дейтінім осыдан.

Мен отыз жыл бойы халқымды 
қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға 
шоқыттырмай, қайраңға қалдыр-
май, әлемдік өркениеттің алдыңғы 
шебіне, дүниедегі ең дамыған 40 
елдің қатарына қостым. Осы жыл-
дар ішінде әлемдік ғылым мен 
мәдениеттің ең үздік жетістіктерін 
меңгерген жаңа ұрпақ қалыптасты. 
Жаңа елордамыз салынды. Ең үл-
кен табысым да, ең үлкен бақытым 
да осы деп санаймын.

Біз, Абай атамыз айтқандай, 
«ақырын жүріп, анық бастық». Со-
ның арқасында көп салалар мен 
бағыттар бойынша өзгелерден озып 
кеттік. Енді  осының  мән - жайына 
тереңірек тоқталып, бұрын көп ай-
тыла бермейтін кейбір деректі ха-
лықтың назарына ұсынғым келеді.

Кеңес Одағы сынды алып импе-
рия өткен ғасырдың 70-жылдары 
тарихшылар қауымы «тоқырау» деп 
айдар таққан күрделі кезеңге аяқ 
басты. Тек жоғары билік бекіткен 
жоспар мен қосып жазуға негіздел-
ген кеңестік экономика, жалаң ой, 
жадағай пікірлі коммунистік идеоло-
гия қоғам дамуын тығырыққа тіреді.

Тоқырау кезінде ел экономика-
сында орын алған мүшкіл халді 
Қарағанды облыстық партия коми-
тетінде басшылық қызмет атқарған 
70-жылдардың соңында айқын 
аңғара бастадым. Ал мен Қазақ 
КСР Үкіметінің басшылығына таға- 
йындалған 80-жылдары жағдай 
тіпті асқынып тұрған болатын.

М.С.Горбачевтың «қайта құруы» 
тоқырауға белшесінен батқан 
қоғамға серпіліс әкеле алмады, 
керісінше көпсөзділікке, жаппай 
жарнамалық ұрандарға жол беріл-
ді. Экономикалық базис жасалмай, 
асығыс басталған «бетбұрыс» жыл-
дар бойы қордаланған проблема-
ларды одан әрі өршітіп, шарықтау 
шегіне жеткізді.

КСРО-да болған алғашқы демок- 
ратиялық сайлаудың нәтижесінде 
іріктелген халық депутаттарының 
І съезі 1989 жылдың мамыр-мау- 
сым айларында өтті. Бұл кезде мен 
Республика Министрлер Кеңесі 
төрағасы болатынмын. Алып одақ 
экономикасында орын алған мүшкіл 
жағдайды ашық айтуға тура келді.

Кремльдің Съездер сарайы- 
ның трибунасынан мамырда сөй-
леген сөзімді қаз-қалпында кел-
тірер болсақ, онда былай деген 
екем: «...Қызметтік міндетім бо- 
йынша практикалық экономика 
мәселелерімен айналысып жүр-
ген менің айтарым: біз бүгінде 
ел экономикасындағы шынайы 
жағдайды нақты білмейміз. Өз-
деріңіз ойлап көріңіздер: КСРО 
Мемлекеттік статистика комитеті 
деректері бойынша, елдегі азық-
түлік өндірісі артқан, бірақ сөре-
лер бос. Жоспарлар орындалуда, 
ал   экономика    ахуалы    нашар-
лап барады. Неге? Мұндай «не-
гелер» тым көбейіп кетті. Түптің 
түбінде экономикадағы дағда-
рыстың қаншалықты тереңдеп 
кеткенін анықтап, оны еңсерудің 
айқын жолын табуымыз керек-ақ.

Он екінші бесжылдық жоспа-
ры тоқыраудың ең тозған дәстүр-
лері негізінде жасалды».

Әрине, екі күннің бірінде 
«қайта құру», «бетбұрыс», тіпті 
«жеделдету» деп ұрандатып 
жатқан М.Горбачевқа «он екінші 
бесжылдық тоқыраудың ең на-
шар дәстүрі негізінде жасалды» 
деген сөз ұнай қойған жоқ. Тіпті 
регламентпен шектегісі келген-
дей сыңай танытты. Бірақ залдың 
дүркірете қол соққаны оның мені 
тоқтатуына мүмкіндік бермеді.

«Шешінген судан тайынбас» 
дегендей, енді тартынып қалуға 
болмайтынын сезгендіктен, Қа-
зақстанда қалыптасқан ауыр 
жағдайды да айтуға тура келді: 
«Ведомстволық өктемдік әлемдік 
нарықта зор сұранысқа ие шикі-
зат ресурсына бай республика-
мыздың өз әлеуметтік дамуында 
ауыр хәлге түсуіне, экологиялық 
дағдарыс шегіне келіп тірелуіне  
әкеп соқтырды. Ыдыс-аяқ дүкені-
не кіріп кеткен пілдің кебін киген 
министрліктер Аралдың түбіне 
жетіп тынды. Екібастұз даланы 
күлге бөктіруде. Мұнай өндіріп 
жатқандарға оның түк қайыры 
болмай тұр. Түрлі полигон үшін 
малшылар өрістерінен айырыл-
ды, ал оның өтемі туралы мүлде 
сөз жоқ».

Сөзімді аяқтап, залға қарасам, 
Қазақстан Компартиясы Орталық 
комитетінің сол кездегі бірінші 
хатшысы Г.В.Колбиннің өңі сұп-
сұр болып кеткен екен. Бірақ ел 
мүддесі, халық тағдыры талқыға 
түскен мұндай сәттерде аянып 
қалуға болмайтын еді.

Одақтың кетеуі кетіп, іргесі 
сөгіле бастаған кейінгі екі жыл 
ішінде қалыптасқан нақты жағдай 
тіпті ушығып кетті.

Кейін зерттеушілер «егемен-
дік шеруі» деп айдар таққан 
үдеріске 1989 жылы алдымен 
Балтық елдері кірісіп, Кавказ ел-
дерінде жалғасты да, артынан 
бүкіл Кеңес Одағын қамтыды. 
1990 жылдың аяғына дейін Одақ 
құрамындағы 15 республика тү-
гелдей өз егемендігін жариялап 
үлгергенімен, Эстония, Литва 
және Латвия елдерінен басқа 12 
республика әлі Одақ құрамында 
болатын.

(Жалғасы 2-бетте)
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Тәуелсіздік тағылымы
М.С.Горбачев қаншалықты 

жанталаса қимылдап, Одақты 
сақтап қалуға әрекет еткенімен, 
КСРО-ның одан әрі ыдырауын 
тоқтату мүмкін емес еді. Келесі 
1991 жылдың 18-21 тамызында 
әйгілі «тамыз бүлігі» болды. Бұл 
Кеңес Одағы басшылығының 
дәрменсіздігін күллі әлемге та-
нытты. Соның нәтижесінде 1991 
жылдың тамыз-желтоқсан айла-
рында қалған республикалар тү-
гелдей өз тәуелсіздігін жария етті.

Саясаттың қызуы көтеріліп, 
Горбачев пен Ельциннің те-
кетіресі шегіне жетіп, бір кездері 
темірдей тәртіпке негізделген ор-
талықтағы басшылықтан береке 
кеткен сол тұста Қазақстан тара-
пынан жіберілген жалғыз қателік-
тің өзі орны толмас трагедияға 
әкеп соқтыруы әбден мүмкін еді.

Біз ашуды ақылға, асығыс- 
тықты сабырға жеңдіріп, үнемі 
әліптің артын бағып, аңысын аң-
думен болдық. Маған батылырақ 
қимылдау үшін бүкілхалықтық 
мандат керек еді. Осылайша 1991 
жылдың 1 желтоқсанында ел та-
рихындағы тұңғыш Президенттік 
сайлау өткізіліп, онда халықтың 
98%-тен астамы қолдау білдірді. 
Бұл маған қанат бітіріп, еркін қи-
мылдауыма жол ашты.

Сайлаудан 2 күн өткенде – 3 
желтоқсанда Алматыға М.Хофф 
бастаған Еуропа Парламентінің 
үлкен делегациясы келіп, Қа-
зақстанның жаңадан сайланған 
Президенті ретінде мені ресми 
сапармен Брюссельге келуге 
шақырды. Бұл да бізге үлкен де-
меу, халықаралық деңгейдегі қол-
дау болды.

Біз   тәуелсіздікті    жариялауға
дайындықтың соңғы, шешуші 
кезеңіне де келіп жеттік. 8 жел-
тоқсанда Б.Н.Ельцин, Л.М.Крав-
чук және С.С.Шушкевичтің 
қатысуымен Белоруссияның 
Беловежьесінде өткен кездесу-
де Кеңес Одағының «халықара-
лық құқық пен геосаяси жағдай 
субъектісі» ретінде өмір сүруін 
тоқтатқаны туралы мәлімдеме 
жарияланды. Мен Ельцинмен, 
Кравчукпен, Шушкевичпен жүз-
десу үшін шұғыл түрде Мәскеу- 
ге ұштым, мұндай кездесу күні 
бұрын жоспарланған еді, бірақ 
шақырылған үшеуі де келмей қа-
лып, кездесу болмай қалды.

Бұдан кейін кеңес және шетел-
дік баспасөз өкілдерімен Мәскеу- 
де өткізген баспасөз мәслиха-
тында: «КСРО құрамына енген 
барлық республикалардың тәуел- 
сіздігін мойындап, олардың тез 
арада Біріккен Ұлттар Ұйымына 
мүше болуына көмектесу керек», –
деген пікірімді ортаға салдым.

Желтоқсанның 12-13 жұл-
дызында Ашхабадта Орталық 
Азия республикаларының бас-
шыларымен бас қосып, жағдай-
ды саралай келіп, біз Тәуелсіз 
Мемлекеттер Достастығына тең 
құқылы мүше болуға әзір екен-
дігіміз жөнінде ортақ мәлімдеме 
жасадық. Ертеңінде көптен күткен 
күн туып, Жоғарғы Кеңестің 1991 
жылғы 14 желтоқсанында өткен 
12-шақырылған 7-сессиясының 
талқылауына «Қазақстанның 
мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» 
конституциялық заң шығарылды.

Еліміздің жетекші заңгер-
лерінің қатысуымен алдын ала 
сараланып, сараптамадан өт-
кізіліп, қапысыз даярланған заң 
бірден-ақ мақұлдануға тиіс бо-
латын. Оның үстіне өзге респуб- 
ликалар мұндай заңдарын әл-
деқашан қабылдап қойған. Бірақ 
жағдай біз күткеннен басқашалау 
болып шықты.

Жоғарғы Кеңес залында ви-
це-президент Е.М.Асанбаев қа-
тысып отырғанымен, мен талқы-

лауды кабинетімдегі байланыс 
арқылы жіті бақылап отырдым. 
Әлі есімде, күн тәртібі жария 
етілісімен-ақ бір депутат: «Біз 
кімнен және неден тәуелсіздік 
алғалы отырмыз?! Өзіміз 70 жыл 
бойы сөгіп келе жатқан ресей им-
периясы үлгісімен енді қазақ импе-
риясын   құруға   ұмтылып   жатқан
жоқпыз ба осы?», – деп аран-
датушылық пиғылдағы сұрағын 
бастап кетті.

Көп ұзамай тағы бір депутат 
оны қостай түсіп: «Біз тәуелсіз 
мемлекет жариялау мәселесін 
талқылаудамыз. Ертең таңертең 
17 миллион халықтың тең жары-
мы – орыстілді қауым бөтен мем-
лекеттің азаматтары болып шыға 
келмек. Жолдастар, бұлай етуге 
болмайды ғой», – деді.

Ал енді бір «халық қалаулысы-
ның»: «Тек қазақ қана Қазақ КСР-інің
немесе Қазақстан Республика-
сының Президенті бола алатыны 
жөніндегі ұсынысты маған қатысты 
алғанда азаматтық теңқұқылыққа 
жасалған қиянат деуге бола ма, 
жоқ па?», – деген сұрағына орай 
депутат С.Сартаев оған қазақ 
елінің Президенті «мемлекеттік 
тілді және ұлтаралық келісім тілін 
қатар меңгерген адам» бола ала-
тыны жөнінде заңда тайға таңба 
басқандай жазулы екенін ескертті.  

Мен әдейі, этика сақтап және 
ол уақыттың алыста қалғанына, 
заман-төреші бәрін әлдеқашан өз 
орнына келтіргеніне байланысты 
қазір олардың атын атап, түсін түс- 
теуді жөн көрмедім.

Әрине, олардың мұндай «ба-
тыл» сөйлеуінің ар жағында 
қолтығына су бүркетін сыртқы 
күштердің бар екенін де бірден 
аңғардым. Бірақ маған қателесуге 
де, ашуға бой алдыруға да бол-
майтын еді. Сол кездегі Жоғарғы 
Кеңес депутаттары, ел ағалары, 
белгілі заңгер, ғылым қайрат-
керлері С.Зиманов, С.Сартаев, 
Ә.Кекілбаев, М.Қозыбаев, Ө.Жол-
дасбеков, т.б. депутаттардың ор-
нықты, дәлелді жауаптарына қара-
мастан, заң жобасын екі күн бойы 
талқылаған депутаттар ортақ мәмі-
леге келе алмады.

Талқылау әбден тығырыққа 
тірелген кезде 16 желтоқсан күні 
түстен кейін мен Жоғарғы Кеңес- 
ке келіп, депутаттарға мән-жай-
ды өзім түсіндіріп, олардың бұл 
шешімін бүкіл Қазақстан халқы, 
күллі әлем жұрты күтіп отырғанын 
былайша жеткіздім: «Бұл заң-
ды қабылдауымыз керек, өйткені 
жалғыз біз ғана қалдық. Көпұлт-
ты Қазақстан халқының алдында 
біздің арымыз таза. Бұл – барлығы 
әр сөзіне үңіле отырып оқитын 
маңызды заң. Менің сайлауалды 
бағдарламам, біз шешкелі отырған 
барлық мәселелердің түйіні – осы.  
Басты мәселе – мемлекеттік тәуел-
сіздік мәселесі. Артық шүйлігудің,  
ешқандай мән-маңызы жоқ сөз-
дерді қосудың қажеті жоқ. Заңды 
осы күйінде басым көпшілік дауыс 
арқылы қабылдау керек деп санай-
мын. Баршаңыздан осыған бейіл-
ділік білдірулеріңізді сұраймын».

Осы сөзден кейін қарсы сөйле-
ген депутаттардың біразы сабасы-
на түсіп, заң жобасы көпшілік да-
уыспен қабылданды. Бұл бәріміз 
көптен күткен айшықты мезет, 
тарихи оқиға еді. Тәуелсіздік біз-
ге оңайлықпен келген жоқ. Алдын 
ала ойластырумен, зор ұйымдас- 
тырушылықпен, қапысыз дайын-
дықпен жүзеге асты.

Біз тәуелсіздікке бейбіт жол-
мен қол жеткізсек те, оған барар 
жолда бабалар  қаны  аз төгілген 
жоқ. Тәуелсіздік сол киелі қанның 
өтеуі еді. Мен мұның бәрін біз сен-
ген, тәрбиелеген бүгінгі жас ұрпақ 
білсін, санасына сіңірсін деп әдейі  
жазып отырмын.

Тәуелсіздікті жариялау оңай 
емес, оны бүкіл әлемге мойындату 
одан да қиын еді. Мен Қазақстан 
тәуелсіздігінің осындай биік дең-
гейде мойындалуын да алдын ала 
ойластырып қойған едім.

Бірнеше ай  бұрын  дипломатия-
лық арналар арқылы келісудің нәти-
жесінде Қазақстан тәуелсіздігін жа-
риялаған күннің ертеңінде елімізге 
ресми сапармен АҚШ-тың мемле-
кеттік хатшысы Дж.Бейкердің өзі 
келді. Бұл оның Қазақстанға екінші 
сапары болатын. Осы уақыт ішінде 
екеуміз өзара сенімге негізделген 
достық қатынас орнатып үлгерген 
едік. АҚШ-тың сыртқы саясатына 
жауапты тұлға Қазақстанды тұңғыш 
Президент сайлауымен, тәуелсіздік 
жариялауымен шын жүректен құт-
тықтады. Бұл ақпаратты онымен 
бірге келген шетелдік журналистер 
қауымы АҚШ пен Батыс елдеріне 
сол сәтте-ақ таратып жіберді.

Оқиғалар ағыны қарқын ала 
түсті. Экономикалық ынтымақтас- 
тықты сақтау үшін 21 желтоқсан күні 
Ресей, Украина, Беларусь,  Өзбекс-
тан, Түрікменстан, Тәжікстан, Қыр- 
ғызстан, Әзербайжан, Армения, 
Молдова және Қазақстан прези-
денттері бас қосқан кездесуде Тә- 
уелсіз Мемлекеттер Достастығын 
құру жөнінде келісімге қол қойыл-
ды. Саммит Қазақстан тарапының 
бастамасымен Алматыда өтті. Бұл 
бір кездері: «КСРО құрамына енген 
республикалардың ендігі тағдыры 
қалай болады, кімнің жетегінде ке-
туі мүмкін?»,- деген әлем мемле-
кеттерінің алаңдаушылығын сап 
тиып, Достастық мемлекеттерінің 
бірлестігі пайда болды.

Тәуелсіздік осындай «тар жол, 
тайғақ кешулер» мен «соқтықпалы, 
соқпақты замандардан» аман өтіп, 
өзінің арналы жолын тапты.

Тәуелсіздіктің алғашқы күндері-
нен бастап біз береке-бірлікке, 
ынтымаққа, ұлтаралық татулық 
пен дінаралық келісімге негіздел-
ген саясатты жүзеге асырдық. Бұл 
елімізді үздіксіз өсу мен өркендеуге 
бастады. Осының қадірін білуіміз 
керек.  «Бірлігі бар ел озады», – 
дейді дана халқымыз.

Біз дамудың даңғыл жолына 
түскенде өзіміз сияқты тәуелсізді-
гін жариялаған Грузия, Әзербай-
жан, Армения мемлекеттерінде, 
өкінішке қарай, соғыс өрті тұта-
нып, Приднестровье Молдовадан 
бөлініп кетті. Тәжікстанда азамат 
соғысы өршіп, бауырлас қырғыз 
елінде дүркін-дүркін дүмпулер мен 
қақтығыстар орын алып, сол жыл-
дары басталған келіспеушіліктер 
әлі күнге дейін жалғасып, елдің бе-
рекесін алып қана қойған жоқ, эко-
номикасын да тұралатып, жылдар 
бойы алға дамуын тежеді. Украи-
наның оңтүстік-шығысындағы осы 
күнгі жанжалдың төркіні де тоқса-
ныншы жылдардан келе жатқан 
алауыздықтардан басталды.

Ынтымағы жарасқан елдің та-
бысы тасып, абыройы асады. Бе-
рекесі қашқан елдің қуаты кеміп, 
құты қашады. Отыз жыл ішінде біз 
ғасырларға бергісіз даму жолынан 
өттік. Ауыз толтырып айтар табыс- 
тарымыз да аз емес.

Тәуелсіздік  жариялаған  соң жү-
йелі саяси реформаны қолға алдық. 
Осыдан жиырма бес жыл бұрын 
бүгінгі барлық жетістіктерімізге 
берік заңнамалық іргетас болып қа-
ланған Ата заңымыз – жаңа Конс- 
титуциямызды қабылдадық. Бүкіл 
халық болып талқылаған бұл құжат 
ел даналығы мен ынтымағының, 
береке-бірліктің іргетасына айнал-
ды.

Дүниеде экономикалық даму 
мен демократияның алуан форма-
сы болса да, оның дәл сол күйінде 
көшіріп ала қоятын ортақ үлгісі жоқ. 
Біз әлемдік тәжірибені қорытып, 
өз ерекшеліктеріміз бен мүмкін-

діктерімізді ескеріп «Қазақстан – 
2030» стратегиясын түздік. Онда 
белгіленген межелі көрсеткіштерді 
мерзімінен бұрын орындаған соң 
халықтың қолдауын тапқан «Қа-
зақстан – 2050» бағдарламасын 
жасадық. Әлемдік саясаткер-
лер мен сарапшылар «Қазақстан 
жолы» деп жоғары баға берген ұлт 
дамуының даңғыл жолының өзегін 
дәл осы қос стратегия құрайды.

Біздің жұрт – тамырын жеті қат 
жер астына жіберген алып бәйте-
ректей өзінің күш-қуатын ғасырлар 
бойы Ұлы дала  төсінен  алған  
байырғы халық. Бабаларымыз 
бізге мұра қылып ұланғайыр жер 
қалдырды. Бірақ ол кешегі патша 
заманында да, Кеңес Одағы тұсын-
да да халықаралық құжаттармен 
ресімделмеді.

Жалпы ұзындығы 14 мың шақы-
рымдық біздің шекарамыздың бар-
лық бойлығына қатысты сындарлы 
келіссөздер үдерісін ұйымдасты-
ру оңай міндет болған жоқ. Бұған 
басшылығы алғашқы күндерден-ақ 
біздің тәуелсіздігімізге, сондай-ақ 
шекарамызды нақтылау ісіне қол-
дау білдірген  екі  ұлы  көршіміздің –
Ресей мен Қытайдың арқасында 
қол жеткізілгенін айта кетуім керек. 
Сөйтіп, Қазақстанның Ресей Фе-
дерациясымен арадағы ұзындығы 
7500 шақырым болатын ортақ ше-
карасы достық пен сенім белдеуіне 
айналды. ҚХР-мен шектес 1700 
шақырымдық шекарамыз бойын-
ша да тарихи уағдаластыққа қол 
жеткізілді. Бұл жайт шекара мәсе-
лесі бойынша өзге де көршілес 
елдердің сындарлы ұстанымда бо-
луына септігін тигізді.  

Біз Ресейдің және оның пре-
зиденті В.В.Путиннің, Қытай бас-
шылығының тарихымыздағы сол 
маңызды сәтте көрсеткен қолда-
уының әрдайым қадірін біліп, риза-
шылықпен есте ұстауға тиіспіз. 

 Келіссөз барысында өзара 
түсіністік пен тараптардың мүд-
десіне деген құрмет ахуалын  қа-
лыптастыра отырып, біз жүйелі 
түрде халықаралық келісімшарттар 
жасасып, мемлекеттік шекарамыз-
ды түпкілікті айқындап алдық. Со-
лайша, бабалар аманатын орын-
дау үшін және күндердің күнінде 
өз ұрпағымыздың алдынан бұдан 
да ауыр қиындықтар шықпауы үшін 
түйткілдер мен кедергілердің бәрін 
еңсеріп, қолға алынған істі ақыры-
на дейін жеткіздік.

Жер дегеннен шығады. Кеңес 
Одағы тұсында қазақтың ұлан-бай-
тақ жерінің әр тұсы жантүршігерлік 
атом жарылыстары жасалған түр-
лі әскери полигондар мен база-
ларға, зертханаларға айналды. Тек 
бір ғана Семей полигонында 456 
ядролық, термоядролық жарылыс 
жасалды. Оның 116-сы ашық ат-
мосферада жарылып, халқымыз- 
ға орасан зор зиянды зардаптар 
әкелді. Қазақстан ғалымдарының 
есебінше, Семей полигонында жа-
рылған атом бомбасының жалпы 
қуаты Хиросимаға тасталған бом-
бадан екі жарым мың есе артық 
екен. Мен осы тажал полигонын 
1991 жылдың 29 тамызында жап-
тым.

Қазақстан тәуелсіздік алғанда 
біздің аумағымызда континентара-
лық баллистикалық ракеталарға 
арналған 1216 ядролық оқтұмсық 
болды. Бұл әлемдегі төртінші ядро-
лық әлеует еді.

Біз атом қаруынан өз еркімізбен 
бас тартып, бүкіләлемдік ядролық 
қарусыздану көшін бастадық. Бұл –
Қазақстанның жаһандық бейбіт-
шілікті сақтауға қосқан теңдессіз 
үлесі.

Тәуелсіздігімізді жариялағанда 
біздің өз валютамыз да жоқ еді. 
Әлемдік қаржы нарығын мұқият 
зерттей келіп, ұлттық теңгемізді де 
дер кезінде айналымға енгіздік.

«Қамданған қапы қалмайды» 

дейді халқымыз. Ертеңін ойлаған 
ел ғана озады. Болашақ ұрпағы-
мыз ештеңеден тарылмауы үшін 
Ұлттық қор мен алтын-валюта 
қорын жасақтап, оған мол қаржы 
жинақтадық. Дәл осы мол қара-
жат пандемия кезінде бізге көмек 
болды.

Біздің еншімізге тарихымызда 
өз ауқымдылығы мен қиындығы 
жөнінен бұрын-соңды болып 
көрмеген жобаны жүзеге асыру – 
Сарыарқаның төріне, ерке Есіл-
дің бойына ел қондырып, жаңа 
да әсем елорда салу мәртебесі 
бұйырды.

Астананың қарыштап дамуы 
еліміздің өзге өңірлерінің өркен-
деп өсуіне серпін берді. Шым-
кент халқының саны миллионнан 
асқан республикалық дербес 
үшінші қала қатарына қосыл-
ды. Екі мың жылдық тарихы бар 
көне Түркістан кейінгі екі жылдың 
ішінде айтарлықтай өзгеріп, әсем 
шаһарлардың біріне айналды. 
Еліміздің өзге өңірлері мен ірі 
қалаларын да дәл осындай бо-
лашақ күтіп тұр деп нық сеніммен 
айта аламын.

Егемендіктің елең-алаңын-
да-ақ мен Қазақстанға экономи-
калық жаңғыру, инфрақұрылым-
ды жаңарту және шикізатқа 
тәуелділіктен құтылу қажет 
екенін түсіндім. Бірақ тек үшін-
ші онжылдықтың басына қарай, 
ресурс пен тәжірибе жинақтаған 
соң ғана біз бұл қиын істі жүзеге 
асыра алдық.

Біз индустрияландыруға және 
өз өнеркәсіп базамызды дамы-
туға  иек арттық. Сол мақсатпен 
Индустриялық-инновациялық 
дамудың үш бағдарламасы қа-
былданды, 9 триллион теңге со-
масындағы 1500 жоба енгізілді. 
Қазақстан бұрын өндірілмеген 
өнімдер – электровоз, автобус, 
автомобиль, теміржол вагон-
дары, трансформаторлар және 
басқа да  500-ден астам өнім 
түрін шығара бастады.

Жолдар мемлекеттің көлік са-
ласының қан тамыры қызметін 
атқаратыны белгілі.  Небәрі 10 
жыл ішінде біз 14 мың шақырым 
автомобиль жолын және 2,5 мың 
шақырым теміржол салдық, ірі 
әуежайлардың бәрін, теңіз бен 
құрлық порттарын қайта жаңғырт -
тық. Соның нәтижесінде теңіз-
ге шығатын жолы болмаған Қа-
зақстан Еуропа елдеріне, Парсы 
шығанағына, Үнді, Алтант және 
Тынық мұхитқа тікелей шығу 
мүмкіндігіне қол жеткізді және еу-
разиялық трансконтинентальды 
көлік көпіріне айналды.   

Тәуелсіз еліміздің басты бай-
лығы – адам. Мемлекетіміздің 
тірегі де, алтын діңгегі де – Қа-
зақстан халқы. Мен бойымдағы 
қуат, қызметімдегі тәжірибе, ойым-
дағы нәр – бәрі-бәрін халқыма 
қызмет етуге жұмсап келемін.

Сол үшін тәуелсіздіктің 
алғашқы жылдарынан бері тағ-
дыр талайымен дүниенің төрт 
бұрышына тарыдай шашылған 
миллионнан астам қандастары-
мызды атамекенге алдырдым. 
Бұл айтар ауызға ғана оңай. Жер 
бетінде халқының саны миллион-
ға жетпейтін қаншама мемлекет 
бар. Біз осыншама қандастары-
мызды шет елдерден алдырып 
қана қоймай, басына – баспана, 
өзіне – жұмыс, ұрпағына білім 
бердік. Бұл іс әлі де жалғасын 
таба береді. Осының бәрі тәуел-
сіздіктің арқасында ғана мүмкін 
болғанын ұмытпауымыз керек.

Еліміз тәуелсіздіктің отыз 
жылы ішінде көптеген қиындықты 
еңсеріп, ұланғайыр табыстарға 
қол жеткізді. Алда алар асулары-
мыз бен бағындырар биіктеріміз 
де, ықтимал сын-қатерлер де аз 
емес.

(Жалғасы 3-бетте)
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Тәуелсіздік тағылымы
Міне, екі жылдан бері дүние 

жүзі алаң күй кешуде. Коронави-
рус дертінен туындаған пандемия 
әлемдік экономиканы ғана емес, 
өндіріс пен еңбекті ұйымдасты-
руды, ғылым мен технология 
дамуын, жалпы адамның ойлау 
жүйесін айтарлықтай өзгертті. Ең 
алдымен, адамзатқа ортақ індет 
даму деңгейіне қарамастан ел 
мен елдің экономикасы мен тех-
нологиясын жақындастырып, бір-
бірімен ынтымақтастыра бастады. 
Соның негізінде жаңа жаһандық 
экономикалық парадигма қалып-
тасты.

Жақында Нобель сыйлығының 
түрлі ғылым саласындағы лау-
реаттарының үлкен бір шоғыры 
«Біздің ғаламшар, біздің бола-
шағымыз» саммитінің қорытын-
дысы бойынша әлем мемлекет-
теріне үндеу жасап, пандемия 
адамзат дамуына Екінші дүние- 
жүзілік соғыстан кейінгі ең үлкен 
апат болып енгендігін атап көр-
сетіп, онымен бүкіл дүниежүзі бір-
лесе күресуі керектігін алға тарт-
ты. Олар: «Егер осы бесжылдықта 
трансформациялық  шаралар   қа-
былданбаса, адамзаттың бола-
шағына ауыр қатер төнетін бо-
лады... Қоғамның ең кедей және 
маргиналданған топтары мейлін-
ше әлсіз жіктер күйінде қала бе-
реді», – деді.

Бұл менің осыдан тура 30 жыл-
дай бұрын, 1992 жылдың 5 қаза-
нында,      Біріккен   Ұлттар    Ұйы-

мының мінбесінен айтқан ұсыныс- 
тарыммен астасып жатыр. Біз сол 
кезеңнің өзінде әлемнің ең бай 
мемлекеттерінің әскери-соғыс мақ-
сатына қарастыратын шығындары-
ның 1%-тің бөлу арқылы адамзатқа 
айтып келмейтін, төтенше апат-
тарға қарсы күресудің халықаралық 
қорын жасауды ұсынған едік. Әң-
гіме ол кезде БҰҰ-ның бітімгершілік 
күштері туралы болған еді, бірақ, 
біріншіден, маңыздысы идея және 
ұжымдық әрекеттестіктің тетігі бо-
латын, екіншіден, түрлі елдерде 
тәулік сайын жүздеген-мыңдаған 
адамды баудай түсіріп жатқан пан-
демияның соғыстан несі кем?

Егер дәл сол кезде мен ұсынған-
дай қор жасалған болса, қазіргі 
пандемия жағдайында кедей мем-
лекеттерге коронавируспен күресу-
ге және оның зиянды зардаптарын 
жоюға  бағытталған  шараларды 
ұйымдастыруға мол мүмкіндік 
туған болар еді.

Пандемия әлемді жаңа күшке, 
жетекші тенденциялар мен алдағы 
қауіп-қатерлерге негізделген жаңа 
геосаяси трансформацияға баста-
ды. Тұтқиылдан келген індетке 
қарсы күресте жұртқа ақпарат пен 
сандық жүйеге негізделген жаңа 
технология көмек қолын созды. Бұл 
еңбек нарығына айтарлықтай жаңа 
өзгерістер әкелді.

Экономика бойынша Нобель 
сыйлығының лауреаты Кристофер 
Писсаридес төртінші индустриялық 
революция барысында роботтар 

біртіндеп адамдар қызмет ететін 
мамандықтардың басым көпшілігін 
алмастыратын болады деген бол-
жам жасаған еді. Сол болжам енді 
келді. Жаһандық технологиялан-
дыру нәтижесінде қазірдің өзінде 
ақпараттық технология, робот тех-
никасы, синтетикалық биология, 
бионика, нанотехнология, жасанды 
интеллект саласында бұрын санаға 
да сыймайтын революциялық өз-
герістер орын алып жатыр. Әлем-
де биоинженер, робот техникасы 
инженері, киберқауіпсіздік маманы, 
нейромаркетолог, космобиолог, 
урбанист-эколог, биофармаколог, 
агрокибернетик, метеоэнергетик 
сияқты жаңа мамандықтарға сұра-
ныстар барған сайын арта түсуде.

Біз кезінде «ЕХРО-2017» көр-
месін өткізіп, жасыл энергетикаға 
көшудің кешенді бағдарламасын 
қабылдадық. Бүгінде бүкіл әлем ба-
ламалық энергетиканы – жел энер-
гиясы,     гелиоэнергетика,     гидро-
энергетика, биоэнергетика, гео-
термалды энергетика салаларын 
қарқынды дамыту үстінде. Осы 
үдерістен қалмауымыз керек.

Жаһандық жаңа трендтердің қа-
тарында болу үшін біз  «Болашақ» 
бағдарламасын жасап, жастары-
мызды   әлемнің ең үздік универ-
ситеттерінде оқыттық. Ал қаражат 
жеткіліксіз болған өткен ғасырдың 
90 - жылдары біз студенттердің оқу 
ақысын, жүріп-тұруы мен күнкөрісін 
төлеп бердік. Осы уақытқа дейін ел 
игілігі үшін 15 мыңнан астам маман 

даярланды. Олар өз Отанының 
қамқорлығын сезініп, елге қызмет 
етіп, біздің үмітімізді ақтайды деп 
сенемін.

Кейіннен әлемдік деңгейде-
гі жоғары оқу орны – Назарбаев 
университеті, Назарбаев зияткер-
лік мектептері желісі, ақпараттық 
технологиялар саласындағы стар-
таптарға арналған «Астана-хаб» 
халықаралық технопаркі ашылды. 
Біздің жастар осындай ілгерішіл 
өзгерістердің көш басында болуы 
қажет.

Осыдан екі жарым жыл бұрын 
елімізде президенттік билік ауыс- 
ты. Маған: «Ата заңымызда Сізге 
ешқандай шектеулілік жоқ. Соңғы 
сайлауда халықтың 98%-іне  
жуығының қолдауына ие болдыңыз. 
Қызметіңізді атқара беріңіз», – деу- 
шілер аз болған жоқ. Бірақ әр нәрсе 
өз ретімен болуы керек.

Отыз жылға жуық ел басқарған 
кезімде мен жаныма қаншама аза-
матты серік етіп, көптеген шәкірт 
тәрбиеледім. Солардың ішінде 
Үкімет басқарған, Біріккен Ұлттар 
Ұйымы бас хатшысының орынба-
сары ретінде жаһандық саясатқа 
жетіктігін танытқан, тәуелсіздіктің 
алғашқы жылдарынан бастап қа-
сымнан табылған нағыз патриот, 
жоғары білікті кәсіпқой тұлға Қа-
сым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев-
ты Президенттік қызметке ұсын-
дым. Сайлауда халықтың басым 
көпшілігі оны қолдады. Осылайша, 
біз халқымыздың ауызбірлігін, сая-

саттағы сабақтастығымызды күл-
лі әлем қоғамдастығына тағы бір 
қырынан таныта білдік.

Халықтан кім асырып айтқан?! 
«Диірменнің тасындай дөңгелен-
ген дүние» бір орнында тұрмай-
тыны белгілі. Президент ауы-
сады, бірақ Тәуелсіздік мәңгілік 
болуы керек. Әр қазақстандық 
алдағы уақытта оның тұғырын 
нықтап, еңсесін тіктеп, абыройын
асыруға қызмет етуге тиіс. «Мәң-
гілік ел» идеясының түпкі мақса-
ты  осында.   Ең бастысы – еліміз
аман, ұрпағымыз азат. Біз 
алақанға салып өсірген сол азат 
ұрпақ ендігі жерде «Мен Қа-
зақстаныма не беремін?» дегенді 
ойлауы керек.

Біз өзіміздің толағай табыс- 
тарымыз арқылы тәуелсіздікке 
сенбегендерді иландырдық, көн-
бегендерді қатарымызға тарт-
тық, әлем мойындаған абыройлы 
мемлекетке айналдық.

Тәуелсіздік те бақыт сияқты, 
бағалаған адамның, аялаған 
қоғамның қолына тұрақтайды. 
Халқы тату, экономикасы қуатты, 
саяси жүйесі тұрақты, мәртебесі 
биік, абыройы асқақ Қазақстан-
ның болашағы кешегіден кемел, 
бүгінгіден нұрлы екендігіне кәміл 
сенемін.

Тәуелсіздікке берік іргетас бо-
лып қаланған бабаларымыздың 
асыл мұраты – ерлік пен елдігіміз-
ден күш-қуат алып, әрдайым алға 
баса берейік, ағайын!

Елбасы Н.А. Назарбаев пору-
чил в 2020 году довести уровень 
охвата детей дошкольным обра-
зованием до 100%. В связи с 
этим в стране в рамках государ-
ственно-частного партнерства 
ведется строительство ряда 
детских садов. То есть предпри-
ниматели, используя возмож-
ности со стороны государства, 
вносят свой вклад в активиза-
цию программы «Балапан».

Так, В честь Дня Первого 
Президента и  30-летия Незави-
симости Республики Казахстан 
в нашем городе  открылся дет-
ский сад «Көркем-2». 

  В открытии данного меро-
приятия приняли участие аким 
района А.Абдинов, заместитель  
М.Толеужанов, секретарь мас-
лихата   С.Жабжанов,      пред-
седатель совета  ветерано в 

На радость детям

С.Бекболатов, руководитель РОО
А.Ибраимов.

 «Открытие этого дошкольно-

го учреждения  очень важно для 
подрастающего поколения. Ведь 
мы уделяем сфере образования 
и воспитания  большое внима-
ние. Я думаю, что в  детском саду 
наши дети будут расти здоровы-
ми и счастливыми. Это второй 
детсад, открытый нашим сооте-
чественником Нуржаном Халба-
евым. От имени общественности 
хочу поблагодарить его за со-
трудничество», - отметил глава 
района А. Абдинов.

 « В 2015 году был  открыт  наш 
первый  «Көркем», а сегодня все 
мы свидетели открытия  детсада 
«Көркем - 2».

   Особенностью учреждения 
будет бесплатное обеспечение 
детей из многодетных и социаль-

но-уязвимых семей. Наш  садик 
могут посещать дети от 2 до 6 
лет. В двухэтажном здании им бу-
дут предоставлять качественное 
образование,  с ними будут рабо-
тать не только воспитатели, но и 

логопеды, и психологи. Кроме 
того, внутри заведения особое 
внимание уделяется детской 
игровой площадке. Основное 
направление учреждения - это 
не только обучение детей, но 
и предоставление им возмож-
ности заниматься спортом и 
вести здоровый образ жизни. 
Дети будут обучаться с 7:30 
утра до 19.00 вечера, развоз-

ка, четырехразовое питание,  
по предложениям родителей 
рассматривается вопрос о по-
сещении детей в субботний  
день. 

Также  планируется трудоу-
стройство 50 специалистов. В 
целом, в нашем учреждении 
будут обучаться более 150 де-
тей», - пояснила учредитель 
детского сада А.Ортабаева.

Необходимо отметить, что 
это восьмой по счету частный 
детский сад в районе. Уровень 
охвата дошкольными учреж-
дениями в районе составляет 
99,6%. В общей сложности 
функционирует 19 детских 
садов и 32 дошкольных ми-
ни-центра.  

 А.ЖАНАТОВА.
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Жуырда «Nur Otan» партия-
сы Саяси кеңесінің кеңейтілген 
отырысында Елбасы Н.Назар-
баев «Елдіктің жеті тұғыры» 
атты қағидаттар жиынтығын 
жариялаған болатын.

Аталған тұжырымдаманы 
халық арасында түсіндіру мақ-
сатында «Nur Otan» партиясы 
аудандық филиалы, аудандық 
мәслихат пен тиісті мекеме 
өкілдерінен үгіт-насихат тобы 
құрылған.

Алғашқы жиын «Nur Otan» 
партиясы аудандық филиалының 
ғимаратында өтті. Оған аудандық 
мәслихат, аудандық ардагерлер 
кеңесі, аудандық жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінің, аудандық дене шы-
нықтыру және спорт бөлімінің, 
аудандық жастар ресурстық орта-
лығының өкілдері қатысты.

Сөз алған «Nur Otan» партиясы 
аудандық филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары Қ.Көкебаев 
кеңес отырысында көтерілген 
өзекті тақырыптарды тілге тиек 
етіп, бас партияның тәуелсіздік 
жылдары атқарған ілкімді істеріне 
тоқталды.

Аудандық мәслихат депута-
ты А.Есенбеков: «Барлығымыз 
білетіндей жақында Елбасы Н.На-
зарбаев халыққа «Елдіктің жеті 
тұғыры» атты қағидаттар жиын-
тығын жариялап, бас партия мен 
бұқараның тікелей сабақтастығы 
жайында көптеген дүниелерді сөз 
етті. Қабырғасын қалап, іргесін  
тұрғызған партияның барлық 
ауқымды да айтулы дүниелерінің 
артында Тұңғыш Президенттің 

Қазақ халқының ежел-
ден тамыры үзілмеген ізгі 
қасиетінің бірі – қайырым-
дылық. Жесірін жерге қарат-
пай, жетімін кемеңгерлікке 
бастаған ұлттың бұл ұлы мі-
незі талай кесапаттан айығуға 
бастағаны да рас.

Қылышын сүйреген қыс мез-
гілі таяй бастаған мезетте Қы-
зылащы ауылдық округіне қа-
расты Ж.Балапанов ауылында 
бір жанұяның қара шаңырағы 
опырылып, қызыл жалынның 
құшағында қалған еді. Күн райы-
ның  қолайсыздығы себеп бо-
лып, тозығы жеткен электр 
сымдарынан шыққан ұшқын 
бүтіндей бір үйді тып-типл қыл-
ды.

Түннің жарымында орын 
алған оқиғаны естіген алакөлдік-
тер бейжай отырмады. Алғашқы 
болып ауыл азаматтары өрт 
сөндіруге атсалысып, округ 
әкімдігі жалынның таралмауы-
на,   баспана   орнын    тазалау-

«Қатардан ассаң да, ха-
лықтан аспақ  жоқ»,- демекші 
әрбір атқарылып жатқан жұ-

Тәуелсіздіктің 30 жыл-
дығымен қатар биыл Қа-
зақстан Республикасының 
прокуратура органдарының 
құрылғанына 30 жыл толады.

1991 жылы 6 желтоқсан-
да еліміздің Бас прокурорына 
бағынатын прокуратураның 
бірыңғай жүйесі құрылды.

Республика Конституция-
сымен прокуратура органдары-
ның мәртебесі, олардың ерекше 
өкілеттіктері бекітілген. Сипаты 
жағынан прокуратураны билік-
тің ешбір тармағына кірмейтін 
арнайы топқа жатқызуға бола-
ды.

Барлық уақытта мемлекет 
дамыған сайын прокуратураның 
орны мен рөлін жаңарту табиғи 
құбылыс болып саналады. 

Алайда қоғамдық дамудың 
әртүрлі кезеңдерінде проку-
ратураның негізгі міндеті заң-
дылықты сақтау және адам мен 
азаматтың құқықтарын, бостан-
дықтарын қорғау болды, солай 
болып қала береді.

Мемлекет басшысының Жол-
дауынан кейін елімізде жаңа 
заң қабылданып, қылмыстық 
процестің үш буынды моделі қа-
лыптасты. 

Үш буынды модельге сәй-
кес, прокурор полициямен жи-
нақталған дәлелдемелерге 
тәуелсіз баға беріп, азаматтар-
дың құқықтарының бұзылуына 
тосқауыл қояды, қылмыстық 
процестің орбитасына заңсыз 
таралуына жол бермейді, сотта 
мемлекеттік айыпты қолдайды. 
Сот полицияның және проку-
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ратураның әрекеттеріне түскен 
шағымдарды қарайды және түп-
кілікті шешім қабылдайды.

Аталған қылмыстық процестің 
үш буынды моделі – азаматтар-
дың құқықтарының дер кезінде 
қорғалуын қамтамасыз етеді 
және жоғары халықаралық стан-
дарттарға жауап береді.

Сонымен қатар ағымдағы 
жылдың 1 шілдесінен бастап қол-

даныстағы заңнама шеңберінде 
Алматы облысында прокурордың 
басшылығымен тергеу топтарын 
құру жолымен кісі өлтіру туралы 
істер бойынша негізгі процестік 
шешімдерді қабылдау бойынша 
пилоттық апробация басталған. 

Осы пилоттық жоба аясында 
аудан аумағында орын алған кісі 
өлтіру дерегі бойынша тіркелген 
екі қылмыстық істерге қатысты 
Алматы облысы прокурорының 
қаулысымен ведомствоаралық 
жедел–тергеу тобы құрылып, ау-
дан прокуратурасымен қылмыс- 
тық істер зерделеніп, негізінен 
қарау үшін сотқа жолданған.  

Аталған істердің біреуі бо- 
йынша  аудандық  прокуратура 
ВЖТТ-ның жетекшісі ретінде іс 
жүргізуді жоғары деңгейде жүзе-
ге асырып, жоғары біліктіліктің 
және заңдылықтың бейнесін си-
паттағаны үшін Алматы облысы 
қылмыстық істер жөніндегі ма-
мандандырылған ауданаралық 
сотымен жекеше қаулы шыға-
рылды.

Прокуратураның міндеті – Қа-
зақстан Республикасының Конс- 
титуциясында    жарияланған құн-
дылықтарды сақтау және қорғау.

Тәуелсіздікпен қатар аталып 
өтетін ҚР Прокуратурасының 
30 жылдығымен барша әріптес- 
терімізді, халықтың мүддесіне 
қарай қызмет етіп жүрген азамат-
тарды құттықтаймыз. Ел игілігіне 
қарай ілкімді қадамдар жасап, 
Қазақстанды биік шыңдарға 
шығаруда өзіндік үлестеріңізді 
қоса беріңіздер.

Аудан прокуратурасы.

Елдікке бастар жол

ерен еңбегі жатқаны рас. Бұл 
еліміздің тәуелсіздік тарихын-
да алтын әріптермен жазылған 
айқын нәрсе. Жиын барысын-
да Елбасы партия саясатының 
түпқазығы ретінде 7 құндылық 
алынғанын да айтып өтті. Олар: 
тәуелсіздік, береке-бірлік, жер, 
отбасы және салт-дәстүр са-
бақтастығы,    ұлттық    мәдениет,
білім мен еңбек, прагматизм 
ұғымдары»,- дей келе, құнды 
қағидат жайынды түсіндірме жұ-
мысын жүргізді.

Артынша аудандық орталық 
ауруханада ақ желеңді абзал 
жандармен жиын ұйымдасты-
рылды. Шара барысында фи-
лиал төрағасының орынбасары 
Қ.Көкебаев, аудандық мәслихат 
депутаттары А.Есенбеков пен 
Б.Бижанова пандемия кезінде 
дәрігерлердің адамзат баласы 
үшін атқарған алпауыт ерлігіне 
алғыс білдіріп, Елбасы ұсынған 

қағидаттар төңірегінде әңгіме 
өрбітті.

Сонымен қатар Бескөл 
ауылдық округі әкімдігінің қыз-
меткерлерімен, осындағы жеке 
кәсіпкерлік субъектілерінің 
өкілдерімен де кездесу өтті.

Басқосулар кезінде партия- 
мен «Атамекен» кәсіпкерлер 
палатасы, кәсіподақ ұйымда-
рының федерациясы, алпауыт 
мемлекеттік емес ұйымдар 
біріге жұмыс атқару арқылы 
халықтың да ахуалын оңалтуға 
мүмкіндік туатыны айтылды. 

Бас партияда ең алдымен 
халықтың мүддесіне қарай қыз-
мет етіп, бұқараның талап-тілегі 
бойынша адымдау керектігі де 
сөз болды. Расымен де, қоғам 
мемлекеттің қозғаушы күші, ал 
сол күшті оңтайлы жолға бағыт-
тап, әлемдік деңгейге көтерілу-
ге қолғабыс ету партияның бас- 
ты принциптерінің бірі.

А.ХАНЗАДА.

Ашық мемлекет аясында

мыс халық  үшін. Аудандық 
халыққа қызмет көрсету орта-
лығы  мен   мемлекеттік    қыз-

меттер мониторингі және 
ақпараттық технология-
лар бөлімінің  ұйымдасты-
руымен «Ашық мемлекет»  
атты қабылдау өтті. 

Шараға қатысқан мамандар 
халықтың көкейінде жүрген са-
уалдарға жауап берді.

Көпшілік қауым оларға ауыл 
шаруашылығы жайындағы 
мәселелер бойынша,  мүге-
дектік пен жұмыссыз деген 
анықтамасын алу туралы және 
көпбалалы анаға қандай көмек 
көрсетіледі деген сұрақтармен 
жүгінді.  Әр маман өзіне қо-
йылған сауалға толықтай жауап 
беруге тырысты.

Ж.КУМПЕИСОВА.

Қайырымдылықтың қайыры мол

ға септесті. Өрт сөндірушілердің 
еңбегінің арқасында тілсіз жау 
ауыздықталып, адам шығыны 
орын алмады.

Әлеуметтік желі арқылы та-
ралған хабарламаны естіген жұрт 
дұға тілесіп, қаржылай көмек көр-
сетуге асықты. Көп ұзамай өрт-

ке оранған үйдің иесі Рысалды 
әжейдің есебіне 4 млн.-нан астам 
ақша жиналған. Бұл айдынды 
өлке   азаматтарының  жанашыр-
лығы мен мейірбандығының 
арқасында жүзеге асқан ізгілікті 
іс.

Жуырда облыстық «Сенім» 
денсаулық сақтау жүйесі жұ-
мыскерлерінің салалық-кәсіптік 
одағы республикалық қоғамдық 
бірлестігінің облыс бойынша 
филиалы директорының орын-
басары Б.Жаксикельдинов пен 
аудандық мәслихат депута-
ты А.Есенбеков Ж.Балапанов 
ауылына арнайы барып, Ры-
салды әжей мен жақындарының 
жағдайын біліп қайтты. 

Арқасы мен қолын күйік 
шалған кейуана немерелерінің 
өрттен аман қалғанына риза. Дү-
ние-мүлік қолдың кірі екендігін, 
ең бастысы аманшылықта баста-

ры қосылғандарын айтып, көзі-
не жас алды.

Б.Жаксикельдинов кәсіподақ 
мүшелерінің ыстық  сәлемі  мен 
риясыз көңілдерін жеткізіп, ба-
рынша көмек қолын созуға әзір 
екендіктерін жеткізді.

Мәслихат депутаты А.Есен-
беков те аудандағы халық қа-
лаулылары да бұндай істе шет 
қалмайтынын, барынша қолдау 
болатынын айтып өтті.

Артынша әжейге 350 мың 
теңге көлемінде қаражат табыс-
талды.

Өмірдің сан жылғы өткел-
дерінен белі бүгіле қоймаған, 
баспанасынан айырылса да 
жұртшылықтың арқасында 
еңсесі қайта тіктелген Рысалды 
әже ақжарма алғысын жауды-
рып, ақ батасын берді.

Байқағанымыздай бұқара та-
рапынан жіберілген қаражатқа 
үйдің керегесі тұрғызылып, 
шатыры жабылған екен. Ендігі 
ретте есік, терезесін орнатып, 
ішкі жұмыстарына кіріспекші.

А.МУСЛИМ.
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Байқаудың басты мақсаты 
мемлекеттік тілді дамытуға, ұлт-
жандылыққа,  отансүйгіштікке,
бауырмалдылыққа, мейірімділік-
ке тәрбиелеу, ата-анаға құрмет 
көрсетуді,  салт-дәстүр сабақтас-
тығын насихаттау. 5 кезеңнен 
тұратын сайыста барлығы 6 ко-
манда бақ сынады. 

Ұлттық тәрбиенің өзегі, ба-
баларымыздың заманалар 
бойы жинаған даналығының 
інжу-маржандары, сөз мәйегі 

Жуырда «Nur Otan» партиясы 
Алматы облыстық филиалы жа-
нындағы отбасы, әйелдер және 
балалардың құқықтарын қорғау 
мәселелері жөніндегі қоғамдық 
кеңестің   төрағасы   С.Мұқанов-
тың тапсырмасы бойынша «Nur 
Otan» партиясы  аудандық фи-
лиалы төрағасының бірінші 
орынбасары  Қ.Көкебаев,  ау-
дандық  мәслихат  депутаты 
А.Есенбеков және аудандық 
отбасы, әйелдер және балалар-
дың құқықтарын қорғау мәселе-
лері жөніндегі қоғамдық кеңес 
мүшелерінің ұйымдастыруымен 
М.Мыңбайұлы атындағы орта 
мектептің  жанындағы интер-
натқа зерделеу жұмыстары жүр-
гізілді. 

Сыбайлас жемқорлықпен 
күресу еліміздің бүгінгі күнгі күр-
делі мәселелерінің бірі болып 
отыр. Үлкен әлеуметтік қасірет 
болып табылатын ол саяси даму 
тұрғысынан бір-біріне ұқсамай-
тын әлемдегі барлық елдердің 
қайсын болмасын да қатты 
алаңдататыны айқын. Сыбай-
лас жемқорлықтың мемлекеттің 
бәсекеге қабілеттілігін едәуір 
төмендететіні, қоғамда демокра-
тиялық қайта  құруларды  жүзеге 
асыруды  тежейтіні,  елдің  халық-
аралық беделіне көлеңке 
түсіретіні белгілі. Ең бастысы – 
адамдардың қоғамның демокра-
тиялық негізіне деген заң мен 
әділдікке деген сеніміне, түптеп 
келгенде, билікке деген сеніміне 
кері әсер ететіні хақ. Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы стратегия-
ның негізгі басымдықтарының 
бірі – аталмыш індетке қарсы 
мәдениет деңгейін қалыптасты-
ру болып табылады. «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
туралы» Қазақстан  Республи-
касының Заңында «Сыбайлас 
жемқорлыққа   қарсы   мәдениетті
қалыптастыру – сыбайлас    жем-
қорлыққа қарсы іс-қимыл  субъек-
тілерінің қоғамда сыбайлас 
жемқорлыққа төзбеушілікті көр-
сететін құндылықтар жүйесін 
сақтау және нығайту бойынша өз 
құзыреті шегінде жүзеге асыра-
тын қызметі»,-деп түсіндіріледі. 
Яғни, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениет – бұл адамның 

Сыбайлас жемқорлық әлеу- 
меттік-экономикалық   даму  үде-
рісін, нарықтық экономиканың 
құрылуын, инвестициялар тарту 
процесін тежейді. Демократия- 
лық мемлекеттің саяси және 
қоғамдық институттарына кері 
әсерін тигізеді, елдің болашақ 
дамуына елеулі қауіп төндіреді. 

Қазіргі заманғы әлемде сы-
байлас жемқорлықпен күресуді 
күшейту жұмысы үздіксіз жүр-
гізілуде және әрдайым жетілдіру 
үстінде. Әлемде бұл індетпен 
күресу механизмінің барлық 
елдерге тиімді болатын біре-
гей жинағы жоқ. Әрбір мемле-
кет қолданатын күресу  әдіс- 
терінің жиынтығы өзгеше, ол 
елдің саяси және экономикалық 
тұрақтылығына ғана емес, со-
нымен қатар әдет-ғұрпы мен 
салт-дәстүрлеріне, діни ерек-
шелігі мен құқықтық мәдениет 
деңгейіне және аумағы бойынша 
алатын жеріне, халқының саны 
мен орналасу тығыздығына да 
байланысты болып келеді.

Соңғы екі жылда қазақстан-
дық сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы заңнамада бірқатар елеу- 
лі өзгерістер мен жаңалықтар 
орын алды. Мемлекеттік қыз-
метшілерге, парламент депу-
таттарына, судьяларға шетелдік 
банктерде шоттар ашуға және 
иеленуге тыйым салынды. Пара 
берушілер мен делдалдардың 
парақорлыққа жауапкершілігі 

Мақал – сөздің мәйегі
Жуырда З.Қойшыбаева атындағы мәдениет үйінде аудандық 

мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің ұйытқы болуымен 
ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай «30 жұлдызды күн» ай-
лық аясында  мемлекеттік  қызметшілер  арасында аудандық 
«Мақал – сөздің мәйегі» атты байқау өтті.

болып табылатын мақал-мәтел-
дер арқылы ой-пікір, мінез-құлық 
қалыптастыруға үлес қосатын 
шарада қазылар алқасы қаты-
сушылардың сөйлеу шеберлігіне, 
сөз қолданысына, байырғы сөз-
дерді орнымен пайдалануына, 
тілді меңгеру деңгейі мен уақыт-
ты тиімді пайдалану талаптарын 
басшылыққа ала отырып шешім 
шығарды.

Аудандық мәдениет және тіл-
дерді дамыту бөлімінің міндетін 

атқарушы А.Хиаг қатысушылар-
дың дайындықтарының аздығын 
атап, олардың сөйлеу мәнерін 
сын тезіне алды. 

Сайыс  қорытындысы  бойын-
ша ІІІ орынды еңбекшілік 
«Сайхан» тобы иеленсе, ІІ орын 
Достық ауылдық округінің «Дос- 
тық» тобына бұйырды. І орынды 
жайпақтық «Қыран» тобы тақы-
мына басса, бас жүлдені Жана-
ма ауылдық округінен «Жана-
ма» тобы қанжығалады. Байқау 
жеңімпаздары аудан әкімінің 
орынбасары М.Төлеужановтың 
дипломдарымен марапатталып, 
бағалы сыйлықтар табысталды.

М.ҚУАТҚЫЗЫ.

Сыбайлас жемқорлықтың 
алдын алу

саналы және адамгершілік пен 
бармақ басты көз қысты әре-
кеттерге қарсы тұру қабілеті. 
Тұлғаның қоғам қауіпсіздігіне 
және игілігіне жемқорлықтың 
зияны туралы білімін қамтитын 
қасиеті. Ол индивидтің жай ғана 
сыбайлас жемқорлықты төзбеуі 
ғана емес, сонымен қатар оны 
жоюға, онымен күресуге тал-
пынуы болып табылады. Қа-
зақстан Республикасының әр 
азаматы аталған мәдениетті 
қалыптастыра білсе еліміздің 
дамуы бұданда биік дәреже-
ге көтерілетіні хақ. Жалпы, кез 
келген қызметкер өз отбасында, 
әріптестерінің арасында осы 
бір қағидаларды ұран қыла біл-
се, бұл індеттің түбімен жойы- 
латыны  анық. Әрбір қоғам 
дамуының жақсы жағымен қа-
тар көлеңкелі тұсы да қатар 
жүретіндіктен, елдің әлеумет-
тік хал-ахуалының жақсарып, 
экономикалық жоғары даму 
деңгейіне жетуге, халқымыз-
дың демографиялық өсіп-өнуін 
көздеген шаралар жасалынып 
жатқан кезде, алға басқан қа-
дамды  кейін  тартып, дамуы-
мызға   тежеу  болып     отырған
сыбайлас жемқорлықпен  күрес-
ті күшейту – әрқайсымыздың 
азаматтық борышымыз болып 
табылады. 

 Б.БОЛАТЕКОВ,
ҚР АШМ ВБ және ҚК 
аудандық аумақтық  

инспекция басшысы.

Жатақхана жағдайы 
бағамдалды

Мекеменің іші таза, жарық, 
құрал-жабдықтармен  толық  қам-
тылған. Интернет желісі тар-
тылған және жұмыс істеп тұр. 
Балалардың қалыпты өмір сүруі 
үшін қажетті дүниелермен жаб-
дықталған. Қолайлылықты арт-
тыру мақсатында ғимарат ішінде 
кішігірім жөндеу жұмыстары жүр-
гізілуде. Бұдан бөлек жаңадан 
кілем төсеніштер қойылды.

Мектеп директоры А.Аханова 
жатақхананың өзге де олқылықта-
рын реттеуге білім бөлімінен қа-
ражат сұралғанын және ауладағы 
ескі моншаны жөндеуге де ақша 
қарастырылып жатқанын жеткізді.

Д.КЕНЖЕБЕК,
«Nur Otan» партиясы 

аудандық филиалының 
консультанты.

Қауқарлы 
   күрес қажет

Бүгінгі қоғам арасындағы сыбайлас жемқорлық мәселесі аса 
күрделі болып отыр. Адам баласын тура жолдан тайдыратын, 
өмірін тас-талқан ететін парақорлық дерті халқымызға, мемле-
кетімізге қауіп төндіретіні сөзсіз. Бармақ басты, көз қысты әре-
кеттердің үлкен дерт, түпсіз құрдым екенін түсінуге тиіспіз.

күшейтілді, мемлекеттік қызмет-
шілерге   сыйлық  беруге   тыйым
салынды. Осы заңнамалық нор-
маларды қабылдау жемқор-
лыққа қарсы іс-қимылға елеулі 
үлес болып табылады және осы 
аспектіде заң шегінен шығып кет-
кендерге кешенді түрде жақын-
дауға мүмкіндік береді. Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің төрағасы М.Ахметжа-
новтың  мәліметі бойынша соңғы 
5 жылда Қазақстанның сыбай-
лас жемқорлықты қабылдау ин-
дексіндегі позициясы жақсарып, 
122-ші орыннан 94-ші орынға 
ауысты. 

Осындай келеңсіз құбылыс- 
тармен күрес жүргізу тек сот, 
құқық қорғау немесе мелекеттік 
органдардың міндеті емес, бар-
лық ұлтжанды азаматтардың 
парызы. Мемлекеттік қызмет-
шілердің этикалық тәртібі және 
өз міндеттеріне деген көзқарасы-
ның адал ниеттілігінің дәрежесі 
қоғамдағы ең басты индикаторы 
болып табылады. Сол себепті де 
осындай ауыр кеселді тек мемле-
кеттік және құқық қорғау органда-
рының күшімен жеңе алмаймыз. 
Жемқорлықпен күресуді бүкіл 
халық болып қолға алсақ қана 
тоқтатуға болады. 

А.ТУЛЕМБЕКОВА,
аудандық қазынашылық 

басқармасының басшысы.  

Тәуелсіздік - еліміздің баға 
жетпес байлығы, құдіретті ұғым. 
Қазақстанның  егемендік бесігін-
де тербеліп жатқанына 30 жыл 
толды. Осы уақыт аралығын-
да әлемде жеке дара ел екенін 
дәлелдей білді. Өзінің белгілен-
ген шекарасы, діні мен тілі, мем-
лекеттік рәміздері мен ұлттық 
құндылықтары, мәдениеті мен 
салт-дәстүрі бар зайырлы елге 
айналды.

Дербестіктің 30 жылдығына 
орай болашақ иегерлерін Отан-
ды құрметтеп, азаттықтың құнын 
жіті түсініп, өз елін, жерін сүюге 
баулу мақсатында Үшарал қазақ 
гимназиясында «Отан мен үшін» 
атты челлендж ұйымдастырыл-
ды.  Егемендік бесігінде еркін тер- 
белген шәкірттер бұл бастамаға 
қолдау білдіріп, аса белсенділік 
танытқаны қуантады. Бұл арқылы 
жастарды патриот болуға, ең бас- 
тысы ұлтын қадірлеуге жол аша-
мыз.

Осындай келелі іске көшбас-
шы болған Үшарал қазақ гимна-
зия ұжымына барша ата-аналар 
атынан алғыс білдіремін. Отанды 
сүюге, балаларымыздың ұлтжан-
ды болуына үлес қосқан ұстаз-
дардың еңбегі өне берсін дегім 
келеді. Аталған оқу ордасында 
білім алып жүрген Бейбарыс, 
Бекарыс атты балаларым да 
челленджге қатысып, жүректерін 
ерекше сезім тербегенін байқа-
дық. 

М.БИБАТШАЕВА,
ата-ана.

Тәуелсіздікке 
арналды
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В рамках масштабной ра-
боты по развитию   крупно-
го, среднего и малого пред-
принимательства  в нашей 
стране была создана  Наци-
ональная палата предпри-
нимателей РК «Атамекен», 
имеющая разветвленную 
сеть  по всем областям рес- 
публики, вслед за этим  и в 
каждом районе появились  
ее филиалы.

В нашем районе НПП 
«Атамекен» представлена 
филиалом Палаты предпри-
нимателей области, которым 
руководит    Куандык  Оспано-
вич Мухаметкалиев. Работают 
сотрудники  над обеспечени-
ем и защитой прав, законных 
интересов субъектов  МСБ,  
охватывая  и вовлекая  пред-
ставителей  бизнеса в процесс 
формирования консолидиро-
ванного предпринимательско-
го сообщества.

На сегодняшний день в рай-
оне зарегистрировано  3522  
субъекта малого и среднего 
бизнеса, где заняты  10 664 
человека.   Благодаря рабо-
те которых планомерно по-
полняется бюджет  района. К 
примеру,  за текущие месяцы 
поступило  2614 млн тенге 
налоговых отчислений, что 
больше, чем за аналогичные 
периоды прошлых лет.  

По информации  директора 
районного филиала палаты 
предпринимателей Куандыка 
Оспановича   за 9 месяцев 
текущего года   предпринима-
тели многократно обращались 
за поддержкой, специалиста-
ми были рассмотрены устные 
вопросы и оказана помощь 15 
субъектам  по вопросу полу-
чения льготного кредита  для 
развития животноводства в АО 
“Фонд финансовой поддержки 
сельского хозяйства”. Прове-
дя определенную работу,   в 
итоге   десять крестьянских 
хозяйств  и индивидуальных 
предпринимателей  получи-
ли одобрение. К примеру, КХ 
«Олжас», «Кайрат»,  «Кам-
баров», «Ержибек», «Расул»   
ИП «Азат», «Айым», «Айман»   
и другие , а четверо находятся 
в процессе сбора необходи-
мых документов.  

Также  с начала 2021 года 
за 9 месяцев 1102 предприни-
мателя получили сервисные 
услуги и консультации по от-
крытию и ведению бизнеса.  
Им оказана нефинансовая 
поддержка на безвозмездной 

Проконсультируют, 
научат и дадут старт

основе в рамках программы  
«Дорожная карта бизнеса – 
2025».

Надо сказать, что  в основ-
ном начинающие предприни-
матели обращаются к таким 
услугам, как регистрация или 
перерегистрация ИП, разра-
ботка бизнес-плана, сдача 

бухгалтерско-налоговой отчет-
ности. За указанный период    
при содействии филиала  было 
разработано и реализовано  54 
бизнес-плана на общую сумму 
80 336 000 тенге.

По государственной  про-
грамме  «Дорожная карта биз-
неса - 2025»  поддержано 13 
предпринимателей,  шестеро  
получили грантовые средства 
по 2 000 000 тенге каждый.

Совместная деятельность 
филиала   и прокуратуры рай-
она  по  защите прав и пресе-
чению фактов нарушения прав 
предпринимателей также дает 
результаты. С начала года в 
рамках реализации «Дорожной 
карты бизнеса - 2025» прове-
дено 3 заседания. В первом 
квартале этого года совместно 
с прокуратурой   рассмотрены 
обращения 8 индивидуальных 
предпринимателей  по  вопро-
сам оформления кредитов.  В 
результате были защищены  
права каждого обратившегося.

Стоит отметить, в текущем 
году Палатой предпринимате-
лей области совместно с регио-
нальным институтом развития 
«СПК «Жетісу» была создана 
микрофинансовая организа-
ция «Atameken Zhetysu» для 
обеспечения льготным креди-
тованием выпускников проекта 
«Бастау Бизнес». В целом, по 
области через МФО планиру-
ется профинансировать око-
ло 500 предпринимателей и 
создать более 1000 рабочих 
мест.  Алакольские  начина-
ющие  бизнесмены также на-
деются получить финансовую 
поддержку. На сегодняшний 
день документы 16 человек 
переданы в микрофинансовую 
организацию и находятся на 
рассмотрении, в планах же вы-
дать кредит 40 предпринимате-
лям под 6 процентов  в сумме 
до 7 200 000 тенге.

Предпринимательство име-
ет большое значение для 
развития экономики страны 
и повышения качества жизни 
граждан Республики Казахстан, 
потому ему уделяется большое 
внимание. Законодательством 
утверждено, что государство 
гарантирует свободу предпри-
нимательской деятельности и 
обеспечивает ее защиту и под-
держку.

Для достижения данной 
цели   правительство     Респуб-
лики Казахстан   реализует   
программы продуктивной за-
нятости и развития массового 

предпринимательства.
Государственная програм-

ма  рaзвития продуктивной 
занятости и массового пред-
принимательства на 2017-2021 
годы «Еңбек»  работает  по 4 
направлениям: обеспечение 
участников техническим и про-

фессиональным образовани-
ем, краткосрочным профессио-
нальным обучением;   развитие 
массового предприниматель-
ства; развитие рынка труда 
через содействие занятости 
населения и мобильность тру-
довых ресурсов, реализация 
комплексных мероприятий на-
ционального проекта «Жастар –
ел тірегі». С начала года в рай-
оне в рамках программы «Ең-
бек» по основам предпринима-
тельства «Бастау Бизнес»  в  5 
потоков  обучились 141 безра-
ботный и начинающий пред-
приниматель. С учетом про-
шедшего  обучения по проекту 
в текущем году 91 бизнес-про-
ект получил грантовое финан-
сирование на общую сумму 53 
089 400 тенге. 

По словам директора рай-
онного филиала палаты пред-
принимателей в целях сни-
жения риска заболевания 
коронавирусом обучение ос-
новам предпринимательства 
пока  осуществляется дистан-
ционно через онлайн-платфор-
му "Atameken Academy".  Срок 
обучения не более 21 дня. По 
итогам участникам програм-
мы выдается сертификат. Его 
наличие  позволяет получить 
грант в размере 200 МРП ( 1 
МРП 583 400 тг.) или льгот-
ный кредит под 6%. Для ре-
гистрации участники должны 
обратиться в филиал с копией 
документа, удостоверяющего 
личность. 

Для получения подробной 
информации о месте и време-
ни обучения  можно позвонить 
по номеру телефона   8 (72833) 

7 - 91 -13 или прийти лично  по 
адресу: г. Ушарал, ул. Кунаева 
30. 

В начале 2019 года в Казах-
стане стартовала программа 
«Экономика простых вещей». 
Она подразумевает развитие 
местного производства продук-
тов питания и промышленных 

товаров, ежедневно используе-
мых казахстанцами. Основная 
задача программы состоит в 
замещении импортных соци-
ально значимых продоволь-
ственных товаров на местные.

Качественная еда, одежда 
и обувь, мебель, инвентарь, 
бытовая техника не только на-
сытят внутренний рынок, но 
и позволят существенно уси-
лить национальную, продо-
вольственную безопасность, 
преодолев зависимость от им-
порта самых простых вещей. 
В нашем  районе одобрено 8 
проектов по программе «Эко-
номика простых вещей» на об-
щую сумму 5653,7 млрд тенге.  
Льготные кредиты получили 
проекты  ИП "Бейбарыс",  "Аб-
дыгалиева",  "Айбиби",  «Quality 
Qz» и другие   в агропромыш-
ленном комплексе на приоб-
ретение крупного рогатого ско-
та мясного и мясомолочного  
направления,  строительство 
домов отдыха, коневодство, ус-
луги, выращивание зерновых 
культур, транспортное обслу-
живание, хранение и перевозку 
товаров, выращивание кормо-
вых культур и их семян. 

Говоря о развитии внутрен-
него туризма, особенно в пе-
риод пандемии  COVID – 19,  
первый Президент РК, Елбасы  
Нурсултан Назарбаев,  сказал: 
«Туризм – это огромный источ-
ник доходов и часть экономики 
любой страны. А неосвоенный 
потенциал  Алакольского бас-
сейна представляет громадную 
перспективу  в плане вложений  
в развитие санаторно – оздоро-

вительного, экологического  и 
этнографического туризма».  

В нынешнем году на побе-
режье озера Алаколь зареги-
стрировано  более 260 домов  
отдыха.  Ведутся активные 
работы: строительство  бере-
гоукрепляющей  дамбы, сис-

темы канализации,  очистных 
сооружений, реконструкция 
береговой системы водо-
снабжения. Достигнуто со-
глашение  между местными 
исполнительными органами, 
предпринимателями, строи-
тельными организациями по 
взаимному сотрудничеству в 
рамках  организации купаль-
ного сезона без преград. 

В  виду  эпидемиологичес-
кой ситуации   с владельца-
ми зон отдыха и пансионатов 
совместно с сотрудниками 
районного СЭС  проводились  
разъяснительные  мероприя-
тия по  системе  «Ashyq». По 
району  к данному проекту  
подключились 35 предприя-
тий. 

Говоря словами  специалис-
 тов  филиала  - любой пред-
приниматель испытывает 
трудности финансового или 
организационного характера. 
Особенно на старте начина-
ющий бизнесмен чувствует 
тревогу и страх, но вместе с 
тем видит и огромное раздо-
лье возможностей. Чтобы не 
заблудиться в бюрократиче-
ских лабиринтах и не поте-
рять по пути веру в себя или 
найти помощь,  вы  можете 
обратиться  и  проконсульти-
роваться, а если необходимо  
тут смогут  организовать, об-
учить или даже дать первич-
ный финансовый толчок ва-
шим бизнес- идеям. 

 
      В.ИВАНОВА. 
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Тәуелсіздік – мемлекет пен 
ұлт тарихының шын мәнінде 
ерекше парағы, қазақ халқы-
ның сан ғасырлық арманы-
на айналған ерекше жетістік. 
Жыл сайын 16 желтоқсанда 
біз халқымызға қымбат – Қа-
зақстан Республикасының 
Тәуелсіздік күнін тойлаймыз. 

Қазақ халқы сан ғасырлар 
бойы тәуелсіздік пен егемендік 
үшін күресуге мәжбүр болды. 
Дербестікке апарар жолда ауырт-
пашылықтармен алысқаны да 
рас. Басқа халықтармен та-
ту-тәтті, көршілікте өмір сүруге 
деген ұмтылысының арқасында 
ол тарих толқынында жоғалып 
кетпей, жүздеген жылдардан 
кейін өз мемлекеттігін қалпына 
келтіре алды. Бүгінде еліміздің 
тәуелсіздігі – қазақ халқының ең 
қасиетті олжасы екені анық.

Еліміз өз тәуелсіздігін алған-
нан кейін мемлекеттілік пен 
егемендігімізді сақтап қалуда 
әрбір азаматтың алдында үлкен 
жауапкершілік тұрды. Қазақстан 
өзінің кең байтақ жерімен әлем-
дегі алпауыт державалармен 
иық тіресер көршілес мемле-
кетке айналды. Қазба байлығы-
мызға, үлкен территориямыз- 
ға көз тігуші мемлекеттер жоқ 
емес еді. Тәуелсіздікті сақтап 

ҚазҰУ-дың ел тәуелсіздігіне 
қосқан үлесі

тұру үшін бізге мығым құқықтық 
жүйе, берік халықаралық саясат, 
тұрақты экономикалық жүйе қа-
жет болды. 

Тарихқа көз жүгіртер болсақ, 
90-жылдардағы білікті мемле-
кеттік қайраткерлер, танымал 
ғалымдар, экономикамызды, 
мемлекеттік саясатты тұрақтан-
дыруда теңдесіз күш-жігер жұм-
саған кәсіби мамандардың ішін-
де әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің түлектері 
көптеп кездесетінін аңғаруға 
болады. Жаңадан тәуелсіздігін 
алған жас мемлекетімізге сол 
заманда өз ісін жетік білетін, өз 
саласында жетекші мамандар-
дың қажеттілігі туындады. Бұл 
сұранысты сол кездердегі Киров 
атындағы мемлекеттік универси-
тет, қазірде әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ толыққанды қанағаттан- 
дырды деп айтсам болады. Әри-
не, қайта құру кезеңінде алпауыт 
мемлекет құрамынан 15 ірі өз ал-
дына тәуелсіз мемлекеттер пай-
да болуы секілді жағдайды бол-
жап білу мүмкін емес еді. Билік 
тарапынан ондай алдын ала 
сұраныстар да болмаған. Бірақ 
кеңестік  кезеңнен бастап білім 
беру ісіне тек қана қалыпты жұ-
мыс деп емес, елге, туған  жерге 
өз  пайдасын тигізер  мамандар-
ды   оқыту,    оларды     дайындап
шығу,  мемлекетке  қажетті  кадр-
ларды дайындау, қоғамдағы 
білімділік деңгейін арттыру, отан-
дық ғылым саласына үлес қосу 
деп қарайтын білім ордасы үшін 

бұл ерекше құрмет еді. Қазақ Ұлт-
тық университеті ол құрметті өз 
еңбегінің  арқасында  иеленді де.

Университет түлегі атанған 
адамдардан ҚР министрлері, 
депутаттар, судьялар, прокурор-
лар, академиктер, танымал ға-
лымдар, экономистер, заңгерлер, 
зерттеушілер, білікті қаржыгер-
лер, биолог ғалымдар, тарихшы 
мамандар, журналистер, бизнес 
сектордың белсенді мүшелері 
және ел болашағына өз үлестерін 
қосқан нағыз мамандар шықты. 
Еліміздің     Ата заңы  –  Конститу-
цияны    құрастырған заңгерлер 
де ҚазҰУ түлектері. Олардың 
құрамында академик Ғайрат 
Сапарғалиев, Сартаев Сұлтан, 
Салық Зиманов секілді белді 
заңгер-ғалымдар болды. Қа-
зақстанның қазба байлықтарын 
зерттеп шыққан Қаныш Иман-
тайұлы Сәтбаев та ҚазҰУ түле-
гі, одан бөлек «Семей ядорлық 
полигонын» жабуға белсене ат-
салысқан, КСРО кезінде қызу 
талқыланған «Аз и Я» еңбегінің 
авторы ақын-жазушы Олжас 
Сүлейменов те геология және 
табиғат пайдалану факультетін 
тәмамдаған. Өзінің тарихи еңбе-
гі үшін талай жыл қуғынға ұшы-
раған Ермахан Бекмаханов бір-
неше жыл университеттің тарих 
факультетінде оқытушы болып 
қызмет атқарған.

Университеттегі тек қана 
заң факультетінің өзі мемле-

кетіміздің құқықтық жүйесінің не-
гізгі  ұстанып бекіткен, іргетасын 
бекітуге атсалысқан заңгерлерді 
шығарған ерекше орын. ҚР-дағы 
сот жүйесінің, құқық қорғау қыз-
метінің, заң шығарушы саладағы 
парламентарийлердің  басым  бө-
лігі, саяси қызметтің негізгі ка-
дрлық бөлігін ҚазҰУ заң фа-
культетінің түлектері құрай-
ды. Қазіргі ішкі істер министрі 
Тұрғұмбаев Ерлан, Жоғарғы сот 
төрағасы Асанов Жақып, Консти-
туциялық кеңес төрағасы Мәми 
Қайрат, бас прокурор Нурдауле-
тов Гизат, ҚР Мемлекеттік күзет 
қызметінің бастығы Қасымов Қал-
мұханбет, ҚР Қауіпсіздік Кеңесінің 
хатшысы Исекешов Асет, Мем-
лекеттік қызмет Агенттігінің төра- 
йымы Жайылғанова   Анар,   ҚР   
Қылмыстық Кодекске тұңғыш рет 
қазақша түсініктеме берген Ағы-
баев Арықбай, цивилист ғалым 
Басин Юрий, Конституциялық 
кеңес мүшелері Малиновский 
Виктор, Рогов Игорь және басқа-
лары ҚазҰУ заң факультетінің бе-
делді түлектері болып табылады.

Біздің Елбасымыз кем дегенде 
екі университетті әлемнің үздік 
университеттерінің қатарына қосу 
міндетін қойған еді. Қазіргі таңда 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ QS 
World Univercity Rankings рейтин-
гі бойынша әлемнің алдыңғы қа-
тарлы 200 университетінің ішінен 
165-ші орынды иеленіп отыр. Бұл 
Қазақстан бойынша ең жоғарғы 

көрсеткіш. 
Бүгінде қасиетті қара шаңы-

рақ – әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетін 
бітірген түлектер республика-
мыздың барлық аймақтарында, 
әлемнің кез келген түкпірінде 
еліміздің беделі мен абыройын 
асқақтатып жүр. 

Бүгінгі күнде 200 000 астам 
маманды дайындаған оқу 
ордасының түлектерінің тек 
аты-жөндерін ғана жазғанда 
бірнеше том болатыны сөз-
сіз. Қазіргі таңда ҚазҰУ түлек-
тері Ассоциациясы құрылған, 
төрағасы – ҚР Конституциялық 
кеңесінің төрағасы Қайрат 
Мәми болып табылады.

Негізінде, қара шаңырақ 
түлектерінің бойына шынайы 
отансүйгіштік пен қайсар рухты, 
өз ісіне айрықша берілгендік 
пен кәсіби шеберлікті, дәстүр 
мен жаңашылдықты барынша 
дарытатын жоғары оқу орны 
екені бәріне аян. 

Мен, ел тәуелсіздігіне ерен 
еңбекпен үлес қосқан универ-
ситет студенті ретінде, ҚазҰУ-ды
мақтан етемін. 

Ақбота ЕРІК, 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

заң факультетінің 3-курс 
студенті, жетекшісі: Гүлжан 

Мухамадиева, әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ Қылмыстық 

процестік кафедрасының 
оқытушысы, доцент.

«Жер қатынастары саласындағы мемлекеттік қыз-
меттерді көрсету жөніндегі қағидаларды бекіту туралы» 
ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2020 жылғы 1 
қазандағы № 301 бұйрығының 14-қосымшасына сәйкес 
«Жер учаскесін жеке меншікке ақысын бірден төлеп не 
бөліп төлеу арқылы сату» мемлекеттік  көрсетілетін қыз-
метті аудандық жер қатынастары бөлімі атқарады.

«Жер учаскесін жеке меншікке ақысын бірден төлеп 
не бөліп төлеу арқылы сату» қызметін  екі тәсілмен 
алуға болады. Бірінші тәсіл қағаз түрінде, қызметті  бе-
рушінің кеңсесі арқылы. Екінші тәсіл электрондық түрде, 
www.egov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы 
электрондық цифрлық қолтаңбамен.

Осы мемлекеттік қызметті қағаз түрінде алу үшін 
үш құжат қажет болады. Қызметті берушінің кеңсесіне 
1-қосымшаға сәйкес белгіленген нысан бойынша жер 
учаскесін жеке меншікке  сатуға арналған өтініш, жеке 
басын куәландыратын құжат және жер учаскесінің ка- 
дастрлық құнының актісі болып танылады. 

Мемлекеттік қызметті электронды түрде алған 
жағдайда екі құжат сұралады. Бірінші мемлекеттік көр-
сетілетін қызметті алушының электрондық цифрлық 
қолтаңбасымен куәландырылған жер учаскесін жеке 
меншікке сатуға арналған электрондық өтініш және 
жер учаскесінің кадастрлық құны актісінің электрондық 
көшірмесі. Мемлекеттік қызмет тегін көрсетіледі және 
орындау мерзімі 5 жұмыс күнін құрайды.

Сондай-ақ,  жұмысқа қанағаттанбаған жағдайда қыз- 
метті берушінің шешіміне, әрекетіне, көрсетілетін қыз-
метті беруші мекеме атына, мемлекеттік қызмет көрсету 
сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті ор-
ганға шағым беруге, сотқа жүгінуге құқылы.

А.РАХИМОВА,
аудандық жер қатынастары бөлімінің жетекші 

маманы.

Сапа мен 
қолжетімділік

Қылмыстың өтеуі – жаза
Алматы облысында жыл басынан бері Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Алматы об-
лысы бойынша департаменті тарапынан 93 қылмыс 
тіркелген. Оның 67-сі сыбайлас жемқорлық сипатын-
дағы қылмыс. 

Департамент басшысы Е.Мақажановтың айтуынша, 
тіркелген қылмыстардың басым бөлігін парақорлық және 
жымқыру фактілері құрайды. «Сыбайлас жемқорлық қыл-
мыстарын жасағаны үшін 159 адам қылмыстық жауап-
кершілікке тартылды, оның ішінде 22 бірінші басшылар: 
облыстық маңызы бар – 6, қалалық – 4, аудандық -11, 
ауылдық -1. 79 адам сотталды, оның ішінде 72 адам 142 
млн. теңгеден астам сомаға айыппұлға, 2 адам бас бос- 
тандығын шектеуге, 5 адам бас бостандығынан айыруға, 
мүлкі тәркіленіп және мемлекеттік қызметте қызмет атқа-
ру құқығынан өмір бойына айыра отырып сотталды. Іс 
жүргізу аяқталған қылмыстық істер бойынша келтірілген 
залал сомасы 3,6 млрд.теңгені құрады, оның 3,5 млрд. 
теңгесі өтелді», - деді Ернар Әбсейітұлы жыл басынан 
бері атқарылған жұмыстар бойынша берген ақпаратында. 
Демек, облыста жемқорлық қылмыстарын жасап, жауап-
кершілікке тартылған азаматтардың саны өткен жылдан 
қарағанда көп екені белгілі. Былтыр 144 адам болса, биыл 
159 азамат қылмыстық жауапкершілікке тартылды. 

Жалпы, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың 

құқықтық статистикасын талдау көрсеткендей, есепті 
кезеңде анықталған әрбір үшінші қылмыс жергілікті 
атқарушы органдарға және оларға ведомстволық бағы-
нышты мекемелерге  тиесілі. Атап айтқанда, мемлекет-
тік сатып алу саласына – 11 қылмыс,  денсаулық сақтау- 
ға – 4, білім беруге – 11, жер қатынастарына – 4, ауыл 
шаруашылығына – 3, сондай-ақ құрылысты жүзеге асы-
ру кезінде – 4 қылмыс жатады. (Яғни, тендер, мемлекет-
тік сатып алу және т.б.) Қазіргі уақытта 25 лауазымды 
тұлға қылмыстық жауапкершілікке тартылды, 10 лауа-

зымды тұлға бойынша айыптау үкімдері өткізілді.
Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бағытында аза-

маттық қоғам институттарымен тығыз өзара іс-қимыл 
маңызды рөл атқарады. Бұл орайда «Жетісу – адал-
дық алаңы», арнайы мониторингтік топ және ақпарат-
тық-ағартушылық штабы тарапынан жүзеге асырылған 
жобалар оң нәтиже берген. Сондай-ақ, превентивтік 
бағытта облыс тұрғындарына кеңестер берілетін «Antikor 
Live» жобасы аясында ҚР Парламент Мәжілісінің депу-
таттары Жанна Телпекбаева, Әлия Әбсеметова және 
Мақпал Тәжмағанбетованың қатысуымен тікелей эфир 
өткізілді. Бұл жоба қазіргі кезде халықты қызықтыратын 
өзекті мәселелерді талқылау бойынша тиімді диалог 
алаңына айналған.

Департамент басшысы Ернар Мақажанов бүгінде Ал-
маты облысында квазимемлекеттік сектордың 200-ден 
астам ұйымында комплаенс қызметі жұмыс істейтінін 
айтты. Жыл басынан бері өтініштері бойынша сыбай-
лас жемқорлық құқық бұзушылықтарының жолын кесу-
ге ықпал еткен 5 тұлға көтермеленіп, олардың сыйақы 
мөлшері 1 миллионға жуық теңгені құраған.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігі Алматы облыс бойынша 

департаментінің баспасөз қызметі.
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Специальные  организа-
ции - кабинеты психоло-
го-педагогической коррек-
ции (далее КППК) созда-
ны согласно Закона «О 
социальной и медико-пе-
дагогической коррекцион-
ной поддержке детей   с 
ограниченными возмож-
ностями» от 11 июля 2002 
года, которые оказывают 
государственную услугу  
«Реабилитация и соци-
альная адаптация детей и 
подростов с проблемами 
в развитии» от рождения 
до 18 лет.  КППК - это ор-
ганизации, реализующие 
специальные учебные про-
граммы, направленные на 
проведение индивидуаль-
ных, групповых и подгруп-
повых  развивающих заня-
тий с детьми:

1) с нарушениями зре-
ния;

2) с нарушениями слуха;
3)  с нарушениями речи;
4)  с задержкой речевого 

развития;
5)  с нарушениями опор-

но-двигательного аппара-

На днях, под председательством заместителя  акима района 
М. Толеужанова  состоялось заседание районной комиссии по 
защите прав несовершеннолетних. 

На повестке - вопрос о невыполнении родительских обязан-
ностей жительницы села Теректы, которая абсолютно не зани-
мается воспитанием   несовершеннолетних,   регулярно   упот-
ребляет алкогольные напитки. Членами комиссии было приня-
то решение отправить родительницу в центр принудительного 
лечения  а также направить в суд документы по привлечению 
к ответственности в соответствии со статьей 127 Кодекса РК 
«Об административных правонарушениях», а детей временно 
разместить в центре адаптации несовершеннолетних города 
Талдыкорган.

Аналогичная ситуация сложилась в том же селе, но уже в 
другой семье. Возникшие проблемы также связаны с употре-
блением спиртных напитков, ненадлежащим выполнением 
родительских обязанностей. Было решено дать небольшой 
срок родительнице для приведения в порядок жилья, поруче-
но администрации школы взять данную семью на постоянный 
контроль, а также поставить родительницу на учет в нарколо-
гический диспансер. 

Далее жительнице села Кабанбай был дан месяц для того, 
чтобы привести в порядок место проживания, с 1 декабря те-
кущего года   привлечь ее  к общественным  работам, а также 
через месяц вернуться к этому вопросу для дальнейшего его 
рассмотрения. 

В рамках следующего вопроса члены комиссии постановили 
направить в суд документы на ограничение родительских прав 
супругов, которые вместо воспитания детей занимаются пьян-
ством. Поэтому   детей  временно расположат в центре адапта-
ции несовершеннолетних г. Талдыкорган. 

Учащейся 8 класса СШ №1 г. Ушарал необходимо оказание 
психологической помощи, ведь она  нуждается в постоянном 
внимании и заботе, именно тех  элементарных человеческих 
ценностях, которых ей не хватает в семье. 

Жительнице города Ушарал грозит постановка на учет в 
наркологический диспансер и  привлечение к ответственности 
по статье 127 Кодекса РК «Об административных правонару-
шениях». Всего этого ей бы удалось избежать, если бы она 
вела приличный образ жизни и уделяла своим детям  необхо-
димое внимание и тепло. 

  Итоги заседания комиссии подвел ее председатель М. То-
леужанов. Он отметил, что родителям в  таких семьях необхо-
димо прежде всего думать о будущем  детей, уделять  должное 
внимание воспитанию подростков, не злоупотреблять спиртны-
ми напитками,    принять меры по предотвращению нарушения 
дисциплины.   

Ш. НУКЕБАЕВА. 

Казахский национальный 
костюм – это отражение много-
вековой истории и самобытной 
культуры нации. Он воплощает 
в себе все особенности станов-
ления древнего народа. Нацио-
нальная одежда является неиз-
менным поводом для гордости 
прославленных кочевников и 
предметом интереса гостей 
Казахстана. И на сегодняшний 
день традиционный костюм не 
утратил своей популярности, 
привлекая внимание яркими 
красками. 

Каждая женщина  хочет  выг-
лядеть красиво, и в этом ей 
помогает красивая одежда и 
во все времена свой стиль и 
своя мода. Казахские женщины 
очень много внимания уделяли 
украшениям. Девочки носили их 
с рождения, это обычно были 
магические обереги. После 
10-летнего возраста девочка 
могла носить все украшения, 
которые соответствовали ее 
возрасту и социальному поло-
жению. Волосы также не оста-
вались без внимания, их укра-
шали звенящими подвесками 
«шолпы» и «шашбау», которые 
помимо декоративной функции, 
служили еще и оберегами де-
вичьих кос. Кимешек – старин-
ный женский головной убор из 
белой ткани прикрывал голову 
и плечи. 

Национальная одежда казах-
ского народа занимает достой-

В целях воспитания

 О реабилитации и 
социальной адаптации детей 

та;
6)  с нарушениями ин-

теллекта;
7)  с задержкой психичес-

кого развития;
8)  с расстройством эмо-

ционально-волевой сферы 
и поведения.

Главной целью деятель-
ности учреждения являет-
ся:

1) Преодоление имею-
щихся отклонений в раз-
витии детей  с особыми 
образовательными по-
требностями, создание 
специальных условий для 
получения детьми образо-
вания, коррекции наруше-
ния развития и социальной 
адаптации.

Направление и зачис-
ление детей  в КППК осу-
ществляется по заклю-
чению психолого-медико 
педагогической консуль-
тации (ПМПК) и согласия 
законных представителей.

При поступлении ре-
бенка в КППК, для  опре-
деления  приоритетных 
направлений  коррекцион-
ной работы, определения 
спектра доступных средств 
и путей  стимулирования 
его развития, выявления 
позитивных и негативных 
сторон  в его  психофизи-

ческом состоянии, специа-
листами  учреждения  про-
водится  комплексное об-
следование - командная 
оценка (КО).

 По результатом КО,  для  

дальнейшего  коррекцион-
но - развивающего обуче-
ния, ребенка направляют  
к  определенным специа-
листам. Затем педагоги и 
специалисты, составляют  
индивидуально-развива-
ющую  программу (далее 
ИРП), которая разрабаты-
вается с учетом особенно-
стей  психофизического, 
речевого  развития  и инди-
видуальных возможностей  
детей  с  особыми  образо-
вательными  потребностя-
ми и охватывает  основные 
сферы  развития  ребенка: 
речевую, познавательную, 
эмоциональную, моторную  
и самообслуживание. 

По разработанным ИРП,
проводятся  занятия де-
фектологом, учителем-ло-
гопедом, педагогом- психо-
логом,  социальным  педа-
гогом, педагогом по музы-
кальной  ритмике, специа-
листом  по лечебной физ-
культуре. В  КППК также  
осуществляет деятель-

ность методист, врач- нев-
ропатолог, медсестра.

КППК  самостоятелен 
в выборе форм, средств  
и методов  обучения. 
Коррекционно – разви-

вающий  процесс регла-
ментируется годовым  
учебным планом  и рас-
писанием  учебных  заня-
тий. Продолжительность  
занятий - 30 минут. Со-
гласно учебного плана, в  
зависимости  от  заболе-
вания, количество  заня-
тий   предусмотрено  2-3 
раза в неделю. В связи  
с большим  количеством  
детей, зарегистрирован-
ных  в учреждении, со-
гласно  Стандарта  госу-
дарственных  услуг, КППК 
№11    района  обеспечи-
вает  курс  коррекции  на 
данный  период в течении  
90 календарных дней (3 
месяца) на 1 ребенка  и 
подростка в год. 

 
 Ж. ШЕРАЛИЕВА, 

руководитель КГУ 
«Кабинет психолого-

педагогической 
коррекций №11» 

района.

Казахская мода неотразима
    Издревле казашки одевались с особым вкусом и подчёркнутой изысканностью. 
Для своего времени казахская мода была очень смелой и совершенно непохожей 
на все прочие. В женской одежде более четко, чем в мужской, прослеживаются 
существенные различия в зависимости от возраста и социального положения 
человека, ее носившего.

ное место в этнографических 
музеях мира и на всемирных вы-
ставках. Дорогую национальную 

одежду преподносили и препод-
носят в знак признания уважае-
мым людям, а также иностран-

ным гостям. Например, подарить 
дорогой расшитый халат (шапан) 
значило и значит оказать осо-
бое почтение человеку.  Казашки 
шили платья из шелка, атласа, 
бархата, парчи. Ворот у платьев 
был глухой, его обшивали отлож-
ным, а с середины XIX в. стоячим 
воротником. Незамужние девуш-
ки прикрывали грудь специаль-
ным нагрудником, а замужние 
женщины – нагрудной частью 
головного убора. К концу XIX в. 
получил распространение новый 
покрой платья: платье стали де-
лать отрезным, с лифом и отрез-
ной по талии юбкой. Именно этот 
вид платья и считается до насто-
ящего времени национальным 
казахским. 

Один из таких ценных экспо-
натов можно увидеть в экспози-
ции зала этнографии историко 
– краеведческого музея имени 
Кабанбай батыра. На фото по-
казано казахское  национальное 
платье  (женское) из голубого ка-
прона, приталенное, низ раскле-
шённый с оборками и отложным 
воротником. Сверху надевается 
камзол из перламутровой парчи, 
украшенный  мехом. Кроме того, 

вышеупомянутые украшения 
древних казашек  и один из са-
мых ценных экспонатов музея 
хранится в фонде музея - киме-
шек, датируемый 19 веком.

Раньше  у платьев был про-
стой перекидной крой. Сейчас 
современные наряды допол-
нились оборками, рукавами 
с манжетами, а на горловине 
стало больше декоративных 
элементов. Силуэт стал более 
приталенным, а юбка и верх 
одежды вышиваются отдельно. 
Можно сказать, что националь-
ная одежда постепенно возраж- 
дается: казахстанские     дизай-
неры интерпретируют нацио-
нальные мотивы. Айя Бапани, 
Куралай Нуркадилова, Аида 
Кауменова и другие представ-
ляют колекции современной 
национальной одежды. Сегод-
ня такие костюмы и наряды 
стали частью праздничного гар-
дероба: его элементы совре-
менники надевают на Наурыз 
или айт, а чапаны и расшитые 
камзолы преподносят в каче-
стве подарка уважаемым го-
стям. Преимущество в том, что 
традиции ношения нацкостю-
мов сохраняются по сей день.

Ж.РАХЖАНОВА,
 исполняющая  обязанности 

заведующего историко-
краеведческим музеем 

имени Кабанбай батыра.                     
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Өтінішті қабылдау және мем-
лекеттік қызмет көрсету нәтиже-
сін беру:

-Көрсетілетін қызмет түрі 
аудандық жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарлама-
лар бөлімі  (ары қарай бөлім) 
арқылы  жүзеге асырылады.

Қызметті алу үшін қажетті құ-
жаттар мен өтініш тапсырыла-
ды:

- Көрсетілетін қызмет алушы-
ның жеке басын куәландыратын 
құжат,  мүгедек  балалар   үшін –
жеке басты куәландыратын 
құжат көшірмесі және заңды 
өкілінің жеке басты куәландыра-
тын құжатының көшірмесі;

-«Медициналық-әлеуметтік 
сараптама жүргізу қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Респуб-
ликасы Денсаулық сақтау және 
әлеуметтік даму министрінің 
2015 жылғы 30 қаңтардағы №44 
(Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімін-
де  №10589 болып тіркелген) 
бұйрығымен бекітілген нысан 
бойынша мүгедектігі туралы 
анықтама және мүгедекті оңал-
тудың жеке бағдарламасынан 
үзінді көшірмелері;

- Мүгедектің жазбаша келісімі-
мен  басқа  адам  өтініш тапсыр-
ған кезде оның жеке басын 
куәландыратын құжаттың көшір-
месі, жеке басты куәландыра-
тын құжатта жеке сәйкестендіру 
нөмірі болмаған жағдайда жеке 

Аудан аумағында 534 шақы-
рымды кұрайтын облыстық,  
581,3 шақырымды аудандық 
маңыздағы автомобиль жолда-
ры бар. Осы автокөлік жолдары-
на бөлінген белдеуде, аталған 
қызмет түрін алу үшін Алакөл 
ауданының жолаушылар көлі-
гі және автомобиль жолдары 
бөліміне, электронды үкімет пор-
талы арқылы және «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы яғни, халыққа қыз- 
мет көрсету орталығы арқылы 
өтініштеріңізбен жүгіне аласыз- 
дар. 

Көрсетілетін қызметті алушы 
мемлекеттік қызметті берушіге 
немесе мемлекеттік корпорация- 
ға  жүгінген кезде:  

-Стандарт бойынша белгілен-
ген  жазбаша өтініш;

-Түстік шешімі және өлшем-
дері бар объектінің эскизі;

-Жеке басты куәландыратын 
құжаттар топтамасын жинақтап 
ұсынады. 

Егер порталға жүгінген кезде:
-Қызметті алушының элект- 

рондық цифрлы қолтаңбасымен 
куәландырылған электрондық 
құжат нысанындағы орналасқан 
жері көрсетілген сұрау салу;

-Түстік шешімі және өлшем-
дері бар объектінің эскизі;

-Жеке тұлғалардың тіркелуін, 
жеке кәсіпкер ретінде тіркелуін 

Халық мүддесіне қарай 
қызмет ету әр мемлекеттік 
мекеменің басты міндеті. 
Жұмыстың жолы мен жөнін 
толықтай меңгере отырып, 
елдің ыңғайына қарай еңбек 
етуде қарыс баспауымыз 
керек. Сонда ғана бұқара-
ның билікке деген көзқара-
сы да оң бағытқа өзгермек.

ҚР АШМ Ветеринариялық 
бақылау және қадағалау ко-
митетінің аудандық аумақтық 
инспекциясымен мемлекеттік 
қызметтің 3 түрі көрсетіледі. 

-Мемлекеттік ветеринария- 
лық-санитариялық бақылау 
және қадағалау объектілеріне 
ветеринариялық-санитария- 
лық қорытынды беру.

-Тиісті аумақтағы эпизоо- 
тиялық жағдайды бағалауды 
ескере отырып, орны ауысты-
рылатын (тасымалданатын) 
обьектілердің экспортына, им-
портына және транзитіне рұқ-
сат беру.

-Экспорттау кезінде орны 
ауыстырылатын объектілерге 
ветеринариялық сертификат 
беру. 

1. ҚР Ауыл шаруашылығы 
министрінің 2015 жылғы 21 

Қазіргі таңда аудандық 
экономика және бюджеттік 
жоспарлау бөлімі тарапынан 
халық игілігі үшін бірнеше 
мемлекеттік қызметтер көр-
сетіледі. Олардың қатарында 
ауылдық жерлерге жұмысқа 
орналасуға барған мамандар 
үшін көптеген жеңілдіктер қа-
растырылған.

«Ауылдық елді мекендер-
ге жұмыс істеу және тұру үшін 
келген денсаулық сақтау, білім 
беру, әлеуметтік қамсыздан- 
дыру, мәдениет, спорт және 
агроөнеркәсіптік кешен сала-
сындағы мамандарға, ауыл-
дар, кенттер, ауылдық округтер 
әкімдері аппараттарының мем-
лекеттік қызметшілеріне әлеу-
меттік қолдау шараларын ұсы-
ну қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлт-
тық экономика министрлігінің 
2014 жылғы 6 қарашадағы №72 
бұйрығымен бекітілген Ережеге 
сәйкес жүзеге асырылады. 

Бағдарлама шеңберінде 
ауылдық елді мекендерге жұ-
мыс істеу және тұру үшін кел-
ген мамандарға:

1) 100 айлық есептік көрсет-
кіш есебінде көтерме жәрдем- 
ақы;

2) тұрғын үй сатып алу не-
месе салу үшін 1500 айлық 
есептік көрсеткіш есебінде 0,01 
пайыздық мөлшерлемемен 15 
жыл мерзімге бюджеттік кредит 
ұсынылады. 

Ж.МҰХАМЕТЖАНОВА,
аудандық экономика 

және бюджеттік жоспарлау 
бөлімінің бас маманы.

 Әрбір азаматқа 
     қолайлы  жағдай

Аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімі арқылы 14 түрлі мемлекеттік қызмет көрсетіледі. Соның 
ішінде Қазақстан  Республикасы Денсаулық сақтау және әлеу-
меттік даму министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі №279 бұйрығы 
негізінде мүгедектігі бар азаматтарды  санаторлық-курорттық 
емделумен  камтамасыз  ету бар.

сәйкестендіру нөмірінің көшір-
месі. 

Салыстырып тексеру үшін құ-
жаттардың түпнұсқалары және 
көшірмелері ұсынылады, содан 
кейін құжаттардың түпнұсқалары 
көрсетілетін қызметті алушыға 
қайтарылады.

Қызмет алушының өтініші тір-
келген соң «Әлеуметтік қызмет 
порталына»  жібереді. Әлеуметтік 
қызмет порталы арқылы таңдау-
ды қызмет алушы өзі жүзеге асы-
рады.

Көрсетілетін қызметті алушы 
осы тармақта көзделген тізбеге 
сәйкес құжаттардың толық емес 
топтамасын және (немесе) қол-
данылу мерзімі өткен құжаттар-
ды ұсынған жағдайларда, көр-
сетілетін қызметті беруші өтінішті 
қабылдаудан бас тартады және 
осы мемлекеттік көрсетілетін қыз-
мет стандартына сәйкес құжат-
тарды қабылдаудан бас тарту ту-
ралы қолхат береді.

Мемлекеттік қызметті алу үшін 
қосымша ақпараттарды аудандық 
жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөліміне 3-51-72, 
3-53-54 телефондары арқылы 
алуға болады.

Ж.САТЫБАЛДИНОВА,
аудандық жұмыспен қамту 

және әлеуметтік бағдарламалар
 бөлімі М.Ш.Б-ға арнаулы 

әлеуметтік  қызмет көрсету 
бөлімшесінің меңгерушісі.

Оңтайлы қызмет
Аудандық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 

бөлімі облыстық және аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пай-
даланылатын автомобиль жолдарына бөлінген белдеуде, жар-
наманы тұрақты орналастыру объектілерінде сыртқы көрнекі 
жарнама орналастыруға рұқсат беруді жүзеге асырып келеді. 

растайтын құжат мәліметін көр-
сетілетін  қызметті  алушы  элект-
рондық үкіметі шлюзі арқылы 
алады.

Мемлекеттік қызметті алушы 
көрсетілетін қызметті берушіге 
немесе мемлекеттік корпора-
цияға құжаттардың топтамасын 
тапсырған, сондай-ақ порталға 
жүгінген сәттен бастап 5 жұмыс 
күн ішінде электрондық ішінара 
автоматтандырылған және мем-
лекеттік қызметті беруші басшы-
ның мөрімен қол қоюмен куәлан-
дырылған қағаз түрінде жауабы 
қайтарылады. Мемлекеттік қыз-
мет түрі заңды және жеке тұлға-
ларға тегін көрсетіледі.

Егер көрсетілетін қызметті 
алушы жұмыс уақыты аяқталған 
соң, демалыс немесе мереке 
күндері жүгінген жағдайда Қа-
зақстан Республикасының еңбек 
заңнамасына сәйкес мемлекет-
тік қызмет көрсетуге өтініштерді 
қабылдау мен нәтижелерін беру 
мемлекеттік қызмет келесі күні 
жүзеге асырылады. 

Көрсетілетін қызметті бе-
рушінің немесе лауазымды 
адамдардың шешімдеріне, 
әрекетіне, көрсетілетін қызмет-
тің нәтижелерімен келіспеген 
жағдайда жергілікті атқарушы 
органдары басшысының атына 
шағымдана аласыздар.

Е.ТҰРҒАНОВ,
аудандық жолаушылар 
көлігі және автомобиль 

жолдары бөлімінің 
басшысы.

Мамандарға 
көмек

Жаңа  заман  үлгісіне  сай
мамырдағы №7-1/453 бұйры- 
ғымен бекітілген қағидалар 
негізінде  Мемлекеттік   ветери-
нариялық-санитариялық бақы-
лау және қадағалау объек-
тілеріне ветеринариялық-сани-
тариялық қорытынды беріледі. 
Мемлекеттік қызмет көрсету 
мерзімі 4 жұмыс күні. “Бір өтініш” 
қағидаты бойынша мемлекеттік 
қызметті көрсету мерзімі өтініш 
тіркелген сәттен бастап 6 күн, 
оның ішінде: мемлекеттік ве-
теринариялық-санитариялық 
бақылау объектілеріне ветери-
нариялық-санитариялық қоры-
тынды беру 4  жұмыс күні, өн-
діріс объектілеріне есепке алу 
нөмірін беру 2 жұмыс күні. 

“Ветеринария туралы”  ҚР-ның
2002 жылғы 10 шілдедегі Заңы-
ның 35-бабы 2-тармағының 6) 
тармақшасы негізінде қызметті 
алушы ҚР Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің www. gov. kz ин-
тернет-ресурсында орналас- 
тырылған  ветеринариялық- 
санитариялық қорытындының 
құнын төлейді. 

Мемлекеттік қызмет көрсету 
үшін қажетті құжаттар тізбесі: 

-Мемлекеттік ветеринария- 
лық-санитариялық бақылау 

объектілеріне ветеринария- 
лық-санитариялық қорытынды 
беру Ауыл шаруашылығы ми-
нистрінің 2015 жылғы 21 мамыр-
дағы №7-1/453 бұйрығымен 
бекітілген  Ветеринариялық  құ-
жаттарды беру қағидалары 
және олардың бланкілеріне 
қойылатын талаптарға 8-қо-
сымшаға сәйкес электрон-
дық цифрлық қолтаңбасымен 
куәландырылған электрондық 
құжат нысанындағы өтініш; 

-Ветеринариялық-санитария-
лық қорытынды беруге және 
есептік нөмір беруге өтініш; 

-Меншік құқығындағы тиісті 
үй-жайлардың барын неме-
се жалдау шарты құқығында 
болуын растайтын құқық бел-
гілейтін құжаттың электрондық 
көшірмесі; 

-ЭҮТШ арқылы төленген 
жағдайларды қоспағанда, ве-
теринариялық-санитариялық 
қорытынды бланкісінің төлен-
генін растайтын құжаттың 
электрондық көшірмесі. Жеке 
басын куәландыратын құжат-
тар туралы, заңды тұлғаны тір-
кеу (қайта тіркеу) туралы, дара 
кәсіпкерді тіркеу туралы хабар-
лама не дара кәсіпкер ретінде 

қызметінің басталғаны туралы 
хабарлама.

2. Ауыл  шаруашылығы   ми-
нистрінің 2014 жылғы 9 жел-
тоқсандағы № 16-04/647 бұй-
рығымен бекітілген қағидалар 
негізінде тиісті аумақтағы эпи-
зоотиялық жағдайды баға-
лауды ескере отырып, орны 
ауыстырылатын обьектілердің 
экспортына, импортына және 
транзитіне рұқсат беріледі. 
Орны ауыстырылатын объек-
тілердің экспортына, импорты-
на арналған рұқсат 4  жұмыс 
күні, орны ауыстырылатын 
объектілердің транзитіне басқа 
мемлекеттердің қызметтерімен 
транзиттік келісуді қажет ететін 
рұқсаттар 30 жұмыс күні ішінде 
дайын болады.

3. Ауыл   шаруашылығы  ми-
нистрінің 2015 жылғы 21 мамыр-
дағы № 7-1/453 бұйрығымен 
бекітілген экспорттау кезінде 
орны ауыстырылатын объек-
тілерге ветеринариялық серти-
фикат беру қызметі екі жұмыс 
күні ішінде жүзеге асады. 

Дайын сүт, май және балық 
өнімдеріне ветеринариялық 
сертификат беру кезінде өтініш 
берген күні орындалады. 

Мемлекеттік қызмет көр-
сету үшін экспорттау кезінде 
орны ауыстырылатын  объек-
тілерге ветеринариялық 
сертификат беру үшін 2-қо-
сымшаға сәйкес нысан бо- 
йынша өтініш, көрсетілетін 
қызметті алушының жеке 
басын куәландыратын құ-
жат, жануарлардан алына-
тын өнімдерді, шикізатты, 
азықтарды   сараптама    акті-
сінің көшірмесі, иттер мен 
мысықтардың орнын ауысты-
ру кезінде ветеринариялық 
паспорт  көшірмесі,  Еуразия-
лық экономикалық одаққа 
мүше мемлекеттерге не-
месе үшінші елдерге әкету 
мақсатында республиканың 
бір әкімшілік-аумақтық бірлі-
гінен республиканың басқа 
әкімшілік-аумақтық бірлігіне 
орны ауыстырылған объек-
тілердің орнын ауыстырған 
кезде және/немесе респуб- 
ликаның бір әкімшілік-ау-
мақтық бірлігі шегінде орны 
ауыстырылатын объектінің 
иесі ауысқанда ветеринария- 
лық анықтама көшірмесі, ве-
теринариялық сертификат 
бланкісі үшін ақы төленгенін 
растайтын құжаттың көшір-
месі ұсынылады.

Б.БОЛАТБЕКОВ,
ҚР АШМ ВБжҚК

 аудандық аумақтық
 инспекциясының

 басшысы.



қуаныштарыңыз молынан болсын.
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Құжат жоғалту

Құттықтаймыз!

Каждое время года по - 
своему прекрасно и красиво. 
Сейчас наступила зима, 
выпал белый чистый снег, как 
символ обновления всего на 
земле, температура воздуха 
отпустилась ниже -20 градусов. 
Морозное утро и солнечный 
день с переливами искринок от 
солнечных лучей в красивых, 
мерцающих снежинках. Деревья 
укутались в зимние шубы, реки 
укрылись льдом, все как бы 
замерло в зимней красе и ждет 
нового лета. Много серебра и 
белоснежной тишины. Лишь они 
красавицы ели выдают себя из 
подснежной шапки своей яркой 
зеленью.

Задачей работников РГУ 
"Жонгар - Алатауского" ГНПП 
и всех сознательных граждан 
нашей планеты, сохранить  и 
не допустить самовольной 
рубки хвойных деревьев  в 
предновогодний  период.  Ведет-
ся патрулирование  обходов, 
проводятся  разъяснительные  

Охрана 
хвойных насаждений

работы, выставляются  посты,  
досматриваются транспортные 
средства. В преддверии  новогод-
них праздников у инспекторов 
напряженный график работы, 
в связи с охраной хвойных 
насаждений. Не секрет, что глав-
ным  украшением   новогоднего 
праздника  является красавица 
ель. Заменить живую ель 
можно не менее красивыми 
искусственными  елками  со  сне-
гом, снежинками на ветвях и 
многими другими спецэфектами, 
тем самым сохраняя хвойные 
насаждения и не нанося вред 
зелени  планеты.  Минутная    ра-
дость нового года, не стоит сруб-
ленной красавицы! Остановитесь! 
Не губите красоту этого дерева! 
Еще многие десятилетия это 
красивое дерево будет украшать 
нашу землю!

 Р.ВАРЛАКОВ,
 инженер по  рекреации  
и  туризму Лепсинского 
филиала РГУ "Жонгар- 

Алатауского" ГНПП.

2008  жылы  аудандық  жер қаты-
настары бөлімінен Рахымбекұлы 
Азаматтың   атына берілген 
№1034771, кадастрлық нөмірі 
03-271-005-2230  жер учаскесіне  
жеке меншік құқығын беретін акт 
жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп танылсын.

2008   жылы    аудандық     жер
қатынастары   бөлімінен    Рахым-
бекұлы Бекзаттың  атына 
берілген №1034770, кадастрлық 
нөмірі 03-271-005-2231  жер   учас-
кесіне  жеке меншік құқығын 
беретін акт жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп танылсын.

Құрметті Оруспаев Аман Менғалиұлы!
Сізді 16 желтоқсан күні  толатын 30 

жасыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. 
Сізді ұжымыңыз білікті, тәжірибелі де 
озық, сыйлы және беделді маман ретінде 
құрметтейді, сыйлайды. Басыңыздан бақ 
таймасын, аңсаған армандарыңыздың 
асуына жете беріңіз. Отбасыңызға 
амандық, зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, бақыт 
тілейміз. 

Өмір жыры таусылмасын мәңгілік,
Тұрсын алдан арайланып  таң күліп.
Бақыт болсын әрқашанда жолығар,
Шаттығыңыз тау суындай молығар.

Үшарал қаласының 
тұрғындары, асқар тау 
әке Жумкеев Рахман 
Муқатайұлы мен аяулы 
ана, ардақты   жар,  Парасат  
балабақшасының   дирек-
торы  Жумкеева Айман 
Нұрқасымқызын 60 жас 
мерейтойларымен шын 
жүректен құттықтаймыз. 
Дендеріңізге  саулық,   от-
басыларыңызға    баянды
бақыт  тілейміз. Беделде-
ріңіз биік, абыройларыңыз 
асқақ, мәртебелеріңіз  жо-
ғарылай   берсін.  Ғұмыр-
ларыңыз ұзағынан, көрер 

Ізгі ниетпен: «Алакөл» компаниялар бірлестігі.

Еске алу
Қабанбай ауылының тұрғыны болған, асыл анамыз 

Жарахимова Мария Жарахымқызының дүниеден өткеніне 
20 жыл болды. Амал қанша... Ағайынға қадірлі, отбасымыздың 
ұйытқысы болып, үлкенге ізет, кішіге құрмет көрсетіп жүретін, 
ақкөңіл, мінезі жарқын жан еді. Бүгінде анамыздың бейнесін, 
жарқын жүзін, бізге айтқан әрбір ақылын сағына еске аламыз. 
Жаны жәннатта, нұры пейіште шалқып, иманы жолдас болсын.

Еске алушылар: ұлы мен келіні Асхат-Шынар, 
немерелері Еңлік, Елдар.

На реках в нашем районе 
в зимний период практически 
ежегодно проходят шугоходы, 
наносящие    значительный  ущерб,
а в отдельных случаях - сопровож-
дающиеся    человеческими   жерт-
вами. Шуга - всплывающий на 
поверхность или занесенный 
вглубь потока внутриводный лед. 
Шуга может находиться в состоянии 
движения на поверхности и 
внутри водного потока - шугоход 
или в неподвижном состоянии- 
последная шуга. Шугоход образует-
ся перед ледоставом, а также 
зимой на незамерзающих поро- 
жистых участках рек. В поток 
шугохода  вовлекаются  льды  зато-
ров, заберегов, донного льда, 
песка, отдельных камней. 

Рекомендуем вам:  
- Постоянно следите за 

состоянием русла реки, ледовыми 
явлениями.

- Не разрешать детям играть и 
находиться вблизи русел рек.

- Не организовывать скопление 
людей.

-  Будьте  осторожны  при   пере-
ходе через русло реки в опасный 
период, обращать внимание на 
русло реки выше по течению. 
Переходить реку быстро.

- Не останавливайтесь вблизи 
русла рек.

- При обнаружении признаков 
паводка немедленно отойдите как 
можно дальше от русла.

- Населению, проживающему и 
работающему в близи русел сел, 
паводкоопасных рек, внимательно 
прослушивать соответсвующие 
сообщения компетентных органов.

Соблюдайте все меры предосто-
рожности   находясь  в непосредст-
венной близости от русла реки! 
При  возникновении  ЧС просим 
обращаться по  следующим   теле-
фонам: 112, (ДЧС)  3-54-43, 3-40-
45.

А.ТОКБУЛАТОВ,
 руководитель  Алакольского 

ПЭО филиала «ЖАТЭУ» ГУ 
«Казселезащита»  МЧС РК.

Осторожно, 
      шугоход!

Қазақстан Республикасында  тұр-
ғындар арасында эпидемиология- 
лық салауаттылықтың тұрақтылығы 
тиімді және қауіпсіз вакцинаны үзбей 
қолданудың көмегімен сақталуда, 
сондай-ақ ұзақ жылдар бойы 
эпидемияның және ауыр түрдегі 
сырқаттанудың да алдын алуда. 

Жұқпалы аурулар  қысқа уақытта
көптеген дені сау  адамдардың ағза-
сына ену қабілеттілігімен бұрынғы 
жүз жылдықта қауіпті болған, бүгінгі 
күні де аса қауіпті болып қалуда. 
Вакцинаның артықшылығы адамда 
сырқаттанушылыққа бөгет жасайтын 
тұрақты  белсенді  жасанды иммуни-
тетті қалыптастырады. Иммундауды 
тоқтатқан  кезде немесе  тұрғындар-
ды жеткіліксіз деңгейде екпемен 
қамтығанда қауіпті жұқпалы аурулар
қайта  оралып,  эпидемия  жағдайы-
ның туындауы мүмкін. 

Осыған  орай   иммунопрофилак-
тика саласындағы ең басты 
мемлекеттік саясат алдын алуға 
бағытталған, ал сырттан жұқпалы 

Оқырман назарына!
   Газетіміздің келесі саны 16 желтоқсанда жарық көреді.

Редакция алқасы. 

Екпе егудің маңыздылығы
ауру енгізілгенде басты мақсат 
жұқпаның таралуына жол бермеуге 
және жұқпаны жоюға бағытталады. 
Вакцинацияның тиімділігі екпені 
уақытылы және толық алуға тікелей 
байланысты. Иммундау көрсеткішінің 
төмендеуі жұқпалы ауруларды 
қабылдағыш адамдардың көбеюіне 
әкеліп соқтыруы мүмкін, соның 
нәтижесінде сырқаттанушылықтың 
бұрқ етпе жағдайлары туындайды. 
Әртүрлі елдерде вакцинациядан 
жаппай бас тартудың нәтижесі 
эпидемияға әкеліп соқтырды.

Қазіргі күні коронавирус жұқпасы 
бүкіл әлемнің барлық мемлекетінде 
тіркеліп, осыған орай «пандемия» 
жарияланғаны бәрімізге мәлім. 
Ауру сырқат адамнан сау адамға 
ауа-тамшы жолымен беріледі. 
Коронавирусты жұқтырған әрбір 
адам өзінің айналасындағы  адамға 
жұқтыра алады. Ауыр жағдайларда 
инфекция пневмонияға, ауыр жіті 
респираторлы синдромға, бүйректің 
жетіспеушілігіне және өлімге әкелуі 

мүмкін. 
Осындай эпидемиологиялық ах- 

уалдың күрделеніп, шиеленіскен 
уақытында егілусіз қалып жатқан 
басқа республикалардан, аймақтар- 
дан келген, тіркеусіз заңсыз 
тұрақтаған халық топтарын, діни 
сенімге байланысты екпеден бас 
тартқан тұрғындарды анықтап, 
жұқпалы сырқаттанушылыққа қарсы 
жоспарлы иммундауға медициналық 
ұйымдарға есепке алу шаралары 
ұйымдастырылуы қажет.

Иммундау мәселесінде туындаған 
барлық сұрақтар бойынша сіздер 
тұрғылықты жерлеріңізде орналасқан 
медицина ұйымдарына «қызу» байла-
ныс  телефондары арқылы хабарласа 
аласыздар, аудандық санитариялық 
эпидемиологиялық  бақылау  басқар-
масы 3-44-18 және аудандық орталық 
аурухана ұйымы 2-12-21.

Б.НҮСІПҚАНОВ,
аудандық СЭББ бас маманы.

Жаңа жыл жақындаған сайын 
жер-жерде қылқан жапырақты 
ағаш сатушылар қарасы да көбейе 
түсетіні шындық. Ал тұрғындардың 
жасанды шыршаны емес, көбінесе 
табиғи шыршаны таңдайтыны да рас. 
Сол себепті де жыл сайын орман 
сақшылары шыршаны заңсыз отаудан 
қорғау шараларын жүзеге асыру 
мақсатында күшейтілген режимде 
жұмыс істеуге көшеді.

Осыған орай, облыстық орман 
және аңшылық  шаруашылығы аумақ-
тық инспекциясы, «Алакөл орман 
шаруашылығы»   коммуналдық    мем-
лекеттік  мекемесінің   қызметкерлері-
нен арнайы жедел топтар құрылып, 
шыршаны заңсыз кесуден қорғау іс- 
шаралары атқарылуда. Олар сондай - ақ,
жыл сайын   облыс   қалалары   және  
елді мекендерінде  жаңа   жылдық 
шыршаларды сатумен айналысатын 
сауда нүктелеріне табиғат қорғау 
полициясы  қызметкерлерімен  бірлес-
кен рейдтер жүргізеді.

Әрине, жаңа жылды орманнан 
келген әсем шыршамен қарсы алғанға 
не жетсін.  Алайда бір күндік қызыққа 
бола жасыл шыршаны жаппай кесе 
берсек не болады? Шырша ағашы 
баяу өседі, ал адамдар көбіне енді- 
енді тамыр таратып келе жатқан 
жас қарағайларды кеседі. Ал сол 
кесілген ағашты бар болғаны бірнеше 
күн ғана пайдаланып, содан кейін 
лақтырып тастайды. Осы орайда 

Жаңа жылдық шыршаны қорғау
еске сала кететін бір жайт, Қазақстан 
Республикасының   заңдарында   ор-
ман қорын күзету, қорғау,  ормандар-
ды молықтыру мен өсіру саласында-
ғы заң бұзушылықтар үшін жауапкер-
шілік белгіленген. 

Жаңа жылды желеу етіп, қылқан 
жапырақтыларға балта сілтегендерге 
ел Үкіметінің 2007 жылғы 31 
мамырдағы №441 қаулысына сәйкес 
шара   қолданылады.   Мәселен,  бір
шырша-қарағайдың обалына  қалған
адамға 15 айлық есептік көрсеткіш 
көлемінде, яғни 20 мың теңгеден 
астам айыппұл салынады. Ал 
тым шектен шығып, орманға 
орасан залал келтірген жағдайда 
құқық бұзушылар қылмыстық 
жауапкершілікке тартылады.

Жалпы, орманның «жасыл 
сұлуын» заңсыз отауға тек жаңа 
жыл қарсаңында ғана емес, жалпы 
жыл он екі ай бойына қатаң тыйым 
салынады. Орманда өсіп тұрған 
ағаш та заңның қорғауында екенін 
ұмытпайық.

Ең бастысы, қылқан жапырақты 
ағаштарды сақтай отырып, бәріміз 
бірге өлкемізді одан сайын көркейте 
түсейік. 

Ж.УМАРОВ, 
облыстық орман 

шаруашылығы және 
жануарлар дүниесі аумақтық 

инспекциясының бас маманы.


