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Марапатталды
“Аудандыќ  мəслихаттыѕ 

хатшысы Н.Їкібаевтыѕ 2015 
жылєы 25 тамыздаєы №26 
ґкімімен ,  ауданныѕ  білім 
саласындаєы  кґп  жылєы 
жемісті еѕбегі жəне ќоєамдыќ 
ґміріне белсене араласќаны 
їш і н  С а ры ке м е р  о р т а 
мектебініѕ кітапханашысы 
Б а з а р б е к о в а  Г ї л н ў р 
Ўланбекќызы, Н.Аќшабаев 
атындаєы  орта  мектептіѕ 
директоры Бəйтен Ќанатбек 
Əзімбайўлы Байзаќ ауданыныѕ 
Ќўрмет  грамотасымен 

марапатталды”. 

ЖУЫРДА  АҚОРДАДА  МЕМЛЕКЕТ 
Б А С Ш Ы С Ы  Н Ұ Р С Ұ Л Т А Н 
НАЗАРБАЕВТЫҢ ТӨРАҒАЛЫҒЫМЕН 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТТЫҢ АЛДАҒЫ 
ШАРАЛАРЫ ЖӨНІНДЕГІ КЕҢЕС ӨТТІ. 
ОҒАН ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЖӘНЕ ӨЗГЕ 
ДЕ ҮКІМЕТ МҮШЕЛЕРІ СОНДАЙ-АҚ, ЕЛДІҢ 
ІРІ ЭКСПОРТТАУШЫЛАРЫ, «АТАМЕКЕН» 
ҰЛТТЫҚ КӘСІПКЕРЛЕР ПАЛАТАСЫ МЕН 
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ІСКЕР ТОПТАРЫНЫҢ 
ӨКІЛДЕРІ ҚАТЫСТЫ.

Мемлекет басшысы кеңесте сөйлеген 
сөзінде әлемдік экономикадағы күрделі 
ахуалға назар аударды. Елбасы жиын 
басында әлдеқалай қиындық туар кезең 
болса халыққа өзі тура айтуға уәде бергенін 
еске алып, соған орай қазіргі қалыптасқан 
жағдайды түсіндірмек екенін атап өтті. 

«Соңғы жылы әлемдік экономикадағы 
ахуал едәуір төмендеді. Экономиканың 
бүкіл дүниеде нашарлағаны бәрімізге 
көрініп отыр. Дағдарыс барлық бағытта, 
яғни шикізат тауарларына, валюта, қаржы 
нарықтарына әсер етуде. Бұл дамушы 
және дамыған мемлекеттерде орын алып 
отырған жағдай. Шикізат тауарларына 
баға барша әлемде төмендеді, сондықтан 
біздің бюджетке түсетін қаржының ауқымы 
едәуір төмен болды. Біз бұрын мұндай 
жағдайлардың талайынан өттік. Кеңес 
Одағы құлағаннан кейінгі кездегі жылына 
екі мың пайыз инфляциядан өткеніміз 
естеріңізде болар. Барлық зауыттар мен 
фабрикалардың  тоқтап, екі миллион 
адамның жұмыссыз қалғаны, зейнетақы мен 
жалақы төлей алмай қалғанымыз белгілі. Ол 
мемлекеттің ешқандай қоры болмаған кез 
еді. Одан кейін өткен ғасырдың аяғындағы 
Шығыс Азиядағы ұлы дағдарысқа түстік. 
Ресейдің рублі 6-дан 24-ке дейін көтеріліп, 
төрт есе құлаған кезде Қазақстанның 

Т А Я У Д А  О Р Т А Л Ы Қ 
КОММУНИКАЦИЯЛАР  ҚЫЗМЕТІНДЕ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР КӘРІМ МӘСІМОВ 
БАСТАҒАН БІРҚАТАР ҮКІМЕТ МҮШЕЛЕРІ 
БАСПАСӨЗ МӘСЛИХАТЫН ӨТКІЗДІ. 
ОНДА ТЕҢГЕНІҢ ЕРКІН АЙНАЛЫМҒА 
ШЫҚҚАНЫ  ЖӘНЕ  ОСЫҒАН  ОРАЙ 
ҮКІМЕТТЕ ҚАБЫЛДАНҒАН ШЕШІМДЕР 
МЕН ТИІСТІ МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРҒА 
ЖҮКТЕЛГЕН ТАПСЫРМАЛАР ӘҢГІМЕ 
ӨЗЕГІНЕ АЙНАЛДЫ. ҮКІМЕТ БАСШЫСЫ 
МЕН ҰЛТТЫҚ БАНКТІҢ ТӨРАҒАСЫ ЖӘНЕ 
САЛА МИНИСТРЛЕРІ ЖУРНАЛИСТЕРДІ 
ТОЛҒАНТҚАН СҰРАҚТАРҒА ЕГЖЕЙ-
ТЕГЖЕЙЛІ ЖАУАП БЕРДІ.
Қазақстанның  экономикалық 

саясаты өзгеріп, жаңа бағытқа 
түскенін және Үкіметтің жағдайға 
орай бүгін қабылдаған шешімдері 
мен тиісті органдарға берілген 

жағдайы мүшкіл болатын. Одан кейінгі 2007-
2009 жылдардағы Америкадан басталған 
дағдарыстың ең қиын кезеңінен өтіп, 
елді алып шықтық», деп өтті Президент. 
Осы орайда Елбасы одан бері бірқатар 
дағдарыстар  орын  алғанын,  алайда 
Қазақстан осы сын-қатерлердің барлығын 
еңсергеніне тоқталды. 

«Қанша бағдарламалар жасасақ та, өмір 
мен жағдай алдымыздан қиыншылықтарды 
алып келеді. Қазір де осындай қиыншылыққа 
тақап тұрмыз. Бұл дүниежүзілік дағдарыстан 
ешкім де сырт қала алмайды. Қазақстанның 
әлемдегі бүкіл мемлекеттермен байланысы 
бар .  Ал  енді  халықаралық  сарапшы 
ұйымдардың айтуынша, бұл дағдарыс тез 
уақытта еңсеріле қоймайды. Соған алдын 
ала біз барлық жағынан дайындалуымыз 
керек. Осы мәселені сіздерге түсіндіру үшін 
жиналып отырмыз», деді Елбасы. 
Біз барлық әлемдік экономика секілді қиын-

қыстау заманды бастан кешіріп жатырмыз. 
Соңғы жылы  әлемдік  экономикадағы 
ахуалдың едәуір нашарлағаны байқалады. 
Дағдарыс барлық бағыттарда өршіп келеді, 
ол дамушы да, дамыған елдерге де әсерін 
тигізді. Бұл дауыл ешбір мемлекетті айналып 
өтпейді. Дүниежүзілік банк, Халықаралық 
валюта қоры әлемдік экономика өсімі 
бойынша өз болжамдарын 3 пайыздан 
2,8-2,5 пайызға дейін қайта төмендетті. 
Мұнайдың әлемдік бағасының арзандауы 
жалғасады, ал мұнай біздің басты экспорттық 
әлеуетіміз. Иә, Елбасының айтуынша, өткен 
жылы 115 доллар болған мұнай биыл 48,5 
долларға дейін арзандады, яғни, 2,4 есеге 
дейін құлдырады. 2011 жылы арзандай 
бастаған металл бағасы әлі де жалғасып 
келеді. Металл бағасының индексі 45,5 
пайызға төмендеді. Тек осы жылы мұнай 
бағасының 1 тоннасы 6300-ден 5100-ге 
дейін құлдырады. 
Нұрсұлтан Назарбаев мұнай мен металл 

бағасының төмендігі кемінде 5 жыл бойы 
сақталуы ықтималдығын тағы бір еске 
салды. Сондай-ақ, Президент біздің негізгі 
сауда серіктестеріміз Қытай мен Ресей 
тарапынан отандық экспорттық өнімдерге 
деген сұраныс күрт төмендегенін атап өтті. 
«Бұл үрдіс те қысқа мерзімді емес. Ресей 
экономикасының құлдырауы 2 есе күшейе 
түсті. Қытай экспортының көлемі 8,3 пайызға 
қысқарды», деді Нұрсұлтан Назарбаев. 
Мемлекет басшысы 2014 жылдан бастап 

АҚШ доллары барлық әлемдік валюталарға 
қатысты нығайып келе жатқанына назар 
аударды. Соңғы жылдың өзінде еуро 
долларға қатысты 26 пайызға, жапон иенасы 
22 пайызға, Австралия доллары 27 пайызға, 
Канада доллары 23 пайызға, Норвегия 
кроны 35 пайызға, Малайзия рингиті 30 
пайызға, Чили песосы 18 пайызға, Бразилия 
реалы 55 пайызға арзандады. Біздің 
Еуразиялық одақтағы серіктестеріміз де өз 
валюталарын құнсыздандырды: Ресей рублі 
2 есеге жуық, Беларусь рублі 56 пайызға, 
армян драмы 17 пайызға түсті. Осылайша, 
Еуроодақты қоса алғанда, елдердің басым 
көпшілігі, шикізат экс-порттаушы елдер, 
сондай-ақ Қазақстанның сауда серіктестері 
өз валюталарын құнсыздандыру шарасын 
жүргізді. Нұрсұлтан Назарбаев сондай-
ақ, Ұлттық банктің бағалауы бойынша, 
Қазақстан экспорты бірінші жартыжылдықта 
73 пайызға азайғанын тілге тиек етті. «Біз 
қазірдің өзінде кәсіпорындарымыздың 
бәсеке қабілетінің төмендеп, табыстарының 
азайғанын көріп отырмыз. Бұл жағдай 
кәсіпорындарда жұмыспен қамтылған 
еңбеккерлерге әсер етуде. «Атамекен» 
ұлттық кәсіпкерлер палатасының ақпаратына 
сәйкес, көптеген кәсіпорындардың Ресейге 
экспорты төмендеп кеткен. Бұған қоса, 
олардың Қазақстан нарығындағы өнімдерін 
ресейлік өндірушілер тықсыра бастады», 
деді Мемлекет басшысы. 

Қ а з а қ с т а н  П р е з и д ен т і  К ен т а у 
трансформатор зауытын мысалға келтірді, 
оның Ресейге экспорттайтын өнімдері 
47 пайызға  қысқарған. Кәсіпорын  50 
жұмысшыны  жұмыстан  босатқан,  ал 
мемлекетке 30 миллион теңгенің салығы 
төленбеген.  Алматы  ашытқы  зауыты 
өндіріс көлемін 50 пайызға азайтқан, ал 
кәсіпорынның шығыны 30 миллион теңгеге 
жеткен. Алматы желдеткіш зауыты өндірісін 
47 пайызға төмендетіп, жұмысшылардың 
20 пайызын қысқартқан. 

«Бұл – Қазақстан бойынша өте көп 
мысалдардың бір парасы ғана. Осының 
нәтижесінде жұмыспен қамту, еңбекақы 
төлеу жайы нашарлауда. 2015 жылы 
бюджетке түспей қалатын табыс 264 
миллиард теңге көлемінде бағаланып 
отыр. Сондықтан біз әлеуметтік саладан 
басқа шығыстардың көбін қысқартуға 
мәжбүрміз», деді Нұрсұлтан Назарбаев. 
Мемлекет басшысы қалыптасқан жағдайда 
ел алдында іс-қимылдың үш нұсқасының 
бірін таңдау міндеті болғанын айтты. 
Біріншісі – ештеңе істемей, теңге бағамын 

ұстап тұру және жағдайдың жақсарғанын 
күту. Алайда, мұндай саясаттың өтемі 
өндірісті қысқарту, жұмыс орындарынан 
айырылу  және  алтын-валюта  қорын 
түгесу болады . Екінші  нұсқа – теңге 
бағамын  біртіндеп әлсірету. Сыртқы 
нарықтардағы ахуал нашар әрі белгісіз 
болып тұрғанда мұндай жол да алтын-
валюта қорын көп шығындайды. Сондықтан, 
бар мүмкіндіктердің бәрін есептей келе, 
мейлінше дұрысы теңгенің еркін айырбас 
бағамын  енг ізу  және  инфляциялық 
таргеттеуге көшу болмақ. Нұрсұлтан 
Назарбаев мұның мәжбүрлі шара екеніне 
назар аударды. 

«Бүгінгі таңда бізде бұдан басқа балама 
болған жоқ.                 (Жалғасы 2-бетте).

ЖАЅА ЭКОНОМИКАЛЫЌ САЯСАТ – ЖАЅА МЇМКІНДІКТЕРЖАЅА ЭКОНОМИКАЛЫЌ САЯСАТ – ЖАЅА МЇМКІНДІКТЕР

тапсырмалар  жөнінде  айтқан 
Премьер-Министр, бұл шараларды 
Үкімет пен Ұлттық банк біріге 
отырып қолға алғанын жеткізді. 
Сөйтіп, баспасөз мәслихатында 
журналистерді  және  қоғамды 
ойландырып ,  жауап  і з д е г ен 
с ұ р а қ т а р  м ен  т уын д а й тын 
мәселелер жөнінде ашық әңгіме 
болатынын білдірді. Сондай-ақ, 
қазіргі орын алған жағдай түсінікті 
болуы үшін Қазақстан ендігіде 
қандай  бағытпен  дамитынын 
ашық айтамыз деді. «Соңғы 14-
15 жылда біз молшылықта өмір 
сүруге, мұнай, металл бағасының 
тұрақты өсіміне үйреніп алдық. 
Өкінішке қарай, енді мұндай кезең 
аяқталды .  Ал  алдағы  уақытқа 
көз  тастасақ ,  таяу  болашақта , 

яғни 5-7 жыл, мүмкін бұдан сәл 
ұзағырақ мерзімде мүлде бөлек 
экономикалық  жағдайда  өмір 
сүретін боламыз. Атап айтқанда, 
қазақстандықтар мұнайдың бағасы 
барреліне 30-40-50 доллар болатын 
жағдайдағы экономикалық ахуалда 
өмір сүруге үйренгені жөн. Бұдан 
былай Қазақстанда бар металдар 
мен өзге де шикізаттардың бағалары 
барынша төмен деңгейде болуы 
әбден  ықтимал.  Осыған  орай , 
Ұлттық банк және Үкімет талапқа 
сай жаңа үлгіде әрекет етіп, өзінің 
экономикалық саясатына түзету 
енгізіп, өз бағытын анықтағаны 
ләзім», деді К.Мәсімов. 
Үкімет басшысы алдағы даму 

жолында  Мемлекет  басшысы 
ұ с ы н ғ а н  5  и н с т и т у т т ы қ 

ÒÅҢÃÅ ÁÀҒÀÌÛÍ ÍÀÐÛҚ ҚÀËÛÏÒÀÑÒÛÐÀÄÛ
реформадағы нақты 100 қадам 
негізгі  бағдаршам  болатынын 
айтып ,  Қазақстанның  келес і 
э к о н омик а лық  с а я с а тының 
бағыты айқын екеніне тоқталды. 
Осы  кезде  ол  жөнінде  жұмыс 
істеліп жатқанын жеткізіп, таяу 
күндерде Мемлекет басшысына 
баяндайтындарын  б і лд і рд і . 
Бұйыртса, осы орайда жасалатын 
экономикалық  реформалар  өз 
нәтижесін беретінін атап өтті. 
Бұ д а н  к ей і н ,  б і з д і ң  е л г е 

ұқсас  мемлекеттерд ің  даму 
тәжірибелеріне  көңіл  бөлініп 
жатқанын да айтты. Оның сөзіне 
қарағанда, Қазақстанға Канада мен 
Австралияның даму үлгісін алған 
тиімді болмақ.   

                    (Жалғасы 5-бетте).
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(Соңы. Басы 1-бетте).

Біз барлық бағдарламаларымызды басқаша 
жоспарлағанымызды білесіздер. Алайда, 
дағдарыс  әрқашан  өз түзетуін  енгізеді . 
Дегенмен, біз жағдайдың бұлайша өрбуіне де 
дайындалдық. Индустриялық-инновациялық 
бағдарлама және өңдеуші өнеркәсіпті кеңейту, 
Ұлттық қор құру – осының бәрі осындай ахуалға 
күні бұрын жасалған дайындық», деді Мемлекет 
басшысы. 
Қазақстан Президенті Үкімет пен Ұлттық 

банктің  шешімі  экспорттаушылардың , 
«Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасының, 
еліміздегі шағын және орта бизнестің өтініші 
бойынша қабылданғанын жеткізді. 

«Бір жаманның артында екі жақсы» бар 
демекші ,  Елбасы  осындай  қиын-қыстау 
сәттердің де қиюын тауып, тиімді тұстарын 
пайдалануға кеңес берді. Әсіресе, осындай 
сәттерде кәсіпкерлерді шыңдала түсуге, 
мүмкіндігінше бәсекеге қабілетті болуға 
шақырды. 

«Біздің интеграциялық саясатымыз өте дұрыс. 
Қазақстанда экономика көлемі бойынша да, 
халық саны бойынша да нарық жеткіліксіздігі 
сезіледі. Бізге өзге де нарықтар керек. Біз 
үшін Ресей мен Қытай үлкен нарық. Біз ЕАЭО 
құрамындамыз. Алайда, нарықтық жағдайда 
біз Ресейге ештеңе айта алмаймыз. Олар да 
бізге ешнәрсе айта алмайды. Бизнес нарықтық 
жағдайға қарайды. Ең басты мүмкіндік ол 
– бәсекеге қабілеттілік. Біз 1 қаңтардан 
бастап ДСҰ-ның мүшесіміз. Ол жерде бәсеке 
мүлде қатаң. Ештеңеден қорықпай, бәсекеге 
қабілетті деңгейге шығу керек», деді Мемлекет 
басшысы.
Бәсекеге қабілеттілікті қалпына келтіру арқылы 

біз шамамен миллионға жуық адам жұмыс 
істейтін кәсіпорындардағы жұмыс орындарын 
сақтай аламыз. Отбасылық коэффициентін 
ескерсек, бұл 3,5 миллион қазақстандыққа 
әсерін тигізеді. Кәсіпорындардағы жағдайдың 
жақсаруы жұмысшыларыңыздың еңбекақы 
деңгейіне де әсер етуі тиіс. Келешекте ахуал 
жақсарады деп күтеміз, бұл дағдарысты 
еңсеруге ,  экономика  өсімін  әрі  қарай 
қамтамасыз етіп, рецессияны болдырмауға 
мүмкіндік береді, деді Нұрсұлтан Назарбаев. 
Мемлекет басшысы тек айырбас бағамы 

есебінен экономиканың бәсекеге қабілеттілігін 
қалпына келтіру мүмкін еместігін айтты. 

«Бұл уақытша қолдау. Одан кейін құрылымдық 
экономикалық реформаларды жандандыру 
бағытындағы жүйелі шаралар мен шағын 
және орта бизнесті қолдау жөніндегі кешенді 
шешімдер керек. Сондықтан Үкімет пен Ұлттық 
банк менің тапсырмам бойынша қазір осындай 
құжаттар жиынтығын әзірлеп те жатыр. 
Салыстырмалы бәсекелік артықшылықтары бар 
негізгі салаларға көрсетілетін қолдау басымдық 
алуға тиіс», деді Қазақстан Президенті. 
Нұрсұлтан  Назарбаев  индустриялық-

инновациялық саясаттың жаңа жағдайларға 
бейімделуі керектігін алға тартты. Еңбек 
өнімділігінің өсіміне, жеке бизнестің қатысу 
үлесін  ұлғайтуға  негізделген  сервистік-
индустриялық модельге көшу керек. Мемлекет 
қолдау  шараларын  бәсекеге  қабілетті 
компанияларға ғана көрсетуге тиіс. 
Қазақстан  Президент і  құрылымдық 

экономикалық реформаларды жандандыру 
б а ғ ы ты н д а ғ ы  жүйе л і  ша р а л а р ды ң 
қабылданатынына назар аударды. Еңбек 

нарығы жұмыс жүргізудің жаңа жағдайларына 
бейімделіп, елеулі еңбек ресурстарының 
ауысуына дайын болуға тиіс. 
Мемлекет басшысы Үкіметке азаматтық 

қызметкерлерге еңбекақы төлеудің жаңа үлгісін 
енгізуді, әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің 
жалақысын және мүгедектерге жәрдемақыны, 
шәкіртақыны  көбейтуді  қоса  қамтитын 
әлеуметтік бастамаларды іске асыру шарасын 
қазіргі жағдайды ескере отырып 2017 жылдан 
2016 жылға ауыстыруды ұсынды. 
Сондай-ақ, Нұрсұлтан Назарбаев Ұлттық 

банкке  халықтың  айырбас  бағамының 
өзгеруінен шеккен шығынын азайту мақсатымен 
жеке тұлғалардың 2015 жылғы 18 тамыздағы 
жағдайға сәйкес теңгемен ашылған және 
есепшоттарында 1 миллион теңгеге дейінгі 
қалдық сомасы бар шұғыл депозиттері үшін 
өтемақы төлеу тетігін енгізуді тапсырды. 

«Азаматтарға олар салымдарын арнаулы 
есепшоттарға қайта ресімдеп, оны банктерде 
бір жыл бойы сақтаған жағдайда өтемақы 
ретінде айырбас айырмасы төленетін болады. 
Бұл шара 1 миллион 700 мың адамды немесе 
барлық салымшының 86 пайызын қолдауға 
көмегін тигізеді», деді Мемлекет басшысы. 
Қазақстан Президенті Үкіметке Тұрғын үй 

құрылыс жинақ банкі салымшыларына қатысты 
тетікті де ойластыруды тапсырды. 
Мемлекет басшысы әлеуметтік көңіл-күйдің 

нашарлауына жол бермеу үшін қиындықтарға 
қарамастан барлық қажетті шаралардың 
қабылданатынын айрықша атады. Елбасы азық-
түлік өнімдеріне бағаны негізсіз көтергендер 
анықталып жатса жазасыз қалмайтынын да 
қатаң ескертті. 

«Бұл – маңызды мәселе. Біз барлық әкімдерге 
және саудамен айналысатындарға ескерттік. 
Бағаның өсуіне ешқандай да жол бермеу 
керек. Әсіресе, Қазақстанда өндіріліп жатқан 
азық-түлік тауарларына баға өспеуі тиіс. 
Жағдайды пайдаланып қалу мақсатын көздеп 
отырғандарға  бағаны  шарықтатуға  жол 
бермеу маңызды. Ондайларды анықтап, қатаң 
жазалайтын боламыз», деді Президент. Осы 
орайда Мемлекет басшысы баға мәселесі 
бойынша Үкімет осы бағыттағы жұмыстармен 
айналысатынын қадап айтты. 
Елбасы сөзінің қорытындысында қиындықтың 

бәрін бірлігіміздің, жұмыла жүріп жұмыс 
істеуіміздің арқасында ғана жеңе алатынымызды 
тағы бір еске салды. 

«Міне, осы жерде отырған іс адамдары, 
баршаларыңыз Қазақстанның экономикасын 
қолдарында ұстап отырған азаматтарсыздар. 
Сіздердің өндірістеріңіздің, өздеріңіздің жұмыс 
істеулеріңізге байланысты Қазақстанның 
экономикасы  өседі, өркендейді . Барлық 
істеліп жатқан шаруа халықтың қамы. 24 
жыл тәуелсіздік жағдайында өмір сүріп келе 
жатырмыз, осы жылдар ішінде аз қиыншылық 
болған жоқ. Соның барлығынан сүрінбей өтіп 
келе жатқан себебіміз – елдің бірлігі, халықтың 
бар-лығының ойы бір жерден шыққандығы. 
Осы дағдарыстың келе жатқанын мен бұрыннан 
білдім. Әйтпесе, мен биылғы сайлауға барар ма 
едім, бармас па едім. Дегенмен, дәл осындай 
қиыншылықтан елді алып шығу қажеттілігі 
алдымда тұрғанын мен сездім. Сондықтан, 
елге, жұртқа, халыққа айтатыным – осы 
мәселеден мақсатымыз бір болса шығамыз», 
деді Мемлекет басшысы. 
Президент Қазақстан өзінің тәуелсіздік алған 

жылдарында да бірнеше дағдарысты бастан 

кешіріп, олардан шыға алғанын сөз етті. 
«Аналар балаларына сүт сатып алу үшін 

таңғы төрттен дүкендерде бөшкелер жанында 
кезекке тұратын. Жейтін ет те, шай да, темекі 
де жоқ болды. Сол қиындықтан да шыққанбыз. 
Ол қиындықтар ұмытылып кетеді, әрине. 
Бірақ, оны есте ұстау керек. Қазір де сондай 
жағдайдың қарсаңында тұрмыз. Мен білгеннен 
кейін айтып тұрмын, бұдан бұйыртса, аман-
есен шығамыз. Себебі, дүниеде болып жатқан 
жағдайды түсіну керек. Жаһанда болып жатқан 
үлкен дағдарыстың ішінен бұрынғыдан басқаша 
жаңа экономика өсіп келе жатыр. Соның бір 
бұтағы болып біз өсеміз бе, өспейміз бе, мәселе 
сонда. Сондықтан, мұндай дағдарыстың жаман 
жағы да бар, мұндай дағдарыстың өркендейтін, 
өсетін жағдайы да бар. Қиыншылықта адам 
шешім іздей бастайды. Күндіз-түні ойланғанда 
сол шешімді табады. Біз де жалпы алғанда ел 
болып дәл сондай жағдайда тұрмыз», – деді 
Елбасы. 
Кеңес барысында «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» 

АҚ басқармасының төрағасы Ө.Шөкеев, 
«Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы 
басқармасының төрағасы А.Мырзахметов, 
сондай-ақ Қазақстанның ірі кәсіпорындарының 
басшылары сөз сөйледі. 

«Біздің нарықтың жағдайы айтарлықтай 
қиындықтар  кешті .  Әсіресе ,  алюминий 
нарығында жағдай күйзеліске ұшыраған. 
Бағаның арзандығынан қоймаларда тұрып 
қалды. Ал бүгін бізді бәсекеге қабілетті ортаға 
шығардыңыз. Бұл өте дұрыс шешім. Бұл 
жағдайда ешкімді де жұмыстан шығармаймыз», 
деді өз кезегінде ЕPG директорлар кеңесінің 
төрағасы Александар Машкевич. 

«Қазақмыс» компаниялар тобының президенті 
және «KAZ Minerals» тобының ірі акционері 
Владимир Ким теңгені еркін ағымға жіберу 
отандық кәсіпкерлерге тың серпіліс беретінін 
атап өтті. 

«Сөз жоқ, шешім қабылдар уақыт келді. Біз, 
шахтерлер, металлургтер қауымы теңгенің 
бағамын түзету бойынша қабылданған шараны 
барынша қолдаймыз», деді ол. – Теңге курсын 
түзету бағдарламасы отандық кәсіпкерлерге 
үлкен  басымдық  әпереді .  Ең  алдымен, 
қазақстандық қамту мен дағдарысқа қарсы 
шаралардың тиімділігі арта түспек. 

«Біз қазіргі таңда қазақстандық қамту 
бойынша 15 мың түрлі өнім өндіреміз. Олар: 
подшипниктер, көпір крандары, сорғыштар. 
Ресей де соны шығарады. Металл өнімдері енді 
Ресей өнімдерінен 15 -20 пайызға арзан түседі. 
Осындай шешім отандық өндірушілерге қолдау 
болып, қазақстандық қамтуға жан бітіреді», 
деді В.Ким. Оның айтуынша, екінші кезекте 
жаңа қадам дағдарысқа қарсы бағдарламаның 
жүзеге асуына көмек береді. «Біздің дағдарысқа 
қарсы бағдарламамыз аясында баға төмен 
болып отыр. Мыстың құны 6 жылда, алтын, 
күміс құны 5 жылда, қорғасын мен мырыш 
құны да соңғы 5 жылда минимум көрсеткішке 
жетіп отыр. Қазір 2008 жылдан бері төмен 
бағаны ұстап отырмыз. Теңге бағасының еркін 
ағымға жіберілуі операциялық шығындарды 
азайтуға мүмкіндік береді. Бұл өте маңызды. 
Қазір біздің көздегеніміз жұмыс орындарын 
сақтап, жалақыны төмендетпеу болып отыр», 
деді В.Ким. 
Мұнай-химия, машина жасау, металлургия 

мен жеңіл өнеркәсіп саласының кәсіпкерлері 
де бұл пікірді қолдады. Әсіресе, аграршылар 
жаңа экономикалық саясаттың шешімінен зор 

үміт күтіп отыр. Ресей рублінің құлдырауынан 
шығынға түскен фермерлер енді өткеннің орнын 
толтырмақ ойда. Мәселен, жиында сөз алған 
«Родина» агрофирмасы» ЖШС бас директоры 
Иван Сауэр биыл мал шаруашылығы айтарлықтай 
қиындықтар көргенін айтып, енді бұл қолдау 
шаралары тығырықтан шығуға мүмкіндік 
беретінін жеткізді. «Мал шаруашылығында 
қиындықтар туындап, сүт өндірісі төмендеп 
кетті. Оған себеп – Ресейдің арзан ұнтақталған 
сүттерінің көбеюі. Бұл мәселені шешудің бір 
жолы валюта бағамын реттеу болатын. Себебі 
көрші елдің кәсіпкерлерімен бәсекелестікке 
шыдау керек», деді кәсіпкер. Ұлттық валютаны 
инфляциялық таргеттеу отандық автоөндірістің 
аяқтан  тік  тұрып  кетуіне  де  мүмкіндік 
бермек. Бұл туралы Қазақстан автобизнес 
қауымдастығының төрағасы Андрей Лавреньев 
айтып өтті. «Біз мұндай шешімді асыға күттік. 
Бүгін шетелдік серік-тестерімізбен сөйлестік. 
Олар да қуана қабылдады. Осы қолдаудың 
арқасында біз ең бастысы, жұмыс орындарын 
сақтап, өндірісті кеңейте түсуге тырысамыз. 
Өткен жылдың аяғынан бері Ресейден елімізге 
170 мыңнан астам автокөлік әкелінді. Енді 
теңге бағамының өзгеруінен кейін отандық көлік 
құрастыру саласындағы жағдай жақсарады 
деген сенімдеміз. Ресей рублі құлаған соң Сіздің 
бастамаңызбен отандық салаға 20 млрд. теңге 
көлемінде жеңілдікпен несие берілді. Бүгін тағы 
да 10 млрд. бөлінеді деген ақпаратты естідік. Бұл 
біз үшін үлкен қуаныш», деді А.Лавреньев. 
Ал  Атамекен» ҰКП  басқарма  төрағасы 

Абылай Мырзахметов қазір үлкен бизнестен 
гөрі, шағын және орта бизнес экономиканың 
нағыз қозғаушы күші болатын кез жеткенін 
атап өтті. «ҰКП мүшелері бұл шешімді өте 
дер кезінде қабылданды деп санайды. Жыл 
басынан бері 16 салалық комитет мүшелерімен 
кеңесіп келеміз. Бір шешімге келе алмадық. 
Үлкен бизнестің ұтылғаны анық болса, шағын 
және орта бизнес субъектілері әртүрлі пікірде 
болды. Теңге бағамының теңсіздігінен шағын 
және орта бизнес те жапа шеге бастады», деді 
ол. Оның ойынша, соңғы 6 айдағы инфляциялық 
таргеттеуді күтудің өзі отандық экономикаға 
теңге бағамының теңсіздігінен бетер қысым 
жасады. 

«Өткен жылғы несие құрылымын қарасақ, 
банктердің несиелеу көрсеткіші мүлде азайып 
кетті .  Олар  валюта  бағамының  өзгеруін 
күтіп жүріп алды. Депозиттердің 70 пайызы 
долларға айналып кетті. Осы жағдайдың өзінде 
шағын және орта бизнесті несиелендіру 16 
пайызға артты. Ол Сіздің Ұлттық қордан ШОБ 
субъектілерін қолдауға 3 транш бөлу туралы 
шешіміңіздің арқасында. Біз соның арқасында 
ШОБ-ты құтқардық. Қазір үлкен бизнестен гөрі, 
ШОБ экономиканың нағыз қозғаушы күші 
болатын кез жетті. Отандық өндірушілердің 
алдында Қытай, Иран нарықтары ашылып тұр», 
деді ол. 
Өз кезегінде  кәсіпкерлердің  бәрі  теңге 

бағамына қатысты шешімді ризашылықпен 
қабылдағандарын жеткізіп, осының негізінде 
маңызды әлеуметтік көрсеткіштерді сақтап қалуға 
уәде берді. Олар Мемлекет басшысына отандық 
компаниялардың бәсекеге қабілеттілігінің 
артуына оң ықпал ететін қолдау шараларын 
қабылдағаны үшін алғыстарын білдірді. 
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ЖАЅА ЭКОНОМИКАЛЫЌ САЯСАТ – 
ЖАЅА МЇМКІНДІКТЕР

-атты  таќырыпта  аптаныѕ 
жўмасында  ґткен  дґѕгелек  
їстелд і  ”Ќазаќстан -Тараз”  
телеарнасыныѕ Байзаќ аудандыќ 
ба спа сґ з  хатшысы   Сер ік 
Жўмабеков   ашып ,  жїргізіп 
отырды.
Азаматтарымыздыѕ ќўќыєы мен 

бостандыєыныѕ  кепілі  –ел Ата 
Заѕыныѕ  20 жылдыєына  орай  
ўйымдастырылєан шарада аудандыќ 
əділет басќармасыныѕ бас маманы 
А. Тасќынбаева  “Əділ билік -алтын  
таразы” атты таќырыпта баяндама 
жасап ,  ќазаќ  тарихында  Ата 
Заѕныѕ  алатын орны, оныѕ ќазіргі 
мемлекетіміздіѕ  дамуына ќосып 
келе жатќан їлесі, Конституцияныѕ  
тарихи мəн-маѕызын айтып берді.  
Аудандыќ орталыќ кітапхананыѕ 
директоры С. Ґмірбекова болса  
Ата  Заѕ -тəуелс і зд іг ім із   бен 
тўтастыєымыздыѕ кепілі ретінде  
бірлігімізді   бекемдеп ,  елдегі 
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тўраќтылыќ  пен  татулыќтыѕ берік 
тўтќасы болып отырєандыєын сґз 
етті.  Кґктал ауылдыќ округініѕ 
“Жастар ісі жґніндегі”  нўсќаушысы 
Ж. Бестерекова     егемен еліміздіѕ 
жол жеткен жетістіктерін саралай 
отырып,  тəуелсіз ел жастарыныѕ  
алєан асуларын  тілге тиек етті.
Аудандыќ ардагерлер кеѕесініѕ 
тґраєасы К. Бесбаев болса Ата Заѕ  
аясында  ауданымызда атќарылып 
жатќан игілікті істер мен ќол жеткен 
табыстар туралы сґз сґйледі.    
Дґѕгелек  їстел  соѕында  Ата 

заѕныѕ  20  жылдыќ  тарихына 

байланыстырылєан сўраќ жауап 
аталымы бойынша сынєа тїскендер 
арасынан  оза шапќандар  ќўрметке 
ие болды.

              *            *            *
Конституция -б і зд іѕ  басты 

ќўндылыєымыз ,  халыќтыѕ 
басты саяси-ќўќыќтыќ ќўжаты, 
мемлекеттіѕ Негізгі Заѕы. Ата 
Заѕныѕ 20 жылдыќ ќўрметіне 
о р ай   Бəй т е р е к  ауылдыќ 
округініѕ “Жастар ісі жґніндегі» 
н ў с ќ аушы сыныѕ  ў йы т ќы 
болуымен  “Айбыны  асќаќ 
Конституция!” атты таќырып 

тґѕірегінде  жастар   ґзара пікір 
алмасты.
Алдымен   Ат а  З аѕныѕ  2 0 

жылдыќ  ќўрмет ін е   арнайы 
алып алау жаєылды.  Аталмыш 
округтіѕ “Жастар ісі жґніндегі” 
нўсќаушысы  Айда Мелдеханќызы 
сґз алып,   Ата заѕныѕ аясында 
атќарылып  жатќан  игіліктерді 
əѕгімелей  отырып ,  жастардыѕ 
экономикалыќ  белс енд іл і г ін 
арттыру баєытында “Жўмыспен 
ќ а м т у - 2 0 2 0 ” ,  “Ди п л ом м е н 
ауылєа”, “Жастар  тəжірибесі”, 
“Жасыл  ел” баєдарламалардыѕ  

маѕызын  əѕгімеледі. Бўдан соѕ сґз 
алєан  Бəйтерек ауылдыќ  округі 
əкімшілігініѕ жас мамандары, ауылдыќ 
округтердегі  “Жастар ісі жґніндегі” 
нўсќаушылар, ішкі істер органыныѕ 
ќызметкерлері жəне  еѕбек ардагерлері   
тəуелсіздіктіѕ 24 жылында еліміздіѕ 
алєан асуларын  Елбасыныѕ  ерен 
еѕбегімен байланыстырды. 
Емін -еркін  пікір  алмасќандар 

арасынан тыѕ ойларымен,  ќўнды 
пікірлерімен кґзге тїскен  округ  
мамандары  А.Кеѕесбек,  А.Айтенов,  
“Жастар ісі жґніндегі” нўсќаушылар 
К .Утелбаев ,   Д .Абишев  жəне 
Ж .Бестерековалар  марапатќа  ие 
болды.
Ата  Заѕныѕ  айбарын  асыратын 

шаралар  ґткен  аптада  медицина 
ќызметкерлері арасында “ Ата Заѕ- 
ел тірегі” кездесуінен бастау алєан 
болатын. Осы аптаныѕ басында “Дихан 
ауылдыќ клубында “Ата Заѕ-алтын 
діѕгегіміз” таќырыбында дґѕгелек 
їстел ,   “Конституцияєа  20 жыл-
тарихи ќадам” атты айдармен  Ќызыл 
жўлдыз ауылдыќ округінде орналасќан 
“Rolа-7” ЖШС-і  ўжымымен  жїздесу 
ґткерілді. Онда”Біз, ортаќ тарихи 
таєдыр біріктірген Ќазаќстан халќы...”, 
деп  басталатын  басты  ќўжаттыѕ     
тəуелсіз еліміз бен ќоєамда алатын 
орны, мəртебесі   айтылды. 

Ґз тілшіміз.
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М.Манекеев.
«Ауыл жаѕалыєы».

ҐТКЕН СЕНБІДЕ ƏЛ-ФАРАБИ 
АТЫН Д А ЄЫ  МƏ Д Е Н И Е Т 
Ї Й І Н Д Е  Ќ А З А Ќ С Т А Н 
Р Е С П У Б Л И К А С Ы Н Ы Ѕ 
ПРЕЗИДЕНТІ Н.Ə.НАЗАРБАЕВТЫЅ 
«НЎРЛЫ  ЖОЛ -БОЛАШАЌЌА 
Б А С Т А Р  Ж О Л »  А Т Т Ы 
ХАЛЫЌЌА  ЖОЛДАУЫ  МЕН 
БЕС ИНСТИТУТЦИОНАЛДЫЌ 
РЕФОРМА «100 НАЌТЫ ЌАДАМ» 
ЎЛТ ЖОСПАРЫ АЯСЫНДА «ЖАЅА 
БІЛІМ  БАЄДАРЛАМАЛАРЫ , 
И Н Н О ВА Ц И Я Л А Р  ЖƏН Е 
ЌЎЗІРЕТТІЛІК  ТƏСІЛДЕМЕ -
Т А Б Ы С Т Ы  М Е К Т Е П К Е 
ЌАДАМДАР» ТАЌЫРЫБЫНДА 
А У Д А Н Д Ы Ќ   Б І Л І М 
ЌЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІЅ ДƏСТЇРЛІ 
ТАМЫЗ КЕЅЕСІ БОЛЫП ҐТТІ. 
Аталмыш кеѕеске аудан əкімі 

М .Шїке е в ,  ауд а н  ə к і м і н і ѕ 
орынбасарлары, ауданныѕ соєыс 
жəне еѕбек ардагерлері, облыстыќ 
біл ім  басќармасыныѕ  оќыту 
əдістемелік кабинетініѕ меѕгерушісі 
Ш.Ґсерова, ауылдыќ округтердіѕ 
əкімдері, мектеп директорлары мен 
ўстаздар ќауымы, мекеме, ўйым 
басшылары, бўќаралыќ аќпарат 
ќўралдарыныѕ ґкілдері ќатысты. 
Алдымен кеѕес ќатысушылары 

пленарлыќ  мəжіліст іѕ  кґрме 
жўмыстарымен танысып, мəдениет 
їй і  кґркемґнерпа зд арыныѕ 
д а й ы н д а є а н  к о н ц е р т т і к 
баєдарламасын тамашалады.
Пленарлыќ мəжілісте мінберге 

кґ т е р і л г е н  ауд ан  б а сшысы 
Мўратхан Жїнісəліўлы Елбасымыз 
Н.Ə.Назарбаевтыѕ «5 реформа жəне 
100 ќадам» деп аталына бастаєан 
Ўлт жоспарында білім беру жїйесіне 
де ерекше мəн бергендігін алєа 
тарта отырып, їстіміздегі жылєы 
білім саласына ќатысты атќарылєан 
жўмыстарєа кеѕінен тоќталды. 
Тїймекент  ауылындаєы  жаѕа 
мектеп ќўрылысы мен Мəдімар 
елд імекен індег і  ќолданысќа 
берілгелі  отырєан  балабаќша , 
білім ордаларыныѕ ќысќы жылыту 
маусымына дайындыєы, оќушыларды 
оќулыќтармен  ќамту,  олардыѕ 
ґмір  ќауіпсіздіктері ,  мектепке 
дейінгі  тəрбиемен  ќамтамасыз 
ету,  жекеменшік  балабаќша 
мəселесі, ыстыќ тамаќпен ќамту, 
республикалыќ «Мектепке жол» 
акциясыныѕ барысы, оќушылар 
тасымалы, ЎБТ нəтижелері, ќосымша 
білім  беру,  жазєы  сауыќтыру 
лагерін ўйымдастыру, оќушыларєа 
ќўќыќтыќ  тəрбие  беру,  ќўќыќ 
бўзушылыќтыѕ алдын алу, олардыѕ 
ґмірлік даєдыларын ќалыптастыру,  

салауатты ґмір салтын насихаттау 
жəне  кадр  мəселелеріне  жеке-
жеке тоќталып ґтті. Осы тўрєыда 
аудан мектептерінен жўмыспен 
ќамту  орталыєына  13 орынєа 
сўраныс беріліп, есесіне мектеп 
б а сшыл а рыныѕ  4 7  о рын є а 
азаматтарды жўмысќа ќабылдаєанын 
ќынжыла  жеткізд і .  Осындай 
келеѕсіздіктер їшін тиісті мектеп 
директорларына ескерту жасады. 

«Білікті мўєалім – мектеп білімінен, 
сапалы оќушыдан басталады»-
деп сґзін тїйіндеген Мўратхан 
Жїнісəліўлы кеѕес ќатысушыларын 
Ќ а з а ќ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы 
Конституциясы жəне де басталєалы 
тўрєан жаѕа оќу жылымен ќўттыќтап, 
ізгі тілегін білдірді. 
Бўдан соѕ аудан əкімдігі білім 

бґлімініѕ басшысы З.Дїзенова «Жаѕа 
білім баєдарламалары, инновациялар 
жəне ќўзіреттілік тəсілдеме-табысты 
мектепке ќадамдар» таќырыбында 
баяндама жасады.
Баяндамашы жыл сайын ґтетін 

білім ќызметкерлерініѕ дəстїрлі 
тамыз  кеѕесініѕ  басталуымен 
ќўттыќтай отырып, аудандыќ білім 
бґлімінде атќарылєан жўмыстар мен 
алдыєа ќойєан баєдарлар турасында 
сґз ќозєады. 

- М е м л е к е т  б а с ш ы с ы 
Н . Ə . Н а з а р б а е в т ы ѕ  б і л і м 
саласын дамытуєа деген ерекше 
ќамќорлыєыныѕ арќасында білім 
беру жїйесіндегі маѕызды мəселелер 
дер кезінде шешімін табуда-деп 
сґзін бастаєан З.Дїзенова білім 
саласына бґлінетін ќаржы кґлемі 
соѕєы їш жыл ішінде 1,2 есе артып, 
ќазіргі таѕда 5,2 млрд. теѕгеге жетіп 
отырєанына тоќталды. 
Білім мекемелерініѕ материалдыќ-

техникалыќ базасын жараќтандыру, 
аєымдаєы жəне кїрделі жґндеу 
жўмыстарын жїргізу, 3 пен 6 жас 
аралыєындаєы балаларды мектепке 
дейінгі тəрбиемен ќамту, мектепке 
дейінгі мекемелер желісін ўлєайту, 
балабаќшаларєа инклюзивті білім 
беруге жаєдай жасау, білім беру 
жїйесініѕ  мазмўнын  жаѕарту, 
пед а го гика лыќ  кадрл ардыѕ 
біліктілігін арттыру, əдістемелік 
кабинет тарапынан білім сапасын 
арттыру маќсатында атќарылєан 
і стерге  слайд  арќылы  шолу 
жасады. 
Сондай-аќ кешенді жўмыстар 

нəтижесінде жеткен жетістіктер, 

ОЖСБ (оќу жетістіктерін сырттай 
баєалау), ЎБТ (Ўлттыќ бірыѕєай 
т е с т і л еу )  к ґ р с е т к іш т е р і н е 
жекелей  талдау  жасап ,   білім 
беру ўйымдарында эксперимент 
режимінде іске асырылатын білім 
беретін  оќу  баєдарламаларын 
əзірлеу, сынаќтан ґткізу жəне енгізу 
ќаєидаларын бекіту маќсатында 
ашылєан  сынаќ  алаѕдарыныѕ 
жўмысы туралы кеѕінен баяндады. 
Сґз соѕында жаѕа оќу жылыныѕ 

алєашќы  кїні  «Меніѕ  Отаным 
–  Ќазаќст ан»  т аќырыбымен 
басталатынын  жəне  сол  кїні 
бірінші  сынып  оќушыларына 
Елбасымыздыѕ атынан кітап сыйєа 
тартылатынын жеткізген Зəуре 
Исаќызы 2015-2016 оќу жылында 
кеѕес ќатысушыларына ќўрметті 
де ќасиетті, ізгі ќызмет – ўстаздыќ 
еѕбектеріне табыс тілеп, келе жатќан 
ел мерекесі Конституция кїнімен 

ќўттыќтады. 
Баяндамадан соѕ Є.Мўратбаев 

м е к т е п - г и м н а з и я с ы н ы ѕ 
директоры К.Жаманова «Бґлінген 
кґшбасшылыќ арќылы басќару 
принциптерін  ендіру  арќылы 
педагогикалыќ  менеджментті 
ж е т і л д і р у » ,   « Б а л а у с а » 
балабаќшасыныѕ  меѕгерушісі 
Ə . Ї к і б а е в а  « Ќ а з а ќ с т а н 
Республикасыныѕ мектепке дейінгі 
тəрбие мен оќытудыѕ мемлекеттік 
жалпыєа  міндетті  стандартын 
ендіру жайында балаларды ерте 
дамытудыѕ  тўжырымдамалыќ 
əдістері, тəсілдері мен формалары», 
Байзаќ аудандыќ психологиялыќ-

педагогикалыќ тїзету кабинетініѕ 
меѕгерушісі А.Ќонаќбаева «Сґйлеу, 
есту  жəне  зерде  бўзылыстары 
бар балаларды дамыта оќытуды 
ўйымдастыру жəне оныѕ мазмўны» 
таќырыптарында  жарыссґзге 
шыєып,  ой, пікір-ўсыныстарын 
ортаєа  сала  отырып ,  ґскелеѕ 
ўрпаќќа сапалы білім саналы тəрбие 
беру тўрєысында атќарылып жатќан 
жўмыстарєа тоќталды. 
Алќалы  жиында  жаѕа оќу жылы 

алдындаєы кїрмеленген мəселелер 
талќыланып, алдаєы оќу жылындаєы 
негізгі міндеттер  айќындалды , 
талќыланєан мəселелер бойынша 
шешім ќабылданды.
Тамыз кеѕесінде ґскелеѕ ўрпаќты 

тəрбиелеу мен сапалы білім беруде 
ўзаќ жылєы сіѕірген еѕбектері їшін 
«Кеѕес» орта мектебініѕ директоры 
К.Бибосынов пен білім бґлімініѕ 
əдіскері А.Ќалиеваєа тїрлі-тїсті 

теледидарды аудан əкімі М.Шїкеев 
табыс етті. Сонымен ќатар, білім 
беру саласындаєы жемісті  еѕбегі 
мен бала тəрбиесіндегі ерен еѕбегі 
їшін бір топ білім  беру ісініѕ 
їздік ќызметкерлері Ќазаќстан 
Республикасы Єылым мен білім 
министрлігініѕ, облыстыќ білім 
басќармасы  жəне  кəс іподаќ 
ўйымыныѕ бірлескен Алєыс хаты, 
аудан əкімініѕ Ќўрмет грамотасы, 
Алєыс   хат т а ры ,  ауд андыќ 
мəслихаттыѕ Ќўрмет грамотасы, 
аудан  əкімдігі  білім  бґлімініѕ 
Грамоталарымен  ќоса  баєалы 
сыйлыќтар салтанатты жаєдайда 
табыс етілді.
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С.Қалмұратов,
«Ауыл жаңалығы».

ЖУЫҚТА АҚОРДАДА МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫНЫҢ 
ТӨРАҒАЛЫҒЫМЕН ӨТКЕН ҚАУІПСІЗДІК КЕҢЕСІНДЕ 
ОНЫҢ ТҰРАҚТЫ МҮШЕЛЕРІ МЕН БІРҚАТАР 
МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАР БАСШЫЛАРЫНЫҢ 
ҚАТЫСҚАНЫ, ОНДА АРНАУЛЫ ОРГАНДАРДЫҢ 
ҚЫЗМЕТІН ЖЕТІЛДІРУ, ТАЛДАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ 
ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ САПАСЫН АРТТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
ҚАРАЛҒАНЫ БЕЛГІЛІ.
КЕҢЕС  БАРЫСЫНДА  ЕЛБАСЫ  СЫРТҚЫ 

НАРЫҚТАРДАҒЫ ҮДЕРІСТЕРДІ МҰҚИЯТТЫЛЫҚПЕН 
МОНИТОРИНГТАУ, АХУАЛДЫҢ ӨЗГЕРУІН, ЫҚТИМАЛ 
ТӘУЕКЕЛДЕР МЕН ҚАТЕРЛЕРДІ БАҒАЛАУ, СОНДАЙ-
АҚ ОҚИҒАЛАРДЫҢ ДАМУЫН БОЛЖАУ НЕГІЗІНДЕ 
АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫН ӘЗІРЛЕУ ҚАЖЕТТІГІН 
АТАП ӨТКЕН БОЛАТЫН. СОНЫМЕН ҚАТАР, 
ПРЕЗИДЕНТ  МЕМЛЕКЕТТІК  ОРГАНДАРДЫҢ 
ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ, СОНДАЙ-АҚ 
БЕС ИНСТИТУТТЫҚ РЕФОРМАНЫҢ ЖӘНЕ «НҰРЛЫ 
ЖОЛ» БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ 
МІНДЕТТЕРІН ЖҮЗЕГЕ 
АСЫР У  ЖӨН І Н Д Е Г І 
Ж Ұ М Ы С Т А Р Ы  Е Л 
ІШІНДЕГІ ЖӘНЕ ӘЛЕМДЕГІ 
ЖАҒДАЙДЫ ЖАН-ЖАҚТЫ 
ТАЛДАУҒА НЕГІЗДЕЛУІ 
Т И І С  Е К Е Н Д І Г І Н 
АЙТЫП, МЕМЛЕКЕТТІК 
ОРГАНДАРҒА  НАҚТЫ 
Т А П С Ы Р М А Л А Р 
ЖҮКТЕГЕНДІГІ МӘЛІМ.
М і н д е т т е л г е н 

т а п с ы р м а л а р д ы 
орындау мақсатында 
р е с п у б л и к а 
ө ң і р л е р і н д е 
шұғыл түрде түрлі 
шаралардың жоспары 
жасалынып, жүзеге 
асырылу  үст інде . 
Сондай қолға алынған 
шаралардың  бір і -
аудан  аумағында 

а зы қ - т ү л і к  т а у а р л а рының 
бағасын  негізсіз  өсіруге  жол 
бермеу мақсатында арнайы штаб 
құрылып, өз міндетіне кірісіп кетті. 
Апта соңында өткен аталмыш 
штаб  отырысы  барысында 
күн  тәрт іб індег і  әлеуметт ік -
экономикалық тұрғыдағы өзекті 
мәселе жан-жақты талқыланып, 
тиісті бөлім, сала қызметкерлері, 
ауылдық округ әкімдеріне жүктелген 
міндеттемелер пысықталды.
Бұдан соң аудан әкімі Мұратхан 

Жүнісәліұлы бастаған, құрамында 
штаб  мүшелері ,  ти іст і  сала 
басшылары, жергілікті бұқаралық 
ақпарат құралдарының өкілдері бар 
топ аудан аумағында орналасқан 
бірқатар сауда нүктелерін аралады. 
Мұндағы басты мақсат – тұрғындар 
арасында түсінік жұмыстарын 
жүргізу арқылы дүрбелеңге жол 
бермеу. Әлеуметтік тұрғыдан аз 
қамтылған азаматтарды қолдау 

және әлеуметтік маңызы бар азық-
түлік, басқа да қажетті тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтер бағасын 
негізсіз  өсірмеу .  Елбасы  өзінің 
басшылығымен жуырда өткізген кеңесі 
барысында азық-түлік өнімдеріне 
бағаны негізсіз көтергендер анықталып 
жатса жазасыз қалмайтынын ескерте 
келе: «Бұл маңызды мәселе. Біз 
барлық әкімдерге және саудамен 
айналысатындарға ескерттік. Бағаның 
өсуіне ешқандай да жол бермеу 
керек. Әсіресе, Қазақстанда өндіріліп 
жатқан азық-түлік тауарларына баға 
өспеуі тиіс. Жағдайды пайдаланып 
қалу мақсатын көздеп отырғандарға 
бағаны шарықтатуға жол бермеу 
маңызды. Ондайларды анықтап, 
қатаң жазалайтын боламыз» деген 
болатын. 
Аудан орталығында орналасқан 

«Кәусар», «Жан», «Сәбира», «Бегей», 
«Арзан», «Аққу» шағын маркеттері, 
орталық  базар  сөрелер індег і 

тауарлардың бағаларын мұқият 
сараптап (әсіресе, белгілі әлеуметтік 
тұрғыдағы  33 түрлі  азық-түлік 
тауарларын), сатушылар мен сатып 
алушылармен тілдесіп, мұндай 
шараға  барудың  себептер ін 
түсіндірумен қатар, жан-жақты зерттеу 
жұмыстарын жүргізген топ мүшелері 
жалпы бағалардың тұрақты қалыпта 
сақталып отырғанына көздерін 
жеткізді. Сатушылардың айтуынша, 
оның басты себебі ақшаның еркін 
айналымға жіберілген уақыттан бері 
көтерме сауда орындарынан жаңа 
тауар сатып алынбағандығы, оның 
өсіп-өспеуі алдағы апта басында 
белгілі болатын көрінеді. Аты аталған 
сауда орындарының жетекшілері 
бірауыздан бағаның шарықтап 
өсуін қаламайтындықтарын айтып 
жатты. 
Айта кетер бір қызық жайт, дүкен 

сөрелеріне қойылған неше түрлі 
тауар өнімдерінің ішінде ауыл 
шаруашылығы өнімдерінің, атап 

айтқанда, жеміс-жидек (картоп, пияз, 
қызанақ, қияр, қырыққабат, бақша өнімдері) 
бағаларының біршама көтеріңкі екендігін 
алға тартқан аудан басшысы мәселені тез 
арада реттеуді тиісті сала басшыларына 
табыстады. Шындығында да «Қолда бардың 
қадірі жоқ» демекші, қала тұрғындарын түрлі 
жеміс-жидек, бақша өнімдерімен қамтамасыз 
етіп жүрген байзақтықтар үшін бұл түсініксіз 
құбылыс.
Қорыта  келгенде  айтарымыз ,  сауда 

орындарында тілдескен сатушылардың 
да сатып алушылардың да туындаған 
мәселеге түсіністікпен қарап, алаңдауға 
негіздің жоқтығын айтып, уайым-қайғыға 
салынуға жол бермеуі бәрімізге көтеріңкі 
көңіл ұялатты. 
Елбасымыздың  жоғарыда  айтылған 

кеңес  соңындағы  қорытынды  сөзінде 
қиындықтың бәрін бірлігіміздің, жұмыла 
жүріп жұмыс істеуіміздің арқасында ғана 
жеңе алатынымызды тағы да бір еске салуы 
да тегіннен тегін емес. 

БАЄА ТЎРАЌТЫЛЫЄЫ - БАСТЫ НАЗАРДА
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 Г. Əбдіќўлова,
“Ауыл жаѕалыєы”.

Қ î ғ à ì ä û қ 
үéëåñiìäiëiê ïåí 
ðóõàíè áàéëûқ  
áàðëûқ äiíäåðäiң 
íåãiçãi äiңãåãi áîëûï 
ñàíàëàäû. Ғûëûìè 
ò å õ í è ê à ë û қ 
ï ð î ã ð å ñ ñ , 
ý ê î í îì è ê à ëû қ 
ä à ì ó , 
àқïàðàòòûқ æàңà 
òåõíîëîãèÿëàðäûң 
àðòûқøûëûқòàðû, æәíå 
òàғû áàñқà äà èãiëiêòåð àäàì 
áàëàñûíà ìîë ìүìêiíäiêòåð 
á å ð i ï  î ò û ð .  Î ñ û ғ à í 
қàðàìàñòàí өðêåíèåòêå 
қàäàì áàñқàí  ìåìëåêåòòåð 
à ð à ñ û í ä à  ä à ó - ä àì à é , 
æàíæàë, ñîғûñ îøàқòàðû, 
äiíàðàëûқ äүðäàðàçäûқòàð, 
ýêñòðåìèñòiê, ëàңêåñòiê òîïòàð  
òàðàïûíàí áîëûï æàòқàí 
қûñûì, àäàì құқû ғûí 
òàïòàó ñåêiëäi êåëåңñiçäiêòåð 
òûéûëàð åìåñ.

 Ґткен аптада  Жамбыл облысы 
əкімдігініѕ  “Дін  проблемаларын 
зерттеу орталыєыны бґлім басшысы 
Е. Жаќыпов, аталмыш орталыќтыѕ 
инспекторы  Б. Ќырєызбаев  аудан 
орталыєындаєы  Сарыкемер  орта 
мектебінде  жастармен,    Кґктал 
ауылдыќ  округіндегі  “Əбу-Бəкір 
-Сыдыќ”,  Дихан ауылдыќ округіне 
ќарасты «Аймантґбе» жəне Бурыл 
ауылдыќ округіндегі “Шолпан-Дауіт” 
мешіттерінде ауыл тўрєындарымен 
кездесті.
Жїздесуде  Ерзат Жасќанбайўлы “ 

Таблиєи жамаєат- ќатерлі діни ўйым” 
таќырыбында баяндама жасады. 

-Ќазіргі таѕда  əлемді алаѕдатып 
отырєан кїрделі мəселе-экстремизмніѕ  
алдын алу. Терорризмніѕ діні де отаны 
да болмайды,-деп бастаєан сґзінде 
ол  Таяу  Шыєыста  болып  жатќан 

 Г. Əбдіќўлова,
“Ауыл жаѕалыєы”.

КҮН ТӘРТ ІБ ІНДЕГ І 
КӨКЕЙКЕСТ І  МӘСЕЛЕ

оќиєалардыѕ ислам дініне ќатысы 
жоќтыєын, дінаралыќ ќаќтыєыстарєа 
алып  келет ін  экстремизм  мен 
терроризм ќоєамєа да, мемлекетке  
де, ќарапайым   халыќќа   ќасірет 
əкелетіндігін, еліміздіѕ тўраќтылыєы 
мен  тўтастыєына   ќауіпті  діни 
аєым-”Таблиєи жамаєат” ўйымына  
кеѕінен тоќталды. «Таблиєи жамаєат» 
халыќаралыќ  ўйымын  Аст ана 
ќаласыныѕ  Сарыарќа  аудандыќ 
соты 2013 жылдыѕ 26 аќпан кїні 
экстремистік  топ  ретінде  танып , 
оныѕ еліміздіѕ аумаєындаєы ќызмет 

етуіне тыйым салу туралы шешім 
шыєарєанын ,  аталмыш  ўйымныѕ 
ўстанымдары еліміздіѕ тарихи жəне 
мəдени ґмірінде ќалыптасќан дəстїрлі 
болып табылатын Ханафи баєытындаєы 
исламныѕ  ќаєидаларына  ќайшы 
тўстарына тоќталды. Жастардыѕ діни 
тəрбиедегі сауаттылыєын арттыру 
баєытында ќолєа алынєан жўмыстардан 
аќпарат берді. Діни тўраќтылыќты, 
дінаралыќ  келісімді  ныєайтумен , 
жастардыѕ  діни  сауаттылыєын 
арттыру, діни экстремизмніѕ алдын 
алу  жəне  тїрлі  діни  аєымдардан 
ќорєау маќсатында жўмыс ќўрылєан 
аќпараттыќ-насихаттыќ  топтардыѕ 
жўмысын сґз етті. Жастар газет-
журналдардан гґрі єаламтор, əлеуметтік 
байланыстар, блогтарды белсенді  
ќолданатындыќтан, діни  каналдарда, 
мўсылмандыќ   туралы  сайттарда 

орналастырылєан  маќалаларды  
ой елегінен  ґткізудіѕ   маѕызына 
басар назар аударды. Аудан əкімдігі 
ішкі саясат бґлімініѕ басшысы М. 
Махамбетов,  “Байзаќ баба” мешітініѕ 
наиб имамдары  А. Абдухатўлы мен 
А. Каримбаев, Бурыл ауылдыќ округі 
əкімініѕ орынбасары Н. Есімов, Кґктал 
ауылдыќ округініѕ əкімі Б. Їкібаев,  
Дихан ауылдыќ округініѕ жетекші 
маманы А. Ќашаєанов,  “Аймантґбе” 
мешітініѕ бас имамы К. Рахмановтар 
сґз сґйледі. Олар негізінен отбасында 
бала тəрбиесіне айрыќша маѕыз беру,   

ислам дінініѕ  ата  дəстїрімізбен 
сабаќтасып отырєандыєын,  дінімізге 
деген адалдыќты саќтаудыѕ мəнін, 
сондай-аќ,  еліміздіѕ Конституциясы 
мен заѕдары сенім бостандыєыныѕ 
ќорєалуына кепіл болатындыєын тілге 
тиек етті.
Маѕызды мəселені ќозєаєан жїздесуде 

дəстїрлі емес жəне де радикалды 
діндер ґкілдерініѕ іс-əрекеттері,  діни 
экстремизмніѕ  пайда  болуы  мен 
оныѕ ќазіргі уаќыттаєы ќызметі, діни 
сауаттылыќтыѕ болмауы салдарынан 
жат  пиєылды  д іни  топт ардыѕ 
жетегінде кеткен ќандастарымыздыѕ 
таєдыры, шайќалєан отбасы  туралы 
бейнефильмдер кґрсетілді.
Жиынєа ќатысушылар кїн тəртібінде 

кґтерілген мəселе, бейнефильмдер 
тґѕірегінде ґз ойларын ортаєа салып, 
пікір алмасты.                

БАЛАБАЌШАНЫЅ ЕЛ БОЛАШАЄЫ МАЌСАТЫНДАЄЫ МАЅЫЗДЫЛЫЄЫ АЙЌЫН. ƏСІРЕСЕ, 
ЌАЗІРГІДЕЙ КЇН САЙЫН ЌАРЫШТАП ДАМЫЄАН ЌОЄАМДА БЇЛДІРШІН ШАЌТАН ЗАМАН 
АЄЫМЫНА ІЛЕСЕ АЛАТЫНДАЙ ЌАБІЛЕТТІ ЖЕКЕ ТЎЛЄА БОЛЫП ЌАЛЫПТАСУЄА БҐБЕКТЕРДІЅ 
БАЛАБАЌШАДА БЕЙІМДЕЛЕТІНІ АНЫЌ. ЖАЌСЫ ҐМІР СЇРУГЕ ТАЛПЫНЫС, ОРТАЄА ИКЕМДІЛІК, 
САЛАУАТТЫ ҐМІР САЛТЫНА ДАЄДЫЛАНУ, МІНЕ, МЎНЫЅ БАРЛЫЄЫН БАЛА МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ 
БІЛІМ ЎЙЫМДАРЫНЫЅ ЌАБЫРЄАСЫНДА ЖЇРІП ЇЙРЕНУІ ТИІС.
Біздіѕ ауданда да балабаќша мəселе кїн тəртібіндегі ґзекті мəселелер ќатарында. 

Дегенмен, жыл санап мемлекеттік «Балапан» баєдарламасы аясында атќарылып 
жатќан жўмыстар баршылыќ. Жуырда Ынтымаќ ауылдыќ округінде жаѕа 

«Балдəурен» балабаќшасы пайдалануєа берілмек. Облыс əкімдігініѕ тўрєын 
їй-коммуналдыќ шаруашылыќ, жолаушылар кґлігі жəне автомобиль жолдары 
басќармасыныѕ тапсырысы бойынша, жалпы сомасы 107 млн. теѕгеге бўрыѕєы 
шаруашылыќ басќармасыныѕ əкімшілік єимаратын ќайта жабдыќтау арќылы 
балабаќшаєа беру жўмыстары жїргізілуде. Бас жобалаушы «Табыс-Жоба» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігініѕ жобасымен ќазіргі таѕда Мўрат Дəуешов 
басшылыќ ететін «ТаразБиБасар-2005» ЖШС-і ќайта ќўрылымдау жўмыстарын 
атќарып жатыр. Жўмыс барысымен танысу маќсатында ќўрылыс нысанына барєан 
бізді ќўрылыс прорабы Мўхит Əбдрешов ќарсы алып, атќарылып жатќан жўмыс 
барысымен таныстырды. Бїгінде мўнда ќўрылыстыѕ соѕєы жўмыстары атќарылып 
жатыр екен. Єимарат ішіне балабаќшаєа ќажетті соѕєы їлгідегі ќўрал-жабдыќтар 
орналастырылып, əрлеу, сəндеу, сыртќы тазалыќ, айналаны кґгеріштендіру 
жўмыстары жїріп жатыр. Екі ќабатты əсем єимарат ішін аралап кґрдік. Едені 
аєаштан тґселген, барлыќ ќауіпсіздік шаралары ќарастырылєан. Бїлдіршіндердіѕ 
ойын залы, жатын бґлмелері, асханасы, əжетхана, балабаќша ќызметкерлерініѕ 
бґлмелері талапќа сай жасалєан. Жылу жїйесі Ш.Уəлиханов атындаєы орта 
мектептіѕ жылу ќазандыєына ќосылєан. Єимарат алдында балаларєа арнап екі 
бастырма салынєан. Екі ќабатты (бўєан дейін əкімшілік єимараты болєан нысан) 
ендігі жерде 50 орындыќ балабаќшаєа айналмаќ. Мўнда елуге тарта азамат жўмысќа 
тартылса, оныѕ жиырмаєа жуыєы жергілікті тўрєындар. Орташа жалаќы жетпіс 
мыѕ теѕге шамасында. 
Їстіміздегі жылдыѕ сəуір айында басталєан ќўрылыс жўмыстары ќазан айында 

аяќталуы керек. Алайда, жаќын арада жўмысты толыќ аяќтап, пайдалануєа береміз 
деп отыр М.Əбдрешов бізбен болєан əѕгімесінде. 
Олай болса, «Балдəурен» балабаќшасында бїлдіршіндердіѕ шат-шадыман 

кїлкісін еститін кїн де алыс емес. Ылайым солай болсын деп тілейік.
Ґз тілшіміз.

М.Манекеев,
«Ауыл жаѕалыєы».

ТЇЙМЕКЕНТ АУЫЛДЫЌ ОКРУГІНДЕ ОЌУШЫ 
САНЫНЫЅ АРТУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ОРТА 
МЕКТЕП ОЌУШЫЛАРЫ ЇШ АУЫСЫММЕН 
ОЌЫП ЖАТЌАНЫНА БІРЕР ЖЫЛДЫЅ ЖЇЗІ 
БОЛДЫ. БЎЛ МƏСЕЛЕ БИЫЛЄЫ ЖЫЛЫ 
ОЅТАЙЛЫ ШЕШІМІН ТАУЫП, ТЇЙМЕКЕНТ-
АЌЖАР БАЄЫТЫНДАЄЫ ЖОЛ БОЙЫНАН 300 
ОРЫНДЫЌ ЖАЅА МЕКТЕП ЌЎРЫЛЫСЫНЫЅ 
БАСТАЛЄАНЫ ТУРАЛЫ ЌЎЛАЄЫ ТЇРІК, КҐЗІ 
ЌАРАЌТЫ ОЌЫРМАН ЌАУЫМ ХАБАРДАР. 
МЎНЫЅ АЛДЫНДА ЌЎРЫЛЫС ЖЎМЫСТАРЫ 

БАСТАЛЄАНЫ  ТУРАЛЫ  ОЌЫРМАНЄА 
ЖАРИЯЛАЄАН ЕДІК. ҐТКЕН АПТАДА ЌЎРЫЛЫС 
ЖЎМЫСТАРЫНЫЅ БАРЫСЫМЕН ТАНЫСУДЫЅ 
ТАЄЫ ДА СƏТІ ТЇСТІ. 
Аудан əкімдігі сəулет, ќала ќўрылысы 

жəне ќўрылыс бґлімініѕ тапсырысы 
бойынша, жалпы сомасы 704 млн. 
теѕгеге баєаланєан нысанда бас мердігер 
«Талас-Ќўрылыс» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігініѕ жўмысшылары 
ќызу еѕбек етуде. Бас жобалаушы 
«Табыс-Жоба» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігініѕ жобасымен жўмыс істеп 
жатќан нысанда «Бозжигитов А.А.» 
жеке кəсіпкерлігі техникалыќ баќылау 
жасауда. Аєымдаєы жылдыѕ маусым 
айында іргетасы ќаланєан нысанда 
ќўрылысшылар  бірінші  ќабаттыѕ 
ќабырєасын кґтеріп жатыр. Мўнымен 
ќоса жылу ќазандыєыныѕ ќўрылысы да 
ќатар жїргізілуде. Ґйткені, ќыс мезгіліне 

БАЄДАРЛАМА ІС ЖЇЗІНДЕБАЄДАРЛАМА ІС ЖЇЗІНДЕ

ÆÀҢÀ ҚҰÐÛËÛÑ 
ҚÀÐҚÛÍ ÀËÓÄÀ

«ÁÀËÀÏÀÍ »  - 
балалықтың бағдарламасы

дейін нысанды шатырмен жауып алып, 
кїн  суытќанда  ішкі  жўмыстарды 
ќолєа алмаќпыз дейді учаске басшысы 
Бекенəлі Серікбаев пен прораб Тамал 
Фазайлов бізбен болєан əѕгімесінде. 
Ал, техникалыќ баќылаушы Ќолдасын 
Мўсабаев ґз тарапынан жїргізіліп 
жатќан жўмыстыѕ сапасына айрыќша 
кґѕіл бґлініп отырєанын, ќўрылыс 
алаѕындаєы материалдардыѕ барлыєы 
ґз ґнімдеріміз екенін жеткізді. 
Бїгінгі таѕда мўнда тґрт бригадаєа 

бґлінген, жїзге жуыќ ќўрылысшы 
жўмыс  істеуде .  Ас-ауќат,  жатын 

орынмен ќамтамасыз етілген. Орташа 
айлыќ жалаќылары 80-100 мыѕ теѕге 
шамасында. Жергілікті тўрєындар да 
жўмыспен ќамтылєан. 
Аталмыш ќўрылысќа биылєа 489 

млн. теѕге ќаржы бґлінсе, ќалєан 
ќаражат келер жылєа ќарастырылєан. 
Бўл маѕызды істі бас мердігер «Талас-
Ќўрылыс» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі мойнына алып, келесі 
жылдыѕ шілде айында  ќўрылысын 
толыќтай аяќтап, пайдалануєа беруді 
жоспарлап отыр. Тїймекент ауылыныѕ 
тўрєындары, мектеп ўстаздары мен 
оќушылар жаѕа мектептіѕ ќўрылысыныѕ 
жїріп  жатќанына  ґте  ќуанышты . 
Ўстаздар мен оќушылар келер жаѕа 
оќу жылын жаѕа мектепте бастамаќ. 
Ґсіп келе жатќан ўрпаќ їшін орта мектеп 
салынып, олардыѕ жаѕа єимаратта білім 
алуына жол ашылмаќ.

Иск 
удовлетворен

РГУ «Воинская часть 06708» подала иск в 
суд на Ж.Умарова о возмещении государству 
денежных средств.

 Ж.Умаров был принят на службу в воинскую 
часть в августе 2012 года на основании 
заключения контракта на 3 года. Сразу же ему 
было выплачено единовременное денежное 
вознаграждение в размере 55 094 тенге. В 
январе 2015 года он был уволен до истечения 
срока контракта за систематическое нарушение 
условий контракта.
На суде, состоявшемся 6 августа, районный 

судья А.Назаркулов удовлетворил иск воинской 
части, и вынес решение взыскать с Ж.Умарова 
вышеуказанную сумму.

            *                   *              *

НЕУДАВШАЯСЯ  ПОЕЗДКА
1 июня на станции Талас нашего района был 

задержан Р.Мусин, уроженец г. Шымкента, 
1984 года рождения, при нём была обнаружена 
марихуана  весом  5240,0 граммов .  Как 
выяснилось, он прибыл в нашу область с целью 
собрать в окрестностях станции Карагаты  
Меркенского района дикорастущую коноплю 
для личного пользования. По дороге домой, он 
был задержан на территории нашего района с 
мешком высушенной марихуаны.
По заключению судебно-наркологической 

экспертизы Р.Мусин страдает гашишной 
наркоманией. Дело по факту задержания 
Р.Мусина было передано в суд.
На суде, который состоялся 30 июля, судья 

Е.Аккулиев  назначил ему срок - три года 
лишения свободы в исправительной колонии 
общего режима.                               Наш корр.

Юристы 
консультируют

П ов с е м е с т н о  н ач а л а с ь 
р е с п у б л и к а н с к а я  а к ц и я 
«Юрист  консультирует».  В 
прошлую пятницу наш район 
посетила  группа  в составе 
сотрудников  Департамента 
юстиции Жамбылской области, 
Департамента по исполнению 
судебных актов по Жамбылской 
области, представителей  партии 
«Нур  Отан» ,  нотариусы  и 
адвокаты, которые провели приём 
населения в районном центре 
обслуживания населения.
Эта акция была организована 

районным управлением юстиции 
совместно с Байзакским филиалом  
партии «Нур Отан».
Целью данного мероприятия  

было  повышение  правовой 
грамотности населения, оказание 
квалифицированной  правовой 
помощи населению, разъяснение 
норм законодательства, одним 
словом, расширение диалоговой 
площадки между обществом и 
властью. 
В рамках проведения акции, 

гражданам была оказана бесплатная 
юридическая консультация.
В ходе встречи сотрудниками 

районного управления и областного 
Департамента  юстиции  была  
освещена деятельность каждого 
отд е л а ,  д аны  р а зъ я сн ени я 
по  внесённым  изменениям  и 
дополнениям  в законодательство. 
В результате акции были решены 

многие вопросы в различных 
сферах жизнедеятельности, которые 
долгое время волновали граждан. В 
частности, относительно процесса 
регистрации актов гражданского 
состояния ,  вопросы  в  сфере 
совершения сделок с недвижимым 
имуществом, оказания бесплатной 
адвокатской помощи и др.
На  вопросы ,  поставленные 

населением  представителями 
органов юстиции, были даны 
исчерпывающие  ответы .  На 
некоторые вопросы, требующие 
всестороннего рассмотрения, были 
даны задания по их разрешению и 
удовлетворению. 
Н а  в о п р о с ы  н а с е л е н и я 

отвечали заместитель начальника 
д е п а р т а м е н т а  ю с т и ц и и 
Жамбылской области Д.Дайрабаев, 
заместитель управления юстиции 
г. Тараз Н.Акылбекова, адвокат 
А.Саулебаев, нотариус Л.Мамекова 
и другие.
Следует отметить, что люди охотно 

участвовали в мероприятии, чтобы 
получить ответ на интересовавшие 
их вопросы, касающиеся правовых 
отношений.
Граждане, которым была оказана 

правовая консультация, смогли 
повысить свой интелектуальный 
уровень  в  области  знания 
з а ко н од ат е л ь ных  а к т о в  и 
впоследствии применить данные 
рекомендации в повседневной 
жизни.                         Наш корр.

ДІН-ДІҢГЕК

Из  зала  судаИз  зала  суда
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(Соңы. Басы 1-бетте).

Бұл елдердің де территориялары 
үлкен, ал халқының саны аз көрінеді. 
Тіпті, Қазақстанның өндіріп жатқан 
өнімдері де осы елдердің тауарымен 
ұқсас екен. Ал көрші алып елдердің 
қазіргі экономикалық жағдайы жөнінде 
айтуды қош көрмейтінін жасырмады. 
Десе де, жағдайдың күрделенгенін 
ескере келіп, салалық реформалар 
жүргізгеніміз дұрыс болатынын айтты. 
Бұл жөнінде Үкіметтің айқын бағыты 
бар екен. Ол жөнінде шара барысында 
баяндалатынын жеткізді. 
Премьер-Министр өзі айтқандай, 

баспасөз  мәслихатының  екінші 
б ө л і м і н д е  ж у р н а л и с т е р д і ң 
сұрақтарына жауап берді. Қойылған 
сауалдың  бірі  Ұлттық  қордағы 
қаржыға  қатысты  болды .  «Бі з 
Ираннан санкциялар алынған сәттен 
бастап ,  мұнайдың  1  баррелінің 
бағасы 10 долларға дейін құлдырауы 
ықтимал деп болжай бастағанбыз. 
Бұл  Дүниежүзілік  банк  пен  өзге 
де білікті сарапшылардың  пікірі. 
Осыған  қатысты ,  мүмкіндігінше 
консервативті сценарийді алғымыз 
келеді.   Сонымен, мұнай баррелінің 
келер жылғы орташа бағасы 40 доллар 
болады. Ал, Ұлттық қордағы ақша 
туралы айтар болсам, қиын кезең 
алдағы уақытта әлі де туындауы 
мүмкін деп санайтындықтан Ұлттық 
қордан қосымша қаржы алмаймыз. Ол 
ақша қоры болашақта қажет болар. 
Сондықтан, бүгінгі күні келісілген 
қаржыны ғана алумен шектелеміз», 
деді ол. 
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 

қорына қатысты қойылған сұраққа 
Ұлттық банк төрағасының жауап 
беруін  ұсынды .  «Белгілі  болып 
отырғандай, зейнетақы салымдары 
Бірыңғай  жинақтаушы  зейнетақы 
қоры «шатыры» астына біріктіріліп, 
Ұлттық банк басқаруына берілген. Одан 
бері қорда жоғары кіріс бар. Оның 
инфляцияға қатысы да маңызды. Осы 
айдың басында инфляция 3,9 пайыз 
болған еді. Сондықтан, Ұлттық банк 
оны инвестициялық стратегияларға 
сәйкес инвестициялайды. Негізінен, 
Қаржы министрлігінің негізгі құнды 
қағаздары, оның ішінде, шетелдік 
құнды қағаздар мақұлданған. Нақты 
айтар  болсам ,  Ұлттық  банк  1 ,5 
жылдық басқару кезінде БЖЗҚ-ның 
табыстылығын жақсартты. Енді бұдан 
былай да жақсарта түсетін боламыз», 
деді Қ.Келімбетов. 
Сөз кезегін алған Премьер-Министр 

Үкімет пен Ұлттық банкте жұмыстарды 
күшейтуі тиіс 2 бағыт бар екенін атап 
айтты. «Бірінші бағыт экономиканы 
долларсыздандыру, ұлттық валютаны 
пайдалану. Екіншісі, қазақстандық 
банктердің  несиені  теңгемен  алу 
мүмкіндігі. Яғни, осы екі мәселені шешу 
қажет. Осыдан кейін экономика бағам 
саясатына назар аудара қоймайтын 
болады», деп толықтырды К.Мәсімов. 
Келе с і  с ұр ақ  мұнайлы  өлк е 

Маңғыстаудан  қойылды .  Кәр і 
түбекте туындап отырған мәселелерді 
жақсы білетінін айтқан К.Мәсімов, 
Үкімет экспорттық кеден салығын 
мұнай бағасына қосу туралы жеке 
шешім  қабылдайтынын  жеткізді . 
«Бұл  мәселемен  аталған  облыс 
әкімі бірнеше ұсыныспен шықты. 
Біз оларды Үкіметте талқыладық. 
Бұйыртса, қыркүйек айында экспорттық 
кеден салығын мұнай бағасына қосу 
туралы шешім қабылданатын болады. 
Осыдан  кейін  Үкімет  директивті 

реттеуден тыйылады. Мұндай шешім 
қыркүйекте қабылданады. Бұл ретте 
Маңғыстау, Атырау облыстарындағы 
мұнай өндіруші компаниялар үшін 
бұл мәселе күрделі. Өйткені, мұнай 
және мұнай өндіру саласы Қазақстан 
экономикасының басты доноры әрі 
локомотиві болып келді. Сондықтан 
осындай қиындық туған кезеңде біз 
оларға барынша қолдау көрсетеміз. 
Бірақ, ондағы кәсіпорындар да жаңа 
жағдайға орай жұмыстарын икемдеуі 
керек», деді ол. 
Соңғы уақытта Үкіметтің апталық 

отырыстары жабық күйде өткізіліп 
жүргені мәлім. Баспасөз мәслихатында 
мұның  мәнісі  жөнінде  де  сұрақ 
болды. Премьер-Министр таяу арада 
Үкіметтің ақпараттық саясатына 
өзгерту  енгіз ілгелі  жатқанына 
тоқталды. «Үкіметтің ақпараттық 
саясатына түзету енгізілетіндігі сөзсіз. 
Азаматтар мемлекеттік органдардың 
немен айналысатындығын  білуге 
құқылы әрі тиісті. Негізі, қандай да бір 
мәселе туындағанда бұрмалаушылық, 
қосарланған қисық пікірді болдырмау 
үшін ақпаратты ашық әрі жедел 
жеткізуіміз  шарт. Ал, Үкіметтің 
отырыстарын онлайн режімде тарату 
жағдайдан шығудың дұрыс жолы емес. 
Біз мұны қалай етіп жасайтынымызды 
ақылдасамыз. Сөйтіп, дұрыс әрі нақты 
ақпаратты жеткізуді қамтамасыз ететін 
боламыз», деді К.Мәсімов. 
Ұлттық банктің төрағасы орын 

алған қиындықтарға мұнай бағасының 
төмендеуімен қатар, көрші Ресей мен 
Қытай елдеріндегі экономикалық ахуал 
да әсер еткенін айтты. Алайда, алдағы 
5-6 жылда экономика қайта еңсе 
көтеріп, жаңа жағдай орнайтынын атап 
өтті. Бұдан былай Қазақстан Канада мен 
Австралияның экономиканы дамыту 
үлгісін алып, халыққа несие берудің 
жаңа тәртібіне көшетінін білдірді. 
Аталған елдер осы жолмен айтарлықтай 
табысқа жеткен көрінеді. «Бұдан былай 
теңгенің тізгінін бос жіберіп көреміз. 
Оның ендігі бағамын нарықтың өзі 
анықтайтын болады. Бұл шара ішкі 
нарықтың реттелуіне жағымды әсер 
етеді деп үміттенеміз. Ал енді, теңге 
еркін айырбас бағамында жоғары 
және төмен ауытқып, өзінің күнделікті 
теңгерімді бағамын айқындайды. 
Дәл қазіргі ақпараттарға қарасақ, 
осы кездегі көлем 81 млн. долларды 
құрайды және орта биржалық бағам 
255,8 теңге болып тұр. 
Таңертеңгі сауда-саттық аяқталды. 

Бүгінгі орташа баға таңертеңгі сессия 
қорытындысы  бойынша  255,26 
теңгені құрады. Сауда-саттық көлемі 
115 млн. долларға тең. Бұл теңге 
бағамы еркіндікке  жіберілгеннен 
кейінгі ең бірінші таңертеңгі сауда-
саттықтың алғашқы нәтижесі. Енді 
нарық бағаны өзі қалыптастырады. 
Сәйкесінше , қаржылық  агенттер 
немесе қаржы нарығына қатысушылар 
алыпсатарлық жүйеден ресми түрде 
нарықтық жүйеге ауысады. Сондықтан, 
қаржылық институттар, яғни екінші 
дәрежелі банктер жақын уақытта 
тұтынушыларды  белсенді  түрде 
несиелендіре  бастайды . Ал жаңа 
инфляциялық таргеттеу режімі бұған 
көп мүмкіндіктер туғызады», деді 
төраға. 
Теңгенің еркін айналымға жіберілуіне 

орай қандай да инфляцияның орын 
алу  ықтималдығы  да  айтылды . 
«Біздің  жоспарымыз  бойынша , 
орта мерзімді арада инфляция 6-8 
пайыздық дәлізде болады. Әйткенмен, 
2020 жылға дейін инфляцияны 3-4 

пайызға дейін төмендетуді көздеп 
отырмыз», деді Қ.Келімбетов. Оның 
ойын жалғастырған Ұлттық экономика 
министрі де Үкіметтің инфляцияны 
барынша төмендетуді жоспарлағанын 
жеткізіп, дамыған елдердің қатарына 
кіру үшін осылай істеу керек екенін 
атап айтты.
Бұрнағы күні бірталай жұрттың 

бірқатары  даурығып ,  бірқатары 
дағдарып қалғанын алға тартқан сұраққа 
Ұлттық банктің төрағасы байыпты 
жауап қайтарды. «Біздің елде валюталық 
режімнің бір кезеңінен екіншісіне 
өту шарасын көп жұрт қалайда біліп 
қояды. Мұны «ақпараттың жайылып 
кетуі» дейміз. Осыны біліп алған 
бұрынғы инфрақұрылымның агенттері 
пайда табуға тырысады. Айырбастау 
пункттерінің осындай тірлігі өрескел 
әрекет. Негізі тәулік ішінде сатып 
алу-сату бағамын ауыстыруға олардың 
құқығы жоқ еді. Осыған орай арнайы 
шешім қабылдағанбыз. Енді заңды 
бұзғандарды анықтап, оларды жазасыз 
қалдырмаймыз», деді Қ.Келімбетов. 
Осындай келеңсіз жағдайлар бұдан 

былай орын алмауы үшін Ұлттық банк 
халық пен бизнес және банк¬тер жаңа 
ақшалай-несиелік саясатпен қалай 
жұмыс істеуі тұрғысында ақпараттық-
түс індіру  жұмысының  кешенді 
бағдарламасын әзірлепті. Ал бұрнағы 
күні банк жетекшілерімен арнайы 
кездесу болған екен. Төрағаның сөзіне 
қарағанда, сол кездесуде банкирлер 
арасында ешқандай дүрлігулер орын 
алмаған. Барлығы болған жағдайды 
білген. Сондықтан, Ұлттық банк теңгені 
еркін айналымға жіберу ісі бірқалыпты 
және  кезең-кезеңмен  ауысты  деп 
санайды екен. 
Орын алған жағдайда еліміздегі 

шағын және орта бизнестің бірқатар 
қиындыққа тап болары белгілі. Бұл 
жөнінде Премьер-Министрдің бірінші 
орынбасары Б.Сағынтаев айтып өтті. 
«Осы мәселелерге орай бізге «Атамекен» 
ұлттық кәсіпкерлер палатасы келді. 
Расын айтқанда қиындықтан шығар 
тың ұсыныстарын да білдірді. Негізінде, 
қазір отандық кәсіпкерлер нарық 
талабына сай жұмыс істеуі тиіс. Осыған 
дейін мұнай компанияларымен және 
тау-кен саласындағы кәсіпорындардың 
жағдайымен  танысып  шықтық . 
Олардың  қиындықт ан  шығуы 
үшін көмек көрсетілуде. Мәселен, 
аймақтардағы кәсіпорындар жұмыс 
уақытын қысқартса, қалған уақытын 
субсидиялаймыз деген жоспарымыз бар. 
Сондай-ақ, отандық автоөндірушілерді 
қолдап отырмыз. Өздеріңіз білесіздер, 
осыған дейін автокөлік алуға несие 
бөлген болатынбыз, яғни 15 млрд. 
теңге жеңіл автокөліктерге бағытталған 
еді. Бүгінде бұл бағдарлама аяқталуға 
жақындады. Біз тағы да қолдау жасап, 
қосымша 10 млрд. теңге бөлу туралы 
шешім шығардық», деді бірінші вице-
премьер. 
Мамандардың қысқарған жұмыс 

сағаттарын субсидиялауға қатысты 
былай деді. «Жұмыспен қамту-2020» 
бағдарламасына өзгертулер жасалуда. 
Бұл бағытта білікті мамандарға қолдау 
көрсетудің бірнеше нұсқасы бар. Егер 
де оның жұмыс күні азайып, шартты 
түрде сегізден алты сағатқа дейін 
қысқаратын болса, онда жоғалтқан 
екі сағатын біз өзіміздің мойнымызға 
алып, табыстың үштен екі бөлігін 
субсидиялаймыз. Негізі, бағдарлама 
аясында білікті жұмысшылар үшін 
гранттар бөлінеді. Мұндай жағдайда 
жұмыс берушілер қызметкерлерін 
оқытуға немесе біліктілігін арттыруға 

жіберуге назар аударуы тиіс», деді 
Б.Сағынтаев. 
Үкімет  басшысының  б ір інші 

орынбасары елімізде мұнай өндіру 
азаймайтынын  да  қадап  айтты . 
«Мұнай - г а з  секторы  бойынша 
мұнай  өндіруді  елеулі  көлемде 
төмендетуге жол бермейміз. «Ka-
zenergy» қауымдастығымен бірлесе 
мұнай-газ өндіруші 57 компанияға 
тыңғылықты талдау жасап шықтық. 
Оның қорытындысы бойынша төмен 
рентабельді 39-ы іріктеліп алынды. 
Ендігіде осы 39 компанияға қатысты 
пайдалы қазбаларды өндіру салығын 
төмендетуді жоспарлап жатырмыз. 
Бұл шаралар аталған кәсіпорындар 
бойынша жалпы салықтық жүктемені 8 
пайызға төмендетуге мүмкіндік береді. 
Ал қаржылай қарастырсақ оның сомасы 
146 млрд. теңгеге жетіп жығылады. 
Мұнымен бірге, мұнай компаниялары 
ілеспе мұнай газын қосымша жағуға 
рұқсат алу үшін бізге өтінішпен келді. 
Осыған орай тиісті шешімді даярлап 
жатырмыз. Бұл өз кезегінде екі есе 
нәтиже береді деп ойлаймыз. Осы 
мәселеге тереңдеп қарасақ, компаниялар 
өндіру көлемін 480 мың тоннаға дейін 
арттырады. Нәтижесінде, бюджет 
қосымша 19 млрд. теңге кіріс алады», 
деп түйіндеді сөзін Б.Сағынтаев. 
Ә ле м  э к о н о м и к а с ы н д а ғ ы 

қиындықтарға  тоқталған  Ұлттық 
э к о н о м и к а  м и н и с т р і  т ү р л і 
қиындықтардың  көлденең  шығып 
жатқанын жасырмады. «Өткен жылы 
мұнай бағасы барреліне 118 теңгеге 
дейін көтеріліп, бағаның шарықтау 
биігіне шыққан еді. Аз ғана уақыттың 
ішінде төмен құлдыраған мұнай бағасы 
қазір барреліне  46 долларға әзер 
тоқтап тұр. Сондықтан, экономиканы 
құлатып алмау үшін алдын ала түрлі 
тиісті шараларды атқаруымыз керек. 
Себебі, саудадағы негізгі әріптесіміз 
әр і  одақтасымыз  көрші  Ресей 
Федерациясының экономикасы тежеусіз 
құлдырап жатқаны мәлім. Ал, Қытай 
экономиканы дамытудың жаңа жүйесіне 
әзірленіп жатқаны құпия емес», деп 
қайырды министр. 
Қазіргі жалғасып отырған дағдарыс 

бұдан бұрынғылардан мүлде басқа 
көрінеді. «Жалпы, 7 айда экспорт 44 
пайызға, ал импорт көлемі 20 пайызға 
жуық төмендеді. Мұның барлығы 
макроэкономикалық алғышарттар 
болып  табылады  және  бүгіндегі 
дағдарыстың барлық үдерістерінің 
1997-1999 жылдар мен 2007-2009 
жылдардағы дағдарыстардан түбегейлі 
өзгешелігі бар. Дағдарыс барлық 
салаларды қамтыды, сондай-ақ, ол 
үдеріс екінші жылға жалғасып барады», 
деді Е.Досаев. 
В е д ом с т в о  б а сшы сы  а қш а -

несие  саяса ты  мен  салықтық -
бюджеттік  саясатқа  байланысты 
макроэкономикалық  тұрақтылық 
еліміздегі реформаларды іске асырудың 
негізі болып табылатынын айтты. 
Сондықтан  жаңа  тәртіпті  тезірек 
меңгеріп ,  әлемдік  экономикадан 
өзіміздің лайықты орнымызды алуымыз 
керек екенін тілге тиек етті.

«Нұрлы Жол» ұлттық бағдарламасы 
э к о н о м и к а м ы з ды ң  д р а й в е р і 
болғандықтан экономиканы дамыту 
үрдістері негізінен соған құрылатынын 
айтқан Е.Досаев, Қытай елімен бірігіп 
жүзеге  асырылатын  «Ұлы  Жібек 
жолы» жобасы да ел экономикасының 
серпілуіне мүмкіндік беретінін атап өтті. 
Бұлармен бірге, қазіргі күнде елімізде 
инвестициялық ахуалды жақсарту 
да аса маңызды екеніне тоқталды. 

Сөйтіп, Қазақстанда кәсіпорындарды 
сауықтыру мен оңалтудың америкалық 
әдісіне көшу жоспарланғанын алға 
тартты. «Кәсіпорындарды сауықтыру 
бағытында  ең  алдыңғы  қатарлы 
модельге көшетін боламыз, яғни бұл 
әдіс АҚШ үлгісінде болады. Онда 
кәсіпорынның төлем қабілетсіздігі 
жарияланғаннан кейін, оны оңалту мен 
сауықтыру тұрғысында жоспарларды 
құрудың шаралары қабылданады . 
Кредиторлар  жиналған  ке зде , 
кәсіпорынның өміршеңдігін сақтау 
үшін мүмкіндік беріледі. Қазір біздің 
активтерді тарату мен сату ниетіміз 
бар. Тәжірибе көрсетіп отырғандай, 
бұл бизнес үшін өте маңызды. Енді 180 
градусқа бұрылып, бизнестің қауқарлы 
болуы үшін мүмкіндік бергелі тұрмыз», 
деді Е.Досаев. 
Ұлттық экономика министрі алдағы 

жоспарларымен де бөлісті. Мәселен, 
2017 жылдан бастап Қазақстанда 
монополияға қарсы реттеу саласы 
Экономикалық ынтымақтастық және 
даму  ұйымының  стандарттарына 
көшіріледі екен. «Нарықтарды бұдан 
әрі қарай реттеу бойынша қадамдарды 
түбегейлі өзгерту мәселелері негізгі 
бағыттар болып табылады. Себебі 
жеке капиталды дамыту мен нығайту, 
мемлекеттің қатысу үлесін төмендету 
Үкімет жұмысының басты басымдығы 
ретінде белгіленген. Сондықтан да, 
бүгінде монополияға қарсы реттеуді 
айтарлықтай өзгерту шаралы туралы 
айтқан кезде, 2017 жылдан бастап 
дамыған  елдердің  Экономикалық 
ынтымақтастық және даму ұйымының 
стандарттарына көшетінімізді назарға 
аламыз. Мұнымен бірге, тарифтік 
саясат түбегейлі өзгертіледі», деді 
ведомство басшысы. 
Оның  с ө з і не  ил а нс а қ ,  2 0 1 6 

жылдың соңына дейін Қазақстанда 
шекті тарифке толық көшу жүзеге 
асырылып болады. Өз кезегінде бұл 
шара инвесторларға шығыстарын 
дұрыс жоспарлауға мүмкіндік беріп, 
инвестициялық бағдарламалардың 
орындалуына бақылау күшейе түседі 
екен. 
Қаржы министрі елдің көңіліне алаң 

кіргізген сұрақтарға да жауап берді. 
Оның айтқанына сенсек, Қазақстандағы 
барша  әлеуметтік  міндеттемелер 
қалыпты тәртіпте қаржыландырылып 
жатыр. Бұл игі үрдіс тоқтатылмақ емес. 
«Бюджеттің атқарылуына тоқталатын 
болсақ, бүгінгі барлық әлеуметтік 
төлемдерді, бюджеттік инвестициялық 
жобаларды қаржыландыру жұмысы 
тиянақты жүргізіліп жатыр. Бұйыртса, 
жылдың  аяғына  дейін  тұрақты 
жалғасатынына  ешқандай  күмән 
жоқ. Өйткені, біз бұл бағытта тиісті 
қадамдарды уақытылы жасап, барлық 
тиімсіз шығыстарды бюджеттен алып 
тастадық», деді Б.Сұлтанов. 
Мұнымен  бірге ,  республикалық 

бюджетте игерілмей қалған бюджеттік 
бағдарламалардың көлемі былтырға 
қарағанда екі есе төмен екенін жеткізген 
ведомство басшысы, «Нұрлы Жол» 
бағдарламасын қаржыландыру ерекше 
бақылауда тұрғанын тәптіштеп берді. 
Елуден астам бұқаралық ақпарат 

құралдарының  өкілдері қатысқан 
баспасөз мәслихатына ризалығын 
білдірген Премьер-Министр Үкімет 
саясатын халыққа нақты әрі дұрыс 
жеткізуде журналистердің рөлі үлкен 
екенін атап айтты. 

Нұрбай ЕЛМҰРАТОВ, 
«Егемен Қазақстан».

Òåңãå áàғàìûí íàðûқ қàëûïòàñòûðàäû

Т.Нўрбаев,
«RoIa-7» ЖШС-ніѕ 

директоры ,  Ќызыл 
жўл ды з  ауыл дыќ 
округі. 

Мемлекет  басшысы 
Нўрсўлтан Назарбаев 
А ќ о р д а д а  ґ т к е н 
экономикалыќ саясаттыѕ 
а л д а є ы  ша р а л а р ы 
жґн індег і  кеѕе сте : 
«Соѕєы жылы əлемдік 
экономикадаєы ахуал 
е д ə у і р  т ґм е н д е д і . 
Экономиканыѕ бїкіл дїниеде нашарлаєаны 
бəрімізге кґрініп отыр. Даєдарыс барлыќ 
баєытта, яєни шикізат тауарларына, валюта, 
ќаржы нарыќтарына əсер етуде. Бўл дамушы 
жəне дамыєан мемлекеттерде орын алып 
отырєан  жаєдай .  Шикізат  тауарларына 
баєа барша əлемде тґмендеді, сондыќтан 
біздіѕ бюджетке тїсетін ќаржыныѕ ауќымы 
едəуір тґмен болды. Біз бўрын мўндай 
жаєдайлардыѕ талайынан ґттік» – дей келе, 
ќазаќстандыќтарды сабырлылыќќа шаќырєаны 
белгілі. 
Ќай  шаруа  болмасын  ќиындыќсыз 

болмайтыны белгілі. Нарыќтыќ ќатынасќа 
кґшкен тəуелсіздіктіѕ алєашќы жылдары 
да кїрделі кезеѕді бастан кешкенбіз. Біраќ, 
жўдырыќтай жўмылєан жўртымыз ертеѕгі кїнге 
сенімділіктен айныєан емес. Ќазір шїкіршілік 

ќой ,  тўрмысымыз  тї з ел і п , 
шаруамыз ќалыптасты. Мўнайдыѕ, 
тїрлі-тїсті металл баєасыныѕ 
тґмендеуі ел экономикасына əсер 
еткенін сезіп отырмыз. Дегенмен, 
біздіѕ елдіѕ экономикалыќ əлеуеті 
солармен шектелмейді єой, ішкі 
мїмкіндіктеріміз  бар .  Астыќ 
ґѕдеумен  айналысатын  біздіѕ 
серіктестіктіѕ «RoIa-7» брендімен 
шыєарылатын ўн жəне макарон 
ґнімдеріне тўтынушылар тарапынан 
сўраныс  жоєары .  Сондыќтан , 
бəсекелестікте тґтеп беретіндей 
ќауќарымыз сезіліп келеді. Біздіѕ 

елде бўєан барлыќ жаєдай жасалєан. Біз 
ќазіргі таѕда жаѕа технологияларды сатып 
алып, ґзімізде енгізу арќылы əлемдік нарыќќа 
еніп келеміз. Ауыл шаруашылыєы саласында 
экспортќа Ќазаќстан етін, ўнын шыєарудыѕ 
мол мїмкіндіктері бар. 
Біздіѕ ґнімдеріміз сапалы да табиєи таза. 

Сондыќтан да ґнімдерімізге, ішкі нарыќты 
былай ќойєанда, экспортта да сўраныс 
жоєары болатыны сґзсіз. Сондыќтан, біз 
ґнім ґндіруді арттырмасаќ, кемітпейміз. 
Ґзімізде ґндірілген ґнімдердіѕ сырттан 
келетіндерден еш кемдігі жоќ. Сондыќтан, 
ішкі нарыќта отандыќ ґнімдердіѕ басымдыќќа 
ие болуына ќол жеткізуіміз керек. Сондай-
аќ, экспортќа шыєарылатын ґнімдеріміздіѕ 
бəсекеге ќабілеттілігін арттыруды да ќаперде 
ўстаєан жґн. 
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ҐНІМДЕРДІЅ БƏСЕКЕГЕ 
ЌАБІЛЕТІН АРТТЫРМАЌПЫЗ

М.Тўрмаєанбетова, 
«Жамбыл ќўс» ЖШС-ныѕ 

директоры.

Даєдарыс  ќашанда  еѕбек 
нарыєына ґз тїзетуін енгізеді. 
Ендеше, алдаєы уаќытта еѕбек 
нарыєы  жаѕа  жаєдайларєа 
бейімделмек. Бўл ќиындыќты 
еѕсеруге  кəс іпкерлеріміз 
б а р  к ї ш - ж і г е р л е р і н 
жўмсайтындыќтарын білдіріп, 
е лж а н ды лы ќ  т а ны т уд а . 
Мўны барлыєымыз ќолдап, 
Ўлт  Кґшбасшысына  сенім 
артуымыз  керек .  Кешенді 
нег і зд е  жїрг і з і л е т ін  і с -
шара даєдарысты еѕсеруге, 
бəсекелестікті жандандырып, экономика ґсімін əрі 
ќарай ќамтамасыз етуге оѕ əсерін тигізбек. 
Бўл Тəуелсіз Ќазаќстанныѕ бетпе-бет келіп отырєан 

алєашќы даєдарысы емес. Осыєан дейін əлемді 
жайлаєан їш экономикалыќ даєдарыс кезінде 
Елбасыныѕ алдын ала болжап, уаќтылы шаралар 
ќабылдаудыѕ арќасында ќиындыќты еѕсердік. 
Шикізат баєасыныѕ шарыќтап тўрєан шаєында 
ќалыптастырылєан Ўлттыќ ќордыѕ ќаржысы еѕ 
ќажетті салаєа жўмсалды. 
Биыл да Елбасымыз Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ 

кґреген саясатыныѕ нəтижесінде даєдарыстыѕ 
алдын алу маќсатында «Нўрлы жол» баєдарламасы 
ќабылданып, ел экономикасыныѕ барлыќ салаларын 
дамытуєа ќадамдар жасалынуда. Алайда, əлемде 
ќалыптасќан  кїрделі жаєдай ўлттыќ валюта-
теѕгемізді ќалыпты ўстап тўрудыѕ еліміз їшін тиімді 
болмайтынын дəлелдеп берді. Сондыќтан, Їкімет пен 
Ўлттыќ банк теѕгені еркін айналымєа жіберу туралы 

шешім ќабылдады. Ґз кезегінде кəсіпорын 
басшылары жўмысшыларды ќысќартпауєа, 
əлеуметтік міндеттемелерді орындауєа 
белді бекем буып отыр. Ауыр ахуалды 
еѕсеруге индустриялыќ-инновациялыќ 
баєдарламаларды жїйелі тїрде іске асыру, 
ґѕдеуші кəсіпорындар жўмысын жандандыру 
негіз болмаќ.Бїгінгі таѕда біздіѕ «Жамбыл 
ќўс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
ґѕірді  ќўс  етімен  жəне  жўмыртќамен 
ќамтамасыз ету баєытында бірќатар межелі 
жўмыстар атќарып, бірнеше жобаларды ќолєа 
алуда. Фабрикада 120 000 ќўс бар. Кїніне 95 
000 жўмыртќа ґндіреміз. Ґнімділік ґткен 
жылмен салыстырєанда, 19,6 пайыз жоєары. 
Басты маќсат-ґндіріс кґлемін саќтап ќалу. 
Себебі, жўмыртќаныѕ баєасы былтырєы 
кезеѕмен салыстырєанда 3 есе тґмендеп 

кетті. Біраќ, есесіне шілденіѕ бірінен бастап,Їкімет 
тарапынан берілетін субсидия 50 пайызєа кґтерілді. 
Біз осы уаќытќа дейін жўмыртќаны ґзіндік ќўнынан 
тґмен баєаєа саудалап келдік. Мəселен, жўмыртќаныѕ 
ґзіндік ќўны 13 теѕге болса, біз 5 теѕгеге саттыќ. Егер 
тўтынушылар бізден делдалсыз сатып алатын болса, 
онда едəуір тґмен баєаєа алатын еді. Біраќ, ортадаєы 
алыпсатарлар ґніміміздіѕ їстіне їстеме ќосып, бїгінгі 
таѕда 20 теѕгеге дейін жеткізіп отыр.
Ќазір біздіѕ ґнімімізге сўраныс арта бастады. 

Тўтынушыларымыз  Ќырєызстанда  да  бар . 
Фабрикамызда 42 адам жўмыс жасайды. Жўмысшылар 
ќысќартылмайды. Даєдарысќа ќарамастан, жуырда 
60 мыѕ балапан алып, соєан орай, таєы да жўмыс 
орнын ашуды жоспарлап отырмыз. Облысымыздаєы 
жўмыртќа ґндіруші жалєыз фабрика болєандыќтан, 
ґѕірдіѕ 40 пайызєа жуыєын ґз ґнімізбен ќамтамасыз 
етіп отырмыз. Біздіѕ еѕ басты маќсатымыз-бəсекеге 
ќабілетті болу. 

ҚÈÛÍØÛËÛҚҚÀ ÒӨÒÅÏ 
ÁÅÐÅÌIÇ

Даєдарыс  ќашанда  еѕбек 
нарыєына ґз тїзетуін енгізеді

р

Мемлекет басшысы 
рсўлтан Назарбаев
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Сенбі    29  тамыз 
ҚАЗАҚСТАН

      Жексенбі  30  тамыз
ҚАЗАҚСТАН

07.00 “Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ ќатысуымен 
концерт”. 08.30 “Ќымызхана”. 09.00 “Аќсауыт”. 09.30 “Бїгін 
жексенбі”. 11.00 М/с “Саяхатшы дара”. 11.50 “Баламен бетпе-
бет”. 12.10 “Ќазаќстан” ўлттыќ арнасыныѕ бейнеќорынан 
“Айтыстан їзінді”. 12.55 “Ќазаќстан Республикасыныѕ 
Конституциясы. 20 жыл”. Д/ф. 13.30 “Жарќын бейне”. 
14.00, 00.20 К/ф “Жаужїрек мыѕ бала”. 16.30 Дзюдо. Əлем 
чемпионаты. Финалдыќ бґлім. Командалыќ сайыстар. 20.00 
“Апта.kz”. 21.00 “Əзіл əлемі”. 23.20 “Меніѕ ќазаќстаным!”. 
Шəмші Ќалдаяќов əндерінен концерт. 02.40 “Ќазаќстан 
Республикасыныѕ  Конституциясы. 20 жыл”. Д/ф. 03.15 “Апта.
кz”.

ЕВРАЗИЯ

07.00 “Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ ќатысуымен 
концерт”. 08.00 “Ќымызхана”. 08.35 “Агробизнес”. 09.00 
“Сенбілік  таѕ”. 10.05 “Дауа”. 10.40 М/ф “Батыл жїрек”. 12.10 
“Ўлттыќ шоу: Роза шаќырады”. 13.30 “Білгірлер бəйгесі”. 
Интеллектуалдыќ сайыс. 14.15, 00.50 К/ф “Мыѕжылдыќ 
тырна”. 16.10 “Бейбіт атом энергетикасын дамытудыѕ сара 
жолында”. 16.30 Дзюдо. Əлем чемпионаты. Финалдыќ бґлім. 
20.30, 00.20, 03.00 Жаѕалыќтар. 21.00 “Сенбілік кездесу”. 22.30 
“Жайдарман”.  Республикалыќ жоєары лига. 02.30 “Дауа”.

06.00 Т/с “Шпионские игры”. 07.30 “Контрольная закупка”. 
08.00 “Таѕєы  пошта”. 08.30 “П@ytina” баєдарламасы. 
08.50 Жаѕалыќтар. 09.00 Новости. 09.10 “Смак”. 09.50 Х/ф 
“Бриллиантовая рука”. 11.50 “Фабрика грёз”. 12.15 “Ду ќол 
шоколад” баєдарламасы. 13.15 “Караоке такси”. 13.50 “101 
кеѕес”. 14.05 “П@ytina+” баєдарламасы. 15.15 “Угадай 
мелодию”. 15.50 “Добрый вечер, Казахстан!”. 16.55 Т/с “Ради 
тебя”.  20.00 “Первая программа”. 20.35 Т/с “Ради тебя”.  21.30 
“Кешкі кездесу” баєдарламасыныѕ тўсаукесері. 22.50 “Сенбілік 
жаѕалыќтар”. 23.20 “Əн дария” баєдарламасы. 00.00 Х/ф “Люди 
икс. Начало. Росомаха”. 01.45 “Караоке такси”. 02.10 “101 кеѕес”. 
02.30 Т/с “Шпионские игры”. 04.45 “Таѕєы пошта”.

09.05 Жаѕалыќтар. 09.25 Новости. 09.45 “Тарих таным”. 10.00 
“Бірінші студия”. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”. 
10.35 “Əулиеата əуендері”. 10.45 “Денсаулыќ”. 11.05 “Сґз 
жебе”. 11.30 “Балаларєа базарлыќ”. 11.40 “Телеблокнот”. 11.45 
“Сазды əуен”. 11.55 Отбасылыќ фильм. 13.10 “Сіз не дейсіз?”. 
13.50 “Телемаркет”. 14.00-16.00 - техникалыќ їзіліс. 16.05 
“Телеблокнот”. 16.10 “Сазды əуен”. 16.30  Мультфильм. 17.00 
Т/х. 17.55 “Телеблокнот”. 18.00 “Əулиеата əуендері”. 18.10 
“Балаќай”. 18.25 “Ел ќорєаны”. 18.45 “Телеблокнот”. 18.50 
“Телемаркет”. 19.00 “Жаѕалыќтар топтамасы”. 19.30 “Сіз ќайда 
жїрсіз?”. 19.40 Т/х. 20.30 Деректі фильм. 21.10 “Сґз маржан”. 
21.15 “Жамбылспорт”. 21.25 ”Телеблокнот”. 21.30 “Телемаркет”. 
21.40 “Сазды əуен”. 21.50 Кґркем фильм. 23.25 “Телеблокнот”. 
23.30 Концерттік баєдарлама.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

31 канал
06.00 “Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 07.00 Т/х 
“Сїйген сўлу”. 09.00 “Əзіл студио”. 10.00 “Готовим с Адель”. 
10.30 “Ералаш”. 11.00 М/ф “Кунг-фу панда”. 13.00 Х/ф “Дублёр”. 
15.00 Х/ф “Приезжий жених”. 17.00 “Алдараспан, шаншар, 
нысана кїнделігі”. 18.00 Х/ф “Повелитель стихии”. 20.00 Т/х 
“Сїйген сўлу”. 22.00 “Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 
23.00 Х/ф “Трансформеры”. 02.00 Х/ф “Прямая и явная угроза”. 
04.00 “Ќазаќша концерт”. 

ЕВРАЗИЯ
06.00 “Сенбілік жаѕалыќтар”. 06.25 Т/с “Шпионские игры”. 
08.35 Жаѕалыќтар”. 08.45 “Воскресные беседы”. 09.00  
Новости. 09.10 “Здоровье”. 10.10 “Казлото”. 10.45  “К 85-
летию Георгия Данелии. “Небеса не обманешь”. 12.00 “Кешкі 
кездесу”. 13.10 “Караоке такси”. 13.45 “101 кеѕес”. 14.15 “Əн 
дария” баєдарламасы. 15.10 “Астерикс против Цезаря”. 16.55 
Т/с “Когда его совсем не ждёшь”. 21.00 “Аналитика”. 22.00 
“П@ytina+”баєдарламасы.  23.00 Т/с “Двойная жизнь”. 01.00 
“Легенда “Интердевочки”. 01.50 “П@ytina+”баєдарламасы. 
02.35 “Караоке такси”. 02.45 “101 кеѕес”. 03.05 Т/с “Шпионские 
игры”. 

09.05 “Балаларєа базарлыќ”. 09.30 Деректі фильм. 09.55 
“Балаќай”. 10.10 Деректі фильм. 10.20 “Межпрограмка”. 10.25 
“Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”. 10.35 “Əулиеата əуендері”. 
10.45 “Балаларєа базарлыќ”. 11.05 “Сыр-перне”. 11.35 “Сґз 
маржан”. 11.40 “Телеблокнот”. 11.45 “Сіз ќайда жїрсіз?”. 11.55 
Кґркем фильм. 13.00 “Жамбылспорт”. 13.10 “Балапан арнасы”. 
13.50 “Телемаркет”.  14.00-16.00- техникалыќ їзіліс. 16.05 
“Телеблокнот”.  16.10 М/ф. 16.30 “Тўѕєыш”. 17.00 “Жаса меніѕ, 
елім”. 17.15 “Бірыѕєай кемеѕгер”. 17.55 “Телеблокнот”. 18.00 
“Əулиеата əуендері”. 18.10 “Ќоєам жəне заѕ”. 18.25 Деректі 
фильм. 18.45 “Телеблокнот”. 18.50 “Телемаркет”. 19.00 “Жаѕа 
айна”.  19.30 Т/х. 20.00 Арнайы хабар. “Бїгін - Конституция 
кїні”. 20.30 “Дəстїр дидар”. 20.40 “Бірлігіміз жарасќан”. 21.05 
“Бірегей сəулеткер”.  21.25 “Телеблокнот”. 21.30 “Телемаркет”. 
21.40 “Сазды əуен”. 21.50 Кґркем фильм. 23.25 “Телеблокнот”. 
23.30 Концерттік баєдарлама. 

        ( Т е ле б а ғ д а р л а м а л а р д а  ө з г е р і с т е р   б о л у ы  
м ү м к і н . )

31 канал
06.00 Шоу розыгрышей “Ризамын”. 07.30 Т/х “Сїйген сўлу”. 
09.30 Х/ф “Приезжий жених”. 11.30  “Алдараспан, шаншар, 
нысана кїнделігі”. 12.30 Х/ф “Трансформеры”. 16.00 Х/ф 
“Повелитель стихии”. 18.00 Фильм-концерт “Звёздные дети”. 
20.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 22.00 “Алдараспан, шаншар, нысана 
кїнделігі”. 23.00 Х/ф “Трансформеры: Месть падших”. 03.00 Х/ф 
“Парни из женской общаги”. 05.00 ”Ќазаќша концерт”.

07.05 М/ф. 07.35 М/с “Астробой”.  09.40 “Выходной со 
звездой”. 10.20 Х/ф “Нахалка”. 14.50 “Дорога  домой”. 15.00 
“Алдараспан”. 15.30 “Біздіѕ концерт”. 16.50 “ТОЙ BEST-
STAR”. 18.15 “Ґнерлі отбасы”. 19.30 “Кґѕілді отбасы”. 20.30 
“Эксперимент”.  21.00 “Портрет недели”. 22.00 “Слуги народа”. 
22.50 Х/ф “Пара гнедых”. 01.50 “КТК” ќоржынынан”. 03.15 К/ф 
“Мы  с Вами где-то встречались”.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

07.05 Х/ф “Девушка без адреса”. 
08.30 “КТК” ќоржынынан”. 09.15 
“Жїрекжарды”. 10.00  “Удиви меня”. 11.10 
“Звёздная жизнь”- “Убить звезду”. 12.00 
Новости. 12.30 Х/ф “Домработница”. 
14.20 “По страницам ретро-фестиваля”. 
15.15 Т/х “Карадайы”. 18.15 “Біздіѕ 

концерт”. Тўсаукесер! 19.35 “ТОЙ BESTSTAR”.   21.00  “Другая 
правда”. 22.00 Х/ф “Мелодия любви”. 00.00 “Я стесняюсь своего 
тела”. Медицинский проект. 01.50 Т/х “Карадайы”. 04.10 “КТК” 
ќоржынынан” ойын-сауыќты баєдарлама.  

КТК

08.00 Əн шашу. 08.35 “Такси”. 09.05, 17.05 “Əзілстан” жасырын 
тїсірілім. 09.20 “Суперпапа”. 10.00 М/ф “Винни-Пух”. 10.40 М/ф 
“Ќарлыєа”. 11.00 М/ф “Жўман батыр”. 11.10 М/ф “Жанəділ”. 11.20 
“KAZNET”. 11.40, 18.30 Т/х “Мадхубала”. 13.00 Т/с “Подари мне 
жизнь”. 15.05 Х/ф “Вам и не снилось”. 16.45 “Ќалжыѕ-ќоржын”. 
17.20 “Айтыс: Жїйріктер мен їздіктер”. 20.05 “Ел аузында”. 
20.30  “Астана жўлдызы-2015”. Ўлттыќ музыка бəйгесі.  23.20 
Х/ф “Доказательство”. 01.20 Т/х “Ўмытылмас”.

АСТАНА

08.00 “Əндер мен жылдар”. 09.15 “Ел аузында”. 09.40  
“Астана кеші кґѕілді”. Концерттік шоуы. 10.55 Конституция 
кїніне арналєан арнайы жоба. 11.15 “Кїлдірген”. 11.40, 18.35 
Т/х “Мадхубала”. 13.00 Т/с “Подари мне жизнь”. 15.10 Х/ф 
“Колдунья”. 17.15 “Сырты бїтін...”. Деректі драма. 17.45 
“Əзілстан” жасырын тїсірілім. 18.00 Шоу-лотерея “Бай 
бол”.  20.05 Арнайы жоба. “Той жыры”. 20.30 “Тарихы тасќа 
жазылєан”. Жанар Айжанованыѕ əн кеші. 22.35 Х/ф “Дорога 
домой”. 00.30 Т/х “Ўмытылмас”. 

АСТАНА

07.00 Медеу Арынбаевтыѕ “Айналайын алтыным” атты концерті. 
08.45 “Бармысыѕ, бауырым?”. 09.25 “Продвопрос”. 09.45 “Ўлт 
саулыєы”. 10.10 Д/ф “Часы судного дня”. 10.40, 10.55, 20.30, 20.45 
“Мерейлі отбасы” кїнделігі.11.10 М/ф “Семейка Праудов”. 12.40 
Сказка. “Рапунцель”. 13.45 “Орталыќ хабар”. 14.40 “Жўлдызды 
дода”. 16.15 “Тур де Хабар”. 16.45 Х/ф “Молоко, сметана, 
творог”. 18.05 Концерт “Астанаєа тарту”. 19.25 “Бенефис-шоу”. 
21.00 Аќпарат арнасы “Жеті кїн”. 22.00 Д/ф “Операция: Сапфир”. 
22.50 Х/ф “Призрачный гонщик-2”. 00.30 Т/х “Ќўрбылар”. 02.30 
Спектакль “Їкілі ыбырай”.

ХАБАР

07.02 Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституция кїніне арналєан 
мерекелік концерт. 08.00 “Əсем əуен”. 09.00 “Айбын”. 09.30 
”Асарќау”. 10.00 “Жаѕа Ќазаќстанныѕ рəміздері”. Д/ф. 10.30, 
10.45  “Мерейлі отбасы” кїнделігі. 11.00 М/с “Маша и медведь”. 
11.30 М/с “Путешествия  Жюля Верна”. 12.00 Х/ф “Жаужїрек мыѕ 
бала”. 14.30 “Бенефис-шоу”. 15.40 Х/ф “Таќиялы періште”. 17.15 
Д/ф “Мемлекет негізі”. 17.45 Ледовое шоу Дениса Тена и друзей 
“Сəлем, Ќазаќстан”. 19.45 “Ду-думан”. 21.00 Аналитическая 
программа “Жеті кїн”. 22.00 Нўрєиса Тілендиевтіѕ 90 
жылдыєына арналєан “Жїрегім меніѕ” атты мерекелік кеші. 
00.00 Т/х “Ќўрбылар”. 02.00 Спектакль “Ќамар сўлу”.

ХАБАР

КТК

           Жұма  28  тамыз
ҚАЗАҚСТАН

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

06.00 “Ризамын”. 07.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 09.00 Т/х “Əкетай”. 
10.00 Т/с “Счастливы вместе”. 10.30 Т/с “Воронины”. 11.30 М/ф 
“Путешествие на Запад. Счастливчик Люк”. 13.00 М/ф. 14.00 Т/х  
“Алєашќы махаббат”.  15.00 Т/х “Əкетай”. 16.00 “Ералаш”. 17.00 
Т/с “Воронины”.  20.00 “Информбюро”. 21.00 Т/х  “Сїйген сўлу”. 
23.00 Т/х “Алєашќы махаббат”.  00.00 “Алдараспан, шаншар, 
нысана кїнделігі”. 01.00 Х/ф “Гарри Поттер и дары смерти”. 
03.00 Х/ф “Скуби-ду-4: Проклятье озёрного монстра”. 05.00 
“Ќазаќша концерт”. 

07.30 Кґркем фильм. 09.30 Жаѕалыќтар. 09.50 Новости. 10.10 
“Телеблокнот”. 10.15 “Сазды əуен”. 10.30 “Телемаркет”. 10.35 
“Жаса, меніѕ елім”. 10.50 “Иман нўры”. 11.00 “Балаларєа 
базарлыќ”. 11.25 “Сґз маржан”. 11.30 “Телеблокнот”. 11.35 
“Кїй кїмбірі”. 11.45 Т/х “Титаник”. 12.35 Деректі фильм. 13.00 
Жаѕалыќтар. 13.10 Новости.  13.20 “Балаларєа базарлыќ”. 
13.45  “Телеблокнот”. 13.50 “Телемаркет”. 13.55 “Əулиеата 
əуендері”. 14.05 -17.50 -техникалыќ їзіліс. 17.55 “Бірінші 
студия”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 “Телемаркет”. 
19.00 “Телеблокнот”. 19.05 “Сазды əуен”. 19.15 Т/х ”Титаник”. 
20.00 Жаѕалыќтар. 20.20 Новости. 20.40 “Телеблокнот”. 20.45 
“Кїй кїмбірі”. 20.55 “Денсаулыќ”. 21.15 Деректі фильм. 21.25 
“Сґз маржан”.  21.30 “Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 21.45 
”Əулиеата əуендері”. 21.55 Кґркем фильм. 23.25 Т/х.  00.00 
Жаѕалыќтар. 00.20 Новости. 00.40 “Телеблокнот”. 00.45 “Сазды 
əуен”. 

31 канал

06.00 Т/с “Шпионские игры”.  06.50 Жаѕалыќтар. 07.00 “Доброе 
утро”. 11.00 Т/с “Лютый”.  13.00 Т/х “Сїйген жар”. 13.50 Т/х 
“Джодха жəне Акбар”. 14.40 “Жўма уаєызы”. 14.55 “Ќылмыстыќ 
іс №”. 15.30 Жаѕалыќтар. 15.40 Х/ф “Солнцекруг”. 17.45 “Жди 
меня”. Казахстан.   18.50  “Поле чудес”. 20.00 “Главные новости”. 
20.40 Т/х “Сїйген жар”. 21.40 “Басты жаѕалыќтар”. 22.20 Т/х 
“Джодха жəне Акбар”. 23.15 “П@ytina” баєдарламасы. 23.40 
Т/с “Шулер” (закл. сер.). 01.35 “П@ytina” баєдарламасы. 01.55 
Т/х “Сїйген жар”. 02.35 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 03.15 Т/с  
“Шпионские игры”. 03.45 “Ќылмыстыќ іс №” баєдарламасы.

06.05 М/ф. 06.15 Д/с “Вау”. 06.40 “КТК” ќоржынынан” ойын-
сауыќты баєдарлама. 07.25 Т/х “Карадайы”. 08.30 Жаѕалыќтар. 
09.00 Т/х “Сарай ханымдары”. 10.00 “Верное средство”. 
12.00 Новости. 12.30 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”. 14.25 
“Семейные драмы”. 16.20 Т/х “Махаббат мўѕы”. 16.45 “КТК” 
ќоржынынан” ойын-сауыќты баєдарлама. 17.45 Т/х “Карадайы”. 
20.30 Жаѕалыќтар.  21.00  Вечерние новости. 21.30 Х/ф 
“Домработница”. 23.25 Х/ф “Живой”. 01.15 Д/с “Попробуй!”. 
02.00 “КТК” ќоржынынан”. 02.45 ”ТОЙ BESTSTAR “. 03.45 
Жаѕалыќтар. 04.10 Т/х “Сарай ханымдары”. 

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 Жаѕалыќтар.  10.00 
“Саєындырєан əндер-ай!”. 10.50, 21.05 “Айтуєа оѕай...”. 11.35 
Т/х “Сырєалым”.  12.30, 17.30, 20.30, 23.40, 02.40 Жаѕалыќтар. 
12.40 “Иман айнасы”. 13.05 “Индустрияландыру: Ўлттыќ 
ґндіріс”. 13.30 “Баламен бетпе-бет”. 13.55 “Жїзден жїйрік”. 
14.25  М/ф “Стич”. 14.45 М/ф “Білгіштер”. 15.00 “Əйел баќыты”. 
Ток-шоуы. 16.10, 22.40 Т/х “Жїрегім сізге аманат”. 17.05 “Жан 
жылуы”. 17.50 “Ґзекжарды”. 18.10  “Єасырлар їні”. 19.00 “Меніѕ 
Ќазаќстаным!”.  19.30 Т/х “Ќызыл сарайдаєы тїс”. 21.50, 01.50 
“Шын жїректен!”. Реалити-шоуы. 00.15 “Ґзекжарды”. 00.35 К/ф 
“Əурелеѕ”.

ЕВРАЗИЯ

КТК

07.00, 00.40 Əн шашу. 07.30, 20.30 Новости “20:30”. 07.50, 20.00 
Жаѕалыќтар. 08.10 “Əзілстан” жасырын тїсірілім.  08.30 “Такси”. 
09.00, 15.15 Т/х “Əмірші əйел”.  10.30 Т/х “Фериха”.  11.40, 18.30 
Т/х “Мадхубала”.  13.00 М/ф “Ермаєамбет”.  13.10 “Сырты 
бїтін...”. Деректі драма. 13.40 “Кїлдірген”. 14.00 М/ф “Волк 
и телёнок”. 14.10 “Əн мен əзіл” концерттік.  16.35 “KAZNET”. 
17.00 “Такси”. 17.30, 22.00 Т/х “Фериха”. 20.20 “KAZNET”. 20.50 
Т/с “Котовский”. 23.00 “Ел аузында”. 23.25 Т/х “Єашыќ жігіт”.

АСТАНА

07.00 “Айтўмар”. 08.00 “Жаѕа кїн”.  10.00  Жаѕалыќтар. 
10.10 Т/с “Верь мне”. 11.00 Новости. 11.10, 11.25, 20.30, 20.45 
“Мерейлі отбасы” кїнделігі. 11.40 “Магия кухни”. 12.15 “Подари 
детям жизнь”. 12.20 М/с “Маша и медведь”. 12.30 М/с “Джейк 
и пираты Нетландии”. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Д/ф “Семейные  
мелодрамы”. 14.05 Т/с “Женский доктор-2”. 15.00 Новости. 15.15 
“Бўйымтай”. 16.00 Т/х “Ґмір сабаќтары”. 16.30 “Ўлт саулыєы”. 
17.00 Жаѕалыќтар. 17.15 “Бармысыѕ, бауырым?”. 18.00 Новости.  
18.15 Т/х “Сўлтан Сїлейман”. 19.05 “Орталыќ хабар”. 20.00, 
00.55 Жаѕалыќтар.  21.00, 01.25 Итоги дня. 21.30 Х/ф “Воины 
Зу”. 22.55 Т/х  “Ќўрбылар”. 01.55 “Əр їйдіѕ сыры басќа”. Деректі 
драмасы. 02.25 Жаѕалыќтар.
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К е з е к ш і  Г . Е р м ұ р а т о в а

БЕЗГЕК ҚАУІПТІБЕЗГЕК ҚАУІПТІ
Н. Туктеева, 
«ЌР  Ўлттыќ  экономика  министрлігі  

Тўтынушылардыѕ ќўќыќтарын  ќорєау 
к ом и т е т і н і ѕ  «Жамбыл  о блы с тыќ  
санитарлыќ-эпидемиологиялыќ сараптама 
орталыєы» РМЌК Байзаќ ауданы  бойынша 
филиалыныѕлаборант – паразитологы .

Безгек паразитті трансмиссивтік, яєни шыбын 
– шіркейлердіѕ ќатысуымен, араласуымен 
болатын ауру. Ол ауру адамнан сау адамєа 
безгек масаларыныѕ  шаєуы арќылы жўєады. 
Халыќтыѕ кґші – ќон мəселесі жоєары деѕгейде  
болєандыќтан, безгек масаларыныѕ келуіне жəне  
ќолайлы  табиєи жаєдайы бар жерлерде ауру 
ошаєыныѕ пайда болуына, оныѕ  таралуына ґз 
ыќпалын тигізіп отыр.
Безгек ауруыныѕ белгілері мынадай: тўла бойы 

ќалшылдап, дене ќызуы 40º-41º - градусќа дейін 
кґтеріледі, ауызы ќўрєап, буындар ќаќсайды 
жалпы аурудыѕ жаєдайы тґмендейді. Осы 
белгілерді сезген адам жедел тїрде дəрігерге 
кґрінуі ќажет. 
Ауру  адамныѕ  ќанын  микро скоппен 

лабораториялыќ жаєдайда тексеру арќылы єана 
аурудыѕ наќты диагнозын ќоюєа болады. Ауа-
райы тропикалыќ жəне субтропикалыќ елдерде 
болєан азаматтар дəрігерге  ґзініѕ соѕєы екі 
жылда ќай елдерде болєандыєын айтуы керек. 
Ауруды алдын ала ерте білу  єана олардыѕ 
аурудан айыєып кетуініѕ жəне жўќпалы аурудыѕ 
əрі ќарай таралмауыныѕ кепілі.
Безгек масасы (ауру тасымалдаушылар) аєысы 

ґте нашар кґлшіктерде, шалшыќ суларда, 
каналдарда,  балшыќтарда, ґзендердіѕ ескі 
сїрлемелерінде ґмір сїреді.
Олар адамдарєа кешкісін кїн батќаннан кейін 

немесе азанда кїн шыќпай тўрып шабуыл 
жасайды. Їйдіѕ  ішіне масалардыѕ ўшып 
кіруінен саќтану їшін есік, терезелерді майда 
торлармен немесе дəкемен торлайды. Їйдіѕ ішіне 
кіріп кеткен масаларды  инсектицидті аэрозоль 
булаєыштармен жоюєа болады. Жалпы безгек 
ауруы ґте ауыр жаєдайда ґтеді. Уаќтылы  немесе 
дўрыс емделмеген жаєдайда ќан аздыќ, дененіѕ  
əлсіреуі, адамныѕ еѕбек ќабілетініѕ  жоєалуы 
пайда болады. Тропикалыќ безгекпен ауырєан 
адамныѕ  ґліп кетуіде мїмкін. Сондаќтан безгек 
ауруымен  ауырєан адам дəрігердіѕ нўсќауын 
бўлжытпай орындауы ќажет.

КЇН СƏУЛЕСІНІЅ 
ҐТУІНЕН САЌ 
БОЛЫЅЫЗ...

И.Рысалдиев,
Байзаќ ауданы ТЖБ инженері, ґртке  ќарсы 

ќызмет лейтенанты.                                                           

Кїн ґту – дегеніміз орталыќ нерв жїйесіне кїн 
сəулесініѕ тура тїсуініѕ нəтижесінен болатын 
жаєдай. Ол адам ґміріне ќатты əсер тигізеді 
Кїн ґткен адамнан тер сїмектеп аєады, бўл аєза 
теріндегі ылєалдылыєы мен тўзын азайтады.
Тершеѕдік дене ќызуын кґтерілуіне жол бермесе 

де, аєзадаєы тўздыѕ тґмендеу салдарынан дене 
мен аяќтыѕ бўлшыќ еттері тартылып адамныѕ 
жалпы аєзасыныѕ əлсіреуіне əкеп соєады. Əлсіреу 
нəтижесінен адам естен тануы мїмкін. Сондай-аќ 
кїн ґткен кезде адамныѕ басы ауырып, айналып 
жїрегі айныйтын болады. Дене ќызуы кґтерілмей 
сол ќалпында ќалады, біраќ денесі ылєал жəне 
суыќ сияќты болады. Бет əлпеті аєарып, тыныс 
алуы тґмендеп, тіпті пульсін тексеру ќиынєа 
соєады. Ќўсу,  іштіѕ ґтуі зардап шеккен адамды 
мїлдем əлсіретіп, жаєдайын тґмендетеді.
Осындай жаєдайларда кґрсетілетін алєашќы 

медициналыќ кґмек: зардап шеккен адамды 
кґлеѕке немесе салќын жерге орналастыру, 
шешіндіру, денесін дымќыл матамен орау, суыќ 
немесе аздап тўз ќосылєан су ішкізу керек. 
Егер естен танып ќалса, басын тыныс алуєа 

ыѕєайлы етіп бўрып, кеудесімен жатќызу ќажет.
Тынысы тоќтап ќалєан жаєдайда жасанды 
тыныс алдыру тəсілін ќолданады. Жаєдайы ґте 
нашар болєан жаєдайда, жансаќтау бґліміне 
жатќызылады.

ХАБАРЛАНДЫРУХАБАРЛАНДЫРУ
“Егер сіз ќандайда бір ќиын жаєдайєа душар 

болсаѕыз...”
Есіѕізде болсын, шешілмейтін жаєдайлар 

болмайды. Шешілетін жолдар əрќашанда бар, 
тек ќана соны таба білу ќажет. Егерде біздіѕ 
ўсынып отырєан кеѕестерімізбен ќоєамдыќ 
ќабылдауымызды пайдалансаѕыз сіз сол ќиын 
жаєдайдан шыєа аласыз.
Байзаќ ауданы əкімдігі білім бґлімініѕ жанынан 

ќўралєан “Балалардыѕ ќоєамдыќ ќабылдау 
орталыєы” Сіздер їшін ќызмет жасайды жəне 
əрќашанда Сіздерге кґмек кґрсетуге дайын. 
Сенім телефоны: 4-03-06. Мекен-жайы: 

Сарыкемер ауылы, Суханбаев кґшесі, 142 “В” 
їй.

“Балалар мен жасґспірімдер орталыєы”. 

Тґтенше  жаєдайлар 
басќармасы  ескертеді!

30 ÒÀÌÛÇ-ҚÀÇÀҚÑÒÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛÍÛҢ 30 ÒÀÌÛÇ-ҚÀÇÀҚÑÒÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛÍÛҢ 
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈßÑÛ ÊҮÍIÍÅ ÎÐÀÉ ӨÒÊIÇIËÅÒIÍ IÑ-ØÀÐÀËÀÐÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈßÑÛ ÊҮÍIÍÅ ÎÐÀÉ ӨÒÊIÇIËÅÒIÍ IÑ-ØÀÐÀËÀÐ

26 ТАМЫЗ, САЄАТ 10.00-ДЕ
-Ќызыл жўлдыз ауылдыќ округінде 30 тамыз-Ќазаќстан 
Республикасыныѕ Конституциясы кїні мерекесіне 
арналєан  «Конституцияєа 20 жыл-тарихи қадам» 
таќырыбында «Rola-7» ЖШС-і ўжымымен салтанатты 
жиналыс;

27 ТАМЫЗ, САЄАТ 10.00-ДЕ
-Сарыкемер ауылы,Ўлттыќ мəдени орталыќтар їйінде 30 тамыз-Ќазаќстан Республикасыныѕ 
Конституциясы кїні мерекесіне сəйкес ўлттыќ мəдени орталыќтар мїшелері, аудан ардагерлері, 
їкіметтік емес ўйымдар жетекшілерініѕ ќатысуымен «Бірлігіміз жарасқан!» атты таќырыпта 
дґѕгелек їстел отырысы;
-Аудандыќ кітапхана, ауылдыќ округтер кітапханаларында «Конституция – тəуелсіздіктіѕ 
негізі» таќырыбында кітап кґрмесі;

28 ТАМЫЗ, САЄАТ 10.00-ДЕ
-Аудандыќ əл-Фараби атындаєы мəдениет їйінде Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы 
кїніне арналєан салтанатты жиналыс (Марапаттау, 16 жасқа толған  азаматтарға 
жеке куəліктерін тапсыру рəсімдері, «Ата Заң – алтын тұғырың» атты мерекелік 
бағдарлама);

САЄАТ 15.00-ДЕ
-А.Суханбаев атындаєы орталыќ саябаќта аудан кґлемінде «Мектепке жол» атты 
ќайырымдылыќ акциясы;

29 ТАМЫЗ, САЄАТ 10.00-ДЕ
-Орталыќ алаѕда «Бірлік-біздіѕ қасиетті туымыз» атты жастардыѕ патриоттыќ велошеруі;

30 ТАМЫЗ, САЄАТ 10.00-ДЕ
-А.Суханбаев атындаєы орталыќ саябаќта Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы кїніне 
арналєан мерекелік шаралар (мерекелік концерт, спорттыќ ойындар, сауда жəрмеѕкесі, кґпшілік 
серуен) ґткізіледі.


