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“100 ќадам” - бўл біздіѕ “100 ќадам” - бўл біздіѕ 
жаћандыќ жəне ішкі сын-жаћандыќ жəне ішкі сын-

ќатерлерге, сонымен бір мезгілде, ќатерлерге, сонымен бір мезгілде, 
жаѕа тарихи жаєдайларда 30 жаѕа тарихи жаєдайларда 30 
дамыєан мемлекеттіѕ ќатарына дамыєан мемлекеттіѕ ќатарына 

ену жґніндегі жоспарымыз. ену жґніндегі жоспарымыз. 
Реформаларды жїзеге асыру-Реформаларды жїзеге асыру-
алда тўрєан 10-15 жылєа алда тўрєан 10-15 жылєа 

бірінші кезекті жалпыўлттыќ бірінші кезекті жалпыўлттыќ 
міндет.міндет.

Н.Ә.НАЗАРБАЕВ,Н.Ә.НАЗАРБАЕВ,
ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

ПРЕЗИДЕНТІ.ПРЕЗИДЕНТІ.

 Г. Ермұратова,
“Ауыл жаңалығы”.

Өнер мерекесі өңірдің тынысын, тіршілігін, 
байлығын, мәдениеті мен дәстүрін паш ететін 
көрмеден басталды. Жиынға  қатысқан облыс 
әкімінің орынбасары Е.Манжуов бастаған  құрметті 
қонақтар  алдымен  термеші  Ертай Тазабековтің 
тамылжыта салған арнауын  тыңдаған соң 
Сарыкемер орта мектебінің педагогикалық 
ұжымы мен  жоғары сынып оқушылары әзірлеген 
Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған 
театрландырылған көріністі тамашалады. 
Қойылымда халқымыздың  басына күн туған 
шақта еліне қорған болған батырларының ерлік 
істері,  бейбіт күндегі  мамыражай тіршілігі паш 
етілді. 
Қойылымнан соң түрік, орыс,  корей, неміс, 

түрік этномәдени орталықтары (жетекшілері 
М.Раджамов, Л.Горр, Н.Шин, В.Найденова) ән 
мен биден шашу шашып, ұлттық тағамдарын 
көпшілікке ұсына отырып, ынтымақтастық 
көрінісін келтірді. Қаз-қатар тізіліп қойылған 
қолөнер шеберлерінің көрмесімен  танысқан 
Ерқанат Нұрбапаұлы қолөнер шеберлерінің 
қолынан шыққан бұйымдар көздің жауын 
алатындығын,  “ел іші-өнер кеніші” дегендей 
қасиетті өңірде тума талант иелері  көп екендігін 
атап  өтті. 
Өнер мерекесінде Ботамойнақ ауылдық округі 

түрік халқының   тіршілігіне, Мырзатай ауылдық 
округінен келген кимешек киген әжелер қымыз 
пісіп, жүн сабап, диірмен тартып  ауыл өміріне 
саяхат жасатты. Көптеректік темірден түйін түйген 
шеберлердің қолынан шыққан ат абзелдері, 
сазтеректік зергерлердің моншақпен өрнектеген 

бұйымдары жиналғандарды тәнті етті. Дихан 
ауылдық округі  қазақ халқының ұлы тұлғалары 

ÕÀËҚÛÌÛÇÄÛҢ ÒÀÐÈÕÛÍ ÒҮÃÅÍÄÅÏ, ҰËÛ ÒҰËҒÀËÀÐÄÛҢ ÅÐÅÍ 
ÅҢÁÅÃIÍ ҰËÛҚÒÀÉÒÛÍ, ӨÑÊÅËÅҢ ҰÐÏÀҚÒÛҢ  ÀÒÀÌÅÊÅÍI ÌÅÍ  ҰËÛ 
ÒҰËҒÀËÀÐÛÍÀ ÄÅÃÅÍ ÑҮÉIÑÏÅÍØIËIÊÒI ҚÀËÛÏÒÀÑÒÛÐÀÒÛÍ, ÅËÄIҢ 
ÁIÐËIÃI ÌÅÍ ÒÀÒÓËÛҒÛÍ  ӘÑÏÅÒÒÅÉÒIÍ ҚÀÇÀҚ ÕÀÍÄÛҒÛÍÛҢ 550 
ÆÛËÄÛҒÛÍÀ ÀÐÍÀËҒÀÍ  ÆÀÌÁÛË ÎÁËÛÑÛÍÀ ҚÀÐÀÑÒÛ ÀÓÄÀÍÄÀÐÄÛҢ 
ÌӘÄÅÍÈÅÒ ÆӘÍÅ ӨÍÅÐ ÊҮÍÄÅÐI ӨÒÊÅÍ ÀÏÒÀÍÛҢ ÆҰÌÀÑÛÍÄÀ 
ӨÇIÍIҢ ÁÀÑÒÀÓÛÍ ÀËÄÛ. ҚÀÇÀҚÑÒÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛÍÛҢ  ÒҰҢҒÛØ 
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒI ÑÀßÁÀҒÛÍÄÀ  ҚÀÇÀҚ ÕÀÍÄÛҒÛÍÛҢ 550 ÆÛËÄÛҒÛÌÅÍ 
ÁÀÉËÀÍÛÑÒÛÐÛËҒÀÍ ÁÀÉÇÀҚ ÀÓÄÀÍÛÍÛҢ ÌӘÄÅÍÈÅÒ ÆӘÍÅ ӨÍÅÐ 
ÊҮÍÄÅÐI ӨÇ ØÛÌÛËÄÛҒÛÍ ÀØÒÛ.    

мұратова,
 жаңалығы”. ÕÀËҚÛÌÛÇÄÛҢ ÒÀÐÈÕÛÍ ÒҮÃÅÍÄÅÏ, ҰËÛ ÒҰËҒÀËÀÐÄÛҢ ÅÐÅÍ 

ÅҢÁÅÃIÍ ҰËÛҚÒÀÉÒÛÍ ӨÑÊÅËÅҢ ҰÐÏÀҚÒÛҢ ÀÒÀÌÅÊÅÍI ÌÅÍ ҰËÛ

А У Д А Н  М Ә Д Е Н И Е Т І Н І Ң  М Е Р Е Й І 
Т А С Ы Ғ А Н К Ү Н 

салынған кілемшелері 
көздің  жауын  алып 
қана  қоймай ,  ауыл 
өмірінен хабар беретін 
ә д е м і  д ә с т ү р ле р 
үйлесімді сомдалды.  
Ал Қазақстанның 40 
жылды ғы  ме к т е б і 
“Тұсау кесу” дәстүрін 
көрсету кезінде  жас 
баланың тұсауын кескен  
Ерқанат Нұрбапаұлы 
бүлдіршінге бақытты 
балалық  шақ  пен  
егемен еліміздің  үлкен 
азаматы болып өсуіне 
тілектестігін білдірді.
М ә р т е б е л і 

қонақтарды  аудан 
әкімі М. Шүкеев Байзақ 

ауданы бүкіл қазақ еліне 
танымал  батырлар  мен  
ақындарға, спортшыларға 
бай өлкенің  ауыл және 
м а л  ша р у ашы лы ғ ы н 
өркендетуде, одан алынатын 
өнімді молайту жолындағы 
табыстарына  тоқталып , 
бүгінгі таңда  үлкен сұранысқа 
ие болып отырған  Қостөбе 
ауылдық округіне қарасты  
«Ақ  ниет»,   «Молочный 
Бидончик» ,  “Фазлиев ”   
ша р у а  қ о ж а лы қ т а ры   
ө н д і р г е н  ш ұ ж ы қ ,  
макарон,  сүт  өнімдерін 
өндіру технологиясымен 
таныстырды. 
Т а р и х и - ө л к е т а н у 

музейіндегі  жәдігерлер , 
“мұрағат  ұжымы ”  атты 
стенді, Ғ. Мұратбаев мектеп-
гимназия ,   Н .Киікбаев , 
Қазақстанның 40 жылдығы, 

Бурыл мектептері, көркемсурет мектебі, балалар 
мен жасөспірімдер орталығы,  №3 Байзақ 

колледжі, сондай-ақ, “Балапан”, “Балдырған, 
“Теремок”, “Еңлік”, “Астана” балалар бақшасы  
ұсынған  қолөнер бұйымдары, электр қуатымен 
тербелетін бесік, темірден  жасалынған бұйымдар,  
картиналар, экспонаттар  ауданның тыныс-
тіршілігінен  мол мағлұмат берді.

 Мұнымен қатар  көрмеде орталық аурухананың, 
аудан кәсіпкерлерінің  жемісті жетістіктері, баянды 
тірліктері  паш етілді.  Мырзатай, Ботамойнақ, 
Дихан ауылдық округтері әзірлеген  ұлттық 
тағамдардан еңбектеген баладан еңкейген қартқа 
дейін  дәм татып жатты. Ю.Гагарин, Қазақстанның 
40 жылдығы  атындағы орта мектептің ұжымдары  
тіккен киіз үйлері әсемдігімен айшықталды.
Ұлттық ойындар қызған алаңда  аударыспақ, 

асық ату, ләңгі тебу, арқан тарту, кір  тасын 
көтеру, қол күресі, қазақша күрес, таэквондо 
секілді  спорттық ойындарды тамашалаған 
қонақтар   бұдан соң жазғы кинотеатрға бет 
алды.

«Ақ пейіл – Алаш елім» атты концерттік 
бағдарлама  шымылдығы  ”Шолпан  ән -би 
ансамблінің орындауында  Құрманғазының 
“Серпер” күйімен  түрілді. Мұнан соң көрермендер 
«Елім  менің» республикалық  патриоттық 
әндер  байқауының  жүлдегері ,  Қазақстан 

Республикасының 
Мәдениет қайраткері  
А . И с а б а е в  п е н 
Ө . Н ұ р б а е в т ы ң 
о р ы н д а у ы н д а 
“ А я у л ы  м е н і ң 
мекенім”, “Қазақтың 
б а л а с ы м ы н ” , 
Н.Тілендиев атындағы  
« К е л ,  е р к е м , 
Алатауыңа !»  атты 
І І І  республикалық 
әншілер және күйшілер 
к о н к у р с ы н ы ң 
д и п л о м а н т ы   
М . Ж а н б а е в а 
шырқаған “Сен ғана”, 
«Шолпан» халық ән-
би ансамблінің әншісі 
Ж.Сәлімбаева салған 
“Сыбызғы  сырнай”, 
х а л ы қ а р а л ы қ 
фестивальдің лауреаты К.Құрымбаеваның 
орындауында      “Бұлбұл” әндерін  ұйып тыңдады. 
“Шолпан” ән-би ансамблінің орындауында “Кең 
жайлау” әні төгіліп түсті. Ғ. Мұратбаев атындағы 
мектеп-гимназия, Н.Киікбаев атындағы мектептің 
балауса  бишілері  мың бұрала билеп, мерекенің 
салтанатын асырса,  облыстық «Есіңде ме, 
ескі әндер» ретро әндер байқауының бас 
жүлдегері З.Молдабаевтың әуелете салған 
“Байзақ  елім-байтағым“ атты  әні   кештің 
мерейін үстем етті. «Байзақ жұлдыздары» 
байқауының бас жүлдегері А.Әзімбекова, 
дәстүрлі әнші М.Көпешов,  Түркістан қаласында 
өткен  халықаралық  «Бейбітшілік  әлемі» 
ә н  б а й қ а у ы н ы ң 
д и п л о м а н т ы 
Ә . Ө м і р з а қ о в а ,  
о б л ы с т ы қ  ж а с 
о р ы н д а у ш ы л а р 
б а й қ а у ы н ы ң 
б а с  ж ү л д е г е р і 
Е .Шінәс і лов ,  7 -ші 
республикалық  «Асыл 
мұра» байқауының 
І І   д ә р е ж е л і 
лауреаты А.Амантай,   
Н.Тілендиев атындағы  
« К е л ,  е р к е м , 
Алатауыңа ! »  атты 
І І І  республикалық 
ә н ш і л е р  ж ә н е 
күйшілер конкурсының 
б а с  ж ү л д е г е р і 
Д.Диханбаева,  әнші 
Д .Абба со в т а рдың 
салған  әндері, сондай-ақ, “Байзақ үштігі” сазгер 
Қ.Нарбатырдың “Құрбыңнан хат жолдадым” әнін 
нақышына келтіре орындап,  көрермендерді  
жастық шақтарымен табыстырды. К.Әзірбаев 
саз мектебінің скрипкашылары  халық әні 

“Илигайды” сызылтса,  “Лезгинка” биін “Ахысқа”,  
өзге  ұлт  өкілдерінің  билерін  Бурыл  өнер 
мектебінің  бишілері  тарту етті.
Бірлік, тәуелсіздік, ынтымақ пен қоғамдық 

келісім жарастығын  ұлықтаған концертте өнер 
көрсеткен өнерпаздардың барлығы сахнаға 
шығып,  ақын -сазгер Қасқырбай Нарбатырдың 
“Сарыкемерім” атты   әнімен қорытындылады. 
Ерқанат Нұрбапаұлына ықылас гүлі  табыс 
етіліп, от шашулар аспанға атылды.

«Мәдениеті жоғары, тарихи танымы орнықты, 
ойы сергек елдің рухы да биік. Рухы биік 
халықтың іргесі де берік, әлеуеті де қуатты, 
ынтымағы  да  жарасты  болмақ  деп» деп 

Елбасымыз  айтқандай ,  ауданымыздың 
әлеуметтік-экономикалық саладағы жетістіктерін 
ұлықтаған  өнер мерекесінде Тараз аспанында 
жаућар жыр өріліп, күмбір күй төгілді, әсем ән 
асқақтады.

ÑÎҢҒÛ ҚÎҢÛÐÀÓ ÑÛҢҒÛÐÛ
Биыл ауданда 663 тїлек орта мектепті тəмəмдап, оныѕ 430-ы ЎБТ-ге ќатыспаќ
А.Шотбасова,
“Ауыл жаѕалыєы”.

Дїйсенбі кїні республикамыздыѕ 
барлыќ білім ошаќтарында соѕєы 
ќоѕырау соєылды. Осыдан он 
бір жыл бўрын білім мекемесініѕ 
табалдырыєын аттаєан ўл-ќыздар 
болашаќтыѕ баспалдаєына ќадам 
басып, аяулы ўстаздары, алтын ўя 
- мектептерімен ќоштасты.
Ай т ул ы  м е р е к е л і к  ш а р а 

Байзаќ  ауданында  да  ґзіндік 
сəн-салтанатымен ґткерілді.  25 
мамырда  Є .Мўратбаев  мектеп-

гимназиясына жиылєан ўстаздар мен оќушыларды, олардыѕ 
ата-аналарын  аудан əкімі М.Шїкеев кезекті оќу жылыныѕ 
аяќталуымен ќўттыќтады.  Ґз сґзінде Мўратхан Жїнісəліўлы 
мемлекетімізде білім саласыныѕ сапасын жаќсартуєа жасалып 
жатќан ќамќорлыќтарды атай келе, алда ґтетін маѕызды 
сынаќ - ЎБТ-де тїлектердіѕ сїрінбей ґтуіне тілектестігін 
білдірді. Ґзініѕ игі тілегін мектеп директоры Г.Жаманова да 
айтып жеткізді.
Жалпы биылєы оќу жылында аталмыш білім ордасын 12 «а» 

сыныбынан 7 жəне 11 «а», «ə», «б» сыныптарынан 39,  барлыєы 
46 тїлек бітіргелі отыр. Осынау жаѕа ґмірге жолдама алєан 
аєа-əкпелеріне арнап бастауыш сынып оќушылары  əн-жырдан 
шашу шашса, ўлаєатты ўстаздар шынайы лебіздерін айтты.

* * * * *
Соѕєы ќоѕырау салтанаты Ќазаќстанныѕ 40 жылдыєы орта мектебінде де ерекше дайындыќпен 

аталып ґтілді. Мемлекеттік Əнўран шырќалып, Ту кґкке кґтерілгеннен кейін мектептіѕ «Їздік 
оќушылары» жəне 
оќуды  тəмəмдаєан 
61 тїлек ортаєа кеп 
жайєасты.

2015 жылдыѕ жас 
тїлектерін  мерейлі 
мерекемен мўнда аудан 
əкімініѕ орынбасары 
Ə . Ќ и л ы б а е в 
ќўттыќтады. Мектеп 
директоры Г.Есентаева 
келешек  егелеріне 
сəт-сапар тілесе, ата-
ана  Д .Жылќыбаева 
ўстаздар  ќауымына 
а л є ы с  с е з і м і н 
білдірді.
Еѕ  ќызыєы ,  білім 

ордасын осыдан 50, 
20 жыл бўрын бітірген, 
бїгінде əр салада ќызмет етіп жїрген азаматтар да аќ тілектерін 
аєылтты. Мерекелік шарада «Мектеп», «Ўстаз», «Туєан жер» жайлы 

əндер шырќалып, композициялыќ ќойылым ќойылды.
Сонымен таєы бір оќу жылы аяќталып, соѕєы ќоѕырау їні естілді. Мектеп тїлегі Е.Орынбасаров 1-сынып оќушысы Тґлеген Еркежанєа білім 

кілтін табыстады.
Бўл кїні ауданымыздаєы барлыќ мектептерде дəл осылай  соѕєы ќоѕырау іс-шарасы ўйымдастырылып, оєан аудан əкімініѕ орынбасарлары  

жəне басќа да жауапты азаматтар ќатысты.

М.Манекеев,
«Ауыл жаңалығы».

Білім беру сапасын бағалау жүйесінің маңыздысы 
– Ұлттық Бірыңғай Тестілеу.  ҰБТ білім беру жүйесіне 
енгелі бері білім сапасының бағалануы мен білім беру 
жауапкершілігі арта түскені белгілі. Тест нәтижесінде 
оқушының 11 жылдық білімі ғана емес, ҰБТ мектеп 
түлектерінің келешек өмірі мен болашақ мамандығына 
алар жолдамасы екендігі айтпаса да түсінікті. Алдын-ала 
өткізілген ҰБТ нәтижелерін талдау және түсіндіру, оқыту 
сапасын арттырудың көптеген өзекті мәселелерін табысты 
шешуге мүмкіндік беретіндігі мәлім. 
Осы орайда, өткен аптаның жұмасында аудан әкімі М.Шүкеевтің 

қатысуымен аудан әкімдігі білім бөлімінің алқа мәжілісі өткізіліп, 
ҰБТ-ге дайындық барысы пысықталды.
Аудан әкімдігі білім бөлімінің қызметкерлері, алқа мүшелері, 

білім беру және мектептен тыс мекемелердің басшылары,  
балабақша меңгерушілері, жергілікті бұқаралық ақпарат 
құралдары өкілдерінің қатысуымен Сарыкемер орта мектебінің 
мәжіліс залында өткен алқа мәжілісін білім бөлімінің басшысы, 
алқа төрайымы З.Дузенова ашып, жүргізіп отырды.
Алқа мәжілісінің күн тәртібіне бес мәселе шығарылды. 

Атап айтқанда, білім беру мекемелерінде ҰБТ-ге дайындық 
жұмыстарының барысы мен ҰБТ-ні ұйымдастырып өткізу, 
жазғы сауықтыру демалыс кезінде тәрбиеленушілерді тамақ 
өнімдерімен қамтамасыз етуде санитарлық-гигиеналық 
талаптардың сақталуы, балалардың жазғы демалысы мен 
сауықтырылуын ұйымдастыру, білім алушылардың ыстық 
тамақпен қамтамасыз етілу жағдайы мен 2015-2018 жылдарға 
арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-
шаралар жоспарының ағымдағы жылдың төрт айында орындалу 
барысы туралы өзекті мәселелер қаралды. 
Күн тәртібіндегі негізгі мәселе ретінде алдымен (Білім беру 

мекемелерінде ҰБТ-ге дайындық жұмыстарының барысы мен 
ҰБТ-ні ұйымдастырып өткізу туралы) білім бөлімінің бас маманы 
Қ.Үдерованың хабарламасы тыңдалды. 
Оның мәліметі бойынша биыл 663 мектеп бітірушінің 430-ы 

ҰБТ-ға қатысады деп жоспарланып отырса, қалған 233 оқушы 
мектепте мемлекеттік емтихан тапсырмақ. Мектеп бітірушілер 
3,5,7 маусым күндері үш лекпен ҰБТ тапсырады. 
Білім алушылардың қорытынды аттестаттауын өткізу 

туралы жан-жақты талдау жасаған Құралай Шипағұлқызы 
ағымдағы жылдың 25 сәуіріне дейін жалпы білім беретін орта 
мектептердің ҰБТ-ға қатысатын мектеп бітірушілерінің деректер 
базасы толықтырылып, тестілеу пунктіне өткізілгенін, жергілікті 
бюджеттен оқушылар тасымалы мен тамақтандыруға бөлінген 

қаражат көлемін айта отырып, мектеп бітірушілердің ҰБТ-да 
психологиялық дайындығын күшейту мақсатында 22 сәуір 
мен 12 мамыр күндері алынған байқау тест қорытындысына 
ерекше тоқталды. Салыстырмалы түрде алар болсақ, 22 сәуірде 
тапсырған тестте мектеп бітірушілердің орташа балл көрсеткіші 
75,8 балл болса, 12 мамыр күнгі тест нәтижесінде 77,8 балды 
құраған.  
Дегенмен, бұл өсу деңгейі көңіл көншітерлік жетістікті бере 

алмайды. Себебі, қазіргі таңда мектеп қабырғасында 11 жыл 
өз ортасына сіңісіп, дағдыланған оқушының сынақ тестілеу 
көрсеткіші 100 балдан кем болмауы тиіс. Осылайша екі байқау 
сынағының салыстырмалы нәтижесін слайд арқылы жекелей 
талдап берген баяндамашы негізгі және жалпы таңдау пәндері 
бойынша төмендеу және өсу динамикасы бар орта мектептерді 
жіпке тізіп берді. Және де 12 мамыр күнгі соңғы байқау сынағы 
қорытындысын 2014 жылғы ҰБТ қорытындысымен салыстырып, 
екілік баға алғандар мен 100-ден жоғары балл алған оқушылар 
үлесі, «Алтын белгі» белгісіне ұсынылған 12 үміткер мен «Үздік 
аттестатқа» ұсынылған 4 үміткердің өз білімдерін дәлелдеуі, 
сондай-ақ 2015 жылғы ҰБТ барысында енгізілген өзгерістер 
жөнінде кеңінен айтып берді. 
Атап айтқанда, аттестатты ҰБТ-ны тапсырған кезде бітірушілер 

білім алған білім беру ұйымдары беретіні, аттестатқа ҰБТ 
шеңберінде тапсырылған жалпы білім беретін пәндер бойынша 
мемлекеттік комиссия шешіміне сәйкес, жылдық баға есептелген 
орташа арифметикалық баға қойылатыны, дау тудырған 
жағдайда бағаны дөңгелектеу көтеру жағына жасалатыны, 
тестілеу пунктінде ҰБТ қорытындылары бойынша ақпараттық 
тақтаға ілінетін ақпаратта оқушылардың тегі көрсетілмей, 
олардың ЖСН, ЖСК-лері берілетіні, министрлік өкілдері ҰБТ 
барысында үзіліссіз, сағат 9.00-ден 12.30-ға дейін уақыты 
көрсетілетін бейнекамера (видеофиксатормен) жабдықталатыны 
және ҰБТ-ның ережелерін бұзатын әрекеттер (ұялы телефон, 
шпаргалка, т.б.) видеофиксаторға енуіне байланысты оқушының 
ескертусіз аудиториядан шығарылатынын жеткізді.
Жиынға арнайы қатысқан аудан әкімі Мұратхан Жүнісәліұлы 

ҰБТ тапсыратын мектеп басшыларына байқау тестілеудің 
қорытындыларына терең талдау жасап, жіберілген кемшіліктерді 
анықтауға, оларды болдырмау жұмыстарын жүргізуді және 
оқушыларды психологиялық тұрғыда дайындықты күшейтуді  
тапсырды. 
Арқаны кеңге салмай, оқу жылының аяқталуына аз уақыт 

қалғанын қаперге сала отырып, түлектерге берілген мүмкіндікті 
толығымен пайдалану қажеттігін ескертті. 
Бұдан кейін күн тәртібіне шығарылған басқа да мәселелер 

жан-жақты қаралып, оның әрбірі бойынша тиісті шешімдер 
қабылданды. 

А Л Ќ А  М Ə Ж І Л І С І Н Д Е

ЎБТ-ГЕ ДАЙЫНДЫЌ ЖЎМЫСТАРЫ ПЫСЫЌТАЛДЫ



2 27  мамыр   2015 жыл««А уыл  ж а ң а лы ғыА уыл  ж а ң а лы ғы »  -  «»  -  «С е л ь с к а я  н о в ьС е л ь с к а я  н о в ь »»

 І. КƏСІБИ МЕМЛЕКЕТТІК АППАРАТ ЌЎРУ

1-ќадам. МЕМЛЕКЕТТІК ЌЫЗМЕТКЕ ЌАБЫЛДАУ РЕСІМДЕРІН 
ЖАЅЄЫРТУ.  Мемлекет т і к  ќызметке  ќабылдау  ТҐМЕНГІ 
лауазымдардан басталуы тиіс. 

 
2-ќадам. Тґменгі лауазымдарєа кандидаттарды реттеу жəне одан əрі 

лауазымдыќ ґсу ІСКЕРЛІК ЌАСИЕТТЕР негізінде жїзеге асырылуы тиіс.
 
3-ќадам. ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЅ МЕМЛЕКЕТТІК 

ЌЫЗМЕТ  ЖƏНЕ  ЖЕМЌОРЛЫЌЌА  ЌАРСЫ  ІС -ЌИМЫЛ 
АГЕНТТІГІНІЅ РҐЛІН АРТТЫРУ есебінен мемлекеттік ќызметке алєаш 
рет ќабылданушыларды ІРІКТЕУ РЕСІМІН ОРТАЛЫЌТАНДЫРУ. Їш 
сатылы іріктеу жїйесін енгізу.

 
4-ќадам. 3+3 ФОРМУЛАСЫ БОЙЫНША мемлекеттік ќызметке бірінші 

рет ќабылданушылар їшін МІНДЕТТІ ТЇРДЕ СЫНАЌ МЕРЗІМІ (тиісінше 
їш айдан кейін жəне алты айдан кейін сəйкестілікті межелік баќылау).

 
5-ќадам.  Мемлекеттік ќызметкерлердіѕ жалаќысын ќызметініѕ нəтижесіне 

байланысты ґсіру.
 
6-ќадам. ЕЅБЕКАЌЫНЫ НƏТИЖЕ БОЙЫНША ТҐЛЕУГЕ КҐШУ.
Мемлекеттік ќызметкерлер їшін – жеке жылдыќ жоспарларды орындау; 

мемлекеттік органдар їшін – стратегиялыќ жоспарларды орындау; министрлер 
жəне əкімдер їшін – мемлекеттік ќызмет сапасыныѕ арнаулы индикаторлары, 
ґмір сапасы, инвестиция тарту; Їкімет мїшелері їшін – интегралдыќ 
макроэкономикалыќ индикаторлар.

 
7 -ќадам .  Мемлеке т т і к  ќызме ткерл ерд і ѕ  ЛАУАЗЫМДЫЌ 

Е Ѕ Б Е К А Ќ Ы Л А Р Ы Н А  Ґ Ѕ І РЛ І К  Ї Й Л Е С Т І Р У 
КОЭФФИЦИЕНТТЕРІН ќосу.

 
8-ќадам. Ауыстырылатын мемлекеттік ќызметкерлерге лауазымдыќ 

міндеттерін атќару кезеѕінде оларєа ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ ЌЎЌЫЄЫНСЫЗ 
ЌЫЗМЕТТІК ПƏТЕРЛЕРДІ МІНДЕТТІ ТЇРДЕ БЕРУ.

9-ќадам.МЕМЛЕКЕТТІК ЌЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ТЎРАЌТЫ ТЇРДЕ 
ОЌЫТУ ЖЇЙЕСІН ЗАЅДЫ ТЇРДЕ БЕКІТУ – їш жылда бір рет олардыѕ 
кəсіби шеберлігін арттыру.

 
10-ќадам. МЕМЛЕКЕТТІК ЌЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ МАНСАПТЫЌ 

ЖОЄАРЫЛАТУ ЇШІН КОНКУРСТЫЌ НЕГІЗГЕ КҐШУ. «Б» корпусыныѕ 
жоєары лауазымдарына жылжыту тґменгі лауазымдаєы мемлекеттік 
ќызметкерлер ќатарынан тек ќана конкурстыќ негізде жылжыту есебінен 
меритократия ќаєидатын ныєайту.

 
11-ќадам .  ШЕТЕЛДІК  МЕНЕДЖЕРЛЕРДІ ,  ЖЕКЕМЕНШІК 

СЕКТОРДЫЅ ЖЕКЕЛЕГЕН МАМАНДАРЫН, ХАЛЫЌАРАЛЫЌ 
ЎЙЫМДАРДЫЅ ЌЫЗМЕТКЕРЛЕРІ болып табылатын Ќазаќстан 
Республикасыныѕ азаматтарын мемлекеттік ќызметке жіберу. Оларды 
таєайындау ерекше талаптар жəне лауазымдардыѕ жеке кестесі бойынша 
жїзеге асырылуы мїмкін. Бўл ќадам мемлекеттік ќызметті ашыќ жəне бəсекеге 
ќабілетті жїйе етеді.

 
12-ќадам. ЖАЅА ЭТИКАЛЫЌ ЕРЕЖЕЛЕРДІ ЕНГІЗУ.
Мемлекеттік ќызметтіѕ жаѕа Этикалыќ    кодексін жасау. Этика мəселелері 

жґніндегі уəкілетті ґкіл лауазымын енгізу.
 
13-ќадам.  ЖЕМЌОРЛЫЌЌА ЌАРСЫ КЇРЕСТІ КЇШЕЙТУ, сонымен 

бірге, жаѕа заѕнамалар əзірлей отырып, Мемлекеттік ќызмет істері жəне 
жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл агенттігініѕ ќўрылымында жемќорлыќ ќўќыќ 
бўзушылыќтыѕ жїйелі тїрде алдын алу жəне сауыќтыру їшін жемќорлыќќа 
ќарсы арнайы бґлім ќўру.

 
14-ќадам. Барлыќ мемлекеттік органдарєа, оныѕ ішінде ќўќыќ ќорєау 

органдарыныѕ барлыќ ќызметкерлеріне ќатысты МЕМЛЕКЕТТІК ЌЫЗМЕТ 
ТУРАЛЫ ЖАЅА ЗАЅ ќабылдау.

 
15-ќадам. Мемлекеттік ќызмет туралы жаѕа заѕ ќабылданєаннан кейін ІС 

БАСЫНДАЄЫ МЕМЛЕКЕТТІК ЌЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ КЕШЕНДІ 
АТТЕСТАТТАУДАН ґткізу, кəсіби талаптарды кїшейту жəне еѕбекаќы 
тґлеудіѕ жаѕа жїйесін енгізу.

ІІ. ЗАЅНЫЅ ЇСТЕМДІГІН ЌАМТАМАСЫЗ ЕТУ

16-ќадам. АЗАМАТТАРДЫЅ СОТ ТҐРЕЛІГІНЕ ЌОЛЖЕТІМДІЛІГІН 
ЖЕЅІЛДЕТУ  ЇШІН  СОТ  ЖЇЙЕСІ  ИНСТАНЦИЯЛАРЫН 
ОЅТАЙЛАНДЫРУ. БЕС САТЫЛЫ СОТ ЖЇЙЕСІНЕН (бірінші, 
апелляциялыќ, кассациялыќ, ќадаєалау жəне ќайта ќадаєалау жасау) ЇШ 
САТЫЛЫ  (бірінші, апелляциялыќ, кассациялыќ) сот тґрелігі жїйесіне 
кґшу.

17-ќадам. Судья лауазымына  КАНДИДАТТАРДЫ ІРІКТЕУ ТЕТІКТЕРІН 
КҐБЕЙТУ ЖƏНЕ БІЛІКТІЛІК ТАЛАПТАРЫН ЌАТАЙТУ. Міндетті 
тїрдегі талап – сот істерін жїргізуге ќатысудыѕ 5 жылдыќ ґтілі.
Кəсіби даєдысы мен іскерлігін тексеру їшін ахуалдыќ тестілер жїйесін енгізу. 

Судьялыќќа їміткерлер СОТТАРДА стипендия тґленетін БІР ЖЫЛДЫЌ 
ТАЄЫЛЫМДАМАДАН ґтеді. Бір жылдыќ таєылымдамадан кейін судья БІР 
ЖЫЛДЫЌ СЫНАЌ МЕРЗІМІНЕН ґтеді.

18-ќадам. Оќуды жəне сот тəжірибесі арасындаєы ґзара байланысты 
кїшейту їшін СОТ ТҐРЕЛІГІ ИНСТИТУТЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАСЌАРУ 
АКАДЕМИЯСЫНЫЅ ЌЎРЫЛЫМЫНАН бґлінуі керек. Аталмыш институт 
Жоєарєы Соттыѕ жанында жўмыс істеп, ќызмет бабындаєы судьялардыѕ 
біліктілігін тўраќты тїрде арттыруды ќамтамасыз ететін болады.

 
19-ќадам. СУДЬЯЛАРДЫЅ ЕСЕП БЕРУ ТƏРТІБІН КЇШЕЙТУ. 

СУДЬЯЛАРДЫЅ ЖАЅА ЭТИКАЛЫЌ КОДЕКСІН жасау, соныѕ негізінде 
азаматтар судьялардыѕ əрекеттері бойынша еліміздіѕ Жоєарєы Сотыныѕ 
жанынан ќўрылєан арнайы СОТ АЛЌАСЫНА шаєымдана алатын болуы 
керек.

 
20-ќадам. БАРЛЫЌ СОТ ПРОЦЕСТЕРІНЕ БЕЙНЕ ЖƏНЕ ТАСПАЄА 

ЖАЗУ ШАРАЛАРЫН міндетті тїрде енгізу. Судьяныѕ бейне жазуды тоќтатуєа 
немесе аудио жазу материалдарын редакциялауєа мїмкіндігі болмауы тиіс.

 
2 1 -ќа д ам .  Алќ а  б и л е р  с о ты  ќ ол д а ныл атын  с а л а л а рды 

кеѕейту. Заѕды тїрде АЛЌА БИЛЕР СОТЫ МІНДЕТТІ  ТЇРДЕ 
ЌАТЫСТЫРЫЛАТЫН ќылмыстыќ істердіѕ категорияларын аныќтау 
ќажет.

 
22-ќадам. АДАМНЫЅ ЖƏНЕ АЗАМАТТАРДЫЅ КОНСТИТУЦИЯЛЫЌ 

ЌЎЌЫН ШЕКТЕЙТІН  БАРЛЫЌ ТЕРГЕУ ЌЫЗМЕТІ ЖҐНІНДЕГІ 
ҐКІЛЕТТІЛІКТІ тергеу судьясына біртіндеп беруді ЌАМТАМАСЫЗ ЕТУ 
АРЌЫЛЫ СОТТА АЙЫПТАЛУШЫ ЖƏНЕ ЌОРЄАУШЫ АРАСЫНДАЄЫ 
теѕгерімді ЌАМТАМАСЫЗ ЕТУ.

 
23-ќадам. ИНВЕСТИЦИЯЛЫЌ ДАУЛАР БОЙЫНША жеке СОТ 

ІСТЕРІН ЖЇРГІЗУДІ ќўру. Жоєарєы Сотта ірі инвесторлар ќатысатын 
дауларды ќарау їшін ИНВЕСТИЦИЯЛЫЌ АЛЌАНЫ ЎЙЫМДАСТЫРУ.

 
24-ќадам .  Дубай  тəжірибесі  бойынша  Астана  ќаласында  AIFC 

ХАЛЫЌАРАЛЫЌ АРБИТРАЖДЫЌ ОРТАЛЫЄЫН ЌЎРУ.

25-ќадам. Шетелдік жəне халыќаралыќ соттардыѕ ЇЗДІК СТАНДАРТТАРЫ 
БОЙЫНША СОТ ІСТЕРІН ЖЇРГІЗУДІ ЌАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЇШІН 
ЖОЄАРЄЫ СОТ ЖАНЫНАН БЕДЕЛДІ ШЕТЕЛДІК СУДЬЯЛАР МЕН 
ЗАЅГЕРЛЕР ќатысатын халыќаралыќ кеѕес ќўру. Кеѕес ќазаќстандыќ 
сот жїйесін жетілдіру мəселелері бойынша Жоєарєы Сотќа кеѕес беріп 
отырады.   

26-ќадам. Сот ресімдерін оѕайлату жəне сот процестерін жеделдету 
їшін азаматтыќ-ќўќыќтыќ даулар жґніндегі соттарєа ПРОКУРОРДЫЅ 
ЌАТЫСУЫН ќысќарту. Азаматтыќ іс жїргізу кодексіне тиісті ґзгертулер 
енгізу.

 
27-ќадам. Жекеменшік сот орындаушылар институтын одан əрі дамыту. СОТ 

ОРЫНДАУШЫЛАРЫНЫЅ МЕМЛЕКЕТТІК ЌЫЗМЕТІН БІРТІНДЕП 
ЌЫСЌАРТУ.

 
28-ќадам. Полиция ќызметкерлерін ІСКЕРЛІК ЌАБІЛЕТТЕРІ НЕГІЗІНДЕ 

ІРІКТЕУ ЖЇЙЕСІН ЖАЌСАРТУ.  Кəсіби даєдыларын жəне жеке тўлєалыќ 
ќасиеттерін тексеру їшін іс басындаєы полиция ќызметкерлерін жəне 
ќызметкерлікке кандидаттарды тестілеудіѕ арнайы жїйесін енгізу.    

 
29-ќадам. ЌЎЌЫЌ ЌОРЄАУ ОРГАНДАРЫНЫЅ ЌЫЗМЕТКЕРЛЕРІН 

МЕМЛЕКЕТТІК ЌЫЗМЕТ ЖЇЙЕСІНЕЌОСУ. Əрбір ќўќыќ ќорєау 
ќызметініѕ ведомстволыќ ерекшеліктеріне сəйкес бірыѕєай ќызмет ету 
ережесін енгізу.

 
30-ќадам. Жергілікті атќарушы органдарєа жəне жергілікті ќоєамдастыќќа 

есеп беретінЖЕРГІЛІКТІ ПОЛИЦИЯ ЌЫЗМЕТІН ќўру. Жергілікті полиция 
ќызметініѕ ґкілеттілігі: ќоєамдыќ тəртіпті ќорєау мəселелері, тўрмыстыќ 
ќылмысќа ќарсы тўру, жол-баќылау ќызметі, ўсаќ ќўќыќ бўзушылыќќа 
атымен тґзбеушілік. Жол-баќылау полициясыныѕ ќызметкерлері полиция 
ќызметкерлерініѕ жўмыс ауысымы кезінде атќарєан ісініѕ барлыєын жазып 
отыратын бейнетіркегіштермен ќамтамасыз етіледі.

 
31-ќадам. Этикалыќ нормаларды бўзуєа жол беретін полицейлердіѕ 

іс-əрекеттерінеШАЄЫМДАНЄАН  АЗАМАТТАРДЫЅ  АРЫЗЫН 

ЌАРАУ  ЖҐНІНДЕГІ  ЌОЄАМДЫЌ  КЕЅЕС  ЖЇЙЕСІН  ЌЎРУ 
АРЌЫЛЫ полицияныѕ ашыќтыєын ќамтамасыз ету. ЌОЄАМДЫЌ 
КЕЅЕСТЕРДІЅ МƏРТЕБЕСІМЕН ҐКІЛЕТТІЛІГІ ЗАЅДЫ ТЇРДЕ 
БЕКІТІЛЕТІН БОЛАДЫ.

 
32-ќадам. «Ќылмыстыќ ќўќыќ бўзу картасы» ўлттыќ аќпараттыќ жїйесі 

негізінде «ЌЫЛМЫСТЫЌ ЌЎЌЫЌ БЎЗУ КАРТАСЫ» интернетпорталын 
ќўру. Бўл картада елімізде 1 аптадан əрі кетпейтін мерзімде жасалєан барлыќ 
ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќ тіркелетін болады. Бўл ЌОЄАМЄА ІШКІ 
ІСТЕР ОРГАНДАРЫ ЖЎМЫСЫНЫЅ ТИІМДІЛІГІН БАЌЫЛАУЄА 
МЇМКІНДІК БЕРЕДІ.

 
33-ќадам. Бас бостандыєынан айыру орнынан босаєан жəне сынаќтан ґту 

ќызметіне тіркелген азаматтарды əлеуметтік оѕалтудыѕ тиімді жїйесін ќалыпќа 
келтіру. Осындай азаматтар їшін АРНАУЛЫ ƏЛЕУМЕТТІК ЌЫЗМЕТ 
СТАНДАРТТАРЫН ЖƏНЕ ƏЛЕУМЕТТІК ОЅАЛТУДЫЅ КЕШЕНДІ 
СТРАТЕГИЯСЫН жасау.     

 
34-ќадам. МЕМЛЕКЕТ-ЖЕКЕМЕНШІК СЕРІКТЕСТІГІН ДАМЫТУ 

ШЕЅБЕРІНДЕ пенитенциярлыќ инфраќўрылымды жаѕєырту. Пенитенциярлыќ 
мекемелерді салуєа, ўстауєа жəне басќаруєа жекеменшік секторды тарту 
жґнінде ўсыныстарды екшеу жəне халыќаралыќ тəжірибені зерттеу.

 
ІІІ. ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ ЖƏНЕ ЭКОНОМИКАЛЫЌ ҐСІМ

 
35-ќадам. АУЫЛШАРУАШЫЛЫЌ ЖЕРЛЕРІН тиімді пайдалану 

маќсатымен оларды нарыќтыќ айналымєа енгізу. ЖЕР КОДЕКСІНЕ ЖƏНЕ 
БАСЌА ДА ЗАЅ АКТІЛЕРІНЕ ґзгерістер енгізу.

 
36-ќадам. Жер телімдерін маќсатты пайдалану тїрін ґзгертуге рўќсат 

алу ресімдерін жеѕілдету.
Ауылшаруашылыќ жерлерін пайдалануєа тўраќты тїрде мониторинг жїргізу. 

Барлыќ пайдаланылмай жатќан жерді алдаєы уаќытта ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ 
ЇШІН МЕМЛЕКЕТТІК ЌОРЄА БЕРУ.

 
37-ќадам. Салыќ жəне кеден саясатын жəне ресімдерін оѕтайландыру. ТН 

СЭЌ  6 белгісіндегі біркелкі тауарлар тобы шеѕберінде «0-5-12» моделі 
бойынша Бірыѕєай кеден тарифі кедендік мґлшерлемесін ќысќарту.

 
38-ќадам. Экспорттыќ  жəне  импорттыќ  кеден  рəсімдерінен  ґту 

кезінде «БІР ТЕРЕЗЕ» ќаєидатын енгізу. Электронды жария ету жїйесін 
дамыту (тауарларды кедендік тазалауєа автоматтандырылєан жїйені енгізу). 
Экспорт жəне импорт їшін ќўжаттар санын жəне оларды ґѕдеу уаќытын 
ќысќарту.

 
39-ќадам .  КЕДЕН  ЖƏНЕ  САЛЫЌ  ЖЇЙЕЛЕРІН  ИНТЕГРА 

ЦИЯЛАУ. Тауар салыќ салу маќсатында Ќазаќстан аумаєына кірген кезеѕнен 
бастап оны сатќанєа дейін баќылауєа алынады.

 
40-ќадам. «ПОСТФАКТУМ» КЕДЕНДІК ТАЗАЛАУ РЕЖІМІН 

ЕНГІЗУ. Сыртќы экономикалыќ ќызметке ќатысушы жекелеген санаттарєа 
тауарларын жария еткенше тауарларын шыєаруєа мїмкіндік беру.  

 
41-ќадам. МЇЛІКТІ ЖƏНЕ ЌАРЖЫНЫ заѕдастыру РЕСІМДЕРІН 

ОЅАЙЛАТУ.
Ќолданыстаєы заѕєа ґзгертулер жəне толыќтырулар енгізу.
 
42-ќадам. 2017 жылдыѕ 1 ќаѕтарынан мемлекеттік ќызметкерлер їшін, 

одан əрі барлыќ азаматтар їшін КІРІСТІ ЖƏНЕ ШЫЄЫСТЫ ЖАЛПЫ 
ЖАРИЯЛАУДЫ КЕЗЕЅ-КЕЗЕЅМЕН ЕНГІЗУ.

 
43-ќадам. САЛЫЌ ДЕКЛАРАЦИЯЛАРЫН ЌАБЫЛДАУ ЖƏНЕ 

ҐЅДЕУдіѕ ОРТАЛЫЌ ЖЕЛІСІН ЌЎРУ. Орталыќ салыќ тґлеушілердіѕ 
электронды ќўжаттарыныѕ бірыѕєай мўраєатына кіру мїмкіндігіне ие 
болады. ТƏУЕКЕЛДЕРДІ БАСЌАРУ жїйесін енгізу.
Декларанттар салыќты баќылау бойынша шешім ќабылдау їшін тəуекел 

санаттарына бґлінетін болады. Жариялауды бірінші рет тапсырєан жеке 
тўлєалар їш жыл мерзімде ќайта тексерістен ґтпейтін болады.

 
44-ќадам. ЖАНАМА САЛЫЌ САЛУ ТЕТІКТЕРІН ЖЕТІЛДІРУ.
Ќосымша ќўн салыєыныѕ орнына сатудан салыќ алуды енгізу мəселесін 

жан-жаќты зерттеу.
 
45-ќадам. Кіріске жəне шыєысќа салыќ есебін міндетті тїрде енгізу 

арќылы ЌОЛДАНЫСТАЄЫ САЛЫЌ РЕЖІМІН ОЅТАЙЛАНДЫРУ.
 
46-ќадам. Рўќсат алуды оѕтайландыру. ЌЎРЫЛЫСЌА РЎЌСАТ 

АЛУДЫЅ ЇШ САТЫЛЫ («30-20-10») ќаєидаты енгізіледі. Бірінші саты 
– архитектуралыќ жобалау тапсырмасын беру ґтініш берілген кїннен кейін 
30 кїн ішінде жїзеге асырылады. Екінші – эскиз жобаны (дизайн-жобаны) 
маќўлдау – 20 кїнге дейін, їшінші – рўќсаттыѕ ґзі – 10 кїн ішінде.

 
47-ќадам. Жобалау-сметалыќ жəне жобалау ќўжаттарын сараптамадан 

ґткізуге байланысты МЕМЛЕКЕТТІК МОНОПОЛИЯДАН БІРТІНДЕП 
БАС ТАРТУ.
Жобаларды сараптауды бəсекелесті ортаєа тапсыру.
 
48-ќадам. ЌЎРЫЛЫСТЫЅ СМЕТАЛЫЌ ЌЎНЫН АНЫЌТАУДЫЅ 

РЕСУРСТЫЌ ƏДІСІН ЕНГІЗУ. Ќўрылыста баєа ќалыптастырудыѕ 
жаѕа əдісін енгізу материалдардыѕ, бўйымдардыѕ, жабдыќтардыѕ жəне 
еѕбекаќыныѕ ќолданыстаєы баєаєа сəйкес наќты нарыќтыќ баєасына 
байланысты ќўрылыстыѕ сметалыќ ќўнын аныќтауєа мїмкіндік береді, 
сонымен бірге жаѕа материалдармен, жабдыќтармен жəне технологиямен 
сметалыќ-нормативтік базаны жедел жаѕартуды ќамтамасыз етеді.

49-ќадам. Кеѕестік кезеѕнен бері ќолданылып келе жатќан ЌЎРЫЛЫСТЫЅ 
ЕСКІРГЕН  НОРМАЛАРЫ  МЕН  ЕРЕЖЕЛЕРІНІЅ  ОРНЫНА 
ЕУРОКОДТАР ЖЇЙЕСІН ЕНГІЗУ.
Жаѕа нормативтерді ќабылдау инновациялыќ технологиялар мен 

материалдарды ќолдануєа, ќўрылыс ќызметі нарыєындаєы ќазаќстандыќ 
мамандардыѕ бəсекеге ќабілеттілігін арттыруєа, сонымен бірге ќўрылыс 
саласындаєы шетелдік ќызмет нарыєына ќазаќстандыќ компаниялардыѕ 
шыєуына мїмкіндік береді.

 
50-ќадам. ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАСЫ САЛАСЫН ЌАЙТАдан ЌЎРУ, 

«БІРЫЅЄАЙ САТЫП АЛУШЫ» МОДЕЛІН ЕНГІЗУ. Бўл ґѕірлер 
арасындаєы электр энергиясыныѕ əртїрлі тарифтерін реттеуге мїмкіндік 
береді.

 
51-ќадам. ҐЅІРЛІК ЭНЕРГЕТИКАЛЫЌ КОМПАНИЯЛАРДЫ  (ҐЭК) 

ІРІЛЕНДІРУ. Бўл энергиямен ќамтамасыз етудіѕ сенімділігін арттырады, 
ґѕірлерге электр энергиясын таратудыѕ шыєынын тґмендетеді, тўтынушылар 
їшін электр энергиясыныѕ аќысын азайтады.

 
52-ќадам. ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАСЫ СЕКТОРЫНДА САЛАЄА 

ИНВЕСТИЦИЯ ТАРТУДЫ ЫНТАЛАНДЫРАТЫН ЖАЅА ТАРИФ 
САЯСАТЫН ЕНГІЗУ. Тариф ќўрылымын ґзгерту.
Тарифтерде 2 ќўрауыш ерекшеленеді: кїрделі шыєындарды ќаржыландыру 

жəне электр энергиясы ґндірісініѕ ауыспалы шыєындарын жабу їшін 
пайдаланылатын электр энергиясы їшін тґленетін аќы белгіленетін болады. 
Бўл «шыєынды ґтеу» əдісі бойынша тарифтерді бекітетін ќазіргі ахуалды 
ґзгертуге мїмкіндік береді.

 
53-ќадам .  ЭЫДЎ  СТАНДАРТТАРЫНА  СƏЙКЕСТЕНДІРУ 

МАЌСАТТАРЫНДА МОНОПОЛИЯМЕН ЌЫЗМЕТ ЖЎМЫСЫНЫЅ 
ТЎЖЫРЫМДАРЫН ҐЗГЕРТУ. Ќызметті жаѕєырту еркін бəсекелесті 
дамытуєа баєытталуєа тиіс.

 
54-ќадам. КƏСІПКЕРЛЕРДІЅ  МЇДДЕЛЕРІН  ЌОРЄАУ ЇШІН 

БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН ИНСТИТУТЫН НЫЄАЙТУ.
Жаѕа институттыѕ ќўрамына бизнестіѕ жəне Ўлттыќ кəсіпкерлер 

палатасыныѕ ґкілдері кіреді.
 
55-ќадам. ЌАЗАЌСТАННЫЅ ƏЛЕМДІК НАРЫЌЌА ШЫЄУЫ 

ЖƏНЕ ЭКСПОРТ ТАУАРЛАРЫ ЇШІН ҐЅДЕУ ҐНЕРКƏСІБІНЕ ЕЅ 
КЕМІНДЕ 10 ТРАНСЎЛТТЫЌ КОМПАНИЯНЫ ТАРТУ. Халыќаралыќ 
экономикалыќ нысандардыѕ жаѕа мїмкіндіктері туралы халыќаралыќ 
бизнесті аќпараттандыру.

 
56-ќадам. Экономиканыѕ басым секторларында «зəкірлік инвесторлармен» – 

халыќаралыќ стратегиялыќ серіктестермен («Эйр Астана», «Теѕіз-Шевройл», 
ЌТЖ локомотивтерін шыєару жґніндегі зауыт їлгісі бойынша) БІРЛЕСКЕН 
КƏСІПОРЫНДАР ќўру.
Шетелдерден жоєары білікті мамандар тарту їшін АЌШ, КАНАДА, 

АВСТРАЛИЯ  ЇЛГІСІ  БОЙЫНША  ЌОЛАЙЛЫ  КҐШІ -ЌОН 
РЕЖІМІН ќалыптастыру.

 
57-ќадам. ТУРИСТІК КЛАСТЕРЛЕР ЌЎРУДА ЇЗДІК ТƏЖІРИБЕСІ 

БАР стратегиялыќ (зəкірлік) инвесторлар тарту.
 
58-ќадам. ЖОЛ-КҐЛІК ИНФРАЌЎРЫЛЫМЫН ЌАЛЫПТАСТЫРУ 

ЖƏНЕ ДАМЫТУ ЖҐНІНДЕ  БІРЫЅЄАЙ ОПЕРАТОР ќалыптастыру 
їшін стратегиялыќ (зəкірлік) инвесторлар тарту.

 
59-ќадам. МОЙЫНДАЛЄАН ХАЛЫЌАРАЛЫЌ ЭНЕРГОСЕРВИСТІК 

ШАРТТАР  АРЌЫЛЫ  ЭНЕРГИЯ  ЇНЕМДЕУ  САЛАСЫНА 
СТРАТЕГИЯЛЫЌ ИНВЕСТОРЛАР ТАРТУ. Олардыѕ негізгі міндеті: 
жеке шыєындарын ґтей отырып, энергия їнемдеу саласында кешенді ќызмет 
кґрсету їшін жеке- меншік энергия сервистік компанияларды дамытуды 
ынталандыру жəне іс жїзінде энергетикалыќ шыєындарды їнемдеуден 
ќаржылай пайда табу.

60-ќадам. СЇТ ЖƏНЕ СЇТ ҐНІМДЕРІ ҐНДІРІСІН ДАМЫТУ ЇШІН 
СТРАТЕГИЯЛЫЌ ИНВЕСТОРЛАР ТАРТУ. Негізгі міндет: їш жыл мерзімде 
ТМД елдері нарыєына шыєарылатын ґнімдерініѕ жартысына дейінгі экспортын 
ќамтамасыз ету. Жўмыс селода кооперативтік ґндірісті дамыту арќылы 
жаѕазеландиялыќ Fronterra  жəне даниялыќ Arla їлгісімен ўйымдастырылды.

 
61-ќадам .  ЕТ  ҐНДІРІСІ  МЕН  ҐЅДЕУДІ  ДАМЫТУ  ЇШІН 

СТРАТЕГИЯЛЫЌ ИНВЕСТОРЛАРДЫ ТАРТУ. Негізгі міндет шикізат 
базасын дамыту жəне ґѕделген ґнімдерді экспорттау.

 
62-ќадам. Экономиканыѕ шикізаттыќ емес салаларындаєы орта бизнестіѕ 

наќты кґшбасшы компанияларын ќолдауєа баєытталєан «ЎЛТТЫЌ 
ЧЕМПИОНДАР»  БЕЛСЕНДІЛІГІН  ЖЇЗЕГЕ  АСЫРУ.  Бизнес-
кґшбасшыларды айќындау ноу-хау трансфері їшін біліктілік орталыќтарын 
ќўру мїмкіндігін береді.

 
63-ќадам. ЄЫЛЫМДЫ ЌАЖЕТ ЕТЕТІН ЭКОНОМИКАНЫЅ НЕГІЗІ 

РЕТІНДЕ ЕКІ ИННОВАЦИЯЛЫЌ КЛАСТЕРДІ ДАМЫТУ. НАЗАРБАЕВ 
УНИВЕРСИТЕТТЕ «АСТАНА БИЗНЕС КАМПУСТА» ЄЫЛЫМИ 
ОРТАЛЫЌТАРЫ МЕН ЗЕРТХАНАЛАР ОРНАЛАСТЫРЫЛАДЫ. Олар 
бірлескен єылыми-зерттеу жобаларын жəне тəжірибелік-конструкторлыќ 
жўмыстарды жїргізуге, сондай-аќ, оларды коммерцияландыруєа ќызмет етеді. 
Наќты ґндірістік жобаларды жїзеге асыру їшін инновациялыќ технологиялар 
паркі жергілікті жəне шетелдік жоєары технологиялы компанияларды тартатын 
болады.

 
64-ќадам. ҐНДІРІСКЕ ИННОВАЦИЯЛАР ЕНГІЗУ ЖҐНІНДЕГІ 

ЖЎМЫСТАРДЫ ЌАРЖЫЛАНДЫРУ ТЕТІКТЕРІ бар «Єылыми жəне 
(немесе) єылыми техникалыќ ќызмет нəтижелерін коммерцияландыру 
туралы» Заѕ əзірленеді. Єылыми гранттар мен баєдарламалар ќўрылымдары 
индустриялыќ-инновациялыќ даму мемлекеттік баєдарламасыныѕ ќажеттілігіне 
орай ќайта баєытталады.

 
6 5 -ќад ам .  ЌАЗАЌСТАНДЫ  ХАЛЫЌАРАЛЫЌ  КҐЛІК -

КОММУНИКАЦИЯЛЫЌ  АЄЫМДАРЄА  ИНТЕГРАЦИЯЛАУ. 
«ЕУРАЗИЯЛЫЌ  ТРАНСКОНТИНЕН -ТАЛДЫЌ  ДƏЛІ З » 
МУЛЬТИМОДЕЛДІК КҐЛІК ДƏЛІЗІН ЌЎРУ жґніндегі жобаны іске 
ќосу. Ол Азиядан Еуропаєа жїктер транзитін кедергісіз жїзеге асыруєа 
мїмкіндік береді. Кґлік дəлізі: бірінші баєыт – Ќазаќстан аумаєы арќылы Ресей 
Федерациясына жəне одан əрі Еуропаєа ґтеді. Екінші баєыт – Ќазаќстан аумаєы 
арќылы Ќорєастан Аќтау портына дейін, одан əрі Каспий теѕізі мен Əзербайжан, 
содан соѕ Грузия арќылы. Жобаєа болашаќта 2014 жылдыѕ аяєында ќўрылєан 
Азия инфра- ќўрылымдыќ инвестициялар банкін тарту.

 
66-ќадам. Халыќаралыќ авиациялыќ хаб ќўру. Стратегиялыќ инвесторды 

тарту арќылы Алматы іргесінен ƏЛЕМДІК СТАНДАРТЌА СƏЙКЕС 
КЕЛЕТІН ХАЛЫЌАРАЛЫЌ ЖАЅА ƏУЕЖАЙ салынатын болады.

 
67-ќадам .  «ЭЙР  АСТАНА» ƏУЕ  ТАСЫМАЛДАУШЫ  ЖƏНЕ 

«ЌТЖ»  ЎЛТТЫЌ  КОМПАНИЯЛАРЫН  ІРІ ХАЛЫЌАРАЛЫЌ 
ОПЕРАТОР РЕТІНДЕ ДАМЫТУ. «Эйр Астана» халыќаралыќ баєыттарєа 
ыѕєайластырылады жəне əлемніѕ негізгі ќаржы орталыќтарына (Нью-Йорк, 
Токио, Сингапур) жаѕа баєыттар ашады.

«Эйр Астананыѕ» дамуы «ЌТЖ»-ныѕ баламалы маршруттарды дамыту 
жґніндегі жоспарымен їйлестіріледі, бўл жїктерді жеткізу ќўнын екі еседен 
астам тґмендетуге мїмкіндік береді.

 
68-ќадам .  Ќазаќстан  арќылы  əуе  транзитініѕ  тартымдылыєын 

арттыру  їшін  ƏУЕ  ТАСЫМАЛЫН   МЕМЛЕКЕТТІК  РЕТТЕУ 
ТИІМДІЛІГІН жаќсарту. Азаматтыќ авиация комитетініѕ ќызметі британ 
азаматтыќ авиациясы мемлекеттік агенттігініѕ жəне ЕО авиация ќауіпсіздігі 
агенттігініѕ їлгілеріне баєдарланатын болады.

 
69-ќадам. Астананы зерттеушілерді, студенттерді, кəсіпкерлерді, барлыќ 

ґѕірлерден туристерді тартатын ЕУРАЗИЯНЫЅ ІСКЕРЛІК, МƏДЕНИ 
ЖƏНЕ ЄЫЛЫМИ ОРТАЛЫЄЫНА АЙНАЛДЫРУ.
Мўнымен бірге ќалада əуежайдыѕ жаѕа терминалын ќоса алєанда, ќазіргі 

замандыќ халыќаралыќ кґліктік-логистикалыќ жїйе ќўрылады.
 
70-ќадам. ASTANA EXPO – 2017 инфраќўрылымдары арќауында АРНАУЛЫ 

МƏРТЕБЕ БЕРЕ ОТЫРЫП, АСТАНА ХАЛЫЌАРАЛЫЌ ЌАРЖЫ 
ОРТАЛЫЄЫН (АІЄС) ЌЎРУ. Ќаржы орталыєыныѕ ерекше заѕды 
мəртебесін Конституцияда бекіту. Орталыќтыѕ ТМД, сондай-аќ, Батыс жəне 
Орталыќ Азияныѕ барлыќ ґѕірлерініѕ елдері їшін ЌАРЖЫ ХАБЫ ретінде 
ќалыптастыру. ҐЗІНДІК ЗАЅДЫЛЫЌТАРЫ БАР ТƏУЕЛСІЗ СОТ 
ЖЇЙЕСІН ЌЎРУ, ол аєылшындыќ ќўќыќ ќаєидаттарымен ќызмет істейтін 
болады. Судьялар корпусы шетелдік мамандардан ќўрылады. БОЛАШАЌТА 
ЌАЗАЌСТАННЫЅ ЌАРЖЫ ХАБЫ ƏЛЕМНІЅ 20 АЛДЫЅЄЫ ЌАТАРЛЫ 
ЌАРЖЫ ОРТАЛЫЌТАРЫНЫЅ ЌАТАРЫНА ЕНУІ ТИІС.

 
71-ќадам. Ќаржы  орталыєыныѕ  даму  стратегиясын  КАПИТАЛ 

НАРЫЌТАРЫНА  ЌЫЗМЕТ  КҐРСЕТУ   ЖƏНЕ  ИСЛАМДЫЌ 
ЌАРЖЫЛАНДЫРУ мамандыєына сəйкес əзірлеу. Элиталыќ ќаржы ќызметініѕ 
жаѕа тїрлерін, соныѕ ішінде private banking активтерді басќару саласындаєы 
ќызметтерді дамыту. Орталыќќа либералды салыќ режімін енгізу. Офшорлыќ 
ќаржылыќ орталыќ ќўрылуы мїмкін. Дубайдыѕ їлгісі бойынша инвестициялыќ 
резиденттік ќаєидатын енгізу.

 
72-ќадам. Ќаржы орталыєы аумаєында ресми тіл ретінде аєылшын тілін енгізу. 

Орталыќтыѕ дербес заѕдылыќтары АЄЫЛШЫН ТІЛІНДЕ ЖАСАЛЫНУЫ 
ЖƏНЕ ЌОЛДАНЫЛУЫ тиіс.

7 3 -ќа д ам .  Ќаржы  о р т а лы єыныѕ  х а лыќ а р а лыќ  к ґ л і к т і к 
ќолжетімділігін ќамтамасыз ету. Ќаржы орталыєыныѕ ЖЕТЕКШІ 
ЌАРЖЫ ОРТАЛЫЌТАРЫМЕН ЖЇЙЕЛІ ЖƏНЕ ЖАЙЛЫ ƏУЕ 
ЌАТЫНАСЫ жїйесін ќўру.

 
74-ќадам. ПАЙДАЛЫ ЌАЗБАЛАР ЌОРЫ ЖҐНІНДЕ ЕСЕП БЕРУДІЅ 

CRIRSCO ХАЛЫЌАРАЛЫЌ СТАНДАРТТАР ЖЇЙЕСІН ЕНГІЗУ арќылы 
жер ќойнауларын пайдалану саласыныѕ мґлдірлігі мен болжамдылыєын 
арттыру.

 
75-ќадам. Пайдалы ќазбалардыѕ барлыќ тїрлері їшін їздік əлемдік тəжірибені 

пайдалана отырып, КЕЛІСІМДЕР ЖАСАСУДЫЅ  ОЅТАЙЛАНДЫРЫЛЄАН 
ƏДІСІН енгізу.

 
76-ќадам. ЭЫДЎ елдері стандарттарыныѕ негізінде адам капиталыныѕ сапасын 

кґтеру, 12 ЖЫЛДЫЌ БІЛІМ БЕРУДІ кезеѕ-кезеѕімен ЕНГІЗУ, функциялыќ 
сауаттылыќты дамыту їшін мектептегі оќыту стандарттарын жаѕарту. Жоєары 
сыныптарда жанбасылыќ ќаржыландыруды енгізу, табысты мектептерді 
ынталандыру жїйесін ќўру.

 
77-ќадам. Экономиканыѕ алты негізгі саласы їшін ОН АЛДЫЅЄЫ 

ЌАТАРЛЫ КОЛЛЕДЖ БЕН ОН ЖОЄАРЫ ОЌУ ОРНЫНДА білікті 
кадрларды əзірлеу, кейіннен бўл тəжірибені еліміздіѕ басќа оќу орындарына 
тарату.

 
78-ќадам. Назарбаев Университеті тəжірибесін ескере отырып, ЖОО-

ЛАРДЫЅ  АКАДЕМИЯЛЫЌ  ЖƏНЕ  БАСЌАРУШЫЛЫЌ 
ДЕРБЕСТІГІН кезеѕ-кезеѕімен кеѕейту. Коммерциялыќ емес ўйымдардаєы 
жекеменшік ЖОО-ларын халыќаралыќ тəжірибеге сəйкес трансформациялау.

 
79-ќадам. Білім беру жїйесінде – жоєары сыныптар мен ЖОО-ларда аєылшын 

тілінде оќытуєа кезеѕ-кезеѕмен кґшу. Басты маќсаты – ДАЯРЛАНАТЫН 
КАДРЛАРДЫЅ БƏСЕКЕЛЕСТІК ЌАБІЛЕТІН АРТТЫРУ ЖƏНЕ БІЛІМ 
БЕРУ СЕКТОРЫНЫЅ ЭКСПОРТТЫЌ ƏЛЕУЕТІН КҐТЕРУ.

 
80  -ќадам .   МІНДЕТТІ  ƏЛЕУМЕТТІК  МЕДИЦИНАЛЫЌ 

САЌТАНДЫРУДЫ ЕНГІЗУ. Мемлекет, жўмыс беруші жəне азаматтыѕ 
ынтымаќтасќан жауапкершілігі ќаєидаты негізінде денсаулыќ саќтау жїйесініѕ 
ќаржылыќ орныќтылыєын кїшейту. Бастапќы медициналыќ-санитарлыќ 
кґмекті (БМСК) басымдыќпен ќаржыландыру. Бастапќы кґмек аурудыѕ 
алдын алу жəне ерте бастан кїресу їшін ўлттыќ денсаулыќ саќтаудыѕ орталыќ 
буынына айналады.

 
8 1 -ќадам .  ЖЕКЕМЕНШІК  МЕДИЦИНАНЫ  ДАМЫТУ, 

МЕДИЦИНАЛЫЌ МЕКЕМЕЛЕРГЕ КОРПОРАТИВТІК  БАСЌАРУДЫ 
ЕНГІЗУ. Бəсекелестік есебінен ќызметтіѕ ќолжетімділігі мен сапасын 
кґтеру маќсатында əлеуметтік медициналыќ саќтандыру жаєдайындаєы 
бастапќы медициналыќ əлеуметтік кґмекті ќаржыландыру – бəсеке есебінен 
медициналыќ ўйымдардыѕ корпоративтік басќару ќаєидаттарына кґшуін 
ќамтамасыз етеді. Мемлекеттік медициналыќ ўйымдарды жекешелендіруді 
ынталандыру, мемлекеттік емес ўйымдар арќылы тегін медициналыќ кґмектіѕ 
кепілдендірілген кґлемін беруді кеѕейту.

 
82 -ќадам. ДЕНСАУЛЫЌ САЌТАУ ЖƏНЕ ƏЛЕУМЕТТІК ДАМУ 

МИНИСТРЛІГІ ЌАСЫНАН МЕДИЦИНАЛЫЌ ЌЫЗМЕТ САПАСЫ 
БОЙЫНША БІРЛЕСКЕН КОМИССИЯНЫ ЌЎРУ. Басты маќсат: 
медициналыќ ќызмет кґрсетудіѕ алдыѕєы ќатарлы стандарттарын енгізу (емдеу 
хаттамалары, кадрлар əзірлеу, дəрі-дəрмекпен ќамтамасыз ету, сапаны жəне 
ќолжетімділікті баќылау).

 
83-ќадам .  Еѕбек  ќатынастарын  ырыќтандыру.  Жаѕа  ЕЅБЕК 

КОДЕКСІН əзірлеу.
 
84-ќадам. ƏЛЕУМЕТТІК КҐМЕКТІ ОНЫЅ АТАУЛЫ СИПАТЫН 

КЇШЕЙТЕ ОТЫРЫП, ОЅТАЙЛАНДЫРУ.
Əлеуметтік кґмек тек оєан шынымен зəру азаматтарєа єана берілетін 

болады.
Кірісі тґмен еѕбекке ќабілетті азаматтарєа мемлекеттік атаулы əлеуметтік кґмек 

тек олардыѕ еѕбекке ыќпал ету жəне əлеуметтік бейімдеу баєдарламаларына 

белсенді ќатысуы жаєдайында єана берілетін болады.
 

IV. БІРТЕКТІЛІК ПЕН БІРЛІК

85-ќадам.«МƏЅГІЛІК ЕЛ» патриоттыќ актісі жобасын əзірлеу.
 
86-ќадам. ЌАЗАЌСТАН ХАЛЌЫ АССАМБЛЕЯСЫНЫЅ «ЇЛКЕН 

ЕЛ – ЇЛКЕН ОТБАСЫ» КЕЅ КҐЛЕМДІ ЖОБАСЫН ƏЗІРЛЕУ ЖƏНЕ 
ЖЇЗЕГЕ АСЫРУ, ол ќазаќстандыќтардыѕ біртектілігін ныєайтады жəне 
азаматтыќ ќоєамныѕ бїтіндігін ќалыптастыру їшін жаєдай туєызады.
Бўл барлыќ жўмыстар Ќазаќстан Республикасыныѕ туристік саласын 

дамытудыѕ 2020 жылєа дейінгі тўжырымдамасын (ішкі туризмді дамытуды 
ќоса есептегенде) жəне «Астана – Еуразия жїрегі», «Алматы – Ќазаќстанныѕ 
еркін мəдени аймаєы», «Табиєат бірлігі жəне кґшпелі мəдениеттер», «Алтай 
інжулері», «Ўлы Жібек жолын ќайта жаѕєырту», «Каспий ќаќпасы» ґѕірлік 
мəдени-туристік кластерлерін  ќўруды жїзеге асырумен байланыстырылады.

 
87-ќадам. Азаматтыќ біртектілікті ныєайтудыѕ «МЕНІЅ ЕЛІМ» ўлттыќ 

жобасын əзірлеу жəне жїзеге асыру, оныѕ аясында технологиялыќ жобалар 
серияларын іске асыру ќарастырылатын болады. Соныѕ бірі – «ЌАЗАЌСТАН 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯСЫ» КЕЅ КҐЛЕМДІ ИНТЕРНЕТ ЖОБАСЫН ЌЎРУ. 
МЎНДАЄЫ БАСТЫ МАЌСАТ – ƏРБІР АЗАМАТЌА ЖƏНЕ ШЕТЕЛДІК 
ТУРИСКЕ ЕЛ ТУРАЛЫ КҐБІРЕК БІЛУГЕ КҐМЕКТЕСУ. Порталєа 
Ќазаќстан бойынша 3D бейне турлары, елдіѕ тарихы мен мəдениеті, ќызыќты 
оќиєалары жəне ќарапайым ќазаќстандыќтардыѕ ґмірі туралы аќпараттар 
орналастырылады. Портал бір есептен елдіѕ «сапарнама карточкасына», ўлттыќ 
жол кґрсетушісіне, ќызыќты азаматтар їшін ўлттыќ ќўрмет таќтасына жəне 
виртуалды хабарласу тўєырнамасына айналады.      

88-ќадам. Жалпыєа Ортаќ Еѕбек Ќоєамы идеясын алєа жылжыту 
жґніндегі ўлттыќ жобаны əзірлеу жəне жїзеге асыру, ол «НЎРЛЫ 
ЖОЛ» инфраќўрылымдыќ даму, ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУДЫЅ  екінші 
бесжылдыєы баєдарламаларын, сондай-аќ, тəуелсіздік жылдарында мемлекеттік 
саясаттыѕ арќасында еѕбек, кəсіпкерлік, єылым мен білім жəне басќа да 
кəсіптік ќызметтерде жоєары нəтижелерге ќол жеткізген ќазаќстандыќтардыѕ 
(біздіѕ заманымыздыѕ батырларыныѕ) табыстарыныѕ дербес тарихын 
ескере отырып, ЖАЛПЫЄА ОРТАЌ ЕЅБЕК ЌОЄАМЫ ИДЕЯЛАРЫН 
ілгерілетуге, индустрияландырудыѕ жəне «Ќазаќстан-2050» Стратегиясын 
жїзеге асырудыѕ мемлекеттік саясаты талаптарына жауап бере алатын 
жўмысшы жəне кəсіптік-техникалыќ мамандыќтардыѕ артыќшылыќтары мен 
танымалдылыєын насихаттауєа баєытталады.

   
89-ќадам. «НЎРЛЫ БОЛАШАЌ» ўлттыќ жобасын əзірлеу жəне жїзеге асыру. 

Мектептік білім берудіѕ ќолданыстаєы оќу баєдарламаларына МƏЅГІЛІК ЕЛ 
ЌЎНДЫЛЫЌТАРЫН ЕНГІЗУ.      

 
90-ќадам.  Бес институттыќ реформаны, сондай-аќ, БАЌ-таєы, интернеттегі, 

бўќаралыќ аќпараттыѕ жаѕа буындарындаєы, сондай-аќ, əлеуметтік желілердегі 
ќазаќстандыќ біртектілік идеяларын жїзеге асыруды АЌПАРАТТЫЌ ЌАМТУ 
ЖƏНЕ ілгерілету.

 
V. ЕСЕП БЕРЕТІН МЕМЛЕКЕТТІ ЌАЛЫПТАСТЫРУ 

91-ќадам.Мониторингтіѕ, баєалау мен баќылаудыѕ стандартталєан 
жəне азайтылєан ресімдері аясында МЕМЛЕКЕТТІК БАСЌАРУДАН 
наќты НƏТИЖЕЛЕР БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК БАСЌАРУЄА 
КҐШУ. Тəртіптік баќылау жїйесі тек ќана маќсатты индикаторларєа ќол 
жеткізуді баќылауєа негізделуі тиіс. РЕСІМДІК СИПАТТАЄЫ БАРЛЫЌ 
ТАПСЫРМАЛАР  МЕН  АРАЛЫЌ  БАЌЫЛАУ  ТАРАТЫЛАТЫН 
БОЛАДЫ.
Мемлекеттік органдарєа олардыѕ алдына ќойылєан маќсаттыќ индикаторларєа 

ќол жеткізу жґніндегі ќызметінде дербестік беріледі.
 
92-ќадам. МЕМЛЕКЕТТІК ЖОСПАРЛАУДЫЅ ЫЌШАМ ЖЇЙЕСІН 

ЌЎРУ. Жекелеген салалыќ баєдарламалардыѕ мемлекеттік баєдарламаларєа 
интеграциялануымен МЕМЛЕКЕТТІК БАЄДАРЛАМАЛАР САНЫН 
ЌЫСЌАРТУ. САЛАЛЫЌ БАЄДАРЛАМАЛАР, сондай-аќ, мемлекеттік 
органдардыѕ  СТРАТЕГИЯЛЫЌ  ЖОСПАРЛАРЫ  ЖОЙЫЛАДЫ . 
СТРАТЕГИЯЛЫЌ ЖОСПАРЛАР мен аумаќтыќ даму баєдарламасын негізгі 
маќсатты индикаторлар бґлігінде ЌАЙТА ПІШІНДЕУ.    

 
93-ќадам. АУДИТ ПЕН МЕМЛЕКЕТТІК АППАРАТ ЖЎМЫСТАРЫН 

БАЄАЛАУДЫЅ ЖАЅА ЖЇЙЕСІН енгізу. Мемлекеттік баєдарламаларды 
баєалау їш жылда бір рет жїргізілетін болады.
Мемлекеттік органдардыѕ нəтижелілігін баєалау стратегиялыќ жоспарлар 

бойынша жылма-жыл жїзеге асырылады.  «Мемлекеттік аудит жəне ќаржылыќ 
баќылау туралы» Заѕ ќабылдау.
Есеп комитеті бірінші сыныпты əлемдік аудиторлыќ компаниялардыѕ 

модельдері бойынша жўмыс істейтін болады жəне аєымдыќ операциялыќ 
баќылаудан кетеді.

 
94-ќадам. «Ашыќ їкіметті» енгізу. АЌПАРАТЌА ЌОЛЖЕТІМДІЛІК 

ТУРАЛЫ ЗАЅДЫ ƏЗІРЛЕУ,ол мемлекеттік органдар иелігіндегі тек 
мемлекеттік ќўпия мен заѕмен ќорєалатын басќа да аќпараттардан ґзге кез 
келген аќпараттыѕ ашыќтыєын ќамтамасыз етеді.

 
9 5 -ќадам .  Мемлеке т т і к  ор г анд ар  б а сшыларыныѕ  ха лыќ 

алдында  СТРАТЕГИЯЛЫЌ  ЖОСПАРЛАР  ЖƏНЕ  АУМАЌТЫЌ 
ДАМУ БАЄДАРЛАМАЛАРЫНЫЅ МАЅЫЗДЫ КҐРСЕТКІШТЕРІНЕ 
ЌОЛ ЖЕТКІЗІЛГЕНДІГІ  ТУРАЛЫ  ЖЫЛ САЙЫНЄЫ  АШЫЌ 
БАЯНДАМАЛАРЖАСАУЛАРЫН жəне олардыѕ есептерін ресми веб-
сайттарда орналастыруды тəжірибеге енгізу.
Ўлттыќ ЖОО-лар басшыларыныѕ ґз ќызметтері туралы оќушылар, жўмыс 

берушілер, ќоєам ґкілдері мен БАЌ алдында жылма-жыл есеп берулерін 
тəжірибеге енгізу.

 
96-ќадам. ОРТАЛЫЌ МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРДЫЅ СТАТИСТИ

КАЛЫЌ БАЗАЛАРЫмəліметтеріне ОНЛАЙН-ќолжетімділікті ќамтамасыз 
ету. Барлыќ бюджеттік жəне топтастырылєан ќаржылыќ есеп, сыртќы ќаржы 
аудитініѕ нəтижелері, мемлекеттік саясат тиімділігін баєалау ќорытындылары, 
мемлекеттік ќызметтіѕ сапасын ќоєамдыќ баєалау нəтижелері, республикалыќ 
жəне жергілікті бюджеттіѕ орындалуы туралы есеп ЖАРИЯЛАНАТЫН 
БОЛАДЫ.  

97-ќадам. Ґзін-ґзі реттеу мен жергілікті ґзін-ґзі басќаруды дамыту арќылы 
АЗАМАТТАРДЫЅ ШЕШІМДЕР ЌАБЫЛДАУ ЇДЕРІСІНЕ ЌАТЫСУ 
МЇМКІНДІГІН КЕЅЕЙТУ. МЕМЛЕКЕТКЕ ТƏН ЕМЕС ЌЫЗМЕТТЕРДІ 
БƏСЕКЕЛЕСТІК ОРТАЄА жəне ґзін-ґзі реттеуші ўйымдарєа беру. Їкімет 
мемлекетке тəн емес жəне басы артыќ ќызметтерді ќысќарту есебінен неєўрлым 
ыќшам бола тїседі.

 
98-ќадам. Селолыќ округ, ауыл, село, кент, аудандыќ маѕыздаєы ќала 

деѕгейінде ЖЕРГІЛІКТІ ҐЗІН-ҐЗІ БАСЌАРУДЫЅ ДЕРБЕС БЮДЖЕТІ 
ЕНГІЗІЛЕТІН БОЛАДЫ.  Облыс орталыќтарында жəне республикалыќ 
маѕыздаєы ќалаларда азаматтардыѕ тиісті бюджеттік жобаларын талќылауєа 
ќатысуыныѕ тетіктері жўмыс істейді.

 
99-ќадам. МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАР МЕН ƏКІМДЕР ЖАНЫНДАЄЫ 

ЌОЄАМДЫЌ КЕЅЕСТЕРДІЅ стратегиялыќ жоспарлар мен аумаќтыќ даму 
баєдарламаларын; бюджеттерді, есептерді, маќсатты индикаторларєа ќол 
жеткізуді, азаматтардыѕ ќўќыќтары мен еркіндіктерін ќозєайтын нормативтік-
ќўќыќтыќ актілер жобаларын; баєдарламалыќ ќўжаттар жобаларын талќылау 
бґлігіндегі рґлдерін кїшейту.
ЌОЄАМДЫЌ КЕЅЕСТЕРДІЅ ҐКІЛЕТТІКТЕРІ мен мəртебесін заѕмен 

бекіту, мемлекеттік шешімдерді ќабылдау ашыќтыєын арттыру.
 
100-ќадам. Канададаєы Canada Service жəне Австралиядаєы Centrelink 

їлгісі бойынша МЕМЛЕКЕТТІК ЌЫЗМЕТТЕРДІЅ  БІРЫЅЄАЙ 
ПРОВАЙДЕРІНЕ АЙНАЛАТЫН «АЗАМАТТАР ЇШІН ЇКІМЕТ» 
МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫН ќўру. Мемлекеттік корпорация 
халыќќа ќызмет кґрсететін барлыќ орталыќтарды бір жїйеге интеграциялайды. 
Ќазаќстан азаматтары МЕМЛЕКЕТТІК ЌЫЗМЕТТЕРДІ БІР ЖЕРДЕН 
алатын болады. Мемлекеттік ќызметті САПА МЕНЕДЖМЕНТІ ISO 9000 
СЕРИЯСЫНА СƏЙКЕС халыќаралыќ сертификаттау.

 

.Ел Президенті жанынан жедел тїрде ќўрамы отандыќ жəне шетелдік 
сарапшылардан тўратын, БЕС ЖЎМЫС ТОБЫНАН жасаќталєан жаѕєырту 
жґніндегі ЎЛТТЫЌ КОМИССИЯ ЌЎРЫЛДЫ.

.Ўлттыќ комиссия БЕС ИНСТИТУТТЫЌ РЕФОРМАНЫ КЕЗЕЅ-
КЕЗЕЅІМЕН ОРЫНДАУДЫ КЕЛІСІЛГЕН БАСЌАРУ бойынша жїзеге 
асыруы тиіс. 
Ол мемлекеттік органдардыѕ, бизнес-сектор мен азаматтыќ ќоєамныѕ ґзара 

тиімді іс-ќимылын ќамтамасыз етеді.
.Ўлттыќ комиссия ТЎЖЫРЫМДАМАЛЫЌ ШЕШІМДЕР ЌАБЫЛДАП, 

ІС-ЌИМЫЛДЫЅ НАЌТЫ ЖОСПАРЫН АЙЌЫНДАУЫ тиіс.
Оныѕ ўсыныстары ел Президенті тарапынан бекітілетін болады. Бекітілген 

шешімдерді орындау їшін жедел тїрде ПАРЛАМЕНТ ТАРАПЫНАН 
ЗАЅДАР, ЇКІМЕТ ТАРАПЫНАН ЌАУЛЫЛАР ЌАБЫЛДАНАТЫН 
БОЛАДЫ.

.Министрлер мен əкімдердіѕ шешуші бастамаларын тиімді жїзеге асырулары 
ЎЛТТЫЌ КОМИССИЯ ТАРАПЫНАН ЌАТАЅ ЌАДАЄАЛАНАТЫН 
болады.

.Ўлттыќ комиссия жанынан БЕДЕЛДІ ШЕТЕЛДІК САРАПШЫЛАР 
ЌАТАРЫНАН  ХАЛЫЌАРАЛЫЌ  КОНСУЛЬТАТИВТІК  КЕЅЕС 
жасаќтау ќажет. Аталєан кеѕес ўсынымдар жасап, реформаларды орындау 
НƏТИЖЕЛЕРІНІЅ ТƏУЕЛСІЗ ЖЇЙЕЛІ МОНИТОРИНГІН жїзеге 
асыратын болады.

.Ўлттыќ комиссияныѕ жўмыс органы етіп ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРІНІЅ КЕЅСЕСІН айќындау ќажет.

1 0 0  НАҚТЫ  ҚАДАМ
«100 наќты ќадам» – бўл ЖАЋАНДЫЌ ЖƏНЕ ІШКІ СЫН-ЌАТЕРЛЕРГЕ ЖАУАП жəне сонымен бір мезгілде, жаѕа тарихи жаєдайларда ЎЛТТЫЅ ДАМЫЄАН МЕМЛЕКЕТТЕРДІЅ ОТЫЗДЫЄЫНА КІРУІ 

ЖҐНІНДЕГІ ЖОСПАРЫ.
«100 наќты ќадам» елімізге «2050-Стратегиясын» жїзеге асыру мен ЌАЗАЌСТАН МЕМЛЕКЕТТІЛІГІН НЫЄАЙТУЄА, ЖОЛДАН АДАСПАУЄА, КЇРДЕЛІ КЕЗЕЅНЕН СЕНІМДІ ҐТУГЕ жаєдай туєызатын 

БЕРІКТІК ЌОРЫН жасап беретін болады.
Жоспардыѕ негізгі маќсаты «АУРУЛАРДЫЅ СЫРТЌЫ БЕЛГІЛЕРІН» СЫЛАП-СИПАП ЌОЮ ЕМЕС, ОЛАРДЫ «ЖЇЙЕЛІ ЕМДЕУ» болып табылатын ќоєам мен мемлекетті тїбегейлі ќайта ґзгертуге негіз 

ќалайды.

 І. КƏСІБИ МЕМЛЕКЕТТІК АППАРАТ ЌЎРУ

ІІ. ЗАЅНЫЅ ЇСТЕМДІГІН ЌАМТАМАСЫЗ ЕТУ

ІІІ. ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ ЖƏНЕ ЭКОНОМИКАЛЫЌ ҐСІМ

IV. БІРТЕКТІЛІК ПЕН БІРЛІК

V. ЕСЕП БЕРЕТІН МЕМЛЕКЕТТІ ЌАЛЫПТАСТЫРУ 

ІСКЕ АСЫРУ ТЕТІГІ
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С им в о л  с в о б о ды  и  н е з а в и с им о сти
Преодолев  тоталитаризм  наследия с его репрессивной идеологией, Казахстан уверено  

шагает по демократическому пути развития. Переосмысливается история, стираются 
«белые пятна», открываются страницы непопулярных в прежние времена тем.

31 мая — День памяти жертв политических репрессий.  Для нашей страны, как и для 
большинства стран бывшего Советского Союза, годы репрессий надолго останутся в 
памяти народной тысячами тысяч безвинно осуждённых людей. Только за 1937-1938 
годы в Казахстане были незаконно осуждены более 100 тысяч человек, около 25 тысяч 
из них — расстреляны. Расстрелы и аресты ломали судьбы миллионов. Дети оставались 
без отцов и матерей. Только через ГУЛАГ с 1934 по 1941 гг. прошли более 6 миллионов 
человек разных национальностей.
На территории Казахстана действовал также крупный исправительно-трудовой лагерь 

Карлаг. Его заключённые были заняты в сельскохозяйственном и индустриальном 
производстве. За время его существования в Карлаге побывало более миллиона человек. 
В республике находился и уникальный по своему назначению АЛЖИР - Акмолинский 
лагерь жён изменников родины, контингент которого составляли жёны осуждённых за 
политические преступления.
По разным оценкам, от 2 до 3 миллионов человек стали жертвами массового голода 1932-

33 годов, более 1,5 миллиона человек были вынуждены покинуть родные края, что в общей 
сложности составило 60-65% всего казахского народа. Казахстан лишился практически 
всей интеллигенции, отстаивавшей интересы национальной государственности.

Учитывая обращения граждан и общественных объединений страны и в целях увековечения 
памяти жертв политических репрессий, Президент своим Указом от 5 апреля 1997 года  
официально установил 31 мая - Днём памяти жертв политических репрессий. 
Для Казахстана эта дата имеет особый смысл. Так сложилась история, что наша республика 

стала местом депортации для миллионов советских граждан. 
На эти годы пришлись  массовые депортации целых народов в Казахстан. Осенью 1937 

года сотни тысяч корейцев, турок, иранцев, курдов, азербайджанцев и многие другие были 
переселены в республику. Также в годы Великой Отечественной войны в страну депортировали 
немцев, греков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, крымских татар и другие народы. 
Их численность оценивают в миллион 200 тысяч человек.

 В столице Казахстана в 2012 году в День памяти жертв политических репрессий был открыт 
памятник. Эта монументальная скульптура увековечивает страдания народа в тяжёлые годы. 
Комплекс представляет собой "Стену скорби" в форме части юрты "Кереге" и скульптурную 
группу, состоящую из фигур женщины и ребёнка. 
И каждый год в этот день Памяти в Казахстане проводятся мероприятия, посвящённые 

жертвам репрессий, демонстрируя тем самым солидарность с миллионами жертв казахского и 
других народов во время голодомора и политических репрессий, что символизирует свободу 
и независимость нашей страны.

Наш корр.

А.Токмурзина, 
с т а р ш и й  э к с п е р т  о т д е л a 

м ежк o нф е с с и o н a л ь ны x  o т н oшени й 
Междун aр oдн o г o  центр a  культур  и 
религий.

За  годы  своей  независимости  Казахстан 
с о з д а л  с в ою  у н и к а л ь н ую  м о д е л ь 
межконфессионального  и межэтнического 
согласия, которая сегодня признана во всём 
мире как «казахстанский путь». Опыт нашего 
государства  востребован  на  глобальном 
уровне ,  на  фоне  возникающих  в  мире 
межэтнических  и  межконфессиональных 
конфликтов.
Наша страна всегда  была мостом между 

цивилизациями  и  культурами .  Великий 
шёлковый путь пролегал через современную 
территорию Казахстана и служил каналом 
в з а имно г о  к у л ь т у рн о г о  и  д у х о в н о г о 
обогащения  Востока  и  Запада ,  Севера  и 
Юга.
Так и в современности Казахстан выступил 

мостом на пути построения диалога мировых 
религиозных  лидеров .  В  2003  году  по 
инициативе  Президента  Н .А .  Назарбаева 
создана межрелигиозная площадка – Съезд 
лидеров мировых и традиционных религий.
П е р в ы й  м е ж р е л и г и о з н ы й  с а м м и т 

стал  действенным  двигателем  процесса 
глобального взаимопроникновения духовных 
ц еннос т ей .  На  Съе з д а х  принима ли с ь 
совместные декларации и обращения, которые 
были адресованы странам и народам всего 
мирового сообщества. 
В рамках Астанинского духовного саммита 

устанавливались  и  укреплялись  свя зи 
между представителями различных религий 
и  конфессий ,  которые  в  последующем 
способствовали налаживанию сотрудничества 
между религиозными организациями. 
Идеи толерантности, мира, сотрудничества 

к у л ь т у р ,  р е л и г и й  и  ц и в и л и з а ц и й 
с т али  пла тформой  для  осущес твления 
внешнеполитических  инициатив  страны . 
В  настоящее  время  Казахстан  активно 
расширяет  сферы  сотрудничества  как  с 
европейскими странами, так и с исламским 
миром  для  реализации  миротворческих 
задач.
Большое значение для судьбы казахстанцев 

играе т  последова т ельная  и  сис т емная 
реализация  положений ,  изложенных  в 
Пос л а н ии  Пре з и д ен т а  н ашей  с т р а ны 
Нурсултана  Назарбаева  «Нұрлы  жол»,  в 
котором  обозначены  пути  к  мирному  и 
созидательному будущему.
Одной из важных ролей, которую играют 

религиозные лидеры в строительстве мира, 
является роль объединения, для совместного 
поиск а  пут ей  преодоления  и  р ешения 
конфликтов. Религиозные лидеры,стремясь 
к диалогу и сотрудничеству, являются живым 
примером в построении мирного общества. 
Такую возможность даёт межрелигиозный 
форум, в котором обсуждаются насущные 
вопросы ,  устанавливаются  и  развиваются 
отношения друг с другом. Дипломатия второго 
уровня – это неофициальные, неформальные 
взаимоотношения  между  членами  групп 
и  народов ,  направленные  на  разработку 
стратегий разрешения конфликтов.
Призыв религиозных лидеров к мирному 

сосуществованию через диалог неёет в себе 
гуманистические ,  благородные ,  глубоко 
основанные цели. Этот призыв пользуется 
всеобщей  поддержкой ,  среди  народов , 
страдающих от притеснений по расовому и 
религиозному принципу. 
Такие  общечеловеческие  ценности ,  как 

толерантность, уважение, взаимопонимание 
и  р а в н о п р а в и е  в с е г о  ч е л о в е ч е с т в а , 
характерны для всех религий. Людей всех 
религий  объединяет  стремление  к  миру . 
Но  сегодня  мы  сталкиваемся  с  общими 
проблемами  и  вызовами ,  которые  могут 
быть преодолены только тогда, когда люди 
всех вероисповеданий внесут свой вклад в 
это дело. 

31 мая – День памяти жертв политических репрессий31 мая – День памяти жертв политических репрессий

М.Шалғынбай,
“Ауыл жаңалығы”.

БҮКІЛ РЕСПУБЛИКАМЫЗ АУМАҒЫНДА ЖЫЛ САЙЫН 
ӨТКІЗІЛІП КЕЛЕ ЖАТҚАН «ӨЗІҢНЕН БАСТА!» АТТЫ 
АКЦИЯ БІЗДІҢ АУДАНДА ДА ҮЛКЕН ҚОЛДАУҒА ИЕ 
БОЛЫП, ӨТКЕН АПТАДАН БАСТАП ӨЗ ЖАЛҒАСЫН 
ТАПТЫ. ГАЗЕТІМІЗДІҢ БҮГІНГІ САНЫНДА ӨЗДЕРІНІҢ 
ТАБЫСЫ МЕН ДҮНИЕ-МҮЛКІН ЖАРИЯЛАУ АРҚЫЛЫ 
АКЦИЯҒА ӨЗ ҚОЛДАУЛАРЫН БІЛДІРГЕН МЕМЛЕКЕТТІК 
ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІҢ КЕЛЕСІ ТОБЫН ҰСЫНБАҚПЫЗ.

Сонымен Түймекент ауылдық округінің 
әкімі Алсейтов Бахытжан Ілесханұлының 
2014  жылғы жалақысы 1 733 120 теңге, «ЕНПФ»   
зейнетақы қорындағы қаражаты 1 029 200  теңге 
болса, айлық жалақысы 135 173  теңге шамасында. 
Жұбайы Байтикова Асель  үй шаруасында. Жеке 
иелігінде Түймекент ауылы, Жасұлан көшесінде 
үйі бар. Назерке, Нұрдәулет, Іңкәр, Әділет есімді 
ұл-қыздары бар. 
Көптерек  ауылдық округінің әкімі Рысқұл 

Берікбай Темірқұлұлының  2014  жылғы 
жалақы жиынтығы 1 737 384  теңге,  «ЕНПФ»  
зейнетақы қорындағы қаражаты  173 738  теңге, 
айлық жалақысы 144 782  теңге.  Жұбайы 
Ерубаева Алма Кеңес ауылдық дәрігерлік 
амбулаториясының зертханашысы. Жеке иелігінде 
«Ауди-100» маркалы автокөлігі мен тұрғын үйі 
бар. Үлкен ұлы Ернар -Қазақ Ұлттық  Техникалық 
Университетінің 3 курсында,  Дидары- Тараз 
мемлекеттік педагогикалық институтының 1 
курсында білімгер болса,  Бекнұр мен Аяулым 
есімді ұл-қызы мектеп қабырғасында.
Көктал  ауылының әкімі Үкібаев Бақытжан 

Көбейұлының 2014 жылғы жалақысы 1 811 811 
теңге, «ЕНПФ»  зейнетақы қорындағы қаражаты  1 
509 842 теңге болса, ай сайынғы жалақысы  138 376 
теңге.  Жұбайы  Үкібаева  Гаухар  үй шаруасында. 
Жеке иелігінде «Ауди-100» маркалы автокөлігі 
мен тұрғын үйі бар. Әділет, Еркесары, Айдана, 
Ақниет және Сағида аты бес ұл-қызы бар. 
Жаңатұрмыс ауылдық округінің әкімі 

Шалбаев Қайрат Нариманұлының  2014  
жылғы жалақысы  1 692 608 теңге, «ЕНПФ»  
зейнетақы қорындағы қаражаты  1 410 506  теңге 
болса, айлық жалақысы 147 985 теңге. Жұбайы 
Құдайбергенова Лязиза  Жаңатұрмыс ауылдық 
дәрігерлік амбулаториясында акушер болып 
еңбек етеді. Жеке меншігінде Көкбастау ауылында 
бес бөлмелі үйі тіркелген.   Үлкені Азиз Астана 
қаласында мұғалім, Ғазизы уақытша жұмыссыз, 
Ардағы Алматы қаласында тұрмыста болса, 
Қасымханы Тараз политехникалық колледжінің 
және  кенжесі  Айдана  Тараз  медициналық 
колледжінің  білімгерлері.
Темірбек ауылдық округінің әкімі  Амиров 

ÂÊËÀÄ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ Â ÌÈÐÎÂÎÉ 
ÌÅÆÐÅËÈÃÈÎÇÍÛÉ ÄÈÀËÎÃ

Казахстан, вдохновляя мировое сообщество 
к добрым начинаниям, завоевал в сердцах 
людей в разных уголках мира уважение и 
признание. 
Вкл а д  в  р а з в и т и е  межр е ли г и о з н о г о 

диалога поднял авторитет нашей страны в 
сообществе наций. В глобальных структурах 
Казахстан стал узнаваем, завоевал уважение и 
признание своими добрыми начинаниями.
Через встречи и диалог на всех четырёх 

Съе з д а х  мы  дос т и г ли  опр е д е л ё нно г о 
уровня  комфортности  и  доверия  между 
религиозными лидерами. С каждым годом 
Съезд  лидеров  мировых  и  традиционных 
р е л и г ий  при в о ди т  к  б о ле е  г л у б о к им 
в з аимоотношениям  между  духовными 
л и д е р ами  и  не с ё т  п ос л а н и е  в  мир  о 
возможностях межрелигиозного диалога и 
сотрудничества  во имя мира, безопасности 
и гармонии.
Немаловажным  фактором  в  становлении 

мира и согласия является то, что на протяжении 
в е к о в  н а р о д  К а з а х с т а н а  о т л и ч а л с я 
в е р о т е р п имос т ью  и  т о ле р а н т н ос т ью . 
Унаследованная  из  культурно-этических 
традиций  казахов  терпимое  отношение  в 
духовной жизни является  хорошей основой 
дл я  со хр анения  г р ажданс ко г о  мира  в 
настоящем и будущем.
В  Казахстане  культура  и  религии  всех 

наций ,  народностей  и  этнических  групп 
рассматриваются  как  общенациональное 
д ос т о я н и е .  Г р а ж д а не  р е с п у б л и к и 
воспитывают своих детей в духе терпимости 
по  отношению  к  представителям  других 
наций и религий. Именно сама историческая 
ситуация ,  ко гда  на  одной  т ерритории 
проживают многочисленные этносы и нации, 
имеющие различные религиозные верования, 
диктует необходимость сотрудничества между 
народами и различными религиями.
Во  внешнеполитической  деятельности 

республики  международные  организации 
з а н и м аю т  осо б ое  м е с т о.  Пр и о р и т е т 
н а  с о т р у д н и ч е с т в е  К а з а х с т а н а  с 
международными  организациями указан в 
книге  Президента  Республики  Казахстан 
Ну р су л т а н а  Аб иш е в и ч а  Н а з а р б а е в а 
«С т р а т е г и я  с т а н о в лен и я  и  р а з в и т и я 
Казахстана  как суверенного государства».
По  линии  международных  организаций 

дипл ом а т и ч е с к а я  с л ужб а  з а н им а е т с я 
обеспечением участия Республики Казахстан 
в деятельности ООН, других международных 
организаций ,  конференций ,  совещаний , 
ф о р у м о в ,  с о д е й с т в и е м  п о в ыш ен ию 
международного  престижа  страны  и  её 
роли в решении глобальных и региональных 
проблем. 

 Подытожива я  в с ё  вышеи зложенное , 
можно констатировать, что проводимые в 
нашей стране Съезды религиозных лидеров 
открыли  путь  к  созданию  глобального 
пространства  мира  и  согласия ,  торжества 
моральных и этических принципов – основы 
мира и гармонии на Земле. 
Астанинский  межрелигиозный  форум 

религиозных лидеров в полной мере отразил 
усилия мирового сообщества по преодолению 
кризиса  цивилизаций  и  конфликтов  на 
основе культурных и религиозных различий 
и  построению  толерантного,  стабильного 
мира, достижению устойчивого развития.
М еж р е л и г и о з н ое  с о г л а с и е  и  м и р 

составляют сердцевину духовной традиции 
казахстанского  народа .  Стратегическое 
достижение  прошлого  и  настоящего  – 
е д и н с т в о   м н о г о н а ц и о н а л ь н о г о  и 
поликонфессионального народа Казахстана 
должно  быт ь  в ажным  приори т е т ом  и 
в  будущем .  Это  бесценное  наследие  и 
духовное богатство должны быть сохранены, 
п р и у м н ож ены  и  п е р е д а ны  б у д ущим 
поколениям.

 В июне 2015 года Казахстан в пятый раз 
станет  глобальной  площадкой  обсуждения 
проблем  общемиро во г о  х а р а к т е р а  н а 
основе  диалога  религиозных  лидеров  и 
политических деятелей. 

«ӨЗ ІҢНЕН  БАСТА ! »  АКЦИЯСЫ  АЯСЫНДА«ӨЗ ІҢНЕН  БАСТА ! »  АКЦИЯСЫ  АЯСЫНДА

Ұстаз – жас ұрпақтың рухани сәулеткері, 
қоғам, халық өзінің үміті мол болашағын 

тапсырытын сенімді өкілі»
М.Жұмабаев.

Жаһандану  заманында ұлттық  бәсекеге 
қабілетті болудың көрсеткіші – білім деңгейімен 
өлшенеді. Сондықтан, әлемдік білім кеңістігіне 
кірігіп, білім беру жүйесін халықаралық биікке 
көтеру кезек  күттірмейтін өзекті мәселе. Бұл 
мәселені шешудің кілті ұстаз қолында. Себебі, 
ұстаз елдің ертеңгі тізгінін ұстайтын ұрпақ 
тәрбиелейді.
Осы орайда бастауыш сынып мұғалімі – 

қиындығы мен қызығы тең түсетін мамандық. 
Бұл жұмыста жақсы нәтижеге әрбір шәкірттің 
жүрегіне жол тауып, оларды жеке тұлға ретінде 
толық зерттегенде ғана қол жеткізе алады. Мектеп 
есігін алғаш ашқан бүлдіршіндерді мектеп 
өміріне, ережесіне үйретіп, оқудың болашақ 
өмірде өте қажет екенін психологиялық тұрғыдан 
дайындаудың өзі мұғалімнің үлкен шеберлігін 
қажет етеді. Себебі, білім арқылы адамның 
қабілеттілігі артса, ал қабілеттілік білікті маман 
болып қалыптасуына өз үлесін тигізеді. Ел сеніміне 
кіретін құрметті мамандық иесі болу үшін білім 
алуға барлық күш-жігерімізді жұмсайық дегіміз 
келеді. Егеменді еліміздің ертеңі – болашақ маман 
иелері болу өз қолымызда екені даусыз.
Президентіміз Н.Ә.Назарбаевтың «Болашақта 

еңбек етіп, өмір сүретіндер бүгінгі мектеп 
оқушылары, мұғалім оларды қалай тәрбиелесе 
Қазақстан сол деңгейде болады. Сондықтан 
ұстаздарға жүктелер міндет өте ауыр» деген 
болатын.
Елбасы сөзін қуаттай отырып, жас жеткіншектерге 

тәлім-тәрбие беретін жоғары педагогикалық оқу 
орындарының түлектеріне, болашақ мұғалімдерге 
өз мамандығы бойынша терең білім беру және 
оқушыны кеңінен танып-білуге, олармен тиімді 
тәрбие жұмыстар жүргізуміз үшін белгілі бір оқу 
мазмұнын таңдауымыз қажет екендігін білеміз. 
Білім берудің сапасы болашақ мамандардың 
Отан алдындағы азаматтық парызын сезінуімен, 
өзіндік көзқарасымен, рухани-адамгершілік және 
материалдық құнды қазынаны еліміздің болашағы 
үшін сақтап қалуға ұмтылуымен де өлшенуі тиіс. 
Ұлы ғұлама  әл-Фараби ұстаздарды қызметпен, 
оны «Мәңгі нұрдың қызметшісі» деп ерекше 
бағалаған. Ал қазақ халқының көрнекті педагогы 
Ы.Алтынсарин: «Халық мүдделері үшін ең 
керектісі – оқытушы. Тамаша жақсы педагогика 

құралдары да, ең жақсы үкімет бұйрықтары да 
оқытушыға тең келе алмайды» - деп мұғалімнің 
баланы оқыту мен тәрбиелеу ісіндегі жауапкершілік 
міндетін жоғары бағалаған.
Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті 

әмбебап мамандықтар даярлайтыны белгілі, 
соның ішінде педагогикалық мамандықтар да 
бар, айталық «Педагогика және бастауыш оқыту 
мен әдістемесі» кафедрасында «Бастауыш оқыту 
педагогикасы мен  әдістемесі» мамандығы 
бойынша болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін 
даярлауда. Бұл мамандық білім беру ұйымдарын 
қамтамасыз ететін мамандық  болып табылады.

2014-2015 оқу жылында осы мамандыққа 
өз  қалауларымен  студенттер  қабылданды , 
әрине бұл қуантарлық жайт. Бұл мамандық 
«Педагогика және бастауыш оқыту әдістемесі»  
кафедрасына  қарайды .  Кафедрада  кәсіби 
білікті, тәжірибелі мамандар қызмет етеді. Атап 
айтсақ, педагогика ғылымдарының докторы, 
профессор  Қ .Бөлеев ,  Қ .Ыбырайымжанов , 
педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент 
Қ.Мұхамеджанов, педагогика ғылымдарының 
кандидаты ,  доцент  А .С .Құрманбекова , 
Қ .М .Мұхамеджанов ,  Ш .О .Салимбаева , 
Ж.Ускенбаева, Қазақстан Республикасының 
оқу ісінің үздігі Т.С.Казангапова, сонымен 
қатар магистрлер Г.О.Ақынова, Р.Е.Ажибаева, 
Д.Наурызбаев, С.Маханова, А.А.Құлымбетовалар 
студент  жастарға сапалы білім, саналы тәрбие 
беруде.
ЖОО-ң студенттерінің білім деңгейін көтеру,  

қарым-қатынас орнату мақсатында мамандықтың 
студенттері академиялық ұтқырлық бағдарламасы 
аясында екінші семестрде оқуын жалғастыру үшін 
Көкшетау қаласының «Көкше» академиясына 
жіберілді.
Университет көлемінде куратор-эдвайзер 

жұмыстарын ұйымдастыруға және инновациялық 
оқыту әдістерін үйретуге кафедра ауқымды үлес 
қосуда. Сондай-ақ кафедраның оқытушылары 
университет және факультет көлемінде семинар-
тренингтер, конференциялар ұйымдастырып 
отырады .  Кез-келген  міндеттерді  шешуде 
кафедра көш алдында. Сондықтан да біздің 
мамандықтар аса жауапкершілікті талап ететін 
өмірлік мамандық болып табылады. Өйткені бұл 
мамандықтар адам тағдырына тікелей жауапты.

Тараз инновациялық-гуманитарлық 
университеті «Педагогика және бастауыш 

оқыту әдістемесі» кафедрасы.

«Ўстаз аты -биік , 
əрі мəѕгілік»

АКЦИЯҒА  ҚОЛДАУ  БІЛДІРУДЕ
Айдос  Сарманқұлұлының  2014  жылғы 
жалақысы  1 633 403  теңге, «ЕНПФ» зейнетақы 
қорындағы қаражаты  181 167  теңге болса, айлық 
жалақысы 135  173  теңге шамасында.  Жұбайы 
Амирова Ляззат Чапаев атындағы орта мектепте 
мұғалім. Жеке меншігінде «ВАЗ -2106» маркалы 
автокөлігі бар, тұрғын үй тіркелмеген. Балжан, 
Айзат, Балауса, Дінмұхаммед есімді ұл-қыздары 
бар. 
Суханбаев ауылдық округінің әкімі  Өзбеков 

Марат Алданғорұлының 2014  жылғы жалақы 
жиынтығы  1 698 960  теңге, «ЕНПФ»   зейнетақы 
қорындағы қаражаты  169 0896 теңге,  айлық 
жалақысы 141 580 теңге.  Жұбайы  Даулбаева 
Аманкүл Ақбозов атындағы орта мектепте 
мұғалім. Көкөзек ауылында бес бөлмелі үйі бар, 
автокөлік тіркелмеген. Үлкені Айгерім  Тараз 
педагогикалық институтының 4 курс білімгері 
болса, Жалғас, Мақсат есімді ұлдары мектеп 
қабырғасында оқиды. 
Үлгілі ауылдық округінің әкімі  Мадешев 

Дауренбек Сейтқадырұлының 2014  жылғы 
жалақысы  1 718 496  теңге, «ЕНПФ» зейнетақы 
қорындағы қаражаты 1 016 309 теңге,  айлық 
жалақысы 144 782 теңге.  Жұбайы Бакирова Жанар 
«Марзия апа» балабақшасында тәрбиеші.  Үлгілі 
ауылында үйі бар, автокөлігі жоқ. Үлкен қызы 
Арайлым Н.Ақшабаев атындағы орта мектебінде 
ағылшын пәнінен дәріс берсе, Нұрдәулеті ТарМУ-
дің 3 курс білімгері. Нұрай мен Нұрдос есімді 
ұл-қызы мектеп оқушылары. 
Ботамойнақ  ауылдық округінің әкімі 

Заурбеков Еркін Әзімханұлының  2014  жылғы 
жалақысы 1 621 596  теңге, «ЕНПФ» зейнетақы 
қорындағы қаражаты 918 854 теңге,  айлық 
жалақысы 135 133 теңге.  Жұбайы Заурбекова  
Динара үй шаруасында. Сарыкемер ауылында 
үйі бар, автокөлігі жоқ. Толғанай, Өркен, Әлінұр 
есімді балалары бар. 
Бурыл  ауылдық округінің әкімі Әліқұлов 

Ерік Елубайұлының  2014  жылғы жалақысы  1 
904 349  теңге,  «ЕНПФ» зейнетақы қорындағы 
қаражаты  198 762 теңге,  айлық жалақысы 147 
986 теңге шамасында.  Жұбайы Тайманова Перуза  
«Жамбылкоопсауда» ЖШС-нің бас есепшісі. 
Бурыл ауылында жеті бөлмелі үйі және «Мерседес 
– Бенц 230» маркалы автокөлігі бар. Ұлы Нұржан 
– Көліктегі ішкі істер департаментінің Жамбыл 
ст ІІЖБ ның анықтау тобының аға анықтаушысы, 
полиция лейтенанты,  қызы Айнұр –  Бурыл орта 
мектебінің мұғалімі, кенжесі Гүлнұр – Астана 

қаласындағы Гумилев атындағы университеттің 
магистранты.
Мырзатай  ауылдық  округінің  әкімі 

Абдуалиев Нұрахан Бегәділұлының 2014  
жылғы жалақысы  2 831 440  теңге, «ЕНПФ» 
зейнетақы қорындағы қаражаты 1 606 437  теңге, 
айлық жалақысы 115 254 теңге шамасында.  
Жұбайы  Абдуалиева Гульнара Диқан тірек 
мектебіндегі «Ресурстық орталықта» бастауыш 
мұғалімі. Диқан ауылында төрт бөлмелі үйі 
және «Ауди-В4» маркалы автокөлігі бар. Байдос, 
Нұрайым, Арайлым есімді ұл-қыздары бар. 
Ынтымақ ауылдық округінің әкімі Ноғаев 

Мейірбек Олжабайұлының 2014  жылғы 
жалақысы 1 593 089 теңге, «ЕНПФ» зейнетақы 
қорындағы қаражаты 159 450 теңге,  айлық 
жалақысы 131 970 теңге.  Жұбайы Иланова 
Мейізкүл  үй шаруасында. Жеке меншігінде 
«ВАЗ-2106» маркалы автокөлігі бар, тұрғын үй 
тіркелмеген. 
Ұлы Қуаныш – жұмысшы, Гүлвира, Гүлназ, 

Назым есімді қыздары – тұрмыс құрса,  қызы 
Әсел  – Тараз мемлекеттік университетінің 2 курс 
білімгері,  кенже қызы Айдана мектепте оқиды.  
Жалғызтөбе  ауылдық  округінің  әкімі 

Медеубеков  Сұлтанбек   Маманұлының  
2014  жылғы жалақысы  1 898 992  теңге, 
«ЕНПФ» зейнетақы қорындағы қаражаты  189 894  
теңге, айлық жалақысы 144 775 теңге. Жұбайы 
Медеубекова Асия «Балапан» балабақшасында 
аспаз болып қызмет етеді. Сарыкемер ауылында 
үйі және «Nexia» маркалы автокөлігі бар. Ұлы 
Ербала  - жеке кәсіпкер болса, Жазира және 
Жансая есімді қыздары бар. 
Сарыкемер  ауылдық  округінің  әкімі 

Тлеуқұлова Сауле  Сейдимханқызының  2014  
жылғы жалақысы  1 775 832  теңге, «ЕНПФ» 
зейнетақы қорындағы қаражаты  123 322  теңге, 
айлық жалақысы 147 986  теңге шамасында.  Жеке 
меншігінде Сарыкемер ауылында үйі бар. Ақберен, 
Диназ, Нұрайым есімді ұл-қыздары бар.  
Бәйтерек ауылдық округінің әкімі Қилыбаев 

Мұхтар Исақұлының 2014  жылғы жалақысы  
2 105 218  теңге, «ЕНПФ» зейнетақы қорындағы 
қаражаты 210 521  теңге,  айлық жалақысы 
141 580 теңге.  Жұбайы Пірімқұлова Ләззат  
аудан әкімдігі жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің үйде арнаулы әлеуметтік 
қызмет көрсету бөлімшесінің меңгерушісі. Жеке 
меншігінде Сарыкемер ауылында тұрғын үй 
тіркелген. 

Қызы Гүлзат - Алматы қаласында тұрса,  ұлы 
– Нұрсұлтан аудан әкімдігі қаржы бөлімінің 
программисті және кенже Бексұлтан есімді ұлы 
бар. 
Қызыл жұлдыз  ауылдық округінің әкімі 

Нұрбаев Өсер Әбдіжәлілұлының 2014  жылғы 
жалақысы  2 258 838  теңге, «ЕНПФ» зейнетақы 
қорындағы қаражаты 196 667  теңге,  айлық 
жалақысы 146 064 теңге шамасында.  Жұбайы 
Нұрбаева Алтынай  аудандық емханада  мейірбеке. 
Сарыкемер ауылында тұрғын үйі бар, автокөлік 
тіркелмеген. 

 Ұлы Мұрат – Астана қаласында “Самұрық-
Қазына” компаниясында менеджер, Мақсат 
– аудандық телекоммуникация мекемесінде 
инженер,  қызы Асель – аудан әкімдігі тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары бөлімінде бас 
маман, қызы Асылзат – Ақтау қаласында жеке 
кәсіпкер.
Сазтерек  ауылдық округінің әкімі Шайхиев 

Жұмабек Асанұлының  2014  жылғы жалақысы  
786 526  теңге, «ЕНПФ» зейнетақы қорындағы 
қаражаты 78 653  теңге,  айлық жалақысы 64 
704  теңге. 
Жұбайы Нысанқұлова Бахыткүл Абай орта 

мектебінде мұғалім. Абай ауылында бес бөлмелі 
үйі бар. Қызы Сабира – мұғалім, үлкен ұлы 
Олжас – білімгер, кенжесі Нұржас –Алматы 
қаласында, Абай атындағы дарынды балалар 
мектеп интернатында оқиды. 
Қостөбе ауылдық округінің әкімі  Есенқұлов 

Тұрсынбек Абдусаметұлының  2014  жылғы 
жалақысы  1 748 401 теңге,  «ЕНПФ» зейнетақы 
қорындағы қаражаты   188 354 теңге, айлық 
жалақысы  135 153 теңге. Жұбайы Медеова 
Рахым-зейнеткер. Тараз қаласында 10 бөлмелі 
үйі бар, автокөлік тіркелмеген. Ұлы Мұхтар - 
Тараз қаласындағы облыстық төтенше жағдайлар 
департаментінің инспекторы, қызы Әсем – Тараз 
қаласындағы Химпоселок перзентханасының 
гинекологі.
Дихан ауылдық округінің әкімі  Ақылбаев 

Олжас Бахытұлының 2014  жылғы жалақысы 
1 320 000 теңге, «ЕНПФ» зейнетақы қорындағы 
қаражаты 132 000 теңге, айлық жалақысы 110 
000 теңге шамасында. Жұбайы Каримбаева 
Айжан  Жамбыл облыстық наркодиспансерінің 
бухгалтері.  Тараз қаласында үш бөлмелі үйі және 
«Mersedes» маркалы автокөлігі бар. Ескендір және 
Нұріслам есімді ұлдары бар. 

Ж.Ќилыбаева,
Байзаќ ауданы əкімдігініѕ  ішкі саясат 

бґлімініѕ бас маманы.

Тəуелсіздіктіѕ  арќасында  бїгінде  біздіѕ  
елді   бїкіл   дїниежїзі   таныды .   Ўлттыќ  
Туымыз  Біріккен  Ўлттар  Ўйымы  сияќты  
халыќаралыќ  беделді  ўйымныѕ  алдында 
желбіреп тўр. Еліміздіѕ талантты жастары 
Ќазаќстан  Республикасыныѕ  мемлекеттік 
Туын  олимпиадалыќ   ойындар  мен  əлем 
чемпионаттарында  биікке  кґтеруде . Бўл - 
əрбір ќазаќстандыќ їшін їлкен маќтаныш, зор 
абырой, ўлы баќыт деп білеміз. 
Иə, дана бабаларымыздан «Туы биік елдіѕ – 

тўєыры биік» деген аталы сґз ќалєан. Ґйткені, 
халќымыз əрќашанда Туын ќастерлеп, биікке 
кґтерген. Ол кезде туды ўстаудыѕ жауапты 
жїгі жігіттіѕ – жігітіне, батырдыѕ – батырына 
тапсырылєан. Сонау, ќиын кезеѕде ќол бастаєан 
батырларымыз ќасиетті Туын ќўлатпай, жауына 
бермей, жанынан жоєары ќойєан.
Жаѕа замандаєы Ќазаќстан мемлекетініѕ  

іргетасын туєан халќымен  бірге бас болып ґзі 
ќалаєан  Ќазаќстан Республикасыныѕ  тўѕєыш 
Президенті Нўрсўлтан Əбішўлы Назарбаев осы 
жылдары  Отанымыздыѕ Туын биікке кґтеріп 
келеді .  Татулыєы  мен  достыєы  жарасќан 
ќазаќстандыќтарды  кґк байраќтыѕ астына 
біріктіріп отыр. Біздіѕ еліміздіѕ бїгінгі жарќын 
жеѕістері мен жетістіктері, ќоєамдаєы саяси 
тўраќтылыќтар осы мемлекеттік Рəміздерден 
бастау алады, ґйткені біздіѕ бїгінгі Елбасымыз 
ел тарихын барша əлемге таратты. Ал, «Меніѕ  
Ќазаќстаным!» əні шын мəнінде балалардыѕ 
арманына жеткізген Гимнге айналды.
Мемлекеттік рəміздер – еліміздіѕ егемендігі 

мен тəуелсіздігін паш ететін нышандар. Бўл 
рəміздер біздіѕ  мемлекетіміздіѕ  ґткені, бїгіні 
жəне болашаєы арасындаєы сабаќтастыќтыѕ 
жарќын бейнесі.
Мемлекеттік рəміздер – халќымыздыѕ рухын, 

ўлттыќ салт-санасын , ќаћармандыєы   мен 
даналыєын, болашаќќа деген їмітін, арман-
тілегін жеткізетін ерекше ќўнды белгілер.

Желбіреген  аспан  тїсте с  байраєымыз 
халќымыздыѕ арманын асќаќтатып, ќыран 
бїркіттей елімізді аспан əлемінде ќалыќтатып 
тўр.
Біздіѕ бїгінгі Елтаѕбамыз ел тарихыныѕ 

тереѕінен тамыр тартып, ўлттыќ рухымызды 
асќаќтатып, шаѕыраєымыздыѕ  беріктігін паш 
етіп, республикамыздыѕ ќанатты тўлпардай 
ўшќырлыєын  айєаќтап  келед і .  Осыныѕ 
барлыєы  Ќазаќстанныѕ  жаѕа  тарихыныѕ 
ќастерлі  беттері . Оныѕ ќасиеттілігі  сол – 
Отанныѕ ґзі наќ осы Тудан, Елтаѕба жəне 
Гимннен бастау алады. 

1992 жылєы 4 маусымда алєаш рет тəуелсіз 
Ќазаќстанныѕ рəміздері бекітілді. Бўл кїн 
жаѕа  мемлекеттік  рəміздердіѕ  туєан  кїні 
ретінде еліміздіѕ тарихында мəѕгіге ќалады.        
Əлем  картасына  ґз  атымен  енген  жаѕа 

Ќазаќстан мемлекетініѕ рəміздері де жаѕа 
технологияныѕ ,  жаѕа  кґзќараспен  тыѕ 
идеяныѕ  арќасында  жадыѕда  жатталып 
ќалатындай ыстыќ ыќыласпен жасалєан.
Еліміздіѕ жетекші дизайнерлері ўсынєан 

т уы н ды л а р д а  д а  б і р т ў т а с  м ем л е к е т 
ќалыптастыру  идеясы  айќын  байќалады . 
Мемлекеттік Ту мен Елтаѕба тґл теѕгемізде, 
əскери киімдерімізде бейнеленген.
Тəуелсіз Ќазаќстанныѕ алєашќы мемлекеттік 

рəміздері жалпыхалыќтыќ сипат алды. Оєан 
ґткізілген байќау тарихымыздыѕ жаѕа дəуірін 
сипаттайтын  патриотизмніѕ  айќын  куəсі 
болды.
Мемлекеттік  рəміздер  -Тəуелсіздік  пен 

мемлекеттілікті , ўлтты саќтаудыѕ   бастау 
негізі, аса ўлы ќўндылыќ.
Шындыєында  д а  е рл і к  пен  б і рл і к ке  

жетелеп ,  їкілі  їміттіѕ  орындалуына  жол 
ашатын , ќазаќ  халќыныѕ  ќайсарлыєы  мен 
мəрттігін, ўлылыєын паш ететін мемлекеттік 
рəміздермен маќтана білуіміз ќажет. Əлі талай 
буынныѕ жїрегіне от, бойына ќуат беретін, 
ел мен жерге деген сїйіспеншілік  алауын  
жандыратын  мемлекеттік  рəміздерімізді 
ќўрметтеу біздіѕ азаматтыќ  борышымыз деп 
білемін.

МЕМЛЕКЕТТІК РƏМІЗДЕР – 
ЕЛД І К Т І Ң  Б ЕЛ Г І С І

Г. Əбдіќўлова,
«Ауыл жаѕалыєы».

CƏРСЕНБІ  КЇНІ   БƏЙТЕРЕК  АУЫЛДЫЌ 
ОКРУГІНДЕ ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ ƏКІМДІГІ ІШКІ 
САЯСАТ БАСЌАРМАСЫНЫЅ ЌОЛДАУЫМЕН 
“АЌМЕНТЕЙ” ЌОЄАМДЫЌ  БІРЛЕСТІГІНІЅ 
ТҐРАЄАСЫ АМАНЖОЛ ДЇРƏЛІЎЛЫ “ЭТНИКАЛЫЌ 

ЌАЗАЌТАРЄА ƏЛЕУМЕТТІК ЌОЛДАУ КҐРСЕТУ 
ЖƏНЕ ЌАЗАЌСТАНДЫЌ ЌОЄАМЄА БЕЙІМДЕУ 
ОРТАЛЫЄЫ  ЌЫЗМЕТІН  ЎЙЫМДАСТЫРУ” 
ТАЌЫРЫБЫНДА КЕЗДЕСУ ҐТКІЗДІ.
Бірлестік тґраєасы атамекенге ќоныс аударып келген 

ќандастарымыздыѕ ел демографиясына ќосып отырєан 
їлесіне,  Ќазаќстан Республикасы “Кґші-ќон туралы” заѕ 
талаптары аясында атќарылєан тірліктерге, жаћандану 
дəуірінде ќандастарымыздыѕ  кəсіпкерлікпен айналысуына, 
олардыѕ экономикалыќ белсенділігін  дамыту мен 
ќўќыќтыќ сауаттылыєын арттыру баєытындаєы жўмыстар 
туралы кеѕінен əѕгіме ќозєап, тґмендегідей мəліметтерді 
келтірді.

-Еліміз тəуелсіздік алєалы бері  елге 500 мыѕ ќандасымыз 
ќоныс аударєан. Бїгінгі таѕда 5 миллионєа жуыќ 
ќандастарымыз шет елдерде тўрып жатыр. 1991-2012 
жылдары шет елдерден Жамбыл облысына 15872 отбасы, 
яєни 81678 адам кґшіп келген. Кґшіп келу квотасына 
енген ќандастарымызєа мемлекет тарапынан біржолєы 
жəрдемаќы  тґленген. Байзаќ, Ќордай, Жуалы, Т.Рысќўлов, 

Жамбыл, Меркі, Талас, Сарысу, Шу аудандары мен 
Тараз ќалаларында тўрып жатќан  оралмандар ел игілігі 
жолында ќызмет атќаруда. Ал 2013-2014 жылдары  
Жамбыл облысына 1717 отбасыдан тўратын 3696 адам 
ќоныстанєан. Сонымен ќатар  Аманжол ќажы “Нўрлы 
кґш” ўлттыќ баєдарламасыныѕ маѕызын,  ЌР Їкіметініѕ 
ќаулысымен пилоттыќ жоба шеѕберінде солтїстік 
облыстарєа ќоныстанып, еѕбек етіп жатќан оралмандар 

жґнінде ќызєылыќты деректерді тілге тиек етті.  
Маѕызды мəселені ќозєаєан шарада “Аќментей” 

ќоєамдыќ бірлестігініѕ тґраєасы, Жуалы ауданыныѕ  
Ќўрметті азаматы Аманжол ќажы  бїгінгі таѕда аталмыш 
ауданда бітімгер ретінде  біраз шаруаларды тындырєанын 
айтып, “Медиация” туралы заѕєа да  біршама тїсініктеме 
беріп ґтті. Ґзі басшылыќ ететін  бірлестікте  білікті 
заѕгер, бітімгер жəне психолог секілді  мамандар ќызмет 
ететіндігін, кез келген сауалдар бойынша хабарласуєа 
болатындыєын да жеткізді.
Шараєа  ќатысушылар  тарапынан  туындаєан 

сауалдарєа аудан əкімдігі ішкі саясат бґлімініѕ басшысы 
М.Махамбетов, Бəйтерек ауылдыќ округі əкімініѕ 
орынбасары Ќ.Жўманов жəне “Аќментей” ќоєамдыќ 
бірлестігініѕ  тґраєасы  Аманжол ќажы  жан-жаќты жауап 
берді.
Ашыќ-жарќын жїздесу соѕында кґпшілікке Аманжол 

ќажы   бата берсе, немересі Салтанат  Ќазыбек бидіѕ 
ќанатты сґзін  шабыттана оќып, жиналєандардыѕ   
ќошеметіне бґленді.

М а м а н д ы ќ т а р  м е к т е б і н д е г і 
« А Ш Ы Ќ  Е С І К  К Ї Н І »

Елбасы Нўрсўлтан Əбішўлы Назарбаев ґзініѕ жыл сайынєы 
Жолдауларында бізге ґз ісін жетік меѕгерген мамандар ќажет 
екендігін їнемі ауызєа алады. Əсіресе бїгінгі таѕда кəсіптік 
оќуєа  айрыќша кґѕіл бґлінуде.
Аудан  кґлемінде  жас  ўрпаќќа  бірден  бір  кəс іпт ік  біл ім 

беріп  жїрген  білім  ордасы  - №3 Байзаќ  колледжінде  бїгінгі 
таѕєа дейін талай ўл-ќыздар оќу тəмəмдап , жан-жаќта ќызмет 
атќарып жїр. Білікті басшы Мўхит Нысанбаев басшылыєындаєы 
осынау  мамандыќтар  мектебінде  жуырда  «Ашыќ  есік  кїні» 
ўйымдастырылды .  Оєан  аудандаєы  барлыќ  мектептерден 
оќушылар ќатыстырылып,  «Ферма шаруашылыєы», «Дəнекерлеу 
ісі» ,  «Есептеу  техникасы  жəне  баєдарламалыќ  ќамтамасыз 
ету» мамандыќтары  бойынша аќпараттар берілді. Жəне де əр 
мамандыќтыѕ  техникалыќ  базасы ,  оќу  реті  таныстырылып , 
арнайы  кґрмелер  кґрс е т і лд і .  Жаст ар є а  барлыќ  ќажетт і 
мəліметтерді колледж директорыныѕ ґндірістік оќыту жґніндегі 
орынбасары  М.Джетыбаев  əдемі етіп жеткізе білді.
Сонымен  ќ ат ар ,  «Ашыќ  е с і к  кїн і»  а я сында   колл едж 

директорыныѕ  оќу,  тəрбие  і с і  жґніндег і  орынбасарлары 
Ќ .К а л ы ко в ,  А .Д е м еш о в а ,  о ќ ы т ушы - ў й ым д а с т ы р ушы 
З .Молдабаевтыѕ  ўйытќы  болуымен   арнайы  концерт т і к 

баєдарлама ўсынылды. Онда колледж білімгерлері мен тїлектері 
Е.Ќайрат, Б.Оразбек, М.Ґскенбаева Ж.Орынбасаров, Е.Рысбаев, 
С .Исмагулова ,  Б .Маликов ,  Ќ .Амангелдиева ,  Ə .Илесовалар 
əннен шашу шашса, биші ќыз-жігіттер  мыѕ бўрала би билеп 
кґпшіліктіѕ кґѕілін кґтерді.

Ґз тілшіміз.

Ґ З Е К Т І  МƏС ЕЛ Е Г Е 
АРНАЛДЫ

CƏРСЕНБІ  КЇНІ   Б
КРУГІНДЕЖАМБЫЛО
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ҚАЗАҚСТАН

07.00 “Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ ќатысуымен концерт”. 
08.00 “Ќымызхана”. 08.30 “Аќсауыт”. 09.00 “Бїгін жексенбі”. 
10.30 “Баламен бетпе-бет”. 10.50 “Шетелдегі ќазаќ балалары”. 
11.10 М/ф “Жəндіктер тіршілігі”. 12.45 Концерт “Айгґлек”. 13.45 
“Жарќын бейне”. 14.15 Т/х “Ќўбылай хан”. 16.35 Д/ф “Алаштыѕ 
алыс кеткен арыстары”. 17.05 “Ана ќадірі”. Еркін Нўржановтыѕ 
шыєармашылыќ кеші. 19.10 “Əзіл əлемі”. 20.00, 02.50 “Апта.кz”. 
21.00 “Ўлттыќ шоу: Роза шаќырады”. 22.15  “Алаѕ”. Ток-шоуы. 
23.05 К/ф “Мўстафа Шоќай”. 01.35 “Кґкпар” ўлттыќ ойын. 02.20 
“Шарайна”. Телесаяхат. 03.50 “Жарќын бейне”.

ЕВРАЗИЯ

07.00 “Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ ќатысуымен концерт”. 
08.10 “Ќымызхана”. 08.40 “Агробизнес”. 09.00 “Сенбілік  
таѕ”. 10.05 “Дауа”. 10.40 Д/ф “Ќытай дəмі”. 11.35 М/ф. 11.50 
“Ўлттыќ шоу: Роза шаќырады”. 13.00 “Білгірлер бəйгесі”. 
Интеллектуалдыќ сайыс. 13.45 “Поэзия əлемі”. 14.15 Т/х “Ќўбылай 
хан”. 16.40 К/ф “Махаббаттыѕ мəѕгілік ертегісі”. 17.30, 20.30, 
00.05, 03.00 Жаѕалыќтар. 17.50 К/ф “Махаббаттыѕ мəѕгілік 
ертегісі”. 19.45 “Саєыныш”. Г.Оразымбетованыѕ концерті. 
21.00 “Сенбілік кездесу”. 22.35 “Жайдарман”. Республикалыќ 
премьер-лига. 00.35 К/ф “Тарихта ќалєан ойын”. 03.30 
“Агробизнес”. 03.50 “Білгірлер бəйгесі”. Интеллектуалдыќ сайыс.

06.00 Т/с “Джентльмен”. 07.15 Т/с “Гадание при свечах”.  08.00 
“Таѕєы пошта”. 08.30 “П@ytina”. 08.50 Жаѕалыќтар. 09.00 Новости. 
09.10 “Смак”. 09.45 Х/ф “Везучая”. 11.40 “Фабрика грёз”. 12.05 “Ду 
ќол шоколад”. 13.00  “Караоке такси”. 13.30 “101 кеѕес”. 14.00 “П@
ytina”. 14.50 “Идеальный ремонт”. 15.50 Х/ф “Дом спящих красавиц”. 
20.00 “Первая программа”. 20.35 “Кешкі кездесу”. 21.55 “Əн дария” 
баєдарламасы. 22.50 “Сенбілік жаѕалыќтар”. 23.10 “Тілші тїйіні”. 
23.35 “Сенбілік жаѕалыќтар”. 23.55 Х/ф “Честь самурая”. 01.55 “Ду 
ќол шоколад”. 02.40 “Караоке такси”. 

06.00 “Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 07.00 “Ќазаќша 
концерт”.  08.00 “Ризамын”. 09.30 Х/ф “И пришла любовь”. 11.30 
“Дом рецептов”. 12.00 “Жўлдызды шаѕыраќ”. 12.30 “Алдараспан, 
шаншар, нысана , кїнделігі”. 15.30 М/ф “Карапузы в Париже”. 17.00 
Т/с “Чао, Федерико!”. 21.00 Фильм-концерт “Тамаша”. 1-часть. 23.00 
“Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 00.00 Х/ф “Кошмар на 
улице Вязов”. 02.00 Х/ф “Как отделаться от парня за 10 дней”. 04.00 
“Ќазаќша концерт”.

08.00 Х/ф “Гостья из будущего”. 09.20 “Суперпапа”. 10.00 “Сдлка”. 
10.30 “Ќалжыѕ-ќоржын”. 10.50 “Дїние жарыќ”. 11.30, 18.30 Т/х “Ќыз 
єўмыры”. 12.50 Т/с “Лето волков”. 13.50 “Ўрпаќќа ўран болєан ўлы 
Жеѕіс”. Республикалыќ аќындар айтысы. 18.10, 20.05 “Ел аузында”. 
20.30 “20:30: Біздіѕ уаќыт”. 21.20 “SKY-студия”. 22.10 Х/ф “Тепло 
наших тел”. 00.05 Т/х “Ўмытылмас”.

ХАБАР

07.05 М/ф. 07.10 К/ф “Друг мой, Колька”. 08.40  “Жїрекжарды”. 09.20  
“Алдараспан”. 10.00 “Кривое зеркало”. 12.00 Новости. 12.40 “Наша 
правда”. 13.40 “Звёздная жизнь”. 14.40 “Выходной со звездой”. 
15.15 “Жўлдызды аќиќат”. Тележурналы. 15.50 Т/х “Махаббат 
мўѕы”. 17.00 Т/х “Ќарадайы”. 20.00 “Жазєы фестиваль “KAZAKH-
STAN COLA”. 21.00 Другая правда”. 22.00 “Очная ставка”. 23.00 
“Беременна в 16”. 23.55 “TOЙ BESTSTAR” сазды -ойын-сауыќты 
баєдарлама. 01.20 “Ґнерлі отбасы”. Отбасылыќ ойын-сауыќ думаны. 
02.05 Х/ф “Солярис”. 03.35 Д/с “Экстрим-спорт”. 04.00 К/ф “Друг 
мой, Колька”.  

31 канал Тараз

            Сенбі    30  мамыр

        Жексенбі   31  мамыр

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

06.00 “Ризамын”. 07.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 09.00 Т/с “Счастливы 
вместе”. 10.00 Т/с “Сваты”. 11.00 “Городские легенды”. 12.00 М/с. 
13.00 М/с. 14.00 Т/х “Мен саєан єашыќпын”. 15.00 “Əзіл студио”. 
16.00 М/ф “Карапузы встречаются с Торнберри”. 17.30 “Уральские 
пельмени”. 19.00 “LEMON-SHOW”. 20.00 “Информбюро”. 21.00 Т/х 
“Сїйген сўлу”. 23.00 Т/х “Мен саєан єашыќпын”. 00.00 Х/ф “Очень 
страшное кино-5”. 02.00 Х/ф “И пришла любовь”. 04.00 “Ќазаќша 
концерт”.

 07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”. 09.30 Жаѕалыќтар. 09.50 Новости. 
10.10 “Телеблокнот”. 10.15 “Сазды əуен”.   10.30 “Телемаркет”. 10.35 
”112 ескертеді”.  10.50 “Иман нўры”. 11.00 “Балаларєа базарлыќ”. 
11.25 “Сґз маржан”. 11.30 “Телеблокнот”. 11.35 “Кїй кїмбірі”. 
11.45 Т/х “Маруся”. 12.35 Деректі фильм. 13.00 Жаѕалыќтар. 
13.10 Новости. 13.20 “Балаларєа базарлыќ”. 13.45 “Телеблокнот”. 

31 канал Тараз

ЕВРАЗИЯ
06.00 ”Сенбілік жаѕалыќтар”. 06.20 “Тілші тїйіні”. 06.45 
“Сенбілік жаѕалыќтар”. 07.00 Т/с “Гадание при свечах”. 08.35 
Жаѕалыќтар. 08.45  “Воскресные беседы”. 09.00 Новости. 09.10 
“Здоровье”. 10.10 “Казлото”. 10.45 “Теория заговора”. 11.55 
“Кешкі кездесу”. 13.05 “Караоке такси”. 13.40 “101 кеѕес”. 14.05 
“Əн дария” баєдарламасы. 15.05 М/ф “Букашки 3 D. Приключение 
в долине муравьёв”. 16.50 Х/ф “Берега”.  21.00 “Аналитика”. 22.00 
“П@ytina+” баєдарламасы. 23.05 “Точь-в-точь”. Финал. 02.15 “П@
ytina+” баєдарламасы. 03.00 “Караоке такси”. 03.30 “101 кеѕес”. 03.50 
Т/с “Гадание при свечах”. 04.35 “Контрольная закупка”. 

08.00 Х/ф “Гостья из будущего”. 09.25 “Ел аузында”. 09.50 “Астана 
кеші кґѕілді”. Концерттік шоуы. 11.05 “Кїлдірген”. 11.30 Т/х “Ќыз 
єўмыры”. 12.50 Т/с “Лето волков”. 13.50 “Ўрпаќќа ўран болєан ўлы 
Жеѕіс”. Республикалыќ аќындар айтысы. 16.55  “Сырты бїтін...”. 
Деректі драма. 17.20 “Сырласу”. Ток-шоуы. 18.10 Шоу-лотерея “Бай 
бол”. 18.30 Т/х “Ќыз єўмыры”. 20.05 Арнайы жоба “Той жыры”. 20.30 
“20:30”. 21.20 Х/ф “Мой единственный”. 23.30 Т/х “Ўмытылмас”. 

07.02 “Ду-думан”. 08.00 “Магия кухни”. 08.30 “Айбын”. 09.00 
Аќпарат арнасы “Жеті кїн”. 10.00 “Асарќау”. 10.20, 03.00 “Спорт 
əлемі”. 10.50 Х/ф “Книга джунглей”. 12.50 М/ф “Тарзан-размазня”. 
14.15 “Бенефис-шоу”. 15.30 Х/ф “Саєан кїшік керек пе?”. 16.45 
“Всегда Ваш, Арман Давлетьяров”. 17.15 “Чтобы помнили...”. 17.45 
Д/ф “Нўрєиса Тілендиев “Ќўстар ќайтып барады”. 18.30 Концерт 
“Нўрєиса Тілендиевтіѕ 90 жылдыќ мерей тойына арналєан еске алу 
кеші”. 19.50 “Ќызыќ ТІМЕS”. 21.00 Аналитическая программа “Жеті 
кїн”. 22.00 Х/ф “Паранойя”. 00.00 Х/ф “Алыптарды ауыздыќтаєан 
Джек”. 01.30 Д/ф “Демалыс...”.

09.00 Əнўран, аѕдатпа. 09.05 “Балаларєа базарлыќ”. 09.30 Деректі 
фильм. 09.55 “Балаќай”. 10.10 “Ґз ґмірініѕ тəлімгері”. 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 “Жас талап-2015”. 13.50 “Телемаркет”. 
14.00 -16.00 -техникалыќ їзіліс. 16.05 “Телеблокнот”. 16.10 М/ф. 
16.30 “Саєыныш”.  17.00 Т/х.  17.55 “Телеблокнот”. 18.00 “Əулиеата 
əуендері”. 18.10 “Общество и закон”. 18.25 Деректі фильм. 18.45 
“Телеблокнот”. 18.50 “Телемаркет”. 19.00 “Айша бибі”. 19.30 Т/х. 
20.30 “Кино LIЄE”. 20.40 “Ел ертеѕі”. 21.15 “Тосќауыл”.  21.25 
“Телеблокнот”. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 “Сазды əуен”. 21.50 Кґркем 
фильм”. 23.25 “Телеблокнот”. 23.30 Концерттік баєдарлама.         

(Телебағдарламаларда өзгерістер  болуы  мүмкін).                  

31 канал Тараз

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

06.00 “Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 07.00 Шоу 
розыгрышей “Ризамын”. 08.00 М/ф. 09.00 Х/ф “Как отделаться 
от парня за 10 дней”. 11.30 “Дом рецептов”. 12.00  “Жўлдызды 
шаѕыраќ”. 12.30 “Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 15.00 
Х/ф “Повелитель стихий”. 17.00 Х/ф “Война миров Z”. 20.00 
“LEMON-SHOW”. 21.00  Фильм-концерт “Тамаша”. 2-часть. 22.00  
“Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”.  00.00 Х/ф “Начало”. 03.00 
Х/ф “Бони и Клайд”. 

07.05 М/ф. 07.10 М/с “Астробой”. 07.35 “Бен 10. Омниверс”. 08.00 
“КТК” ќоржынынан”. 09.40 “Звёздная жизнь”. 10.40 Х/ф “Когда мы 
были счастливы”. 14.50 “Дорога домой”. 15.00 “Жазєы фестиваль 
“KAZAKHSTAN COLA”. 16.00 Т/х “Махаббат мўѕы”. 17.30 КТК” 
ќоржынынан”. 18.30 “Той BESTSTAR”. 20.00 “Ґнерлі отбасы”. 21.00 
“Портрет недели”. 22.00 “Слуги народа”. 22.55 “Ґнерлі отбасы” 
отбасылыќ ойын-сауыќ думаны. 00.00 Х/ф “Алиби - надежда, алиби-
любовь”. 01.50 “Дневник лиги чемпионов УЕФА”. 02.15 “КТК” 
ќоржынынан”. 03.40 К/ф “За тобой”. 04.50 Д/с “Вау”.

ҚАЗАҚСТАН

06.00 Т/х “Джентльмен”. 06.50 Жаѕалыќтар. 07.00 “Доброе утро”. 
11.00 “Модный приговор”. 12.05 Т/с “Паутина-6”. 13.00 “Жўма 
уаєызы”. 13.15 “Ќылмыстыќ іс №” баєдарламасы. 13.45 Т/х “Сїйген 
жар”. 14.35 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 15.30 “112”. 15.40 Лирическая 
комедия “Ванька”. 17.40 “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”. 23.25 “П@ytina” 
баєдарламасы. 23.55 “Клуб весёлых и находчивых”. 02.15 “П@yti-
na”. 02.35 Т/с “Джентльмен”. 04.05 Т/с “Гадание при свечах”. 04.50 
“Ќылмыстыќ іс №” баєдарламасы.

06.05 М/ф. 06.25 “КТК” ќоржынынан”. 07.10 Т/х “Сарай ханымдары”. 
07.55 Жаѕалыќтар. 08.20 Т/х “Махаббат мўѕы”. 08.50 Т/х “Ќайран 
заман! Жалєасы”. 10.05 Т/с “Брат за брата-2”.  12.00 Новости. 12.40 
“Наша правда”. 13.40 Т/с “Шеф-2”. 15.35  “Не ври мне”. 16.35 Т/х 
“Мўздан суыќ, оттан ыстыќ”. 17.00 “Ќарадайы”. 19.45 “Жўлдызды 
аќиќат”. Тележурналы. 20.30 Жаѕалыќтар. 21.00  Вечерние новости. 
21.40 “Наша правда”. Ток-шоу. 22.40 Х/ф “По следу Феникса”. 00.40  
“Тайный шоу-бизнес”. 001.35 “Той BESTSTAR”.02.45 Жаѕалыќтар. 
03.40 “КТК” ќоржынынан” ойын-сауыќты баєдарлама. 03.55 Т/х 
“Ќайран заман! Жалєасы”. 04.50 Т/х “Мўздан суыќ, оттан ыстыќ”. 

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 Жаѕалыќтар. 10.00 Т/х “Кґк 
тарландары”. 10.55 “Айтуєа оѕай”. 11.40, 19.35 Т/х “Ќыздар”.  
12.30, 17.30, 20.30, 00.00, 03.00 Жаѕалыќтар. 12.40 “Иман 
айнасы”. 13.05, 03.35 “Индустрияландыру: Ўлттыќ ґндіріс”. 
13.25 “Кґкпар”. Ўлттыќ ойын. 14.10 “Баламен бетпе-
бет”. 14.30 М/с “Айдаћар мінген шабандоздар”. 14.50 М/с 
“Джунгли кітабы”. 15.05 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.10, 
22.40 Т/х “Келін”. 17.05 “Жан жылуы”. 17.25, 00.55 “Еѕбек 
тїбі-береке”. 17.50 “Ґзекжарды”. 18.10 “Єасырлар їні”. 
18.40 “Ќаѕмен жазылєан хат”. Арнайы жоба. 19.00 “Меніѕ 
Ќазаќстаным”.  21.05 “Айтуєа оѕай”. 21.50, 04.00 “Шын 
жїректен!”. Реалити-шоуы. 23.30 “Тїнгі студияда Нўрлан 
Ќоянбаев”. 00.35 “Ґзекжарды”. 01.00 К/ф “Соєыстыѕ соѕєы 
жылы еді”. 02.25 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 

ЕВРАЗИЯ

КТК

07.00 “Айтўмар”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 Жаѕалыќтар. 10.15 М/с 
“Маша и медведь”. 10.25 М/с “Мишки Гамми”. 10.50 М/с “Белка и 
Стрелка”. 10.55 “Подари детям жизнь”. 11.00 Новости. 11.15 “Əр 
їйдіѕ сыры басќа”. Деректі драмасы. 11.45 “Магия кухни”. 12.20 
Т/х “Достыќ жəрмеѕкесі, Базар на улице Мира”. 13.00 Жаѕалыќтар. 
13.15 Д/ф “Семейные мелодрамы”. 14.00 Т/с “Женский доктор”. 
15.00 Новости. 15.15 “Бўйымтай”. 16.00 Т/х “Ґмір сабаќтары”. 16.30 
Премьера! “Всегда Ваш, Арман Давлетьяров”. 17.00 Жаѕалыќтар. 
17.15 “Бармысыѕ, бауырым?”. 18.00 Новости. 18.15  Т/с “Сўлтан 
Сїлейман”. 19.05 “Орталыќ хабар”. 20.00 Жаѕалыќтар. 20.30 
“Сильные духом”. 21.00 Новости. 21.30 “Жеті əн”. 23.00 Х/ф “Никогда 
не сдавайся”. 03.50 Х/ф “Гаућарды ќалай ќолєа тїсірек”.

ХАБАР

07.00, 20.30 Новости “20:30”. 07.30, 10.00, 13.00, 20.00 Жаѕалыќтар. 
08.00 “KAZNET” єаламтор шолу. 08.30 “Такси”. 09.00, 15.15 Т/х 
“Ґзгерген ґмір”. 10.10 Т/х “Ґзгерген ґмір”. 10.30 Т/х “Фериха”. 11.30, 
18.30 Т/х  “Ќыз єўмыры”. 13.10 “SKY-студия”.  14.00 Новости. 14.10, 
21.00 Т/с “Александровский сад”. 16.40 “Такси”. 17.05 “Фериха”. 
Кїнделігі. 17.30, 22.00 Т/х “Фериха”. 23.00 “Ел аузында”. 23.25 Т/х 
“Бала кегі”. 00.40 Əн шашу.

            Жұма   29   мамыр

КТК

07.02 “Ду-думан”. 08.00 “Аспаздыќ баєдарлама”Сиќырлы ас їй”. 
08.30, 16.30 “Əсем əуен”. 09.00 ”Бармысыѕ, бауырым?”. 09.45  
“Продвопрос”. 10.05 “Спорт без границ”. 10.35 М/ф “Отважный 
маленький Тостер: Лучший друг”. 11.50 Х/ф “Школа Авалон”. 13.30 
“Тур де хабар”. 14.00  “Орталыќ хабар”. 15.00 “Жеті əн”. 16.45 “Всегда 
Ваш, Арман Давлетьяров”. 17.15 Х/ф “Истории огненных лет”. 17.50 
“Мен кґрген соєыс”. 18.05 Х/ф “Ќўраќ кґрпе”. 19.45 “Бенефис-шоу”.   
21.00 Аќпарат арнасы “Жеті кїн”. 22.00 Х/ф “Великий рейд”. 00.20 
Х/ф “Туєан їй”. 01.55 Д/ф “Демалыс...”.

ҚАЗАҚСТАН

КТК

АСТАНА

ХАБАР

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
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 “Ўлт саулыєы”. 11.05 “Ґзін-ґзі тану”. 
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 “Кїй кїмбірі”. 16.30 М/ф. 17.00 Т/х. 17.55 “Телеблокнот”. 
18.00 “Əулиеата əуендері”. 18.10 “Балаќай”. 18.25  “Обменный 

АСТАНА
АСТАНА

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ 
НА ПРИРОДЕ!

Д.Кабышев,
главный специалист ОЧС Байзакского района.

Летом горожан как магнитом тянет на природу. Выезжая за 
город, мы радуемся обилию солнечного света, свежего воздуха, 
любуемся прекрасными пейзажами и с удовольствием бродим 
босиком по траве. Однако отдых в лесу, на природе сулит не 
только удовольствие. Неудивительно, что в такой обстановке 
многие из нас, расслабившись, полностью теряют бдительность 
и забывают об элементарных мерах безопасности. Чем же 
может  грозить беспечное поведение на лоне природы? 

Люди иногда забывают о правилах поведения в лесу и 
являются виновниками пожаров. Ежегодно на территории 
Жамбылской области регистрируются несколько десятков 
природных  пожаров и возгораний, которые наносят 
непоправимый ущерб окружающей среде и немалые убытки 
народному хозяйству. Поведение людей, которые отдыхают 
на природе, вызывает серьёзное беспокойство у работников 
ЧС.

 Находясь в лесной и парковой зоне на отдыхе, не забывайте 
придерживаться требований пожарной безопасности! 
Помните: источником пожара в лесу является неосторожно 
брошенная спичка или окурок. Выберите место для костра и 
оборудуйте его. Никогда не оставляйте костёр без присмотра. 
Непотушенный огонь может стать причиной лесного пожара. 
Пожар может вызвать даже заправка топливного бака машины 
при работающем двигателе. А оставленная на солнечной 
лужайке бутылка или обломок стекла, фокусируя солнечные 
лучи, способны сработать как зажигательные линзы. Это 
довольно часто приводит к самозагоранию лесных массивов.
Ещё одна опасность, подстерегающая всех любителей полей 

и лесов, - клещи. Несмотря на свои крохотные размеры, 
насекомые эти далеко небезобидны, в мае эти насекомые 
особенно агрессивны. Защититься от непрошеных гостей 
поможет одежда с длинными рукавами и манжетами на 
резинке, брюки и высокая обувь. Особенно важно закрыть 
голову плотным головным убором. Даже в городских условиях 
клещи часто планируют на волосы прохожих с веток деревьев 
и кустов. 
На летний период приходится самое большое число случаев 

утоплений, поэтому спасатели советуют - не теряйте голову. 
Во-первых, пожалуйста, не купайтесь в нетрезвом состоянии. 
Во-вторых, если купаетесь в необорудованных местах, не 
бросайтесь сломя голову в воду, а сначала проверьте дно. 
Наблюдайте за детьми, не забывайте о друзьях.
Будьте осторожны и отнеситесь к отдыху на природе 

благоразумно. 
Спасатели ДЧС Жамбылской области призывают Вас 

неуклонно придерживаться Правил пожарной безопасности во 
время отдыха на природе, особенно в лесных зонах. Берегите 
природу, не забывайте, что все мы у неё в гостях! 

ҐСІМДІК  ЗИЯНКЕСІ- 
КОЛОРАДО  ЌОЅЫЗЫ

Б.Мадешов, 
Ќ Р  АШМ  А Ґ К  М И К 

Байзаќ  аудандыќ  аумаќтыќ 
инспекциясыныѕ ґсімдіктерді 
ќорєау жґніндегі инспекторы. 

Жер бетінде тіршілік ететін, оныѕ 
ішінде алуан тїрлі ґсімдіктермен 
ќоректеніп ,  ауыл  шаруашылыќ 
даќылдарыныѕ ґнімін елеулі дəрежеде 
кемітетін зиянкестердіѕ тїрлері кґп-
аќ.
Солардыѕ бірі ќатты ќанаттылар тўќымдасына  жататын, 

ерекше ќауіпті зиянды организмдер ќатарына енгізілген 
картоп даќылыныѕ зиянкесі колорадо ќоѕызы. Бўл ќоѕыз 1865 
жылы колорад ќоѕызы деген атќа ие болєан. Жапыраќпен єана 
ќоректенетін колорад ќоѕызы картоп ґсімдігініѕ ќас жауы 
екенін де айєаќтаєан жыл да сол 1865 жыл.  
Ќоѕыздыѕ ўзындыєы 9-11 мм, дене пішіні сопаќша, арќа жаєы 

дґѕес, тїсі ќызєылт сары, ќанаттарыныѕ əрќайсысыныѕ їстінде 
бойлай орналасќан 5 ќара жолаќ болады. Жўмыртќалары 
сопаќша келген сары немесе ќызєылт-сары тїсті жылтыр, 
ўзындыєы 0,8-1,2 мм болады. 
Колорад ќоѕызы картоптан басќа томатты, баклажанды, 

бўрышты заќымдайды, сонымен ќатар алќа тўќымдасына 
жататын басќа ґсімдіктермен де ќоректенеді. Ќоѕыздар 
жəне олардыѕ балаѕќўрттары ґте ќомаєай келеді. Картоптыѕ 
жапыраєы мен сабаєын кїні-тїні бірдей кеміріп жеп, ќатты 
зиян келтіреді. Бўл жаєдайда картоп ґнімі 10 пайызєа дейін 
тґмендейді. 
Кїрес шаралары. Ауыспалы егіс жїйесін саќтау. Картоп 

кґктеп шыќќан соѕ тырмалау, ќатар аралыќтарын жїйелі 
тїрде баптап тўру зиянкестердіѕ дамуына ќолайсыз жаєдайлар 
тудырады. Колорад ќоѕызы аныќталєан жаєдайда саќтандыру 
ережесі талаптарына сай мынадай шараларды жїзеге асыру 
керек. Атап айтќанда, колорад ќоѕызы таралєан учаскелерде 
оларєа ќарсы мына препараттардыѕ бірін ќолдануєа 
болады: Актеллик 500 к .э.шыєын мґлшері 1,5 л/га, Гюхарад 
5% к.э.шыєын мґлшері 0,1 л/га, Каратэ 050 к.э. шыєын мґлшарі 
0,1 л/га, Кинмикс 5 % к.э. шыєын мґлшері 0,15-2,0 л/га. Бўл 
препараттар улы болєандыќтан жўмыс барысында ќауіпсіздік 
саќтыќ шараларыныѕ талаптарын ќатаѕ саќтау ќажеттігін де 
ўмытпаєаныѕыз жґн.

Ґзіне-ґзі ќызмет 
кґрсету  секторы

Н.Ауесбекова,
ХЌКО Байзаќ  аудандыќ бґлімініѕ инспекторы.

Халыќќа  ќызмет  кґрсету  орталыќтары  жїйесінде 
«Соnnectionpoint» ґзіне-ґзі ќызмет кґрсету секторлары 
ќўрылып, жўмыс істеуде.  «Соnnectionpoint» секторларыныѕ 
маќсаты:    

– Əрбір тілек білдірушініѕ ЌР Ўлттыќ куəландыру 
орталыєынан ґз бетінше тіркелу куəлігін алуєа;  

– Мемлекеттік органдардыѕ электрондыќ ќызметтерін 
еркін пайдаланып, ґз бетінше ґтініш беруге;

 – Ќызмет алушыларды электронды їкімет порталына 
жўмыс істеуге їйрету.    
Ќазіргі таѕда Байзаќ аудандыќ бґлімінде «Соnnection 

point» ґзіне-ґзі ќызмет кґрсету секторы ХЌКО-ныѕ 
ажырамас бґлігі болып табылады. Азаматтар электрондыќ 
цифрлыќ ќолтаѕбасы болса немесе жаѕа їлгідегі жеке 
куəлігініѕ кґмегімен «электронды їкімет» порталыныѕ 
барлыќ ќызметін пайдалану мїмкіндігі бар. Азаматтар 
осы  жїйеніѕ  кґмегімен  мемлекеттік  электрондыќ 
аныќтамалар алуєа, некені тіркеуге электрондыќ ґтініш 
беруге, сəбиін бала-баќша кезегіне ќоюєа, заѕды тўлєа 
ретінде мемлекеттік тіркеуден, ќайта тіркеуден ґтуге, 
коммуналдыќ тґлемдер тґлеуге жəне бўдан да басќа 
«Соnnect ionpoint» арќылы  алуєа  болатын  ќызмет 
тїрлеріне ќол жеткізе алады. Сонымен ќатар, ХЌКО 
ќызметкерлерімен «Соnnectionpoint»-та «электронды 
їкімет» порталыныѕ мїмкіндіктері, тґлем шлюзі жəне 
ЭЦЌ алу туралы кеѕестер беріледі. «Соnnectionpoint» 
ґзіне-ґзі ќызмет кґрсету секторы арќылы азаматтарды 
компьютермен ґз бетінше «Электронды їкімет» порталы 
арќылы  ќызмет  алуды  жəне  пайдалануды  їйренуге 
машыќтайды. Бўл ґз кезегінде кезекте тўрмай, тіпті їйден 
шыќпай-аќ мемлекеттік ќызмет тїрлерін «Электронды 
їкімет» порталы арќылы алуєа мїмкіндіктерге  жол 
ашады.

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІ 
ќ ў рм етт е й і к !

С.Ќынатов,
ХЌКО -ныѕ  Байзаќ  аудандыќ  бґлімініѕ  жетекші 

инспекторы.

Тіл – ќай ўлтта, ќай елде болсада ќастерлі, ќўдіретті. Ол əрбір 
адамєа ана сїтімен бірге еніп, ќалыптасады. 
Тіл байлыєы - əрбір елдіѕ ўлттыќ маќтанышы. Ол атадан балаєа 

мирас болып ќалып отыратын баєа жетпес мўра. Демек, əр адам 
ґзініѕ ана тілін, мемлекеттік тілін кґзініѕ ќарашыєындай ќорєауєа, 
оныѕ орынсыз бўрмалануына ќарсы тўруы тиіс.  
Елбасымыз Н.Ə.Назарбаев "Ќазаќстанныѕ болашаєы – ќазаќ 

тілінде” деген тўжырымдаманы ќазіргі уаќытта їнемі айтып 
келеді. Осыныѕ ґзі Елбасымыздыѕ мемлекеттік тілге деген їлкен 
ќўрметі деп білемін.

 Біздіѕ ана тіліміз - ќазаќ тілі. Ќазаќ тілі - мемлекеттік тіл. 
Мемлекеттік тіліміз – еѕ басты байлыєымыз. Сондыќтан меніѕше, 
əрбір ќазаќстандыќ азамат оны білу керек деп есептеймін.
Тіл - ўлттыѕ жаны. Ал ўлттыѕ болашаєы - оныѕ ана тілі. Тіл - 

халыќпен бірге ґмір сїріп дамиды, əр ўлттыѕ тілі - оныѕ баќыты 
мен тірегі. Сол себепті əрбір мекемеде басшыдан бастап сол 
мекеменіѕ техникалыќ персоналына дейін осы ўєымды есте ўстау 
керек деп ойлаймын. Сонда єана біздіѕ мемлекеттік тілге деген 
ќўштарлыєымыз арта тїседі.
Мемлекеттік тіл – мемлекеттіѕ бїкіл аумаєында, ќоєамдыќ 

ќатынастардыѕ  барлыќ  салаларында  ќолданылатын  тіл 
болєандыќтан, жїргізілетін барлыќ іс-ќаєаздары мен ќўжаттар 
мемлекеттік тілде болуы тиіс. Ґйткені ґркениетке ќўлаш ўратын 
елдіѕ ґрісі ќашанда білікті де, саналы ўрпаќпен кеѕеймек. Əлемдегі 
алпауыт елдердіѕ санатына енуді кґздеген халыќтыѕ басты маќсаты 
да сауатты ўрпаќ тəрбиелеу. Сауатты ўрпаќ тəрбиелеу дегеніміз 
ол - ґз ана тілінде еркін сґйлей алатын, оны тереѕ меѕгерген, 
ќўрметтейтін ўрпаќ. Ал ана тілін жаќсы білмейінше сауатты сґйлеп, 
сауатты жазып, тіл байлыєын мол ќолданбайынша, шын мəніндегі 
мəдениетті адам бола алмайды.
Ќазаќстанда тўратын жїзден аса ўлт ґкілдері оныѕ ішінде, ґзіміз 

де жанўямызда ўл-ќыздарымызєа Ќазаќстанныѕ халќы туралы, 
соныѕ ішінде ќазаќ халќыныѕ тўрмыс-əдебиетін, əдет-єўрпын, 
мəдениетін, мемлекеттік тілін білуі міндетті екендігін естеріне 
салып ал, білмегендерге тїсіндіріп, їнемі бас ќосќан кґпшілік 
орындарда, жиындарда ортаєа салып отыруымыз ќажет деп 
ойлаймын. Сонда єана мемлекеттік тіліміз, ана тіліміздіѕ деѕгейі 
жоєарєы сатылардан кґрінеді демекпін. 

А.Суранчеева,
Халыќќа ќызмет кґрсету орталыєы Байзаќ аудандыќ бґлімініѕ 

инспекторы.

Мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет стандартын Ќазаќстан Республикасы 
Білім жəне єылым министрлігі əзірлеген. Мемлекеттік кґрсетілетін 
ќызметті Астана жəне Алматы ќалаларыныѕ білім басќармалары, 
аудандардыѕ жəне облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ білім бґлімдері 
кґрсетеді.
Ґтініштерді ќабылдау жəне мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ 

нəтижелерін беру:
1) Ќазаќстан Республикасы Кґлік жəне коммуникация министрлігініѕ 

Мемлекеттік ќызметтерді автоматтандыруды баќылау жəне халыќќа 
ќызмет кґрсету орталыќтарыныѕ ќызметін їйлестіру комитетініѕ 
«Халыќќа ќызмет кґрсету орталыќтары» шаруашылыќ жїргізу 
ќўќыєындаєы республикалыќ мемлекеттік кəсіпорны (бўдан əрі – 
ХЌО);

2) «электрондыќ їкіметтіѕ» веб-порталы (бўдан əрі – портал): 
www.e.gov.kz арќылы жїзеге асырылады.
Мемлекеттік ќызмет кґрсету мерзімдері:
1) ХЌО-єа ќўжаттарды тапсырєан, сондай-аќ портал арќылы ґтініш 

берген сəттен бастап - 5 минуттан аспайды;
2) кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ ќўжаттарды тапсыруы їшін 

кїтудіѕ рўќсат берілетін еѕ ўзаќ уаќыты – 15 минуттан аспайды;
3) кґрсетілетін ќызметті алушыєа ќызмет кґрсетудіѕ рўќсат берілетін 

еѕ ўзаќ уаќыты – 5 минуттан аспайды.
Мемлекеттік ќызмет кґрсету нысаны: электрондыќ (толыќ 

автоматтандырылєан) жəне (немесе) ќаєаз жїзінде.
Мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ нəтижесі – осы мемлекеттік 

кґрсетілетін ќызмет стандартына  сəйкес жетім балаєа (балаларєа) жəне 
ата-анасыныѕ ќамќорлыєынсыз ќалєан балаєа (балаларєа) ќорєаншылыќ 
(ќамќоршылыќ) белгілеу туралы аныќтама.      
Мемлекеттік ќызмет тегін кґрсетіледі.      
Кґрсетілетін ќызметті алушы жїгінген кезде мемлекеттік ќызметті 

кґрсету їшін ќажетті ќўжаттардыѕ тізбесі:

Ауыл  шаруашылыєы Ауыл  шаруашылыєы 
т ауарл арын  ґнд і руш іл ер т ауарл арын  ґнд і руш іл ер 

на з арына !на з арына !
Байзаќ ауданы əкімдігініѕ ауыл шаруашылыєы бґлімі, Ќазаќстан Байзаќ ауданы əкімдігініѕ ауыл шаруашылыєы бґлімі, Ќазаќстан 

Республикасыныѕ 2005 жылєы 8 шілдедегі «Агроґнеркəсіптік Республикасыныѕ 2005 жылєы 8 шілдедегі «Агроґнеркəсіптік 
кешенді жəне ауылдыќ аумаќтарды дамытуды мемлекеттік кешенді жəне ауылдыќ аумаќтарды дамытуды мемлекеттік 
реттеу туралы» Заѕына жəне ЌР Їкіметініѕ 2014 жылєы 29 реттеу туралы» Заѕына жəне ЌР Їкіметініѕ 2014 жылєы 29 
мамырдаєы «Басым даќылдар ґндiрудi субсидиялау арќылы ґсiмдiк мамырдаєы «Басым даќылдар ґндiрудi субсидиялау арќылы ґсiмдiк 
шаруашылыєы ґнiмiнiѕ шыєымдылыєы мен сапасын арттыруды, шаруашылыєы ґнiмiнiѕ шыєымдылыєы мен сапасын арттыруды, 
жанар-жаєармай материалдарыныѕ жəне кґктемгi егiс пен егiн жанар-жаєармай материалдарыныѕ жəне кґктемгi егiс пен егiн 
жинау жўмыстарын жїргiзу їшін ќажеттi басќа да тауарлыќ-жинау жўмыстарын жїргiзу їшін ќажеттi басќа да тауарлыќ-
материалдыќ ќўндылыќтардыѕ ќўнын жəне ауылшаруашылыќ материалдыќ ќўндылыќтардыѕ ќўнын жəне ауылшаруашылыќ 
даќылдарын ќорєалєан топыраќта ґѕдеп ґсіру шыєындарын даќылдарын ќорєалєан топыраќта ґѕдеп ґсіру шыєындарын 
субсидиялау ќаєидаларын бекіту туралы» №575 ќаулысына сəйкес субсидиялау ќаєидаларын бекіту туралы» №575 ќаулысына сəйкес 
2015 жылдыѕ 1 маусымынан 1 тамызына кґктемгi-егiс пен егiн 2015 жылдыѕ 1 маусымынан 1 тамызына кґктемгi-егiс пен егiн 
жинау жўмыстарын жїргiзу їшін ќажеттi жанар-жаєар май мен жинау жўмыстарын жїргiзу їшін ќажеттi жанар-жаєар май мен 
басќа да тауарлыќ-материалдыќ ќўндылыќтардыѕ ќўнын жəне басќа да тауарлыќ-материалдыќ ќўндылыќтардыѕ ќўнын жəне 
ауылшаруашылыќ даќылдарын ќорєалєан топыраќта ґѕдеп ґсіру ауылшаруашылыќ даќылдарын ќорєалєан топыраќта ґѕдеп ґсіру 
шыєындарын арзандатуєа субсидиялар тґлеу тізімін айќындау шыєындарын арзандатуєа субсидиялар тґлеу тізімін айќындау 
їшін ауыл шаруашылыєы тауарларын ґндірушілерден ґтінімдер їшін ауыл шаруашылыєы тауарларын ґндірушілерден ґтінімдер 
ќабылдайды.ќабылдайды.
Ґтінімдер ќабылдау уаќыты: дїйсенбі-жўма кїндері, саєат Ґтінімдер ќабылдау уаќыты: дїйсенбі-жўма кїндері, саєат 

10.00-ден 18.00-ге дейін, тїскі їзіліс саєат 13.00-ден 15.00-ге 10.00-ден 18.00-ге дейін, тїскі їзіліс саєат 13.00-ден 15.00-ге 
дейін.дейін.
Ќосымша аныќтаманы Сарыкемер ауылы, Ў.Сыздыќбаев Ќосымша аныќтаманы Сарыкемер ауылы, Ў.Сыздыќбаев 

кґшесі  №1 їйде  орналасќан  аудан  əкімдігініѕ  ауыл кґшесі  №1 їйде  орналасќан  аудан  əкімдігініѕ  ауыл 
шаруашылыєы бґлімінен немесе 8 (72637) 2-17-87, 7-91-13 шаруашылыєы бґлімінен немесе 8 (72637) 2-17-87, 7-91-13 
телефондары арќылы алуєа болады.телефондары арќылы алуєа болады.

Автобустар, 
микроавтобустар, жеѕіл 

кґліктермен жолаушыларды 
тасымалдау жəне жїк  

тасымалдаумен айналысатын 
тўлєалардыѕ назарына!!!

Байзаќ ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басќармасы 
келесіні хабарлайды:
Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясыныѕ 35-

бабына сəйкес, заѕды тїрде белгіленген салыќтарды, 
алымдарды жəне ґзге де міндетті тґлемдерді тґлеу əркімніѕ 
борышы əрі міндеті болып табылады.
ЌР Салыќ Кодексініѕ 26-бабына сəйкес салыќ тґлеушiнiѕ 

Ќазаќстан Республикасыныѕ салыќ заѕнамасына сəйкес, 
мемлекет алдында туындайтын мiндеттемесi салыќ 
мiндеттемесi деп танылады.Осыєан орай, салыќ тґлеушi 
салыќ органында тiркелу есебiне тўруєа, салыќ салу 
объектiлерiн жəне (немесе) салыќ салуєа байланысты 
объектiлердi айќындауєа, салыќты жəне бюджетке 
тґленетiн басќа да мiндеттi тґлемдердi есептеуге, салыќтыќ 
нысандарды жасауєа, салыќ тiркелiмдерiн ќоспаєанда, 
салыќтыќ нысандарды салыќ органына белгiленген мерзiмде 
табыс етуге, салыќты жəне бюджетке тґленетiн басќа да 
мiндеттi тґлемдердi тґлеуге мiндеттi.
Осыєан байланысты Байзаќ ауданы бойынша мемлекеттік 

кірістер басќармасы  аудан кґлемінде жолаушыларды жəне 
жїк тасымалдаумен айналысып табыс тауып жїрген, алайда 
салыќ органдарында кəсіпкерлік ќызметін тіркемеген 
тўлєаларєа міндетті тїрде жеке кəсіпкер ретінде тіркелуін 
міндеттейді. Бўл ретте жеке кəсіпкер ретінде тіркелу кезіндегі 
табыс кґлемін  ЌР Салыќ Кодексініѕ 157-бабына сəйкес дара 
кəсіпкерлерді Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына 
сəйкес мемлекеттік тіркеу маќсатында салыќ салуєа жататын 
табыстыѕ жеке табыс салыєы салынбайтын мґлшерін жеке 
тўлєа їшін кїнтізбелік жылда республикалыќ бюджет туралы 
заѕда белгіленген жəне тиісті ќаржы жылыныѕ 1 ќаѕтарында 
ќолданыста болатын еѕ тґменгі жалаќыныѕ 12 еселенген 
мґлшері бойынша аныќтайды.

Байзаќ ауданы бойынша
мемлекеттік кірістер басќармасы.

фонд”.  18.45 “Телеблокнот”. 18.50 “Телемаркет”. 19.00 “Əулиеата 
апта”. 19.30 “Сіз ќайда жїрсіз?”. 19.40 Т/х. 20.30 “Жас талап-2015”. 
21.00  “Сазды əуен”. 21.15 “Жамбылспорт”.  21.25 “Телеблокнот”. 
21.30 “Телемаркет”. 21.40 “Кїй кїмбірі”. 21.50 Кґркем фильм. 23.25 
“Телеблокнот”. 23.30 Концерттік баєдарлама.

ÕÀÁÀÐËÀÍÄÛÐÓËÀÐ 
 
Т-180-05-51,52. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 

Бурыл ауылы, Байзақ датқа көшесі, №95 үйдің 
тұрғыны болған Бердияров Скак Агабековичтің 
2015  жылдың 9 мамыры  күні қайтыс болуына  
байланысты мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру жарияланғаннан 

кейін, бір ай мерзім ішінде,  Байзақ ауданы, 
Сарыкемер ауылы, 3 бұрылыс, Орынқұлов көшесі  
№92 үйде  орналасқан   нотариалдық кеңсе  
қызметкері  А.Асырауоваға  жолығулары керек.

 
*                  *                   *

Т-181-05-51,52. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 
Қостөбе  ауылы,  Атабеков  көшесі , №86 үйдің 
тұрғыны болған Зулуф-оглы Балибектің 2014  
жылдың  26 желтоқсаны  күні  қайтыс  болуына  
байланысты мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер  осы   хабарландыру жариялан 

ғаннан кейін,  бір ай мерзім ішінде,  Байзақ ауданы, 
Сарыкемер ауылы, Медеулов көшесі  №33 ”а” 
үйде  орналасқан   нотариалдық кеңсе  қызметкері  
З.Назарбековаға  жолығулары керек.

*                  *                   *
Т-182-05-51,52. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 

Сарыкемер ауылы,  Дидарбеков көшесі, №7/1 
үйдің тұрғыны болған Ибадуллаева Ханимнің 
2015  жылдың 1 сәуірі күні қайтыс болуына  
байланысты мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер  осы   хабарландыру жарияланғаннан 

кейін,  бір ай мерзім ішінде,  Байзақ ауданы, 
Сарыкемер ауылы, Медеулов көшесі  №33 ”а” 
үйде  орналасқан   нотариалдық кеңсе  қызметкері  
З.Назарбековаға  жолығулары керек.

*                  *                   *
Т-183-05-51,52. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 

Шахан ауылы, Жамбыл  көшесі, №33 үйдің тұрғыны 
болған Сарсебаев Алпысбай Еркимбековичтің 
2013  жылдың 25 қыркүйегі  күні қайтыс болуына  
байланысты мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру жарияланғаннан 

кейін, бір ай мерзім ішінде,  Байзақ ауданы, 
Сарыкемер ауылы, 3 бұрылыс, Орынқұлов көшесі  
№92 үйде  орналасқан   нотариалдық кеңсе  
қызметкері  А.Асырауоваға  жолығулары керек.

*                  *                   *
Т-184-05-51,52. 2013 оқу жылында Байзақ 

ауданы әкімдігінің білім бөліміне қарасты 
Жамбыл орта мектебінің 11-сыныбын бітіргендігі 
туралы Алтынбек Әсем Канабекқызына   
берілген сериясы ЖОБ  №0596108 нөмірлі 
аттестат жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
танылсын.

А у д а н  т ў р є ы н д а р ы н ы ѕ А у д а н  т ў р є ы н д а р ы н ы ѕ 
назарына !назарына !

ЌР ўлттыќ экономика министрлігі табиєи монополияларды реттеу ЌР ўлттыќ экономика министрлігі табиєи монополияларды реттеу 
жəне бəсекелестікті ќорєау комитетініѕ Жамбыл облысы бойынша жəне бəсекелестікті ќорєау комитетініѕ Жамбыл облысы бойынша 
департаментініѕ 18.05.2015 ж. №75 НЌ бўйрыєымен “Базарбай” департаментініѕ 18.05.2015 ж. №75 НЌ бўйрыєымен “Базарбай” 
КМСШК-ныѕ ауылшаруашылыќ тауарларын ґндірушілерге аєын КМСШК-ныѕ ауылшаруашылыќ тауарларын ґндірушілерге аєын 
суды арналар арќылы жеткізіп беру ќызмет ќўны 1 текше метр аєын суды арналар арќылы жеткізіп беру ќызмет ќўны 1 текше метр аєын 
су 2015 жылєа - 0,347 теѕге (ЌЌС-сыз), 2016 жылєа - 0,359 теѕге су 2015 жылєа - 0,347 теѕге (ЌЌС-сыз), 2016 жылєа - 0,359 теѕге 
(ЌЌС-сыз), 2017 жылєа - 0, 373 теѕге (ЌЌС-сыз), 2018 жылєа - 0,387 (ЌЌС-сыз), 2017 жылєа - 0, 373 теѕге (ЌЌС-сыз), 2018 жылєа - 0,387 
теѕге (ЌЌС-сыз), 2019 жылєа - 0,402 теѕге (ЌЌС-сыз) мґлшерінде теѕге (ЌЌС-сыз), 2019 жылєа - 0,402 теѕге (ЌЌС-сыз) мґлшерінде 
1 шілде 2015 жылдан бастап бекітілді.1 шілде 2015 жылдан бастап бекітілді.

Əкімшілік.Əкімшілік.

ҚҰÐÌÅÒÒI ÀÓÄÀÍ ÒҰÐҒÛÍÄÀÐÛ!
Сарыкемер  ауылы ,  Д .Ќонаев 
кґшесініѕ (№143 “А” їй, “Халыќ Банкі” 
маѕайында) бойында орналасќан, 
бїгінгі заман талаптарына сай їлгіде 
салынып, (реконструкцияланєан) 
жабдыќталєан монша ґз ќызметін 
ўсынады.
Мўнда келушілерге мїмкіндігінше 
ќажетті жаєдай жасалєан. Ерлер мен 
əйелдерге арналєан бґлмелерде (бґлек) 

ыстыќ бу, 
душ, уќалау 
(массаж ) 
тїріндегі, 
с о н ы м е н 
ќатар шаштараз, шаєын дїкен 
келушілерге ќызмет кґрсетпек.
Монша əр кїн сайын (сейсенбі - 
санитарлыќ кїн) саєат 11.00-ден 
бастап, кешкі 23.00-ге дейінгі уаќыт 
аралыєында жўмыс істейді.
Кіру баєасы: ересектер їшін - 500 
теѕге, зейнеткерлер жəне кəмелетке 
жасы толмаєан балалар їшін - 400 
теѕге. Т-179-05-51,52. 

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 
“Маруся”. 20.00 Жаѕалыќтар. 20.20 Новости.   20.40 
“Телеблокнот”. 20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 “Ўлт саулыєы”. 
21.15 “Ґз ґмірініѕ тəлімгері”. 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”.

Санитариялыќ-ќорєаныш 
аймаєы

Г.Əшімова,
Байзаќ аудандыќ тўтынушылардыѕ ќўќыќтарын 

ќорєау басќармасыныѕ жетекші маманы.                                                                          

“Санитариялыќ-ќорєаныш аймаєы” деген ўєым Ќазаќстан 
Республикасы Їкіметініѕ 2012 жылєы 17 ќаѕтардаєы №93 
Ќаулысымен бекітілген санитариялыќ ќаєидаларда «Елді 
мекендегі  ґнеркəсіп  ўйымдары, ґндірістік, коммуналдыќ 
жəне ќойма объектілерініѕ ќолайсыз факторларыныѕ 
əсер етуін азайту маќсатында жаќын маѕындаєы арнайы 
маќсаттаєы аймаќтардан, тўрєын їйлерден, азаматтыќ 
маќсаттаєы объектілерден бґліп тўратын аумаќ» деп 
айќындалєан. Санитариялыќ-ќорєаныш аумаќтыѕ ґлшемі 
объектілердіѕ шаруашылыќ жїргізу ќызметініѕ тїріне, 
ќоршаєан ортаєа əсеріне, ќуаттылыєына байланысты 
аныќталып, Їкімет Ќаулысымен бекітілген 50 метрден 
бастап 1000-2000 метрге дейін болуы мїмкін. Яєни, бўл 
кґрсетілген араќашыќтыќтар тўрєындарды объектілерден 
шыєарылатын шаѕнан, шу, дірілден, иістен, ќалдыќтар мен 
шыєарынды сулардыѕ кері əсерлерінен ќорєау їшін арналєан. 
Сондыќтан, бекітілген санитарлыќ-ќорєау аймаєыныѕ 
шекарасында тўрєын їй ќўрылысы, демалыс аймаєы мен 
їйлері, ауруханалыќ емдеу-профилактикалыќ ўйымдары, 
балалар алаѕдары, білім беру жəне балалар ўйымдары мен 
коттедж ќўрылысын жїргізуге, бау-баќша серіктестіктері, 
ўжымдыќ немесе жеке саяжай жəне бау-баќша учаскелерін 
орналастыруєа тиым салынады. Сонымен ќатар, автомобиль 
магистральдары, темір жол кґлігініѕ желілерініѕ, жерїсті 
магистральді газ ќўбырлары, жеѕіл автомобиль тўраќтары, 
канализация жїйесініѕ əсерінен ќорєау їшін арнайы 
ќашыќтыќтар талап етіледі. 
Тўрєын їй немесе объект ќўрылысын жїргізу їшін жер 

телімін таѕдау кезінде кернеулігі  жоєары əуелік электр беру 
желілерінен туындайтын əсердіѕ бар екенін білген жґн, кем 
дегенде 20-30 метр ќашыќтыќты саќтау талап етіледі. Ауыз 
сумен ќамтамасыз ететін ўѕєымалар аумаєы мен су тарату 
ќўбырларыныѕ бойына да жер асты суларыныѕ сапасына 
əсер етпеу їшін ќўрылыс жїргізуге рўќсат етілмейді. 
Шайынды сулар жиналатын жер асты сїзгілеу алаѕынан 
100 метрден кем жерге тўрєын їй салып, сол жерден ауыз 
су кґзін пайдаланєан жаєдайда адам денсаулыєына кері əсері 
кґп екенін естеріѕізге саламыз.

ХЌО-єа жїгінген кезде:
1) кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ (ќорєаншыныѕ (ќамќоршыныѕ) 

ґтініші;
2) баланыѕ туу туралы куəлігініѕ деректері (2007 жылєы 13 тамызєа 

дейін туылєан жаєдайда).
Кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ (ќорєаншыныѕ (ќамќоршыныѕ) 

жеке басын растайтын ќўжаттарыныѕ, баланыѕ туу туралы куəлігініѕ 
мəліметтерін (бала 2007 жылєы 13 тамыздан кейін туылєан жаєдайда) 
ХЌО ќызметкері тиісті мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерден мемлекеттік 
органдардыѕ уəкілетті адамдарыныѕ ЭЦЌ-мен куəландырылєан 
электронды ќўжаттар нысанында алады.
Ќўжаттарды ќабылдау кезінде ХЌО-ныѕ ќызметкері ХЌО-ныѕ 

аќпараттыќ жїйесіндегі деректерді кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ 
ќўжаттарыныѕ тїпнўсќаларымен салыстырады жəне тїпнўсќаларды 
кґрсетілетін ќызметті алушыєа ќайтарады.
порталда:
1) кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ ЭЦЌ ќойылєан электрондыќ ќўжат 

нысанындаєы сўрау;
2) баланыѕ туу туралы куəлігі.
Порталєа жїгінген кезде мемлекеттік аќпараттыќ жїйелердегі 

кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ жеке басын куəландыратын ќўжаттыѕ, 
баланыѕ туу туралы куəлігініѕ (бала 2007 жылєы 13 тамызєа дейін 
туылєан жаєдайда) мəліметтерін кґрсетілетін ќызметті беруші тиісті 
мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерден мемлекеттік органдардыѕ уəкілетті 
адамыныѕ ЭЦЌ ќойылєан электрондыќ ќўжаттар нысанында алады.
Портал арќылы жїгінген кезде кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ «жеке 

кабинетіне» мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет нəтижесін алу кїнін жəне 
уаќытын кґрсете отырып, мемлекеттік ќызметті кґрсетуге сўраудыѕ 
ќабылданєаны туралы хабарлама-есеп жіберіледі.
Кґрсетілетін ќызметті алушы осы стандартта кґрсетілген ќўжаттар 

топтамасын толыќ ўсынбаєан жаєдайда, ХЌО ќызметкері ґтінішті 
ќабылдаудан бас тартады жəне осы мемлекеттік ќызмет стандартына  
сəйкес нысан бойынша мемлекеттік ќызмет кґрсетуден бас тарту 
туралы ќолхат береді.

«Ќорєаншылыќ жəне ќамќоршылыќ жґнінде аныќтама 
беру» мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет стандарты


