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Білімдіден шыққан сөз, талаптыға болсын кез.
                                     Абай

2 - бет

Қоғамдық ұйымдарға белсенділік қажет

Кеше Қарағанды мемлекеттік индустриялық 
университетінің қабырғасында Конституция күніне 
арналған  форум болып өтті. «Үкіметтік емес 
ұйымдардың мемлекеттік органдармен арақатынасы: 
болашағы мен проблемалары» деген тақырыптағы 
форумға қаламыздағы қоғамдық бірлестіктер өкілдері 
мен арнайы шақырылған қонақтар қатысты.

мақсат та, 
міндет те – 

халыққа қызмет

Теміртау қаласы 302,5 шаршы/км. аймақты алып жатыр, 186 мың 
тұрғыны бар, 93 ұлт пен ұлыс өкілдері тұрады, халықтың жалпы үлесінде 
қазақтар – 31 пайыз, орыстар – 55,4 пайыз, украиндар – 3,6 пайыз, немістер 
– 2,2 пайызды құрайды. 

Қалада 2606 кәсіпорын жұмыс істеп тұр, оның 25-ірі, 63-і орта және 2518-і 
кіші өндірістер.

Былтыр қала кәсіпорындары 408,1 млрд. теңгенің өнімін шығарды.
4 - бет
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2 Апта – ақпар

Мерекелік іс-шаралар

Сондықтан Конституция күнін лайықты 
атап өтуге арналған жоспар жасалып, 
еліміздің зайырлы-құқықтық мемлекет 
екеніне тағы бір мәрте назар аударылмақ. 

деп айта аламыз. Бүгін Қазақстан өмірдің барлық саласын-
да үнемі ілгері дами отырып, сенімді түрде алға басып келеді. 
Кез-келген деңгейдегі биліктің міндеті Конституцияның əрбір 
əрпіне, биік рухына бағына отырып, алға даму болып табы-
лады. Егер біз қоғамды ілгері дамыта алсақ ғана адамдардың 
лайықты өмір сүруіне, еңбек етуіне жəіне демалуына қажетті 
жағдайды туғыза аламыз. міне, осындай жағдайда ғана 
Теміртау қаласының тұрғындары да өздерінің сенімді түрде 
заңның қорғауында екенін сезінеді. Мұнымен қоса əр адамның 
құқығы оның міндетінен мүлде алшақ емес, міндетті білу оны 
бұлжытпай сақтау əр азаматтың парызы.

Бүгінгі мерекелі күн Қазақстан Республикасы алға қойған 
міндеттерге сенімділік пен қуат күш сыйлайды. Əрбір қала 
тұрғынына мықты денсаулық, бақыт, бейбітшілік, келешекке 
сенімділік, тұрақылық, барлық бастамалары мен істеріне та-
быс тілейміз. 

Теміртау қаласының əкімі                                Ғ. ƏШІМОВ,
Қалалық мəслихат хатшысы                            В. СВИРИДОВ
Қоғамдық кеңес төрағасы                                 Р. ИПКАЕВ

Сіздерді аса маңызды мемлекеттік мерекелердің бірі – Кон-
ституция күнімен құттықтаймыз. Кез-келген мемлекеттің 
тарихында оның бұдан былайғы дамуын  айқындайтын оқиғалар 
болады. Бұл біздің еліміз үшін 1995 жылдың 30 тамызы, яғни 
мемлекетіміздің негізгі заңы қабылданған күн. 

Дəл осы күні ел азаматтары жаңа Қазақстанның шын 
мəніндегі келбетін, жаңа мемлекеттілігін айқындап, демок-
ратия лық зайырлы əлеуметтік бағыттағы қоғамдық келісім 
мен саяси тұрақтылыққа негізделген конституциялық ел 
екенін сезінді. Қазақстан келешекте қандай болуы керек – па-
триотизм, мемлекеттік басқару, халықтың игілігіне қызмет 
ету, экономикалық даму бəрі де Конституция арқылы шешімін 
тапты.

Конституция жалпыға ортақ тағдырмен байланыстырылған 
Қазақстан  халқының бірлігін бекітті. Міне, осылайша таңдалған 
жолдың дұрыстығы арқасында биыл 25 жылдығы тойланғалы 
отырған Тəуелсіз ел өзінің табысты жолына түсті. Əрине, 
мұның бəрі ұлт Көшбасшысы Н.Ə.Назарбаевтың мықты са-
яси бекемдігінің арқасында, сондай-ақ Қазақстан халқының 
бірлігі мен топтасуының нəтижесінде мүмкін болды. Біз бүгін 
негізгі заңның арқасында қазіргі заманғы мемлекетті құрдық 

Құрметті теміртаулықтар!

Биыл ел Тəуелсіздігіне 
25 жыл, осыған орай түрлі 
іс-шаралар басталып та 
кетті. Солардың қатарында 
Конституция күні де бар. 
Бұл мереке Тəуелсіздіктің 
басты жемісі саналады, 
өйткені Конституцияда 
азаматтардың құқықтары 
мен бостандықтары 
белгіленген. 

Расында, «Үйі жоқтың – күйі жоқ» деген рас, қазіргі таңда Елбасы 
Н.Назарбаевтың тапсырмасымен тұрғын үйлерді жаңғырту бойын-
ша көптеген жұмыстар жүргізілуде. Біздің Теміртау қаласында осы 
бағдарлама аясында салынғанына көп жыл болған ескі үйлердің 
бірқатары қайта жаңғыртылып, жаңа келбетке ие болды. Әрине, көп 
қабатты  үйлердің тұрғындарының қалауымен жүзеге асады бұл іс.

Соңғы екі жылда бюджет қаражаты  тұрғын үй салуға бөлінбеді. 
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы үшін биыл 514,5 млн. теңге 
қарастырылған. Қазір оның 34 пайызы игерілді, әрине, бұл қаражат 
саланың сан қырлы шаруашылығын реттеу үшін мүлде жеткіліксіз екені 
түсінікті. Сондықтан қайтарымды қаражат есебінен саланы жаңғырту 
жұмысы қолға алынды, қазір 5 көпқабатты тұрғын үйді жөндеу жүргізілуде.

Үстіміздегі 2016 жылдың 1 тамызындағы мәлімет бойынша  атқар-
ыл ған жұмыстар жөнінде айтар болсақ, Коммунарлар көшесі, 11 үйдің 
подъездерінің дайындығы 60 пайыз, мердігер ескі төбесін жөндеуге 
кіріскен. жалпы үйдің жаңғыртылу барысындағы дайындығы 45 пайыз. 
Ал Димитров көшесі,35 үйдің барлық құбырлары ауыстырылған, екі жылу 
жүйесі бір суық су жүйесі жаңартылып, өлшеу құрылғылары қойылуда. 
Үйдің дайындығы 75 пайыз. Сонымен қатар Металлургтер даңғылы, 20 
үйде  жеделсатыны ауыстыруға келісімшарт жасалған, оның құны 7,3 млн. 
теңге.  Ал Коммунарлар көшесі, 25 үйдің есік-терезелері ауыстырылған, 
подъездері жаңаланды, дайындығы 85 пайызды құрады. 70 орамдағы 
12 үйдің шатырын жөндеу жоспарлануда. Тұрғындармен жиын өткізіліп, 
қажетті хаттаманы рәсімдеу жүргізілуде. Тағы бір рет еске сала кетейік, 
бұл 1 тамызға дейінгі мәлімет.

 Жүргізілген күрделі жөндеу бойынша қаражаттың қайтарылуы әр ай 
сайын жоспардың 74 пайызын құрайды.  

Рауза ЖАҚЫПҚЫзЫ

Форумның ашылу салтана-
тында «Теміртау жастары клубы» 
жетекшісі, қалалық мәслихат де-
путаты Алексей Борисович Ло-
макин кіріспе сөз сөйлеп, бүгінгі 
басқосудың күн тәртібімен та-
ныстырды. Содан соң қалалық 
әкімдіктің Ішкі саясат бөлімінің 
бастығы Динара Нұртайқызы 
Жүнісова жиналғандарды Конс-
тит уция күнімен құттықтап, 
қала мыздағы үкіметтік емес 
ұйым дардың жұмысы мен мем ле-
кеттік органдармен байланысы, 
әлеуметтік мемлекеттік тапсыры-
стар бойынша олардың атқарған 
жұмыстарына қысқаша тоқталды. 

– Бүгінгі форум барысында 
өзара пікір алмасып, қоғамдық 
ұйымдар жұмысын жетілдіруде 

Форум
Кеше Қарағанды мемлекеттік индустриялық университетінің қабырғасында 

Конституция күніне арналған  форум болып өтті. «Үкіметтік емес ұйымдардың 
мемлекеттік органдармен арақатынасы: болашағы мен проблемалары» деген 
тақырыптағы форумға қаламыздағы қоғамдық бірлестіктер өкілдері мен ар-
найы шақырылған қонақтар қатысты.

Қоғамдық ұйымдарға белсенділік қажет
қандай қиындықтар қолбайлау бо-
луда, проблеманы шешудің жолда-
ры қандай, мемлекеттік әлеуметтік 
тапсырыспен қалай жұмсыс істеу 
керектігі жөнінде ой-пікірлерімізді 
ортаға салып, тәжірибе алмасамыз. 
Бұл біздің бұдан былайғы бірлесе 
атқарар жұмысымыздың нәтижелі 
болуына оң ықпалын тигізері анық,-
деді Динара Нұртайқызы.

Ал қаламыздағы кәсіпкерлер 
палатасының басшысы Влади-
мир Анатоьевич Быков өз ойын 
білдіріп, ел тәуелсіздігін алғаннан 
кейінгі сонау 1995 жылдардағы 
кәсіпкерлік пен қазіргі кезеңді са-
лыстырды. Оның айтуына қара-
ған да, бұрын кәсіпкерлікпен тек 
қалталы азаматтар ғана айна лыс-
са, бүгінгі таңда мемлекет өз ісін 

дөңгелетемін дегендерге барлық 
мүмкіндіктерді беріп отыр. Соның 
ішінде бизнеспен айналысқысы 
келген кез-келген жан мемлекеттен 
қайтарымсыз несие алуына, екінші 
деңгейлі банк терден  жеңілдетілген 
несиеге қол жеткізуіне әбден бо-
лады. Теміртауда соңғы уақытта 
осындай қолдауға ие болып, өз 
кәсібін ашып, нәпақа тауып жүрген  
адамдар мен олардың кәсіптері 
жайында мысалдар келтірді.

Форумға қатысушылар сал-
танатты сәттен соң арнайы 
дайындалған кормемен танысты, 
төрт пікірталас алаңына бөлініп, 
күн тәртібіндегі  мәселелер бой-

ынша жұмыстарына кірісті. Атап 
айтар болсақ, «Тұрғындардың 
қажеттілігін бағалау және мем-
ле кеттік-әлеуметтік тапсыр ыс 
негізінде лоттардың тақырып тар-
ын құру», «ҚР мемелкеттік сатып 
алулар туралы заңдылықтар», 
«Елбасы Жолдауын жүзеге асыру-
дағы азаматтық қоғамның рөлі»,  
«Қазақстанда еріктілер мә ден-
иетін дамыту, секілді басқа та 
тақырыптар бойынша қызу пікі-
рталас өтіп,  спикерлер өз ой-тол-
ғамдары мен тұжырымдарын ор та-
ға салды. 

Форум соңында марапаттау 
салтанаты өтті және қатысушылар 
Конституция күніне орай симво ли-
калық шарларды аспанға ұшыр ды.

Руза АЛДАШЕВА

«Тұрғын үй, пәтер – әрбір қазақстандық үшін бірінші 
дәрежелі мәселе, мұның өзі жеке бастың өмірі мен 
отбасындағы жақсы ауанның сенімді негізі, бұларсыз әл-
ауқат пен өнімді еңбекке атымен қол жетпейді. 

Сондықтан менің тапсырмам бойынша қазірдің өзінде 
«Қолжетімді тұрғын үй - 2020» және «ТКШ-ны жаңғырту» 
атты ауқымды бағдарламалар жүзеге асырылуда».

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ,
«Жалпығы Ортақ Еңбек Қоғамына 
қарай 20 қадам» бағдарламасынан

Бес үй жөнделуде

Бұл ретте Қазақстанда демократиялық және 
азаматтық қоғам құрудағы Конституцияның 
рөлі мен маңызына, ұлтаралық келісімді 
нығайту мен еліміздің қол жеткен табыста-
рын саралауға бағытталған, сонымен қатар 
тұңғыш Президенттің Тәуелсіз Қазақстанның 
дамуындағы еңбегін, халықаралық 
аренадағы Қазақстанның беделін көрсетуге 
бағытталған  мерекелік шаралар барлық 
мемлекеттік мекемелер мен ұйымдарда 
өтетін болады.

Қала көшелерінде мерекелік баннер-
лер көз тартып, үш жүздей жалаушалар-
мен безендіріледі. Әрбір ұжымда мерекелік 
салтанатты жиындар өтіп, Ғ.Жұбанова 
атындағы музыка мектебінде «Конститу-
ция- мемлекеттің негізгі заңы» атты концерт 
болады. Сондай-ақ ҚарМИУ-да, жастар 
орталықтарында дөңгелек үстелдер мен 

ақпараттық сағаттар өткізіледі. Ал әлеуметтік 
мемлекеттік тапсырыс негізінде мемлекеттік 
органдар мен үкіметтік емес ұйымдар 
арақатынасының механизмі, болашағы мен 
проблемалары жөніндегі форум жұмысы да 
осы мерекеге арналады. 

29 тамыз күні өтетін «Ақ орамал» акция-
сы барысында көп балалы батыр аналар жас 
аналарға ақ ормалдарын тапсырады және 
перзентханадан  нәрестесін бауырына басып 
шығатын аналарға депутаттар сыйлықтар та-
быстайды. 

30 тамыз күні қалалық мәдениет және 
демалыс саябағында төрт жүзден аса адам-
ды қамтитын мерекелік концерт келушілерге 
мерекелік көңіл-күй сыйлады. Осы күні 
қалалық мәдениет сарайының алдындағы 
алаңда «Ұлы дала елі» этномәдени 
фестивалі өтеді. 

Конституция күніне арналған мерекелік 
шаралар қаламызбен қатар іргедегі Ақтау 
кентінде де тұрғындарды қамтитын болады.

Қ-АҚПАРАТ

Негізгі заң құрметіне
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Даму

Бұл әкімдіктің кәсіпкерлік 
және ауыл шаруашылығы бөлімі 
мамандары жүргізіп отырған іс-
шаралардан анық байқалады. 
Индустриялық-инновациялық даму-
дың мемлекеттік бағдарламаларын 
жүзеге асыру, жалпы бизнесті, 
шағын және орта кәсіпкерлікті 
қолдау нәтижесінде қала экономи-
касы тұрақты түрде іркіліссіз алға 
дамуда. Ол үшін қажетті шаралар 
– өндіріс көлемінің азаюына жол 
бермеу, кәсіпорындардың күн сай-
ын мониторинг арқылы бақылануы, 
тауарлар мен қызметті алған 
кезде қазақстандық мазмұнды 
ұлғайту, жаңа жұмыс орындарын 
құрып, бұрынғыларын сақтау, жо-
баларды қаржылық қолдау сияқты 
жұмыстар тиянақты жүргізілуде. 
Бұл ретте Қарағанды облысы бой-
ынша индустриялық-инновациялық 
дамудың мемлекеттік 
бағдарламасын жүзеге асыруда 
қабылданған жобалардың саны 
жағынан Теміртаудың екінші орын-
да екенін айтсақ та жеткілікті.

Аймақ бойынша  кәсіпкерлікті 
қолдау, яғни индустрияланды-
ру картасы жобасына Теміртау 
қаласынан тоғыз инвестициялық 
жоба енгізілді, оның жалпы құны 
152,8 млрд. теңге. Жаңадан 1560 
жұмыс орны ашылып, өндірістің 
өнімі еселеп артады. Бір ғана 
«АрселорМиттал Теміртау» АҚ 
өндірісін дамыту және жаңалау 
арқылы жылына 6 млн. тоннаға 
дейін болат өндіру жобасы 133 
млрд. теңге тұрады, бұл жоба  2011 
жылы қолға алынған. Енді үш-төрт 
жылдың аясында толық қуатында 
іске асады. Нақтылап айтсақ, 
үстіміздегі жылы кәсіпорынның 
ЛЦП-1 өндірісінде балқыту ван-
налары жөнделіп, ыстық мырыш-
тау 1700 жүйесінде америкалық 
жабдықтарды монтаждау жүріп 
жатыр. Сондай-ақ биылғы төртінші 
тоқсанда №4 домна пеші  екінші 
санатты күрделі жөндеуден өтеді. 
Сөйтіп мұнда жаңадан 53 жұмыс 
орны құрылатын болады. Сондай 
- ақ металды бақылаудың бірінші 

«Конституция» термині латынның 
«constitution» деген сөзінен аударғанда 
«бекітемін», «анықтаймын» деген 
мағынаны білдіреді. Бұл термин алғаш 
рет ежелгі Рим императорлары шығарған 
актілерді бекітуге қолданылып, соңынан 
қоғамдық құрылымды, мемлекеттік билікті, 
азаматтардың бостандығы мен құқықтарын 
айқындайтын нормативтік-құқықтық актілерді 
анықтауға пайдаланылды.

Конституцияның тарихына қысқаша 
тоқтай кетсек, мемлекетіміздің тарихында 
уақыт талабына, мемлекет пен қоғамның 
дамуына сай Ата заңымыз 5 рет 
қабылданды (1926, 1937, 1978, 1993 
жылдары және 30.08.1995 ж.).

Соның ішінде 1937 ж. қабылданған 

Экономика

Инвестиция -  өндірістің өзегі

Индустриялық-инновациялық даму, 
өндірістің барлық с аласына инвестиция 
құюды қамтамасыз ету Елбасы Н.Назарбаев 
алға қойған басты міндет. Қазір еліміз  бүкіл 
жаһандағыдай дағдарыстың зардабын 
көріп отырса да, біздің Теміртау қаласында  
инвестициялық жобалар белсенді түрде 
жүзеге асырылып жатыр. 

кезеңі, ТЭЦ-тың №4 турбогенера-
торы жөндеуден өтеді.

Ежелгі өндірісті қаламыз 
Теміртау шаһарында бұған дейін 
де ел экономикасы үшін аса 
маңызды бірнеше шара жүзеге 
асқан болатын Соның бірі «Норд-
Пром НС» ЖШС-ның темір жол 
шпалдарын және басқа темір-бетон 
бұйымдарын шығаруы деп айтуға 
болады. Бұл жобаға 2110,0 млн. 
теңге қарастырылған, қуаты жылы-
на 150 мың тонна шпал шығаруға 
жетеді, жаңадан 90 жұмыс орны 
құрылды. Биылғы 1 тамызға дейін 
мұнда 326,6 млн. теңгенің 48747 
дана шпал шығарылған. «КМК Про-
филь» ЖШС әрлендірілген темір 
қаңылтырлар шығару жобасын одан 
әрі кеңейте түсуде. 331 млн. теңге 
тұратын бұл жобаның аясында 
жаңадан 45 жұмыс орны құрылды. 
Күні бүгінге дейін мұнда 1166 млн. 
теңгенің өнімі шығарылған. Осы-
дан төрт жыл бұрын жылына 1,5 
млн. тонна құрғақ әдіспен цемент 
өндіретін технологиялық жоба іске 
қосылды. Сөйтіп, Ақтау кентінде 
115 жаңа жұмыс орны құрылды. 
Жобалық қуаты 12,3 млрд. теңгені 
құрайтын бұл өнідірус қазір 420,2 

мың тонна цемент шығарып, 
Қазақстанда құрылыстың дамуы-
на өз үлесін қосып отыр. Жүк және 
арнайы машиналарды жөндейтін 
«ТемірЛогистик» ЖШС-ы қызмет 
көрсету станциясын салып, іске 
қосты. Мұнда жаңадан 50 жұмыс 
орын ашылды, қазір бір жылға 
жуық уақыт ішінде 3534 техника са-
палы жөндеуден өткен.

2015 жылы кәсіпкерлікті қолдау 
картасына жалпы құны 2,7 млрд. 
теңге  тұратын 226 жұмыс орны 
құрылған төрт жоба қабылданған 
еді. Олардың бәрі де қазір  
өздерінің белгіленген қуаттарын 
игеру үстінде. Мәселен, коксо-

хим қалдықтарын қайта өңдеуге 
лайықталған «Шайыртау» ЖШС 
28 жұмыс орынын құрып, қазірдің 
өзінде қалдықтардың іске асуы-
на өз үлесін қосып отыр. Сондай-
ақ қаламызда  жылу блоктарын, 
энергетикалық жабдықтарды 
шығаратын өндірістерді салу қолға 
алынған еді. Ал темір бұйымдарын 
шығаратын автобірлестік жобалық 
қуаты 302,1 млн. теңге тұратын  
цехты ашып, жаңадан 20 жұмыс 
орнын құрды. Өткен жылы жазда 
іске қосылған бұл цех биылғы та-
мыз айына дейін 219,7 тонна өнім 
шығарды, 28 жұмыс орны құрылды. 
Жоғарыда айтып кеткеніміздей, 
үстіміздегі жылғы көптеген 

экономикалық қиындықтарға 
қарамастан «Шайыртау» ЖШС 
мемлекеттік комиссия хаттамасы 
арқылы іске кірісіп, 28 жұмыс оры-
нын құрды. Қазір мамандар дайын 
өнімді өткізу жолдарын іздестіруде. 

Шағын және орта кәсіпкерлікті 
қолдаудың «Даму өндіріс» және 
«Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламалары аясында соңғы 
үш жылда қолға алынған жылу 
блоктары заводын салу үшін 895 
млн. теңге қарастырылған. Мұнда 
жылына 150 мың текше метр бе-
тон өнімдері шығарылады, 68 
жұмыс орны құрылмақ. Бұл үлкен 
жоба қазір қаржыландырудың 

жеткіліксіздігінен кідіріп тұрғанына 
қарамастан жабдықтардың 80 пай-
ызы орнатылды. Тиісті банктерде 
«Даму» қорының шешіміне орай 
кепілдіктер мен жұмыс істеп жа-
тыр. Сондықтан аталған өндіріс те 
белгіленген мерзімде іске қосылады 
деген сенім бар. Ал энергетикалық 
жабдықтар шығаратын өндіріс 
құрылысы аяқталды. Қазір оның 
ішкі құрылғыларын жабдықтау 
жүріп жатыр. Үстіміздегі жылдың 
соңына қарай толық іске қосылуы 
жоспарланып отырған бұл жоба 
Астана, Ақтау қалаларындағы  
кәсіпорындармен іскерлік келісім-
дер ге қол қойды.

2016 жылы жүзеге асуға тиісті 

жобалардың бірі «ТСТ-2006» 
ЖШС-да элеваторды жаңалау 
және ұн шығаратын кешенді өндіріс 
ұйымдастыру, мұнда жылына 150 
тонна өнім шығарылып, 40 жұмыс 
орны ашылмақ. қазір элеватор-
ды қалпына келтіру жұмыстары 
жүргізілуде. Ескі жабдықтарды 
жаңалау, жаңа жабдықтарды мон-
таждауда. Үстіміздегі жылдың 
соңғы айларында кәсіпорынның 
бірінші жүйесі іске қосылатын 
болады. Халыққа қажетті тағы 
бір өндіріс уақ малдың терісін 
өңдеуді ұйымдастыру жобасы бо-
латын. Қуаты 30 млн. теңгелік бұл 
өндіріске 20 млн. теңге инвести-
ция тартылды. Қазір негізігі қажетті 

жабдықтар орнатылған. Өндіріс іске 
қосылғанда 3-5 жыл аралығында 
өзін-өзі ақтауға тиіс, сондықтан 
жоба иесі қаржыландырудың 
гранттық байқауына қатысуға 
мүдделі болып отыр. «Шушунов» 
жеке кәсіпкерлігі  дәретханалық 
қағаз өндірісін жүзеге асырды, оның 
жобалық қуаты 40 мың доллар 
болса, қазір мұнда алғашқы өнім 
шығарылып, қала жәрмеңкелерінде 
саудалануда, жаңадан 5 жұмыс 
орны құрылды. Енді келешекте 
қол сүртетін қағаздар шығару қолға 
алынбақ. Міне, осылайша күнделікті 
тұрмысқа қажетті ұсақ-түйектерді 
игеру де басқа ірі өндірістермен 
қатар жүзеге асырылуда. «Казагро-
лидер» ЖШС көкөністерді өсіретін 
жылыжай салуға өтініш беріп отыр. 
Қазір мұнда жылына  екі мың тон-
надай қызанақ, қияр өсірілуде, бес 
адам тұрақты жұмыс орнын тапты. 
Гранттық қаржыландыру байқауына 
қатысуға мүдделі бұл жаңа кешен 
жыл бойы жұмыс істейтін құрылыс 
салуды өздерінің бизнес жоспа-
рына енгізген. Міне, осылайша 
біздің Теміртау болат өндіруді 6 
млн. тоннаға жеткізу сияқты қуатты 
өндірістен бастап, көкөніс өсіретін 
жылыжай салу секілді тұрғындарға 
қажетті кешендерді қолға алып 
отыр. Аймақтық индустриялық кар-
та бойынша жүзеге асып жатқан 
бұл жобалар  нақты іске кіріскен 
кезде Теміртаудың әлеуметтік-
экономикалық дамуы қазіргіден 
еселеп артатын болады. Сай-
ып келгенде, тұрғындардың да 
әлеуметтік жағдайы жақсарады. 
Осылайша өнідіріске, күнделікті 
тұрмысқа инвестиция тарту арқылы 
даму қарқыны еселенеді. 

Руза АЛДАШЕВА,
Серікгүл АЛТАЙБАЕВА

Конституцияға 21 жыл
Осыдан 21 жыл бұрын ортақ тарихи тағдыр біріктірген Қазақстан халқы 

байырғы қазақ жерінде мемлекеттілік құра отырып, өзін еркіндік, теңдік және 
татулық мұраттарына берілген бейбітшіл азаматтық қоғам деп ұғына оты-
рып,  дүниежүзілік қоғамдастықта лайықты орын алуды тілей отырып, қазіргі 
және болашақ ұрпақтар алдындағы жоғары жауапкершілікті сезіне отырып, 
өзінің егеменді құқығын негізге ала отырып, қолданыстағы Конституцияның 
қабылдануына үлесін қосып, дауыс берді.

Конституцияда азаматтардың негізгі 
құқықтары мен міндеттері айқындалды 
(Әркімнің жеке өміріне, тұрғын-жайына 
қол сұғылмауына, еңбекке, демалысқа, 
қартайғанда материалдық қамтамасыз 
етілуге және басқадай көптеген 
құқықтары...).

Осы Конституцияда сот және 
прокуратура органдарының жүйесі бекітілді.

30.08.1995 ж.  республикалық  
бүкілхалықтық референдумда мақұлданған 

Конституцияның моделі еліміздің  дәйекті 
және қарқынды дамуының, тұрақтылық пен  
бейбітшіліктің, татулық пен келісімнің қуатты 
іргетасы және кепілі болып табылды.

Қазақстан Республикасының 
Конституциясы тәуелсіздігімізді бекітіп, 
мемлекет пен азаматтық қоғамның 
қалыптасуына негіз болатын  басты 
шарттарды қалыптастырды. Мемлекеттің 
ең қымбат қазынасы – адам мен оның 
өмірі, құқықтары мен бостандықтары болып 

табылып, олардың қорғалуына сенімді кепіл 
болды.

Тәуелсіздік жылдарында елімізде адам 
құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз 
ету саласында маңызды қадамдар жасалып, 
айтарлықтай нәтижелерге қол жеткізілді.

Бұл бағытта еліміздегі заңдардың 
орындалуы мен құқық тәртібін қамтамасыз 
ететін конституциялық орган ретінде 
прокуратура органдары да сүбелі үлес қосып 
келеді.

Сол себепті,  Қазақстан 
Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға 
дейінгі кезеңге арналған құқықтық саясат 
тұжырымдамасына сәйкес прокуратура ор-
гандары құқық қорғау жүйесінің «ұйытқысы» 
деп бекітіліп, мемлекет тарапынан ерекше 
сенім білдірілді.

Ата Заңымыз – Конституция әрқашан 
салтанат құрып, оның үстемдігі қамтамасыз 
етілсе, Қазақстанның әлемдік кеңістіктегі 
тұғыры үнемі биік болады деп сенемін.

Елдің бірлігі мен мызғымас татулығының 
нышанына айналған Конституцияны  
құрметтеу барлығымыздың патриоттық 
парызымыз.

Баянды тәуелсіздігіміздің негізі, 
заңдылықтың   кепілі – Конституцияның 
туған күні құтты болсын !.

Е. ЖАЛмАғАНБЕТОВ, 
Теміртау қалалық

прокурорының орынбасары
әділет кеңесшісі

Баянды Тәуелсіздік негізі
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4 Билік және бұқара
Әкімнің есебі

Жергілікті мемлекеттік басқару 
және өзін-өзі басқару туралы Заңға 
және ел Президентінің әкімдердің 
мәслихаттар алдында есеп беруі 
жөніндегі жарлығына орай қаланың 
үстіміздегі жылғы 7 айдағы 
әлеуметтік-экономикалық дамуы 
туралы есебі жасалды. Қала әкімі 
Ғ.Әшімов алдымен биылғы даму 
көрсеткіштеріне көңіл аударды, 
жыл басынан бері қала ұстаушы 
«АрселорМиттал Теміртау» 
АҚ 260,4 млрд. теңгенің өнімін 
шығарған, бұл көрсеткіш қала 
бойынша 308,3 млрд. теңгеге тең. 
Дегенмен негізгі қаржыға құйылған 
қаражат көлемі жылдағыдан аз, 
35 пайыз төмендеп, 28 млрд. 
теңгемен шектелді. Одан әрі 
әкім ауылшаруашылығы және 
шағын, орта бизнес салаларының 
тұрақты даму үстінде екенін 
айтып нақты цифрлармен 
бекемдеді. Индустриялық-
инновациялық дамудың 
мемлекеттік бағдарламасына 
орай қабылданған тоғыз жобаның 
төртеуі іске асып, жаңадан үш 
жүз жұмыс орны құрылса, қазір 
тағы да бірнеше жаңа істер қолға 
алынып жатыр, оның ішінде сүт – 
тауар фермасын ашу, ет өнімдерін 
өңдеу, ірі қара мал өсіру, тері илеу, 
жылыжай кешенін салу сияқты 
қауіпсіз азық-түлікті молайту 
жолдарын қарастырған жобалар 
баршылық. Әрине экономикаға 
қомақты үлес қосатын коксохим 
қалдықтарын өңдеу, бетон шығару, 
энергетикалық жабдықтар өңдеу 
сияқты ірі жобалар да қолға 
алынған.

Ғ.Әшімов үстіміздегі жылдың 
жеті айындағы қала бюджетінің 
кірісі мен шығысын да баяндады, 
жеті айда 5898,6 млн. теңге 
қаражат жиналды. Бұл жылдық 
көлемнің 58,6 пайызы, сондай-
ақ мақсатты трансферттер 
уақытылы түсіп тұр. Бюджеттің 
шығыс бөлігі жоспары 99 пайыз 
орындалған. «Еңбекпен қамту жол 
картасы 2020» бағдарламасына 
орай республикалық бюджеттен 
бөлінген қаражат 3 білім беру, 
1 денсаулық сақтау, 1 мәдениет 
саласын жөндеуге бағытталды. 
Жыл басынан бері еңбекпен 
қамту мәселесі бойынша 3797 
адам шағымданса, соның 3205-і 
тұрақты жұмыс орнын тапты. Қайта 
оқытып кәсіби мамандық беру 
үшін 121 адамға жолдама берілді. 
Ал 25 түлек жастар тәжірибесіне 
тартылды. Қала басшысы аз 
қамтылған обасыларына мемлекет 
тарапынан жасалып отырған көмек 
түрлеріне тоқталды. Қалалық 
мәслихат депутаттарының 
шешімімен жыл сайын мұқтаж 
азаматтардың кейбір топтарына 
әлеуметтік көмек көрсетіліп келеді, 
7 айда бұл мақсатқа 40,5 млн. 
теңге жұмсалды, соның ішінде 
Жеңіс күніне орай 3236 адамға 
38,2 млн. теңге материалдық көмек 
көрсетілсе, 40 адамның пәтерді 
пайдалану ақысын өтеуге 0,4 млн. 
теңге жұмсалды. Негізгі азық-
түліктің қымбаттауына байланысты 
269 адамға 1,4 млн. теңге 
жәрдем көрсетілді. Мүгедектерге 

Теміртау қаласы 302,5 шаршы/км. аймақты 
алып жатыр, 186 мың тұрғыны бар, 93 ұлт 
пен ұлыс өкілдері тұрады, халықтың жалпы 
үлесінде қазақтар – 31 пайыз, орыстар – 55,4 
пайыз, украиндар – 3,6 пайыз, немістер – 2,2 
пайызды құрайды. 

Қалада 2606 кәсіпорын жұмыс істеп 
тұр, оның 25-ірі, 63-і орта және 2518-і кіші 
өндірістер.

Былтыр қала кәсіпорындары 408,1 млрд. 
теңгенің өнімін шығарды.

мақсат та, 
міндет те 
– халыққа 

қызмет
әлеуметтік мемлекеттік жәрдем 
көрсету үшін жыл басынан бері 
67,1 млн. теңге игерілген, сондай-
ақ 62 әлеуметтік қызметкер 355 
мүгедек және сырт көмекке зәру 
адамдардың үйіне барып қолқабыс 
жасап жүр.

Жыл сайын білім беру 
саласына бөлінетін қаржы көлемі 
өсе түсуде бұл мақсатқа өткен 
жеті айда 3 млрд. 207,4 млн. 
теңге жұмсалды, биылғы сәйкес 
мерзімдегіден 18,6 пайыз артық. 
Қазір қалада 21 балабақша, 8 
шағын орталық 5643 мектеп 
жасына дейінгі сәбилермен тәрбие 
жұмыстарымен айналысуда. 30 
орта мектепте 20580 бала оқиды, 
саланың тағы да қосымша 4 
мекемесі бар. Үстіміздегі жылы 
2 мектеп пен 2 балабақшада 
жөндеу жұмыстары жүргізілді. 
Материалдық жағынан аз 
қамтылған отбасыларының 
2008 оқушысы тегін ыстық 
тамақпен қамтамасыз етілді. 
Сондай-ақ 71 балаға «Бурабай» 
лагерінде демалуға жолдама 
берілді. Осындай қамқорлықтың 
нәтижесінде жыл сайын бірыңғай 
тестілеу қорытындысы жақсарып 
келеді, атап айтқанда соңғы 4 
жыл бойы біздің көрсеткіштеріміз 
республикалық және облыстық 
деңгейден жоғары, денсаулық 
сақтау саласында «Саламатты 
Қазақстан» бағдарламасын жүзеге 
асыруға жүйелі жұмыстар жүріп 
жатыр. Мемлекеттік тапсырыс 
бойынша сырттай емделушілерді 
дәрімен жабдықтауға 68,1 млн. 
теңге бөлінді. № 4 емханаға 
жаңа цифрлық рентген аппараты 
орнатылды. Есепті кезеңде 
мәдениет, спорт және ақпараттық 
қамту  үшін 302,3 млн. теңге 
бөлінген, бұл жылдық көлемнің 54 
пайызы. Мәдениет мекемелерінде 
30 мыңдай адам қатысқан 183 
іс-шара өтті. Қалада 14 мәдениет 
мекемесі, 33 шығармашылық 
ұжым жұмыс істейді, мәдениет 
сарайы жанындағы 10 өнер 
ұжымының халықтық және үлгілі 
деген атақтары бар. Қалада 
жалпы көпшілік спортты дамытуға 
жетерліктей база қалыптасқан, 
3 бассейін, 3 стадион, 98 спорт 
алаңы, 67 зал, 3 теннис, 29 
көпсалалы корт жұмыс істейді. 
Жыл басынан бері 47532 адам 
түрлі денешынықтыру және 
спорт шараларына қатысқан 
бұл барлық тұрғындардың 4/1-і. 
Мемлекеттік тапсырыс аясында 
қаланың аса маңызды қоғамдық 
саяси, мәдени, экономикалық 
іс-шаралары 3 басылым мен 
2 телеарна арқылы ақпарат 
ағынымен қамтамасыз етілуде. 
ҚР Президенті Жолдауында 
белгіленген негізгі бағыттарды 
азаматтарға насихаттау бағытында 
қала көшелерінде 20 баннер 
орнатылды. Ел саясатын халыққа 
түсіндіру жұмыстарын 46 адамнан 
құрылған 8 топ жүргізіп келеді. Діни 
экстремизм мен лаңкестіктік алдын 
алу үшін 54 рет жастармен кездесу 
өткізілді, оған 7000-нан аса адам 
қатыстырылды. Қалада 14-29 
жас аралығындағы 38973 жас 
тұрады, оның басым көбі мектеп 
оқушылары мен студенттер. 
«Жасыл ел» еңбек отрядтары 
жазғы кезеңде қала көшелерін 
реттеуге атсалысты.

2016 жылғы 7 айда 10 
млрд. 638,3 млн. теңгенің 
құрылыс жұмыстары жүргізілді. 
Бұл былтырғы кезеңдермен 
салыстырғанда 18 пайыз жоғары 
қаржыландырудың барлық 
көздерінен 11,3 мың шаршы 
метр тұрғын үй пайдалануға 
берілді. Дегенмен соңғы 2 жылда 
тұрғын үй салуға және жөндеуге 
бюджет қаражаты бөлінген 
жоқ. Тұрғын үй коммуналдық 
шаруашылығы үшін биыл 514,5 
млн. теңге қарастырылған қазір 
оның 34 пайызы игерілді. Әрине 
бұл қаржы саланың сан қырлы 
шаруашылығын реттеу үшін 
мүлде жеткіліксіз екені түсінікті. 
Сондықтан қайтарымды қаражат 
есебінен  саланы жаңалау 
жұмыстары қолға алынды, қазір 5 
тұрғын үйді жөндеу жүріп жатыр. 
Жүргізілген күрделі жөндеу бой-
ынша қаражаттың қайтарылуы әр 
ай сайын жоспардың 75 пайызын 
құрайды. Көлік жолдарын күрделі 
және ағамдағы жөндеуге бөлінген 
қаражат та жылдағыдан аз, биыл 
бұл мақсатқа 296,2 млн. теңге 
бөлінсе, соның жартысынан көбі 
игерілді. Облыстық бюджеттен 
бөлінген мақсатты трансферт 
есебінен 4,15 км. жолды орташа 
жөндеу жүргізілуде. 

Бүгінгі таңда 2016 – 2017 жылу 
беру маусымына дайындық аса 
маңызды болып отыр. Әкім өз 
баяндамасында осы саладағы 
тарифтердің өсуіне байланысты 
қазіргі белгіленген цифрларға 
тоқталды. Жылу, ыстық және суық 
су бағасы 3-6 пайыз деңгейінде ал 
канализация  екі есеге жуық өскен. 
Қазір негізгі жылу станцияларында 
жөндеу жұмыстары жүріп 
жатыр. ТЭЦ – 2 станциясындағы 
жөндеу жұмыстарының құны 
1млрд. 176 млн. теңгені 
құрайды, ал ҚарГРЭС биылғы 
жөндеу жұмыстарына 737,1 
млн. теңге жұмсамақ. Аталған 
кәсіпорындар қазандықтар мен 
турбогенераторларды уақытында 
іске қосып жылу маусымын 
дер кезінде бастау үшін қолдан 
келген барлық мүмкіндіктерді 
жібермей жіті қимылдауда. 
Әкім өз баяндамасында қала 
тұрғындарын сумен қамту 
жайына тоқталып мұндағы 
проблемалық мәселелерді 
де тілге тиек етті. Әсіресе 
су тарататын құбырлардың, 
канализация жүйесінің ескіруі 
үлкен мәселеге айналып отыр, 
бүгінгі таңда «Оқжетпеске» 
қарасты су құрылғыларының 

68, «Акватредингте» 72 пайызы 
ескірген. Қала әкімі Ғ. Әшімов  
тұтыну бағаларының өсу деңгейін 
баяндады. Бағаны тұрақтандыру 
үшін әлеуметтік маңызы бар 33 
азық-түлік тұрақты бақылауға 
алынған. Жеті айда отыз 
ауылшаруашылығы жәрмеңкесі 
өткізіліп онда 60 млн. теңгеге 
жуық азық-түлік қол жетімді 
бағамен саудаланды. Қазір бұл 
бағыттағы жұмыс жалғасуда. 
Қоғамдық тәртіп сақтау, мүлікті 
заңдастыру, мемлекеттік қызмет 
көрсету мәселелері бойынша 
да депутаттар әкімдік атқарып 
жатқан жұмыстардан жан-жақты 
хабардар болды. 7 айда қала 
әкімдігі аппаратына тұрғындардан 
1498 хат түскен, оның 655-і жер, 
387-і тұрғын үй коммуналдық 
шаруашылық, 74-і еңбекпен қамту, 
67-і кәсіпкерлік тақырыптарына 
арналған тұрғындар көбіне 
ПИК-тің үй комитеттерінің 
жұмысына наразылық білдіруде. 
Сондай-ақ қала және Ақтау 
кенті тұрғындарын көп қабатты 
үйлердегі лифтлерді қалпына 
келтіру, ауларды абаттандыру, 
үй шатырларын жөндеу, алдағы 
маусымға үйлерді дайындау 
мәселелері толғандырады. Қала 
билігі азаматтарды әр апта сайын 
белгіленген кесте бойынша жеке 
мәселелері бойынша қабылдап 
келеді, биылғы 7 айда 320 азамат 
қабылдауда болды. Әкімдіктің 
кадрлық саясаты жөніндегі 
жұмыстар елдегі заңдар аясында 
жүзеге асырылуда. 1 тамыздағы 
жағдай бойынша қалалық 
бюджеттен қаржыландыратын 
мемлекеттік қызметшілер саны 
136 адам болуы керек. Соңғы 
2 жылда әкімдіктің басшылық 
тобы біршама жаңарды, өткен 
жылы Теміртау қаласының әкімі, 
әкімнің 2 орынбасары, аппарат 
жетекшісі, ал биыл Ақтау кентінің 
әкімі мен қала әкімінің орынбасары 
тағайындалды. Әкімшілік 
мемлекеттік лауазымдардың бос 
орындарына 38 конкурс өткізілді. 
20 мемлекеттік қызметкер тәртіптік 
жауапкершілікке тартылды. Міне 
осылайша үстіміздегі жылғы 
атқарылған жұмыстар мен 
экономикалық даму барысына 
жан-жақты талдау жасаған қала 
әкімі әлі де шешімін күткен 
проблемалық мәселелерді 
айналып өткен жоқ. Біздің Теміртау 
қаласы бойынша жыл сайын 
облыстық бюджетке алынатын 
қаражаттың ұлғая түсуі үлкен 
қиындық туғызып отыр. Бюджеттік 

кодекске сай 3 жыл бойы бюджетке 
өзгеріс енгізуге мүмкіндік жоқ. 
Соңғы 3 жылдағы экономикалық 
дағдарыс қала бюджетінің кіріс 
бөлігінің азғана көлемде өсуіне 
әкеп соқтырды. Ал бюджеттік 
алымдар көлемі бұрынғы 
деңгейде қалып отыр. Соның 
салдарынан бірқатар бюджеттік 
инвестициялық жобалар кейінге 
шегеріліп келеді, оның ішінде тіпті 
жобалық сметалық құжаттары 
жасалғандары да бар, кейбірінің 
мерзімі өтіп кеткендіктен қайта 
реттеуге қосымша қаражат керек. 
Мақсатты трансферттер бөлуге 
дайындалған инвестициялық 
жобалардың қатарында 320 
орындық бала бақша, соц қалада 
канализация жүйесі, тұрғын үй 
құрылысы бар. Соңғы 2 жыл 
бойы үй салуға немесе жқөндеуге 
бірде-бір қаражат бөлінген 
емес, ал мемлекеттік қордан үй 
алушылардың тізімі өсуде. Былтыр 
94 отбасы үймен қамтылса, 
биылғы жеті айда небәрі 27 отбасы 
ғана сот арқылы коммуналдық 
меншікке көшкен тұрғын үйге 
ие болды. Осы жылғы бірінші 
тамыздағы есеп бойынша 2786 
отбасы үй алушылардың тізімінде 
тұр. Оның мыңнан астамы 
әлеуметтік жағынан аз қамтылған, 
ал 860-ы ата-анасыз қалған жетім 
балалар. Жалғыз баспанасы 
апаттық жағдайдағы азаматтар 
саны 40-тан асады, оның үстіне 
жеті жүзден аса бюджеттік 
ұйымдар қызметкерлері бар. 

Қала әкімі Ғалым 
Әбиханұлы Әшімов мәслихат 
депутаттары алдында жасаған 
жан-жақты баяндамасында 
еңбек коллективтеріндегі дау-
дамай, үш жақты комиссиялар 
жұмысы, жалақыны уақытылы 
төлеу, мүгедектерді әлеуметтік 
қорғау, көлік инфрақұрылымы, 
жаңа тарифтердің қалыптасуы 
тағы басқа мәселелер жөнінде 
әңгімелеп үстіміздегі жылды 
белгіленген тапсырмаларға сәйкес 
ойдағыдай аяқтау үшін жасалып 
жатқан қосымша іс-шараларға 
да тоқталды. Алдағы мақсат 
та, міндет те ҚР Президентінің 
халыққа Жолдауында белгіленген 
тапсырмаларды ойдғыдай 
орындап әлемдік дағдарысқа 
қарамай қолда бар резервтерді 
тиімді пайдалана отырып даму 
қарқынын бір сәт те бәсеңсітпеу 
екенін жеткізді.

Серікгүл АЛТАЙБАЕВА 
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Денсаулық күзетінде

Медицина

Сондай тарихтың бірі 
денсаулық сақтау саласының 
үлесінде. Қиын-қыстау кезеңдерде 
тұрғындардың денсаулығының 
күзетінде күні-түні кірпік қақпай 
еңбектенген дәрігерлер мен 
емдеу мекемелерінің жұмысы 
туралы айтарымыз көп. 
Қазақ даласындағы алғашқы 
медициналық пункттердің, ондағы 
фельдшерлердің қиын жағдайда 
жұмыс істегені анық. Ақ желеңді 
абзал жандар қытымыр қыстың 
қырық градустан асқан аязы мен 
ақ түтек боранында, жаздың 
ыстығында үйді-үйді жаяу аралап, 
сырқаттарға алғашқы жәрдем 
беріп, аяғы ауыр келіншектерді 
босандырып, өз істеріне адал бола 
білді. 

Бүгінгі таңда қаламызда 
бірнеше емдеу мекемелері 
қазіргі заман талабына сай 
тұрғындарға қызмет көрсетіп 
келеді, жабдықтары да зама-
науи, біліктіліктері де жоғары. 
Ал Самарқанд поселкесіндегі 
ең алғашқы емхана 1943 жылы 
ашылған болатын. Денсаулық 
сақтау саласының одан кейінгі 
даму тарихы қаланың тарихымен 
егіз десек артық айтқандық емес. 
Ал 1951 жылы бірінші рет қалалық 
емхана ашылып, тұрғындарға 
қызмет көрсете бастады. 

Мұның бәрін айтып 
отырғанымыз, кешесіз – бүгін, 
бүгінсіз  –  ертеңнің болмай-
тынын ескеріп, қазіргі кездегі 
жетістіктерімізді тізбелегенде өткен 
күннің елестерін естен шығармау.

Бүгінгі таңдағы Теміртаудың  
денсаулық сақтау саласында 
№1 емхананың орны бөлек, 
Чайковский көшесі, 26/3 мекен-
жайында орналасқан емхана үш 
бөлек-бөлек  ғимараттан тұрады. 
Сырқаттың алдын алу және 
тұрғындарға қызмет көрсетуде №1 
емханадағы 94 білікті дәрігер мен 
253 медбике бір жағадан бас, бір 

Тарих тереңіне үңілсек, туған топырағымыз 
Теміртаудың өткені мен бүгінінің арасын 
жалғап жатқан күре тамырды байқайтынымыз 
рас. Сонау бір жылдары әуелі жұмысшылар 
поселкесі болып, соңынан қала мәртебесін 
алғанға дейінгі аралықтың өзінде ұмытуға 
болмайтын жарқын жылдар жатыр.

«Егер қазақстандықтар, 
əсіресе ер кісілер, уақытында емделсе 

олардың орташа өмір жасы ұзарар еді. Алайда, 
көптеген адамдар  өз денсаулығына жүрдім-бардым қарайды, 

іс жүзінде дені сау болуға құнт жасамайды.
...Тұрғындардың «емдік» сауаттылығын арттыру жөнінде шаралар 

кешенін жүзеге асыру керек». 

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ
«Жалпыға Ортақ еңбек Қоғамына

 қарай 20 қадам» бағдарламасынан

жеңнен қол шығарып, мінсіз еңбек 
етіп келеді.  Осы үлкен ұжымды 
денсаулық сақтаудың жоғары 
санатты  ұйымдастырушысы 
Гүлнәр Дәлдешқызы Есімсейіт 
басқарып отыр. №1 емхана 
2012 жылдың  наурыз айынан 
бастап коммуналды-мемлекеттік 
кәсіпорын болып аталуы өзгерген. 

Қазіргі заман талабына сай 
мұндағы тұрғындарға медицналық 
қызмет көрсету сапасы да 
жылдан жылға арта түсуде, 
теміртаулықтарға қолжетімді әрі 
сапалы қызмет көрсетіп, олардың 
қажеттілігін қанағаттындыруды 
мақсат тұтады емхана. Иә, 
бұл ретте еліміздің әлеуметтік-
демографиялық тұрақты да-
муын қамтамасыз ету үшін 
тұрғындардың денсаулығын үнемі 
жақсартып отырудың маңызы 
ерекше. Осы міндет үдесінен шығу 
үшін бір ауысымда 805 тұрғын 
қабылданады. Егер цифрларға 
назар аударатын болсақ,  №1 
емханада қазіргі кезде 54 888 
тұрғын тіркелген, олардың – 
43 050-і ересектер, ал 1610-ы 

жасөспірімдер, 10 228-і бала-
лар. Осыншама теміртаулықтар 
жүйелі түрде медициналық 
қызметпен қамтылып отыр. 
Емхананың бөлімдері де саналуан, 
олардың қатарында №1, №2, №3 
учаскелік қызмет, алдын алу және 
әлеуметтік-психологиялық бөлім, 
кеңес беретін қызмет, амбулаторлы 
хирургиялық орталық, күндізгі ста-
ционар, диагностика бөлімі физио-
терапия кабинеттері, клиникалық-
биохимиялық кабинеттер пен 
тіркеу және әкімшілік-шаруашылық 
бөлімдері бар.

Өмір бар жерде өлім бар, бұл 
табиғи заңдылық, сондықтан емха-
наларда жыл сайын туған балалар 
мен өмірден өткен тұрғындар саны 
есепке алынып отырады. Егер 
үстіміздегі 2016 жылдың өткен 
алты айындағы көрсеткіштерге 
назар аударсақ, онда 415 
нәрестенің дүние есігін ашқанын 
көреміз. Бұл өткен жылдың сәйкес 
мерзіміндегіден  5 балаға төмен. 
Ал өлім-жітім көрсеткіші есепті 
мерзімде -243 адам, бұл былтырғы 
жылдың алғашқы жартысындағы 

көрсеткіштен 44 жағдайға төмен, 
яғни жүз мың тұрғынға шаққанда 
- 84,4.

Есепті мерзім ішінде емхана 
есігін ашқан тұрғындар туралы 
айтатын болсақ, олардың жал-
пы саны – 228 282. Ал сырқаты 
бойынша емделуге келгендер – 
124265, ал ауруының алдын алуға 
келгендер саны – 104 017 адам.

Тағы бір айта кететін жайт, 
былтырдан бастап Қарағанды 
облысының кешенді ақпараттық 
жүйесі іске қосылды, бұл жүйенің 
ерекшелігі мынада: тұрғындар 
педиатрға, учаскелік инспекторға, 
салалық мамандарға қаралап,   
зертханалық зерттеулерге 
тексерілу үшін электронды 
жазылуға болады.  Сонымен 
қатар бұл бағдарлама бойынша 
дәрігерлерді үйге шақыруға да 
мүмкіндік бар және пациенттің 
амбулаторлық картасы электронды  
түрде болады. Қорыта айтқанда, 
емханаға көрінуге келетіндер 
дәрігерге ғаламтор арқылы онлайн 
режимінде алдын ала жазыла 
алады. Бұл қызмет терминал 
арқылы да жүзеге асырылады. 
Тағы бір жаңалық, зертханаға, 
флюорографияға, көріну 
кабинеттеріне, ЭКГ-ге, дәрігерге 
дейінгі көрінуге кезекті реттеу 
үшін электронды кезек жүйесі іске 
қосылған. Пациент өзіне қажетті 
кабинетке кезекке тұру үшін 
тіркеуден талон алады.

Тұрғындарға қолайлы бо-
луы үшін барлық жағдайлар №1 
емханада жасалып келеді, соның 
қатарында «жедел желі» мен сенім 
телефондарының қызметін де атап 
айтқан жөн, телефон нөмірлері 
жазылған күнтізбелер таратыла-
ды келушілерге, емхана қызметі 
жайында сұрақтар үшін  8(7213) 
98-38-53, 8-702-598-21-80 теле-
фондары арқылы хабарласуға 
болады. Емхананың әрбір 
қабатында телефон аппараттары 
орнатылған, «Сенім телефоны» 
арқылы  туындағын мәселені 
шешуге болады. Сөз реті келгенде 
емхананың ресми сайты  және 
98-66-42 анықтама телефонының 
қызметі де барын еске саламыз.

Сырқаттар үшін дәрі-дәрмектің 
рөлі ерекше, олар дәрігердің 
қабыладуында болып, қажетті 

дәрілерін дәріханалардан сатып 
алады. Бұл ретте науқастарға 
қамқорлық ретінде әлеуметтік 
дәріхана ашылғанын да 
айтқанымыз жөн. Мұндағы баға 
жекеменшіктегілерден әлдеқайда 
арзан.

Бүгін біз әңгіме етіп отырған 
қаламыздағы №1 емхана тек 
теміртаулықтарға ғана емес, со-
нымен қатар келісімшарт бой-
ынша БұқарЖырау, Қарқаралы 
аудандарының тұрғындарына да 
медициналық қызмет  көрсетеді. 
Келісімшарт негізінде қаламыздағы 
«АрселорМиттал Теміртау» АҚ 
жұмыскерлерін профилактикалық 
тексеруден өткізеді. Әрине, 
емхананың материалдық-
техникалық базасы да жыл сайын 
жаңартылып, заманауи жабдықтар 
алынуда. Соның мысалы ретінде 
былтыр рентген аппараты 
алынғанын айтсақ да жеткілікті. 
Ал биыл лизинг бойынша «Актю-
брентген» деген маммографиялық 
құрылғы алынған. Биыл №1 
емхананың балалар бөлімі 
күрделі жөндеуден өткізіледі, 
қажетті іс-шаралар жүзеге асы-
рылып, нәтижесінде 23 мамыр 
күні  «Арман Құрылыс» ЖШС-
мен келісімшартқа қол қойылып,  
жұмыспен қамту орталығынан 16 
адам жұмыспен қамтылған. 

Міне, қаламыздағы емдеу 
мекемелері жайында айтқанда, 
қызмет көрсету аясын кеңітіп 
және оның сапалы, тұрғындар 
үшін қолайлы болуы үшін барлық 
мүмкіндіктерді пайдаланып, 
нәтижесінде еңбегімен еленген 
№1 емхана ұжымы жайында осы 
мәліметтерді оқырмандар наза-
рына ұсынып отырмыз.

Руза АЛДАШЕВА

 Бұл ретте Президент 
Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан 
халқына  Жолдауында:  «Біздің 
басты оң игіліктеріміз  – 
халқымыздың  санасы. Біз 
ғылыми және шығармашылық 
әлеуетінің деңгейі  жоғары білім 
өресі биік халқымыз бар, соның  
ішінде  болашағы мол – жастар. 
Осы қолымыздағы осындай  баға 
жетпес  капиталды жан-жақты 
дамытуға  және оның  дамуы үшін  
барған сайын жаңа әрі неғұрлым  
өркениетті  жағдай туғызуға 
тиіспіз» деген болатын.

Жастар дегенде біз тек 
теміртаулық емес, сонымен 
қатар іргедегі Ақтау кентіндегі 

Жастар саясаты
Бүгінгі таңда жастарды жұмыспен қамтамасыз ету 

мәселесі басым бағытқа ие екені белгілі.  Әрбір жастың 
қолында мамандығы, бойында тәжірибесі болмағандықтан 
тұрақты жұмысқа орналасуы қиынға соғады. міне, осы-
лайша жастар арасында жұмыссыздық орын алады. мұны 
айтып отырғанымыз   қыз-жігіттер – еліміздің ертеңі, 
болашақты олардың қолына сеніп тапсырамыз.

Көшпелі кездесу

қыз-жігіттер туралы да айтып 
отырмыз. Себебі, жақында ғана 
жастарға арналған мемлекеттік 
бағдарламаларды түсіндіру 
мен насихаттауды мұрат тұтқан 
қалалық  топ Ақтау кентіне 
барып, ондағы жастармен 
жүздесті. Атап айтар болсақ, 
Ішкі саясат бөлімінің бастығы 
Динара Жүнісова, «Теміртау 
қаласының жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімі» мемлекеттік мекемесі 
басшысының міндетін атқарушы 
Ә.Нәбиева, конфессияаралық 
қатынастар мәселелерін зерт-
теу мен талдау орталығының 
бастығы Дәурен Қанаев, «Жастар 

орталығының» басшысы Айнагүл 
Абдрахманова, Қарағанды об-
лысы кәсіпкерлері Палатасынығң 
Теміртау филиалының директоры 
А.О.Любарская бастаған топ және 
басқа да мамандар Ақтауда болып, 
жастармен ой-пікір бөлісті.

- Осы кездесу барысында 
біз ақтаулық жастардың пробле-
маларымен танысып, оны шешу 
жолдарын көрсеттік. Мысалы, 
елімізде жастарға арналған, 
оның ішінде жұмыспен, тұрғын 
үймен  қамту, өз ісін ашуға 
арналған секілді басқа да көптеген 
мемлекеттік бағдарламалар бар.

Осы бағдарламалар туарлы айтып, 
түсіндіруге мүмкіндік алдық. Бұл 
жастар арасында жұмыссыздықты 
болдырмаудың бір жолы,- дейді 
Ішкі саясат бөлімінің бастығы 
Динара Жүнісова.

Жастармен жүздесу бары-
сында үгіт-насихат тобы  елімізде 
жүзеге асырылып жатқан 
«Еңбекпен қамтудың жол картасы 
- 2020», «Бизнестің жол картасы- 
2020» секілді бірқатар мемлекеттік 
бағдарламалар туралы егжей-
тегжейлі айтып берді, жастардың 
сұрақтарына нақты жауаптар 
қайтарды. 

Ақтаулық жастар  өз ісін 
ашуға құштар екен, олар түсіндіру 
жұмыстарын жүргізген топтан 
аяқ киім дайындау,  автосервис 
ашу сынды  жұмыстарды қолға 
алғылары келетіндіктерін айтып, 
көңілдеріндегі сұрақтарына нақты 
жауаптар алды. 

Көшпелі кездесу соңында 
жиналған жастарға  анықтамалық 
буклеттер таратылды, мекеме 
басшылары тиісті байланыс теле-
фондарымен алмасты.

Руза ЖАҚЫПҚЫзЫ 
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Жаңа оқу жылына 
дайындық ойдағыдай

Озық тәжірибе

Бұл сұрақтың жауабын 
өткен сейсенбі күнгі қала 
әкімдігінің кезекті аппарат 
мәжілісінде қалалық білім беру 
бөлімінің бастығы Бақшагүл 
Разаққызы  Рахимованың 
мәліметінен білдік.

- Қаламызда жаңа 
2016-2017 оқу жылына 
дайындық жоспарлы түрде 
жүргізіліп жатыр. Білім 
беру ұйымдары жөндеуден 
өткізіліп, 1 қыркүйекте 
келетін оқушылардың саны 
анықталып, оқулықтармен 
қамтамасыз етіліп, 
мұғалімдердің жүктемелері 
бекітіледі,- деді Бақшагүл 
Рахимова.

Биылғы жаңа оқу жылында 
қала мен Ақтау кентіндегі білім 
ошақтарының есігін 24 000 
оқушы ашқалы отыр, бұл 
өткен жылғыдан  әлдеқайда 
көп, былтырғы оқышылар 
саны 20 555 еді. Жиырма төрт 
мың оқушының 3200-і бірінші 
сыныпқа барса, мектепке 
дейінгі дайындық сыныбына, 
яғни о сыныпқа 1100 бүлдіршін 
баратын болады.

Жыл сайын жазғы каникул 
басталысымен жоспар бойын-

міне, жазғы каникул аяқталуға санаулы күндер 
қалды. Ала жаздай демалып, сауыққан балалар қазір 
алтын ұя мектептеріне оралуға асығып, қажетті оқу 
құралдары мен киім-кешектерін дайындауда. Ал білім 
ошақтарының дайындығы қандай?

ша мектептер ағымдағы және 
күрделі жөндеуден өткізілетіні 
белгілі. Осындай жүйелі 
жұмыстардың нәтижесінде 
бүгінгі таңда апатты мектептер 
жоқ. Дегенмен, бұған дейін  
Байсейітова көшесі, 7 мекен-
жайында орналасқан №15 
қазақ мектеп-гимназиясының 
тар ғимаратта отырғаны 
белгілі. Бүгінгі таңда бұл оқу 
ордасы Комсомол даңғылы 
91 мекен-жайындағы бұрынғы 
№12 орта мектеп ғимаратына 
көшірілді. 

Жалпы қаламызда 59 білім 
ошағы бар болса, олардың 
29-ы жалпы білім беретін орта 
мектеп, 25-і бала бақша және 
5-і қосымша білім беретін ме-
кеме.  Биылғы жылы олардың 
жөнделуіне 56 098,0 млн. 
теңге бөлінген, мұның 37 632,1 
млн.-ы республикалық, қалған 
14 314,7 млн.-ы жергілікті бюд-
жет қаражаты. Нәтижесінде№4 
«Дельфинчик» бала бақшасы, 
Ақтау кентіндегі №29 және 
№31 орта мектептер күрделі 
жөндеуден өткізілді.

Алдағы жылыту маусы-
мына қамдану жұмыстары 
да қолға алынып,  қажетті 

жағар отырмен қамтылған. 
Жоғарыда айтып өткендей, 
59 білім ошағының 54-і ТЭЦ 
жүйесіне қосылған болса, 4-інің 
қазандығы бар, 1-уі электр 
қазандығымен жылытылады. 
Қазандығы бар мектептерге  
1 660 тонна көмір түсірілген. 
Барлық білім ордаларының 
жылыту жүйелері жуылып-
шайылып, дайындық актісін 
алған. Тек №18 «Балдырған»  
бала бақшасында  735,0 мың 
теңгеге жылу желісі жөнделіп, 
«Жарық қала» ЖШС-мен 
келісімшарт 100 пайызға 
орындалған.  

– Оқушылардың 
оқулықтармен қамтылуы 
туралы айтып берсеңіз? – деп 
сұрадық басшыдан.

– Барлық оқушылардың 
мектеп кітапханалары қорынан 
оқулықтармен қамту 99,7 
пайызды құрап отыр.  Биылғы 
жылы оқулықтар сатып алудың 
жалпы қажеттілігі  75 878,3 
млн. теңге болса, оның 
ішінде  1 сынып оқушылары 
үшін қажетті оқулықтар толық 
қамтылды, ал 4 - 8 сыныптар 
үшін ағылшын тілі, 8 сыныпқа 
информатика, 9 сыныпқа  

дінтану негіздері оқулықтары 
сатып алынды. Оларды жеткізу 
белгіленген кестеге сәйкес 15 
тамызда аяқталды.

Сөз реті келгенде айта 
кетейік, барлық оқушыларды 
тегін оқулықтармен 
қамтамасыз ету үшін мек-
тептерде осымен екінші 
жылы «Оқулық» электронды 
бағдарламасы жүзеге асыры-
лып келеді. Жаңа оқу жылында 
2 008 әлеуметтік жағынан аз 
қамтылған  отбасы бала-
лары тегін ыстық тамақпен 
қамтылады. 

–  Бақшагүл Разаққызы, 
жыл сайын «Мектепке жол» 
акциясы өтетіні мәлім, осыған 
орай  оқушыларға қандай 
нақты көмектер көрсетілуде?

– Иә,«Мектепке жол» акци-
ясы аясында биыл жүзден аса 
оқушыға  киім-кешек, аяқ қиым, 
жазу-сызу оқу құралдары 
сынды қажетті заттар 500 
мың теңгеге алынып,  өз 
иелерін тапты. Акция алдағы 
қыркүйек айының соңына дейін 
жалғасатын болады.

– Ал бірыңғай мектеп фор-
масы туралы не айтасыз?

– Әрине,  мектеп формасын 

кию 2016 жылғы 14 қаңтардағы 
ҚР Білім және ғылым 
министрің №26 бұйрығымен  
жүзеге асырылуда. дегенмен 
біздің қала мен Ақтау кентіннің 
оқушылары 2013 жылдан 
бастап мектеп формасына 
көшкен.

«Іс тетігін-кадр шешеді» 
деген сөз бар, бұл тұрғыда  
қаламызда  төрт жарым 
мыңнан аса мұғалімдер 
барын ескерсек және 
биылғы оқу жылында 54 
жас маманның жұмысқа 
қабылданғаны педагогтарға 
деген қажеттіліктің  жүз пайыз 
екенін көрсетеді. Олар биыл 
білім көтеру, біліктілігін арт-
тыру оқуларына барғандар 
саны - 202. Қорыта айтқанда, 
жаңа 2016 - 2017 оқу жылына 
Теміртау мектептері сақадай 
сай деуге толық негіз бар. Ал 
білім сапасы жылдағы Ұлттық 
бірыңғай тестілеу барысынан 
анық көрінуде, үш жылдан 
бері теміртаулық түлектер 
облыстық, республикалық 
көрсеткіштен жоғары деңгейде 
балл жинап, білім саласының 
жүйелі жұмысын көрсетуде.

Руза АЛДАШЕВА

Қазір алты мыңға жуық 
теміртаулық құрылыс сала-
сында табысты да жемісті 
еңбек етіп келеді. Өткен сенбі 
күні құрылысшыларыдң төл 
мерекесіне арналған салта-
натты жиын қалалық мәдениет 
сарайында  болып өтті. Онда 
үздіктер марапатталып, үлкен 
концерттік бағдарлама құрыш 
қолды құрылысшыларға ар-
налды.

– Құрметті құрылысшылар 
мен осы саланың ардагерлері! 
Сіздерді шын көңілден 
кәсіби мерекелеріңізбен 
құттықтаймын, Баршамыз-
ды ортақ мақсат, бір мүдде 
біріктіріп отыр. Өйткені  туған 
қаламыздың көркіне көрік, 
сәулетіне сәулет қосуда 

Лайықты құрмет

Құрылысшылар марапатталдыТеміртаудай құрыш қаланың  қазіргі 
заманға сай әдемі де сәулетті болуына 
құрылысшылардың қосқан үлесі мол. Олар 
көп қабатты тұрғын үйлермен қатар аурухана, 
емхана, мектеп, бала бақша, мәдениет сарайы, 
спорт кешендері секілді басқа да  әлеуметтік 
нысандардың бой көтеріп, сапалы салынуына 
өздерінің білімдері мен білігін жұмсады. 

сіздердің еңбектеріңіз ерен. 
Ардагер құрылысшылар 
қатарында Үкен 
Тұрмағамбетов, Александр 
Коркин, Виктор Чабан сынды 
басқа да бірқатар майтал-
мандар бары көңілге қуаныш 
ұялатады. Сол алдыңғы буын 
ағалардың жолын бүгінде 
жастар лайықты жалғастырып 
келеді,- деді құттықтау сөз 
сөйлеген қала әкімі Ғалым 
Әшімов.

Мұнан соң ыстық ықыласқа 
толы ілтипаттар жалғасып, 
соңы марапаттау салтанатына 
ұласты.  Қала әкімі  «Еңбек 
даңқы» кеуде белгісін тапсыр-
ды. Марапатталғандардың 
қатарында  «Энергомон-
тажстрой» ЖШС  басшысы 

Хайдар Ахметчин, «Ақ бұлақ 
БОВ» ЖШС  директоры 
Игорь Габьев, «Ремэкология» 
кәсіпорнының бригадирі  Миха-
ил Клепиков бар. Ал «Даңқты 
құрылысшы» кеуде белгісі 
Иван Георгиадиге бұйырды. 

Ұрпақтар сабақтастығы 
құрылыс саласында да 
жалғасып келеді. Бұл ретте 

«Имсталькон» ЖШС монтаж-
шыларын атап айтуға бола-
ды.  Құрылысшылар мерекесі 
қарсаңында бұл ұжым өзінің 
60 жылдық мерейтойын қоса 
атап өтті. Сонау 1956 жылдан 
бастау алған бұл мекеменің 
тарихы бай, алғашқы 
құрылысшылар Қазақстан 
Магниткасының іргетасын 

қалап, өз қолтаңбаларын 
қалдырған. Олар сол бір 
қиындығы басым жылдарда 
өз қолдарымен Қазақстан 
Магниткасының жылу электр 
станциясын, домна пешін, 
аглофабриканы және  мартен 
кешенін, сонымен қатар басқа 
да бірқатар цехтарды  салды. 
Бүгінгі таңда 750 құрылысшы 
жұмыс істейтін іргелі меке-
ме алдағы «ЭКСПО-2017» 
көрмесіне өз қолдарымен 
жасаған теміртаулық  өнімдерді 
ұсынып, үш халықаралық пави-
льонда жарқ ететін болады. 

Салтанатты жиын соңы 
концерттік бағдарламаға 
ұласып, «Белый орел» 
тобының әншісі Леонид 
Лютвинский мен «Блестя-
щие» тобы әсем әндерін 
құрылысшыларға арнап 
шырқады. 

Қ- АҚПАРАТ
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Елбасы Нұрсұлтан На-
зарбаев дін мәселесіне үнемі 
көңіл бөліп, халыққа жолдаған 
Жолдауларында да тоқталып 
келеді. Президент бір сөзінде: 
«Ислам – біріктірушілік 
сипаттағы ілім. Мұхамедтің 
пайымдауынша, барлық 
дін де бір сенімді білдіреді. 
Ол бірде-бір қағидасымен  
өзгелердің қағидасын 
жоққа шығарған жоқ. Ислам 
басқаның сеніміне төзіммен 
қарауға шақырады. Ислам 
елдерінде әралуан діннің 
қатар жүретіні сондықтан. 
Меніңше, діннен адамдарды 
бір-біріне қарсы қоятын емес, 
бір-бірімен табыстыратын 
бастауларды іздеген абзал» 
деген еді. Дегенмен, қазіргі 
таңда ислам дінін жамылған 
жат пиғылдар ел арасына іріткі 
салып, мемлекет қауіпсіздігіне, 
тұрғындардың тыныштығына  
қауіп төндіріп отыр. Мұның 
мысалын биылғы Ақтөбедегі 
оқиғадан айқын көреміз. Халық 
арасында «діни терроризм», 
«діни экстремизм» деген 
сөздер пайда болды. Қорыта 
айтқанда, бұл сөздердің 
мағынасы қорқыныш пен 

Кездесу

Насихаттық топ Теміртауда

Жақында қаламызға  Дін істері комитетінің 
ақпараттық-насихаттық тобы атбасын бұрып, 
жұртшылықпен жүздесті. Олар қазіргі кездегі 
мемлекеттік саясат, елдегі діни ақуал ту-
ралы нақты деректер мен ақпараттарды 
айтып, жиналғандардың көкейінде жүрген 
сұрақтарына жауап беруді мұрат тұтқан. 
Аталған ақпараттық-насихат тобының 
құрамында белгілі теологтар мен сарап-
шылар, әртүрлі конфессия өкілдері мен 
мемлекеттік қызметкерлер, ғалымдар-барлығы 
тоқсанға тарта мүше бар екен. Соның бір тобы 
Қарағанды аймағына келіп, Жезқазған, Балқаш 
және біздің Теміртауда болды.

«Ислам дегеніміз мінез-құлық 
пен өмір-салт кодексін белгілеп немесе бағдарлап 

қана қоймайды, сонымен бірге моральдық құндылықтар мен 
психологиялық қалыпты орнықтырып отыратын тұтас жүйе».

Нұрсұлтан 
НАзАРБАЕВ

үрей, зорлық пен зомбылық, 
жазықсыз жандардың өмірін 
қию дегенді білдіреді. Демек, 
бұл ислам дініне, дәстүрлі 
діндерге мүлдем жат құбылыс. 
Сондықтан діни терроризм 
мен экстремизмнің алдын алу 
басым бағытқа ие болып отыр.

Насихат тобының 
мүшелерінің айтуынша, бүгінгі 
таңда Қазақстанда 18 кон-
фессия бар екен, сонымен 
қатар 3600 діни бірлестіктер 
мен олардың филиалдары 
тіркеуден өткен және 514 

миссионер бар. Үстіміздегі 
жылдың алғашқы жарты 
жылдығында оларыдң ара-
сында құқық бұзушылықтың 
51 фактісі тіркеліп, 22-сі 
айыппұл түріндегі жазаға 
тартылған., қалғанына ескер-
тулар жасалған. Бұл бұлардың 
баршасының назарда екенін 
білдіреді. Солай бола тұрса 
да көптеген жастар жат 
ағымдардың тұзағына ілініп, 
ислам атын жамылған жат 

ағымның жетегінде кетіп 
жатыр. Сондықтан ақпараттық 
топ халық арасына жиі шығып, 
дін туралы, ислам туралы 
нақты ақпарат беруді мақсат 
еткен. Сөйтіп,экстремизм мен 
терроризмнің алдын алу жол-
дарына ден қойып отыр.Бұл 
ретте  еліміздегі бұқаралық 
ақпарат құралдарының рөлі 
ерекше екенін атап айтқан жөн. 
Сондықтан шынайы ақпарат 
пен мәлімет беріп, бүгінгі 
таңда қаптап кеткен секталар 
мен экстремистік топтардың 

қоғамға, жалпы адамзатқа 
тигізетін қаупі туралы хабар-
дар етіп отырудың жөні бөлек. 
«Отан – отбасынан бастала-
ды» демекші, жат ағымның 
жетегінде кетіп, қолына қару 
алып, жазықсыз жандарды 
атып салып жатқан жастар 
өз ортамызда өсті, олардың 
ешбірі сырттан келген жоқ. 
Осы ретте рухани тәрбиенің 
ақсап қалғанын мойындауға 
тиіспіз. Қазіргі жаһандану 

кезеңінде ғаламторға 
телмірген жастар экранның 
арғы жағындағы бейтаныс 
адамның  айтқанына көніп, 
айдауына жүріп, өз бауырына 
қару кезенетіндей не болды? 
Міне, «Тәрбие-тал бесіктен» 
дегеннің мәні осында. Кейбір 
ата-аналар балаларының 
мінез-құлқындағы өзгерісті 
мүлдем байқамаған, тек «Сен-
дер намаз оқымайсыңдар, 
харамсыңдар» дегенін 
естігенде ғана ұрпақ 
тәрбиесіне жеті мән бермей, 

баласын уыстан шығарып 
алғанын бір-ақ түсінген. 
Ақпараттық топ түсіндіру 
жұмыстарының нәтижесіз емес 
екенін де айтады, арнайы 
мамандардың, психологтардың 
көмегімен, санасы уланған та-
лай жанның бетін бері қаратып, 
нағыз діннің, исламның не 
екенін ұғындырғандарын да 
мысалға келтірді. 

Тұңғыш Президент 
Н.Ә.Назарбаевтың: «Жалпы, 
кез-келген істе, ең абзалы 
түсіндіру, ұғындыру. Экстре-
мизммен күресте де дәл солай 
ету керек. Әлемдік тәжірибе 
күш көрсетуге иек арта беру 
экстремистік пиғылдарды 
қоздыра түсетінін дәлелдейді» 
деген болатын. Осыны 
басшылыққа алған ақпараттық-
насихат тобының өкілдері 
теміртаулықтармен кездесуде  
көптеген нақты мәліметтерді 
алға тартып, жиналғандардың 
сұрақтарына жауаптар 
қайтарды.

Руза АЛДАШЕВА

Мемлекеттік тіл - тірегім
Қазақ тілі – халқымыздың рухани байлығы, атадан балаға, ұрпақтан –ұрпаққа мирас болып қалып отырған баға жетпес асыл мұра. Ана тілдің қасиеті туралы қанша айтсақ та таусылмайды. Азаматтың қолындағы барлық асыл заттары тозады, жоғалады, ал тіл тозбайтын ең қымбат мұралардың бірі. Қазақтың біртуар ақыны М.Жұмабаев: “Ұлтқа тілінен қымбат нәрсе болмақ емес, бір ұлттың тілінде сол ұлттың сыры, тарихы, тұрмыс тіршілігі, мінезі айқын көрініп тұрады” - деген. 

Тіл – халықтың жаны. Тілі құрыса, халық та жер бетінен жоғалады. Адамзат тарихында көптеген өркениетті елдердің өшіп кетуі алдымен тілді жоғалтудан басталғанын ғылым дәлелдеп отыр.
Қазақстан – егеменді, тәуелсіз ел. Қазақстанды дамыған өркениетті елу елдің қатарына енгізетін біздің болашағымыз – бүгінгі жастар. Олардың міндеті – елінің намысын қорғап, оны әлемге таныта білу. Әлемге таныту үшін әр ұлттың  ұрпағы мемлекетінің, ата-бабасының тарихын өз ана тілінде оқып білуі тиіс.
Қазақстанда қазақ тілінде еркін сөйлейтін адамдар санының біртіндеп көбейіп келе жатқаны, жыл сайын оңтайлы әлеуметтік лингвистикалық кеңістікке қол жеткізу үшін жүргізілетін жаңа қадамдардың  нәтижесі деп айтуға болады.
Қорытындылай келе, кемеңгер жазушымыз Ғабит Мұсiрепов айтқандай «Сол тiлдi жасаған, жасап келе жатқан халықтық баяғысын да, бүгiнгiсiн де, болашағын да танытатын, сол халықтың мәңгiлiгiнiң мәңгiлiк белгiсi - Ана тiлiн тек өгей ұлдары ғана менсiнбейдi, өгей ұлдары ғана аяққа басады» деген екен. Ана тiлiмiздiң өгей балалары емес, өзегiн жарып шыққан туған  ұлдары мен қыздары болайық дегiм келедi, құрметтi ағайын.

Н. АТАБАЕВА,
 Теміртау қаласы Әділет басқармасының бас маманы 

Халық қолдаған 100 нақты 
қадам бағдарламасы

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстан - 2050» Стратегиясын жариялағаннан бері елімізді әлемдегі дамыған отыздықтың құрамына енгізу барша қазақстандықтардың ортақ мақсатына айналды. Осы мақсатқа жету үшін жасалатын 100 нақты қадамды Елбасы айқындап берді. Мұнда Ұлт жоспарында қоғамның барлық саласын одан әрі жетілдіру бойынша нақты іс-шаралар қамтылған.
Қаржы дағдарысының алдын алу үшін, экономикамызды қорғау үшін Ұлттық қордан арнайы қаражат бөлінді. Оның қандай салаларға бағытталатынын Президент өз Жолдауында нақты көрсетіп берді. Әлемде дағдарыс болып жатса, біз өзіміздің ішкі инфрақұрылымдарымыздың дамытуды қолға алып отырмыз. Бұл біздің қарсы іс-шараларды қолға алғанымызды көрсетіп отыр. Елбасы айтқандай, дағдарыс келеді, кетеді. Бірақ ұлт болашағы, ұрпақтар жалғастығы, мемлекеттің баяндылығы мәңгілікке қалады. Бұған дәлел Елбасы Н. Назарбаевтың ұлықтау рәсімі кезінде болашағы біртұтас ұлт, Мәңгілік Ел болу үшін халықтың алдында жария еткен ең өзекті бес ұлттық институттық бағдарламаны ортаға салғандығында. Аталған бағдарламада ел болашағының келешекте жарқын болуы үшін ең әуелі қазіргі заманға сәйкес кәсіби мемлекеттік аппаратты қалыптастыру, заңның үстемдігі, әділ сот төрелігін жүргізу және де индустрияландыру мен экономикалық өсім қажеттілігі атап көр сет іл ген.

Әлемдегі дамыған 30 елдің қатарына қосылу ды межелеп, алдына айқын  міндеттер мен мақсаттар қойған, бірнеше жобаларды бағдар еткен тәуелсіз Еліміздің бүгіні мен келешегі үшін бұл – қажетті тәртіп. Сондықтан, тиісті орындар ортақ келешегіміз үшін жасалған 100 нақты қадамды  сенімді, жігерлі, тиянақты, жауапкершілікпен жүзеге асыруға міндеттіміз.

мәңгілік ел – Отанға 
деген сүйспеншілік пен 

күнделікті өз үлесін қосу
Ел Президенті Қазақстан халқына Жол дау ында: - Біз Қазақстанның барлық азаматтарының отаншылдық сезімі мен өз еліне деген сүйіспеншілігін дамытуға тиіспіз,-деген болатын. Қазақстан түрлі тарихи аласапрандарды басынан өткізіп барып, тәуелсіздікке қолын жеткізген,көп ұлтты республика.Сондықтан оның берік болуы патриоттық тәрбині дұрыс жолға қоя білуге байланысты болмақ. Тәуелсіз мемлекетіміздің жаңа Конституциясында да республика қыз метінің түбегейлі қағидаларының бірі- қазақс тандық патриотизм деп атап көрсетілген.

Біздің тәуелсіздігімізбен қоса жаңа сөз болып, еліміздегі саяси-әлеуметтік ахуалдың ерекшелігін көрсетеді. Елімізде жүзден аса ұлттар мен ұлыстардың өкілі өмір сүруде. Қазақстан олардың көпшілігінің туған Отаны және бұдан былай да мәңгі тұрақтап қалар мекені болмақ. Сондықтан олардың әрқайсысы Қазақстанды ата жұртым деп танып, оның тәуелсіздігін қорғауға және материалдық байлығын арттыруға еңбек етуі тиіс. Сол себепті қазақстандық патриотизм ұғымы күнделікті өмірде жиі қолданылып, кеңінен қалыптасып келеді.
Отаншылдық сезім – ұлт рухының деңгейінің  өлшемі. Елбасы өзінің халыққа Жолдауында азаматтардың отаншылдық сезімі мен өз еліне деген сүйіспеншілігін дамытуды ұлттық қауіпсіздікті сақтаудың негізгі элементтерінің бірі ретінде таниды. Сондықтан, әр азаматтың  туған жеріне, тіліне, еліне, мемлекетке деген сүйіспеншілік сезімі, сол мемлекеттің, Отанның гүлденуіне, өсіп-өркендеуіне өз үлесін қосу,қызмет ету мақсаты болып табылады.
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Спорт деген бір сиқыр
Елімізде ҚР Президенті 

Н.Ә.Назарбаевтың 2003 
жылғы 15 қарашадағы 
Жарлығы негізінде  жыл сайын 
тамыздың үшінші жексенбісі 
Спорт күні ретінде аталып 
өтіледі. Биыл теміртаулықтар 
бұл күнді жылдағы дәстүр бой-
ынша мерекелік салтанатпен 
ашты.

Қалалық мәдениет 
сарайының екінші қабатына 
жиналған жұртшылықтың 
қарасы көп болды. Олардың 

Теміртаулықтар мен Ақтау кентінің тұрғындары мүлікті жария 
етуге құжаттар мен өтініштерді қабылдау ағымдағы жылдың 
қараша айының соңына дейін жалғастырылатын болады! 
Қазақстанда  жылжымайтын мүлікті жария ету жалғасуда.  
Мүлікті жария ету 2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталады, 
құжаттарды қабылдау қараша айының соңына дейін жүргізіледі.

Қала әкімдігінде № 14 кабинетте күн сайын, сенбі мен 
жексенбіден басқа күндері, үзіліс 13.00.-14.00.де,  жария етуді 
жүргізу үшін түсіндіру жұмыстары мен құжаттарды қабылдау 
жүргізіледі.

Анықтама үшін телефон 444616. Жария ету басталғаннан 
осы уақытқа дейін 44 нысан жария етілді, комиссияға 107 
өтініштер берілді. 

Хабарландыру

Марапат
«Әрбір қазақстандық саламатты өмір салтынсыз, 

тамақты тарта ішпейінше, қимыл-қозғалыссыз және 
спортсыз ұзақ өмір сүру мүмкін емес екенін білуге 
тиіс».

Нұрсұлтан НАзАРБАЕВ,
«Жалпыға ортақ Еңбек

 Қоғамына қарай 20 қадам»
 бағдарламасынан

арасында спорт саласының 
ардагерлерімен қатар ел намы-
сын қорғап жүрген спортшылар 
мен жаттықтырушылар, жалпы 
осы саланың мамандары 
болды.

Салтанатты қаламыздың 
белгілі күміс көмей әншісі 
Жанна Хасенова әсем әнмен 
ашып, жиналған жұртқа нағыз 
мерекелік көңіл-күй тарту етті. 
Содан соң қала әкімінің орын-
басары В.Цай құттықтау сөз 
сөйлеп:

Құрметті спорт саласының 
ардагерлері, спортшылар 
мен бапкерлер! Сіздердің 
ел спортын дамытудағы 
еңбектеріңіз ұшан-теңіз. 
Сіздер бойларыңыздағы күш-
қайрат пен ерік-жігерді тек 
Теміртаудың ғана емес, соны-
мен қатар Қазақстанның намы-
сын қорғау жолында сарп етіп, 
көп жылдардан бері жемісті 
еңбек етіп келесіздер. Бүгінгі 
спорт мерекесі баршамызға 
құтты болсын, деніміз сау 
болып, жеңіс тұғырынан көріне 
берейік,- деді.

Жылдағы дәстүр бойынша, 
бұл күні атқарылған іс сара-
ланып, жеңіс жолында тер 
төккендер марапатталды. Бұл 
күні де қала әкімінің арнайы 
«Алтын белгісімен» бірқатар 

майталман спортшылар мара-
патталды. Олардың қатарында 
мүмкіндігі шектеулі жандар 
арасындағы спортты наси-
хаттап, алға бастағаны үшін 
Я.Косулина, спорт мектебінің 
директоры Қ.Тынбаев сынды 
басқа да спорт саласының 
марғасқалары болды.

Мұнан соң қала әкімінің 
алғыс хаттары тапсырылды. 
Мұндай міндетті ардагер 
спортшы, пауэрлифтинг-
тен әлем чемпионы Айт-
жан Исақов атқарды. Спорт 
күніне арналған салтанат-
ты сәт қаламыздағы өнер 
ұжымдарының әсем ән-
билеріне ұласты.

Рауза ЖАҚЫПҚЫзЫ

Құттықтау

Исбаева Əнеля 
Арманқызын Қарағанды 

қаласындағы № 41мектеп - гимназияны 
бітіруімен жəне жоғарғы оқу орнына түсуімен шын 
жүректен құттықтаймыз.

Əнеля, үлкен өмірге қанат қағып барасың, жолың 
болсын!  Студенттік дəуірің мəнді де мағыналы, 
қызықтарға толсын. Таңдаған мамандығыңның 
мықты маманы бол, алдыңда күтіп тұрған өмір 
белестерінің баспалдақтарынан сүрінбей өтуіңе 
тілекшіміз. Денің сау, жүзің жарқын болсын.

Игі тілекпен: ата-әжең, әкең-анаң, Айгүл-
Ержан, Айнұр – Азамат, Бибігүл, Сәния, Шахназ, 

Нұрәли және барлық туыстары. 

Нұра ауданының «Көкмөлдір» 
ауылында туып, бүгінде 
Қарағанды қаласында тұратын 
ардақты əкеміз Кəрібаев 
Қаршыға Кəрібайұлын мерейлі 
70 жасымен  құттықтаймыз.

Жетпіс жас – қарттық емес,   
  қазына жас,
Бала мен немеренің назына мас.
Өміріңіз ұрпаққа өнеге мың,
Тілейміз қуанышқа бөлегенін.
Жүзге келіп марқайып отырыңыз,
Қылығына қуанып шөберенің, - деген жыр жолдарын Сізге арнаймыз. 

Тілек білдірушілер: Балалары: Арман-Айнаш, Ержан-Айгүл, Азамат-Айнұр және 
немерелері: Əнеля, Бибігүл, Сәния, Шахназ, Нұрәли және барлық туыс-туғандары.

Құттықтау

Тұңғыш Президенттің тарихи-мәдени орталығында  дәстүрлі Назарбаев оқулары аясында  
«Индустрияландыру мен экономикалық өсім – қазақстандық арманды іске асырудың басты бағыты» 
тақырыбында кеңес ұйымдастырылды.

Бұған Теміртау қаласы мемлекеттік кірістер басқармасы,  кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі мен 
қоғамдық ұйымдардың басшылары, Ұлттық кәсіпкерлер  палатасы Теміртау қаласы филиалының директоры, 
ҚР жеке  кәсіпкерлікті дамытуды қолдау ассоциациясының президенті,  саясаттанушылар, қаладағы табысты 
кәсіпкерлер  қатысты.

Іс-шара барысында  Мемлекет  Басшысының «5 институционалды реформаларды жүзеге асыру бойынша 
100 нақты қадам» Ұлт жоспары туралы бейнебаян көрсетілді. Содан кейін Теміртау қаласы мемлекеттік кірістер 
басқармасы басшысының орынбасары Ирина Ивановна Одинец «Салық жүйесін жаңғырту – экономикалық 
өсімді тәміндеудің басты бағыты»,  Кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі басшысының орынбасары  
Ысқақова Гәкку Құлмағанбетқызы «Кәсіпкерлікті дамыту – экономикалық өсімнің қозғаушы күші» тақырыбында 
баяндамалар жасады. Одан кейін   Ұлттық кәсіпкерлер палатасының  Теміртау қаласындағы филиалының  
директоры  Анна Олеговна Любарская,  ҚР жеке кәсіпкерлікті дамытуды қолдау ассоциациясының президенті 
Владимир Анатольевич Быков,  іс-шараға  қатысқан кәсіпкерлер, саясаттанушылар баяндамашыларға өздерін 
қызықтырған сауалдарды беріп, күн тәртібіндегі мәселе бойынша пікірлерімен бөлісті.

Қуатбек мАмБЕТОВ,
 Тұңғыш Президент тарихи-мәдени 
орталығының ғылыми қызметкері 

Келелі кеңес өтті


