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ЕЛІ СЇЙГЕН, ЕЛІН СЇЙГЕН ЕЛБАСЫЕЛІ СЇЙГЕН, ЕЛІН СЇЙГЕН ЕЛБАСЫ

АУДАН ӘКІМІ АУДАН ӘКІМІ 
МҰРАТХАН ЖҮНІСӘЛІҰЛЫ МҰРАТХАН ЖҮНІСӘЛІҰЛЫ 

ШҮКЕЕВТІҢ АУДАН ШҮКЕЕВТІҢ АУДАН 
ТҰРҒЫНДАРЫН ТҰРҒЫНДАРЫН 

1 ЖЕЛТОҚСАН– ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ 

КҮНІМЕН ҚҰТТЫҚТАУЫКҮНІМЕН ҚҰТТЫҚТАУЫ
ҚҰРМЕТТІ АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫ! ҚҰРМЕТТІ АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫ! 
БАРШАҢЫЗДЫ 1 ЖЕЛТОҚСАН – ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ КҮНІМЕН ШЫН ЖҮРЕКТЕН ҚҰТТЫҚТАЙМЫН! 
КҮЛЛІ ҚАЗАҚ ЖҰРТШЫЛЫҒЫ ҮШІН БҰЛ МЕРЕКЕНІҢ ЖӨНІ БӨЛЕК. 

ӨЙТКЕНІ, БҰЛ МЕРЕКЕ ТАЛАЙ ЖЫЛ АТА-БАБА АРМАНЫН АҚИҚАТҚА 
АЙНАЛДЫРҒАН ЕЛБАСЫНЫҢ ЕЛ ҮШІН ЕТКЕН ЕҢБЕГІН ҰЛЫҚТАЙТЫН 
КҮН.КҮН.
ҰЛТ КӨШБАСШЫСЫ СЫНДАРЛЫ ШАҚТА БІРЛІК ПЕН ЕЛДІКТІ, 

ТАТУЛЫҚ ПЕН ДОСТЫҚТЫ ТУ ЕТІП, ТӘУЕЛСІЗДІКТІ БАЯНДЫ, 
ЕГЕМЕНДІКТІ ЕҢСЕЛІ ЕТЕ БІЛДІ. ТӘУЕЛСІЗ ЕЛІМІЗДІҢ ҚОЛ ЖЕТКІЗГЕН 
БАРЛЫҚ ЖЕТІСТІКТЕРІ БІРІНШІ КЕЗЕКТЕ – ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТ 
ЕСІМІМЕН ТЫҒЫЗ БАЙЛАНЫСТЫ. ЕЛБАСЫ МЕН ЕГЕМЕНДІГІМІЗ 
ЕГІЗ. ҒАСЫР ЖҮГІН АРҚАЛАҒАН УАҚЫТ АЙНАСЫНДА ӨЗІНЕ 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАУЫМДАСТЫҚТЫҢ ҚҰРМЕТІН ТУҒЫЗҒАН КЕМЕҢГЕР 
КӨШБАСШЫ  ЕЛБАСЫНЫҢ ТІКЕЛЕЙ ҚОЛДАУЫМЕН «ЭКСПО-2017» 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КӨРМЕСІНІҢ АСТАНАДА ӨТЕТІНІ ДЕ ТӨРТКҮЛ ДҮНИЕ 
НАЗАРЫН ҚАЗАҚСТАНҒА АУДАРУДА. БҮГІНДЕ ҰЛТ КӨШБАСШЫСЫ, 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ НҰРСҰЛТАН 
ӘБІШҰЛЫ НАЗАРБАЕВТЫҢ САРАБДАЛ САЯСАТЫНЫҢ АРҚАСЫНДА  
ҚУАТТЫ – МЕМЛЕКЕТ, ДАРХАН – ЕЛ БОЛҒАНЫМЫЗДЫ МАҚТАНЫШ 
СЕЗІММЕН АЙТА АЛАМЫЗ. СЕЗІММЕН АЙТА АЛАМЫЗ. 

«МӘҢГІЛІК ЕЛ» БОЛУ МАҚСАТЫНДА ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН 
ТАРИХЫНДА ЖАҢА ДӘУІР БАСТАЛДЫ. ЭКОНОМИКАНЫҢ ТҰРАҚТЫ 
ӨСІП, ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫҢ ӨМІР СҮРУ ДЕҢГЕЙІН ЖОҒАРЫЛАТУ 
ЕЛБАСЫНЫҢ БИЫЛҒЫ «НҰРЛЫ ЖОЛ – БОЛАШАҚҚА БАСТАР ЖОЛ» 
ЖОЛДАУЫНДА КӨРІНІС ТАПТЫ. ЖОЛДАУЫНДА КӨРІНІС ТАПТЫ. 
БЕЙБІТШІЛІК. ТҰРАҚТЫЛЫҚ. БІРЛІК. ӨРКЕНДЕУ-МҰНЫҢ БӘРІ 

ЕЛБАСЫНЫҢ ЕРЕН ЕҢБЕГІМЕН КЕЛГЕН ҚҰНДЫЛЫҚТАР. ОСЫ 
ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ ЖОҒАЛТПАЙ, АРЫ ҚАРАЙ ЖАЛҒАСТЫРУ, КЕЛЕР 
ҰРПАҚҚА ЖЕТКІЗУ - ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫҢ ҚАСИЕТТІ  БОРЫШЫ.
ҚЫМБАТТЫ АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫ!ҚЫМБАТТЫ АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫ!
 ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖАСАМПАЗ ЖЕТІСТІКТЕРІН ЖАҢҒЫРТҚАН 

ЖАЛПЫҰЛТТЫҚ ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТ КҮНІМЕН БАРШАЛАРЫҢЫЗДЫ 
ТАҒЫ ДА ҚҰТТЫҚТАЙ ОТЫРЫП, АСПАНЫМЫЗ АШЫҚ, ХАЛҚЫМЫЗ 

ТАТУ, БОЛАШАҒЫМЫЗ БАЯНДЫ БОЛСЫН ДЕМЕКПІН! ТАТУ, БОЛАШАҒЫМЫЗ БАЯНДЫ БОЛСЫН ДЕМЕКПІН! 

М.Манекеев,
«Ауыл жаѕалыєы».

КЕШЕ, АПТАНЫЅ ДЇЙСЕНБІСІ 
КЇНІ АУДАНДЫЌ ƏЛ-ФАРАБИ 

АТЫНДАЄЫ МƏДЕНИЕТ ЇЙІНДЕ 
1 ЖЕЛТОЌСАН - ЌАЗАЌСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫНЫЅ ТЎЅЄЫШ 
ПРЕЗИДЕНТІ КЇНІНЕ АРНАЛЄАН 

САЛТАНАТТЫ ЖИЫН 
БОЛЫП ҐТТІ. 

Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныѕ 
20 жылдыєына орай, Є.Мўратбаев 
атындаєы мектеп-гимназиясыныѕ отызєа 
тарта оќушысы сахналаєан тїрлі ўлт 
ґкілдерініѕ композициялыќ кґрінісімен 
шымылдыєын тїрген салтанатты шарада 
аудан əкімі Мўратхан Шїкеев ќўттыќтау 
сґз сґйлеп, жиналєан ќауымды мерейлі 
мерекемен ќўттыќтады. 

- Мемлекет дамуыныѕ басым баєыттарын 
айќындаєан болашаќтыѕ баєдарламасы 
ретінде Елбасыныѕ «Ќазаќстан - 2050» 
Стратегиясы жарыќ кґріп, онда Президент 
алдымызєа дамыєан отыз елдіѕ ќатарына 
ену міндетін ќойды. Осы маќсатќа жетудіѕ 
жолы ретінде алдаєы жоспарымызды 
«Нўрлы жол – болашаќќа бастар жол» 
атты кезекті Жолдауында атап айтты. 
Жолдауда дїниежїзілік даєдарыстыѕ 
салдары кґрсетіліп, жаѕа экономикалыќ 
саясаттыѕ басымдыќтары айтылды. 
«Нўрлы жол» - халыќтыѕ əлеуметтік 
жаєдайын жаќсартуєа баєытталєан 
наќты баєдарлама. Елбасы Жолдауында 
“Мəѕгілік Ел” идеясын таєы да шегелеп 
айтты. Ќазаќстан – Мəѕгілік Елдіѕ Отаны, 
- деді аудан басшысы.  
Сарабдал саясатыныѕ арќасында 

Елбасы елімізді ќиындыќтан сїріндірмей 
алып шыќќанын айта келе, Президенттіѕ 
əлемдік аренадаєы беделініѕ зор екеніне 
тоќталєан аудан əкімі салтанатты жиын 
ќатысушыларын маѕызы зор мемлекеттік 
мереке – Ќазаќстан Республикасы Тўѕєыш 
Президентініѕ кїнімен ќўттыќтап, 
ертеѕіміз Елбасымызбен жарќын бола 

беруіне тілектестігін білдірді. 
Сонымен ќатар, жиын барысында сґз 

алєан «Əулие Ата Ќўс» жауапкершілігі 
шектеулі  серіктестігініѕ  атќарушы 
директоры Фарида Жїнісова ќўттыќтау 
сґз сґйлеп, Елбасыныѕ ерен еѕбегін атап 
ґтті. 
Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік 

Гимнімен аяќталєан салтанатты жиын 
соѕы Тараз ќаласынан келген «Сарман» 
тобы, «Асылжан» би тобы мен аудандыќ 
мəдениет їйініѕ ґнерпаздары даярлаєан 
мерекелік концертпен  ќорытындыланды. 

*     *     *
Осы кїні, аудан əкімдігініѕ мəжіліс залында 

1-желтоќсан Ќазаќстан 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ѕ 
Тўѕєыш  Пре зидент і 
кїні ќарсаѕында жиын 
ґтіп, онда мемлекеттік 
ќызметке ќабылданєан 
а у д а н  ə к і м д і г і н і ѕ 
тўрєын їй-коммуналдыќ 
шаруашылыќ, жолаушылар 
кґлігі жəне автомобиль 
жолдары бґлімініѕ бас 
маманы Еркін Нахимов, 
Бəйтерек ауылдыќ округі 
ə к і м і  а п п а р а ты ныѕ 
ветеринар бас маманы 
Меруерт Ильясова мен осы 

округтіѕ əскери есеп жїргізуші бас маманы 
Мейірбек Балмўрзаевтар ант ќабылдады. 
Ант ќабылдау рəсімінен кейін мемлекеттік 

ќызметке ќабылданєан ќызметшілерді аудан 
əкімі Мўратхан Жїнісəліўлы ќўттыќтап, 
мемлекеттік ќызметшініѕ жўмысы тереѕ 
білімділік пен іскерлікті єана емес, їлкен 

жауапкершілікті талап ететінін алєа тарта 
отырып, алдаєы уаќытта ґз ќызметтеріне адал 
болуєа жəне кəсіби мемлекеттік ќызметші 
болып ќалыптасуларына тілектестігін 
білдірді. 
Жиын соѕында Ќазаќстан Республикасыныѕ 

Мемлекеттік Гимні орындалды. 

ÑÀËÒÀÍÀÒÛ ÆÀÐÀÑҚÀÍ ÆÈÛÍ

ЌАЗАЌСТАН ЖАЅА ЖАЋАНДЫЌ НАЌТЫ АХУАЛДА:ЌАЗАЌСТАН ЖАЅА ЖАЋАНДЫЌ НАЌТЫ АХУАЛДА:
ҐСУ ,  РЕФОРМАЛАР ,  ДАМУҐСУ ,  РЕФОРМАЛАР ,  ДАМУ

ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЅ ПРЕЗИДЕНТІ – ЕЛБАСЫ Н.Ə.НАЗАРБАЕВТЫЅ ЌАЗАЌСТАН ХАЛЌЫНА ЖОЛДАУЫЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЅ ПРЕЗИДЕНТІ – ЕЛБАСЫ Н.Ə.НАЗАРБАЕВТЫЅ ЌАЗАЌСТАН ХАЛЌЫНА ЖОЛДАУЫ
Қымбатты қазақстандықтар!

Құрметті Парламент депутаттары мен 
Үкімет мүшелері!

Ханымдар мен мырзалар!

 Санаулы  күндерден  кейін  біз  азаттық 
т уын  желб і ре т і п ,  Тәуелс і з  мемлеке т 
атан ғанымыздың  2 5  жылдығына  аяқ 
басамыз .   Бұл  –  тәуелсізд ікт і  нығайту 
жолындағы  өлшеусіз еңбегіміздің  ширек 
ғ а сырлық  белес і н  қорытындылайтын 
мерейлі сәт. Тәуелсіздікті баянды ету оған 
қол жеткізуден де қиын. Мемлекеттігіміздің 
тұғырын мызғымастай нығайта түсу үшін 
бізге әлі талай өткелі күрделі, өкпегі көп 
бұралаң жолдардан өтуге тура келеді.
Заманның  беталысын  өздерің із  көріп 

отырсыздар .  Аса  күрделі ,  қиын  кезеңге 
аяқ  бастық .  Жаңа  қатерлер і  мен  тың 
мүмк інд іктер і  қатар  өрбі ген  жаһандық 

ахуал  бізд ің  көз  алдымызда  өзгеруде . 
Алпауыт  елдердің  текетіресі  мен  өзара 
сан кциялар  алмасу  дүниен і  т ұйыққа 
қарай бастауда. Біздің басты экспорттық 
өнімдерімізд ің  дүниежүз іл ік  нарықтағы 
бағасы  еселеп құлдырады . Бүгінгі  ахуал 
–  біздің  жетіст іктерімізді  сынға  салып , 
елдіг ім ізд і  шыңдай  түсет ін  уақыт  тез і . 
Жауапты сәтте бірлігімізді сақтап, еліміздің 
иг іл і г і  үшін  аянбай  тер  төгу ім із  керек . 
Біріміз  – бәріміз  үшін,  бәріміз  – біріміз 
үшін деген қағиданы ұстанып, еңбек етуге 
тиіспіз. 
Сәт сайын құбылған аласапыран заманға 

сай амал болуы керек. Ең жақсы жоспар 
–  уақыт  талабына  бей імделе  алатын 
жоспар. Біз де заманның беталысына қарай 
межелерімізді белгілеп, жоспарларымызды 
жөндеп отырамыз.                   

                               (Жалғасы 2-бетте).



««А 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 »»2 1  желтоқсан  2015 жыл

(Жалғасы. Басы 1-бетте).

Біздің мақсатымыз – елі бақытты, жері 
гүлденген қасиетті Отанымыз Қазақстанды 
«Мәңгілік Ел» ету! Әлемдегі ең дамыған 
30 мемлекеттің  қатарына қосылып, 
бай да қуатты елдермен иық түйістіру. 
Біз бұл мақсатымызға міндетті  түрде 
жетеміз. Мен бүгін жаңа қатерлері мен 
тың мүмкіндіктері қатар өрбіген жаңа 
жаһандық нақты ахуалда дамудың басты 
бағыттарын айқындайтын  Қазақстан 
халқына Жолдауымды жария етпекпін.
Қымбатты қазақстандықтар!
Құрметті Парламент депутаттары, 

Үкімет мүшелері!
Ханымдар мен мырзалар!
Б ірнеше  күннен  кей ін  тарих  ел 

Тәуелсіздігінің 25 жылдығының есебін 
бастайды. Небәрі ширек ғасырда Қазақстан 
жаһандық шаруашылық байланыстарға 
қосылған егемен ұлттық экономика және 
ұлттардың әлемдік отбасының толыққанды 
қатысушысына айналған мемлекет ретінде 
қалыптасты. Біз бәріміз бірге көптеген 
сынақтарға төтеп бердік, шынықтық және 
нығайдық. Біз өзіміздің бүкіл тарихымызда 

көз көрмеген табысты экономикалық даму 
қарқынына қол жеткіздік. Біздің халқымыз 
бұған дейін ешқашан бүгінгідей жақсы 
өмір сүрген емес. Біз көп нәрселерге қол 
жеткіздік.
Қазір әлем шапшаң қарқынмен өзгеруде. 

Басқаша дәуір туып келеді. Біздің көз 
алдымызда өзгеше мүмкіндіктері мен 
тәуекелдері бар жаңа жаһандық нақты 
ахуал пайда болуда. Бүгінде Қазақстан 
экономикасына әлемдік рыноктардағы 
құлдырау туындатқан бірқатар сыртқы 
факторлар теріс әсерін тигізуде. Жаһандық 
дағдарыстардың шығу төркіні біздерге 
байланысты емес. Жаһандық дағдарыстар 
ықпалынан ешкім де сақтанып қала 
алмайды.

І. ЖАҢА ЖАҺАНДЫҚ НАҚТЫ 
АХУАЛДЫҢ СЫН-ҚАТЕРЛЕРІ

Бүгінде бізге де әлем дамуының бүкіл 
сын-қатерлерін көре білудің маңызы зор.
Біріншіден, қазіргі жаһандық дағдарыс 

жаппай қамту сипатына ие. Іс жүзінде 
барлық  әлемдік  рыноктар  – қаржы , 
көмірсутегі, металдар, азық-түлік және 
басқа да рыноктар тұрақсыз. Біздің 
экспорттық өнімдерімізге сұраныстың 
төмендеуінің негізгі себебі де осында.
Е к і н ш і д ен ,  ә ле м н і ң  б а р л ы қ 

экономикаларында да экономикалық 
өсімнің баяулауы байқалуда. Бүгінде 
жаһандық ІЖӨ өсімінің үнемі төмендеуі 
жөн індег і  болжамдар  ешк імд і  де 
таңқалдырмайды. 2011 жылдың күзінен 
бастап Халықаралық валюта қоры оларды 
5-тен 3 пайызға дейін төмендете отырып, 
болжамдық көрсеткіштерді 6 рет қайта 
қарады. Және, шамасы, бұл да шек емес 
сияқты.
Үшіншіден, бүгінде мұнайдан түсетін 

супертабыстар жоқ.
Төртіншіден, жаһандық экономика саяси 

факторлардың қысымын сезінуде. Әлем 
тұрақсыз бола түсті. Жетекші державалар 
бір-біріне қарсы санкциялар енгізді. 
Олардың арасындағы сенім күрт төмендеп 
кетті. Таяу және Орта Шығыс, Солтүстік және 
Орталық Африка өңіріндегі тұрақсыздық 
пен  дау -жанжалдар  кең  ауқымды 
босқындар ағынына апарып соқтырды. 
Әрбір күн террорлық актілер мен ондаған 
адамдардың қаза тапқандары туралы 
хабарлар жеткізуде. Бүгінде халықаралық 
терроризм әлемге елеулі қатер төндіріп тұр. 
Бұл тәуелсіз мемлекеттердің ішкі істеріне 
сыртқы күштердің араласуы жолымен 
мемлекеттіліктің күйреуінің нәтижесі.
Әлемнің дамуы күштердің әлемдік және 

өңірлік орталықтарының арасындағы 
қатаң бәсекелестік аясында жүретін 

ЌАЗАЌСТАН ЖАЅА ЖАЋАНДЫЌ НАЌТЫ АХУАЛДА:
ҐСУ, РЕФОРМАЛАР, ДАМУ

ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЅ ПРЕЗИДЕНТІ – ЕЛБАСЫ Н.Ə.НАЗАРБАЕВТЫЅ ЌАЗАЌСТАН ХАЛЌЫНА ЖОЛДАУЫЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЅ ПРЕЗИДЕНТІ – ЕЛБАСЫ Н.Ə.НАЗАРБАЕВТЫЅ ЌАЗАЌСТАН ХАЛЌЫНА ЖОЛДАУЫ
болады. Жаңа жаһандық өмір шындығының 
сын-қатерлеріне біз өзіміздің нақты 
мүмкіндіктеріміз негізіндегі біртұтас іс-
қимыл стратегиясын қарсы қоюымыз 
керек.

ІІ. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАҒДАРЫСҚА 
ҚАРСЫ МҮМКІНДІКТЕРІ

Жаһандық дағдарыс – ол  тек қауіп қана 
емес, сонымен бірге жаңа мүмкіндіктер. 
Әлемдік ауқымдағы көптеген компаниялар 
дамудың дағдарыстық кезеңінде сәтті 
компанияларға айналды. Іс жүзінде соңғы 
жарты жүзжылдықта табысқа қол жеткізген 
елдердің бәрі тура мағынасында нөлден 
бастаған болатын. Біздің Қазақстанның 
өзі де дағдарыс дәуірінде өмірге келді. 
Алғашқы онжылдықта – Тәуелсіздіктің 
қалыптасуының ең қиын кезеңінде – 
біз негізінен «мұнайсыз» өмір сүрдік. 
Тәуелсіз Қазақстан әр кезде де сыртқы 
экономикалық стихияларға кереғар дамып 
отырды. Біз Тәуелсіздігімізді жариялаған 
өткен ғасырдың 90-шы жылдарының бірінші 
жартысы біз үшін қолайлы бола алды ма? 
Ол уақыттары өндіріс тоқтап, адамдар 
жұмыссыз және өмір сүруге қажетті 
қаржысыз қалды. Біз лайықты түрде, 

әрбір қадам сайын ол дағдарысты еңсере 
білдік. Біздің еліміз өзгерістердің алғашқы 
нәтижелерін енді ғана сезіне бастаған сәтте 
1997-1998 жылдардағы Оңтүстік-Шығыс 
Азиядағы қаржы дағдарысы келіп жетті.
Сол уақыттары қабылданған стратегиялық 

шешімдер мен іс-қимылдар маңызды оң 
сипатты мәнге ие болды. Ол кең ауқымды 
жекешелендіру мен біздің экономикамызға 
көптеген трансұлттық компаниялардың 
келуі. Сол кезеңде біз жаңа елордамыз 
– Астананың құрылысын қолға алдық, 
Каспий құбырлы өткізгіш консорциумы 
жұмыс істей бастады, «Қазақстан-2030» 
Стратегиясы бастау алды. 2007-2009 
жылдардағы дүниежүзілік қаржы дағдарысы 
туындаған кезде Ұлттық қор құру туралы 
шешімнің маңыздылығы мейлінше айқын 
бола түсті. 20 миллиард доллардай – 
Қазақстан ІЖӨ-сінің 14 пайызы – жұмыспен 
қамтуды қолдауға, жолдарды жөндеуге 
және салуға, қалалар мен ауылдарды 
көріктендіруге бөлінді. Банк секторы, шаруа 
қожалықтары, шағын және орта бизнес 
көмекке қол жеткізді. Арам ниетті құрылыс 
салушыларға алданған мыңдаған үлестік 
құрылысқа қатысушылар мемлекеттің 
ізгілікті ерік-жігерінің арқасында жаңа 
тұрғын үйлер алып шықты.
Біз дағдарысқа қарсы екі жоспарды 

әзірлеп, дәйектілікпен жүзеге асырдық. 
Бұл біздің экономикалық қиындықтарды 
еңсерудегі зор да табысты тәжірибеміз. 
Қазірг і  жаһандық  дағдарыс  біздің 
басымызға күтпеген жерден келіп түскен 
жоқ. Мен жаңа толқынның қайткенде де 
келіп соғатынын талай рет айтқанмын. Бұл 
жолы Қазақстан дағдарысқа қарсы алдын 
алу стратегиясын алғаш рет қолданып 
отыр.
Бір іншіден,  б і з  қаз ірд ің  өз інде 

индустриялық-инновациялық дамудың 
екінші бесжылдығын бастадық, яғни шикізат 
ресурстарына ғана қарап қалмайтын 
экономика құрудамыз.
Екіншіден, біз «Нұрлы Жол» Мемлекеттік 

инфрақұрылымдық даму  бағдарламасын 
қабылдадық .  Дағдарысқа  қарсы 
шаралардың маңызды аспектісі ұлттық 
валютамыз теңгенің еркін бағамға көшуіне 
байланысты болды.
Үшіншіден, біз «5 институттық реформаны 

жүзеге асыру бойынша 100 нақты қадам» 
Ұлт  жоспарын  жүзеге  асырудамыз . 
Парламент Ұлт жоспарын заңнамалық 
қамтамасыз ету үшін жұмыс істеуде. Олар 
80-нен астам заң. Олар біз жоспарлағандай, 
2016 жылдың 1 қаңтарынан жұмыс істей 
бастайды. Шағын және орта кәсіпкерлік 
үшін әкімшілік кедергілер жойылуда, 

мемлекеттік басқару, білім беру мен 
денсаулық сақтау жетілдірілуде. Осы 
шаралардың бәрі де мемлекетке, қоғамға 
біздің экономикамызға қосымша төзімділік 
береді.
Төртіншіден, біз қажетті мемлекеттік қор 

мен алтын-валюта резервін жинақтадық.
Бесіншіден, менің тапсырмам бойынша, 

бұған  дейін  мен  айтқандай ,  мұнай 
бағасы баррельіне 30-ға дейін және 20 
долларға дейін төмендеген жағдайларға 
ойластырылған іс-қимылдар нұсқасы 
әзірленді.
А л т ы н ш ы д а н ,  Қ а з а қ с т а н д а 

инновациялық  индустрияландыру 
шеңберінде  құрылған экономиканың 
жаңа секторлары экономикалық өсімнің 
драйверлеріне айналуда. Көптеген өңдеуші 
салалар өсім көрсетіп отыр. Бес жылда 
өңдеу өнеркәсібі 1,3 есе, химия өнеркәсібі 
мен құрылыс материалдары өндірісі 1,7 
есе өсті. Машина жасау өнімдерін шығару 
2,2 есе, экспорт 3 есе артты. 800-ден астам 
индустриялық жобалар жүзеге асырылды. 
Биылғы жылы металлургия өнеркәсібі 
бірден 15 пайызға, химия өнеркәсібі 3,2 
пайызға ұлғайды. Минералды өнімдер 

өндірісі 3,2 пайызға, киім-кешек 4 пайызға 
өсті. Дүниежүзілік банк пен Азия даму 
банкі Қазақстан үшін 2016 жылға жоғары 
экономикалық өсу қарқынын болжап 
отыр.
Жетіншіден,  қазақстандықтардың 

экономикалық мінез-құлықтары өзгеруде. 
Еңбек өнімділігінің 60 пайыздан астамға 
артқаны байқалып отыр.

* * *
Біздің халқымыз ешқашан бүгінгідей 

бақуатты  тұрмыс кешіп көрген жоқ. 
Тәуелсіздік  алғаннан  бері  1300-ден 
астам денсаулық сақтау нысаны мен 
1700-ден  астам  білім  беру  ошағын 
салдық. Олардың барлығын ең соңғы 
үлгідегі құралдармен жабдықтадық. Аса 
күрделі операцияларды өз елімізде, 
өз дәрігерлеріміз жасайтын жағдайға 
жеттік. Жалпы халықтың тұрмысының, 
денсаулығының түзелуі, санының өсуінің 
нәтижесінде қазақстандықтардың орташа 
өмір ұзақтығы 72 жасқа жуықтады.  
Мемлекет қандай жағдайда да әлеуметтік 

міндеттемелерін  шашау  шығармай 
орындап келеді. Тарихымызды түгендеп, 
мәдениетімізді өркендетуге қол жеткіздік. 
Жаңа жылдан бюджет қызметкерлерінің 
жалақысы, әлеуметтік жәрдемақылар мен 
шәкіртақы орташа алғанда 30 пайызға 
дейін көбейеді. Осының барлығы халықтың 
болашаққа сеніммен қарап, алаңсыз өмір 
сүруіне толық негіз болады.
Құрметті қазақстандықтар!
Осыдан екі жыл бұрын мен «Қазақстан-

2050» Стратегиясын  жарияладым . 
Осы уақыттың өзінде-ақ біз оны жүзеге 
асыруда, тіпті, жаһандық дағдарыстың 
теріс ықпалына қарамастан, орасан зор 
нәтижелерге қол жеткіздік.
Біріншіден,  Давос  экономикалық 

форумының Жаһандық бәсекеге қабілеттілік 
индексі көрсеткіші бойынша Қазақстан 
әлемде 42-ші орынға ие болды.
Екіншіден, бизнес үшін барынша қолайлы 

жағдайлар жасайтын елдердің әлемдік 
рейтингінде Қазақстан 41-ші позицияны 
иеленді.
Үшіншіден, бүгін, 30 қарашада Қазақстан 

Дүниежүзілік сауда ұйымының заңды 
түрдегі толыққанды мүшесі болды. Ол 
туралы ДСҰ-ның Бас кеңесінің отырысында 
ресми түрде хабарланатын болады. Бұл 
оқиға тәуелсіз Қазақстанның тарихындағы 
маңызды кезең болып табылады. Ол біздің 
еліміздің толыққанды сауда-экономикалық 
ә р і п т е с  р е т і н д е  м ойы н д а л уы н 
айғақтайды. Қазақстанның ДСҰ-ға өтуі 
біздің экспорттаушыларымыз үшін де, 
экономикамыздың шешуші секторларына 

келетін шетелдік инвесторлар үшін де жаңа 
мүмкіндіктер ашады.

ІІІ. БІЗДІҢ ДАҒДАРЫСҚА ҚАРСЫ 
БАСТЫ СТРАТАГЕМАМЫЗ

Бүгінде көптеген жайттар Ұлы Қазақстан 
жолы мен Мәңгілік Ел идеясын бастап 
отырған өзімізге байланысты. Біздің 
ұзақ  мерзімді ,  орта  мерзімді  және 
таяу  болашаққа  арналған  іс-қимыл 
стратегияларымыз бар.
Қазір және кез келген басқа уақытта біздің 

дағдарысқа қарсы басты стратагемамыз 
үш қарапайым, бірақ маңызды – өсім, 
реформалар, даму ұғымдарымен үндес.
Біріншісі – өсім. Әңгіме ең алдымен, 

экономикалық  өсім  туралы  болып 
отыр. Ағымдағы міндеттерге қатысты 
алғанда бізге Қазақстанның әлемнің 
неғұрлым дамыған отыздығына енуін 
қамтамасыз ететін экономикалық өсім 
қарқынын қалпына келтіру қажет. Біз жеке 
бастамаларды дамыта отырып, өсімнің 
жаңа ішкі көздерін ашуға тиіспіз.
Е к і нш і  –  р еформалар .  Олар 

экономиканың, қоғам мен мемлекеттің 
тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Қазір біз 
«100 нақты қадам» Ұлт жоспарын жүзеге 
асырып жатырмыз. Олар өз ауқымы жағынан 
біз 90-шы жылдары жүргізген реформалар 
ауқымына сәйкес. Бізге мемлекеттік 
және корпоративтік менеджментті, қаржы 
және фискалдық секторларды неғұрлым 
тереңірек реформалау мейлінше қажет.
Үшінші – даму. ХХІ ғасырда қоғамның 

барлық салаларын үздіксіз жаңғырту 
дамудың басты факторына айналып отыр. 
Біз Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы, жоғары 
әлеуметтік жауапкершілік, халықтың 
неғұрлым әлсіз буындарына атаулы 
көмек қағидаттарында бүкіл мемлекеттік, 
қоғамдық және жеке институттарды кең 
ауқымды жаңғырту бойынша жұмыстар 
жүргізудеміз.

IV. ДАҒДАРЫСҚА ҚАРСЫ ЖӘНЕ 
ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЖАҢАРУЛАРДЫҢ БЕС 

БАҒЫТЫ
Таяу  уақыттарда  бізге  келесі  бес 

бағыт бойынша дағдарысқа қарсы және 
құрылымдық кешенді жаңаруларды жүзеге 
асыру қажет.
Б І Р І НШ І .  Қ а р ж ы  с е к т о р ы н 

тұрақтандыру
Біздің маңызды міндетіміз – қаржы 

жүйесін жылдам тұрақтандыру, оны жаңа 
жаһандық нақты ахуалға сәйкестендіру.
Біріншіден, қаржы секторының теңгенің 

еркін бағамы жағдайында тиімді жұмыс 
істеуін қамтамасыз ету. Мұндағы қағидатты 
сәт сол, Ұлттық валютаның бағамына 
Ұлттық қор қаржылары есебінен шексіз 
қолдау  көрсету  тәжірибесіне  қайта 
оралу болмайды. Ұлттық банк банк 
секторының барлық субъектілеріне жұмыс 
істемейтін несиелер бойынша стресс-
тестілеу жүргізуі қажет. Оның нәтижелері 
бойынша оларды мойындау және есептен 
шығару жөнінде шаралар қабылдау 
керек. Капиталдандыру проблемаларын 
шеше алмаған банктер қаржы жүйесінен 
«кетуі» тиіс. Қазақстандық банктер барлық 
халықаралық стандарттарға, соның ішінде, 
Базель комитеті мен Халықаралық валюта 
қорының стандарттарына сәйкес келуі 
қажет. «Долларсыздандыру» құралдарын 
кеңейту арқылы ұлттық валютаға деген 
сенімді нығайтуға қол жеткізудің маңызы 
зор.
Екіншіден, инфляциялық таргеттеу 

шеңберінде Ұлттық банк орта мерзімді 
болашақта инфляция деңгейін 4 пайызға 
дейін төмендетуі керек. Ол үшін пайыздық 
мөлшерлемелерді икемді өзгерту тетігі 
толыққанды пайдаланылуы тиіс.
Үшіншіден, Ұлттық банктегі институттық 

кемшіліктерді  жою  қажет .  Біртұтас 
Зейнетақы қорын, Проблемалы несиелер 
қорын және басқа да қаржы институттарын 
оның бақылауынан шығару керек.
Төртіншіден, 2016 жылы зейнетақы 

активтері жеке қазақстандық немесе 
шетелдік компаниялардың басқаруына 
берілуі тиіс. Зейнетақы жиналымдарының 
табыстылығын  арттыру мақсатында 
зейнетақы қаржыларын инвестициялауға 
көзқарастарды  қайта  қараған  жөн. 
Зейнетақы қорына көзқарас пен басқару 
да Ұлттық қорға көзқарас пен басқару 
сияқты болуы керек.
Ұлттық банк қоғам мен қаржы мекемелеріне 

өз қызметінің мәселелері бойынша үнемі 
тиянақты ақпарат беріп тұруы тиіс. Қаржы 
секторына қатысушылардың бәрімен 
қалыпты жұмыс бабындағы үнқатысуды 
жолға қоюдың маңызы зор. Осы аталған 
барлық  кезек күттірмес шараларды 
қабылдағаннан кейін ғана экономиканы 
ынталандыруға, соның ішінде монетарлық 
тәсілдермен ынталандыруға кірісуге 
болады. Мен жаңа басшылықтың Ұлттық 
банкті сауатты басқаратынына сенемін. 
Біздің бәріміздің де ұлттық валютамыз – 
теңгеге сенуіміз қажет. Теңге салымдары 
– бүгінде азаматтардың жиналымдарын 
сақтаудың ең үздік құралы.

(Жалғасы 3-бетте).
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(Жалғасы. Басы 1,2-беттерде).

Е К І НШ І .  Бю д ж е т  с а я с а т ы н 
оңтайландыру

«Көрпеге қарап көсілу» – бұл, әсіресе, 
жаһандық дағдарыстың ықпалы жағдайында 
біз үшін тексерілген қағидат және бюджет 
саясатының дұрыс моделі.
Бүгінде біз бюджетке салықтық түсімдердің 

20 пайызға дерлік төмендегенін айтып 
отырмыз. Қосылған құн салығын төлеу көлемі 
төрттен бірге, ал табысқа корпоративтік 
салық бойынша 13 пайызға төмендеді. 
Бұл бар болғаны бизнеске қосымша 
қысымды білдіретін болады. Бюджет 
шығындарын Ұлттық қор есебінен жабу – 
көрегендік емес. Біз алдағы жылдардың 
қандай боларын білмейміз. Сондықтан 
менің ұстанымым қағидатты – Ұлттық 
қор қаржыларын ағымдағы шығындарға 
пайдалану тоқтатылуы тиіс. Ұлттық қордан 
республикалық бюджетке жыл сайынғы 
кепілдендірілген, шектеулі трансферт 
бірден-бір тетік болуы керек. Үкіметке 
Ұлттық қор қаржыларын жаңа жаһандық 
өмір шындығы жағдайында қалыптастыру 
мен пайдаланудың жаңа тұжырымдамасын 
әзірлеуді тапсырамын.
Бізге мемлекеттік кірістер мен шығыстардың 

бүкіл жүйесін қайта қарау қажет. Ең алдымен, 
бюджеттің кіріс базасын ұлғайту керек. 
2017 жылы қазіргі ҚҚС-тің орнына сатудан 
түсетін салықты енгізу қажет. Барлық 
тиімсіз салықтық жеңілдіктерді жойған 
жөн. Салықтық режімдерді оңтайландыру 
қажет – тек үш деңгей ғана қалуы керек. 
Олар – жалпы, жеке кәсіпкерлер үшін патент 
және шағын және орта бизнес, сондай-ақ, 
аграрлық сектор үшін арнайы салық режімі. 
Мұндай механизм «көлеңкелі экономиканы» 
жарыққа алып шығатын болады.
Салық саласының мөлдірлігін арттыру 

Үкіметтің басты міндеті болуы тиіс. Тек 
осылай еткенде ғана экономиканың әрбір 
субъектісі салықтарды толық көлемде 
төлеуге мүдделі болмақ.
Үкімет  салықтық  әкімшілендірудің 

тиімділігін қамтамасыз етуі керек. Бүгінде 
мүлікті жария ету мерзімдері 2016 жылдың 
31 желтоқсанына дейін ұзартылды. Мүлік 
пен ақшаны заңды айналымға қайтару үшін 
қосымша ынталандырулар қабылданды. 
Құпиялылық пен сот қудалауынан қорғауға 
кепілдік беріледі. Үкіметке жария ету 
жағдайларына  тағы  бір  рет  талдау 
жасауды және қажет болған жағдайда, 
оған қатысушыларға кепілдікті күшейтуді 
тапсырамын. Мен мүлікті жария етуге қатысу 
жөнінде әлі де ойланып жүргендердің 
барлығын осы мүмкіндікті пайдаланып 
қалуға шақырамын.

2017 жылдың 1 қаңтарынан кірістер мен 
шығыстарды жаппай декларациялау күшіне 
енеді. Одан кейін, олар қайда болса да, 
олардың шығу төркіні мен салық салынуын 
анықтау үшін, соның ішінде Экономикалық 
ынтымақтастық пен даму ұйымының 
көмегімен, есепшоттар мен активтерді 
анықтау бойынша шаралар қабылданатын 
болады.
Енді бюджет шығындарын оңтайландыру 

жөніндегі шаралар туралы. Үкіметке 
барлық бюджеттік бағдарламаларға толық 
ревизия жүргізуді тапсырамын. Дағдарыс 
жағдайында әр теңге де маңызды. Тиімсіз 
шығындар немесе жеке сектор есебінен 
жабылуы мүмкін шығындар бюджеттен 
шығарылуы тиіс. Өңірлік және индустриялық 
даму бағдарламаларының шығындарын 
қайта қарау қажет.
Мемлекеттік шығындар мен субсидиялар 

жүйесін де қайта қараған жөн. Бүгінде 
бүтіндей бір салалар мемлекет есебінен өмір 
сүруде. Сонымен бірге, мәселен, «ҚазАгро» 
корпорациясы  арқылы  көрсетілетін 
мемлекеттік қолдау құралдары бүкіл 
ауылшаруашылық тауар өндірушілердің 
тең жартысы үшін қолжетімді емес. Бюджет 
шығындарын жеңілдету үшін мемлекет-
жекеменшік әріптестігі тетігін белсендірек 
қолдану қажет. Экономиканың басым 
салаларына  жеке  инвестицияларды 
ынталандыру бойынша қосымша шаралар 
қарастыру керек. Жеке инвесторларды 
жол, газ құбыры, ауруханалар, мектептер 
және басқа да нысандар құрылысына 
ғана емес, сонымен бірге, оларды қайта 
жаңғыртуға және техникалық қызмет 
көрсетуге тартудың да маңызы зор. Бюджет 
шығындарын оңтайландырудан босаған 
барлық қаржыны бірінші кезекте халық 
үшін нақты нәтижелер әкелетін жобаларға 
бағыттау қажет.
ҮШІНШІ .  Жекешеленд іру  және 

э к о н оми к а лы қ  б ә с е к е ле с т і к т і 
ынталандыру
Бүгінде тұрақты экономикалық өсімді 

қамтамасыз ету үшін ішкі ресурстарды 
барынша босатудың маңызы зор. Ол 
үшін біз екі тиімді құралды – кең ауқымды 
жекешелендіруді және бәсекелестікті 
ұлғайтуды пайдалануға тиіспіз. Бүгінде өсім 
мен бәсекелестікті не ұстап тұр?
Ең алдымен, үлкен мемлекеттік сектор – 7 

мыңнан астам кәсіпорындар. «Самұрық-
Қазына» және «ҚазАгро» холдингтері 
өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының 
орасан зор активтеріне тиімді бақылау жасай 
алмайды. «Самұрық-Қазына» қорының 
активтері ІЖӨ-нің 40 пайыздан астамын 
құрайды, 500-ден астам «немерелер» мен 
«шөберелерден» тұрады. «ҚазАгро» және 
«Бәйтерек» холдингтері бюджет пен банктер 
арасындағы тиімсіз делдалдарға айналды. 
Осылардың бәрі далиған штаттармен 
және орасан бюджеттік ресурстармен қоса 
жүреді, сонымен бірге, жеке инвестициялар 
мен бастамаларды ығыстырып шығаруға 
апарып соқтырады.    
Қазір мемлекеттік сектор нысандарын 

жекешелендіруге шектеулерді алып тастау 
маңызды. «Мемлекеттік мүлік туралы» 
Заң мен Азаматтық кодекстің бірқатар 
ережелерін қайта қарап, жекешелендіруге 
жатпайтын стратегиялық нысандардың 
санын қысқарту қажет. 
Үк іметке  мемлекетт і к  меншіктег і 

ұйымдардың  бәр ін  қоса  отырып , 
Жекешелендірудің жаңа бағдарламасын 
жасауды тапсырамын. Олардың ішінде, 
«Самұрық -Қа зына» ,  «Бәй т ере к» 
және «ҚазАгроға» кіретіндері де бар. 
Жекешелендіруден кейін осы үш басқарушы 
холдингтің бәрі ықшам ұйымдарға қайта 
құрылымдалатын болуы тиіс.
Жекешелендіру әділетті нарықтық баға 

бойынша, ашық және бәсекелі жүзеге 
асырылуы керек. Мұнда акцияларды қор 
нарықтарына орналастыру мен ашық 
аукциондар шешуші тетіктерге айналуы 
тиіс. Оған қазақстандық және шетелдік 
инвесторларды барынша мол қатыстыру 
үшін жағдай жасау керек. Үкіметке барлық 
акционерлердің мүлкінен айырылғандардың 
активтерін сатып алуға деген басым 
құқықтарын алып тастауды тапсырамын.
Әрі қарай, Үкімет еркін және саламатты 

бәсеке үшін жағдайлар жасауы тиіс.
Біріншіден, Үкіметке антимонополиялық 

қызметт і  күшейту  бойынша  нақты 
ұсыныстар жасауды тапсырамын. Бізге 
антимонополиялық ведомство туралы   
мәртебесі  мен  жұмыс  тәртібі  нақты 
регламенттелген жеке заң керек.
Екіншіден, бағаны жасанды реттеу түрінде 

нарықтық ынталандыруларға қатысты 
бұрмалауларды жою қажет. Үкіметке 
экономиканың барлық секторларында 
нарықтық баға қалыптастыруға әрі қарай 
көшуді жалғастыруды тапсырамын.
Үшіншіден, бәсекелестік саласындағы 

саясат  банкрот тық  және  ти імс і з 
компанияларды оңалтуды тиімді реттеу 
үдерістерімен қоян-қолтық жүруі тиіс. 
Нарықтық  экономика  – күштілердің 
бәсекесі. Жеңілгендер нарықтан кетуге 
немесе қайтадан бастауға мүмкіндік 
алулары керек. Бізде мұндай жоқ. Тиімсіз 
компаниялар  мемлекеттен түрлі түрдегі 
субсидиялар мен жеңілдіктер алу үшін 
кезекке тұрады. Бірде-бір дамыған елде 
компаниялардың банкроттығы саланың 
ыдырауына немесе жұмысшыларын босата 
отырып, кәсіпорынның тоқтауына алып 
келмейді. Тиімсіз менеджерлердің орнына 
өзімен бірге инвестициялар әкелетін жаңа 
меншік иелері келеді. Біз бәсекеге қабілетсіз 
компанияларды  мемлекет  есебінен 
«сүйремеуге» тиіспіз. Үкіметке  жеке 
және заңды тұлғалар үшін банкроттықтың 
нақты және түсінікті ресімдерін жасауды 
тапсырамын. Ол барынша жеңілдетілген 
болуы тиіс.

* * *
Кәсіпкерлер, іскер азаматтар!
Мемлекет сіздердің бизнестеріңізді 

дамытып, аяққа нық тұруларыңызға 
барлық жағдайды жасады. Бүгінгідей сын 
сағаттарда сіздерге үлкен жауапкершілік 
артылады .  Жекешелендірудің  жаңа 
легіне белсенді қатысыңыздар, қаржыны 
заңдастырып, ашық жұмыс істеңіздер. 
Қуатты ел болу – бәсекеге қабілетті болу 

деген сөз. «Қазақстанда жасалған» әрбір 
бұйымда төрт қасиет – сапалы, ыңғайлы, 
әдемі және арзан болуы керек. Сонда 
ғана ісіміз өнімді, затымыз өтімді болады. 
Өзімізді өзіміз қамшылауымыз керек, бізді 
сырттан келіп ешкім жарылқамайды.

* * *
Мен кәсіпкерлер табына, барлық ауқатты 

қазақстандықтарға, барлық бизнесмендер 
мен іскер адамдарға сөз арнағым келеді. 
Мемлекет жекешелендіру мен экономикалық 
ырықтандыру бойынша біздің тарихымызда 
бұрын-соңды болмаған қадамдарға барып 
отыр. Еліміз қазірдің өзінде көпшіліктеріңізге 
ақша табуға  және іскерлік журналдардың 
бірінші беттерінен көрінуге мүмкіндік берді. 
Мен сіздерді капиталдарды заңдастыруға, 
жекешелендіру тендерлеріне белсенді 
қатысуға шақырамын. Осылайша сіздер 
өздеріңізге және Қазақстанға, барша 
халқымызға жәрдемдесетін боласыздар.
ТӨРТІНШІ .  Жаңа  инвестициялық 

саясаттың негіздері

Таяудағы онжылдықта Қазақстанның 
алдында тұрған міндеттер:

- экономиканың жыл сайынғы өсімін 5 
пайыз деңгейінде қамтамасыз ету;

- өңделген тауарлардың экспортын 2015 
жылмен салыстырғанда кем дегенде екі 
есе ұлғайтып, оны жылына 30 миллиард 
долларға дейін жеткізу;

-  э к о н о м и к а ғ а  ж ы л  с а й ы н ғ ы 
инвестициялардың көлемін 10 миллиард 
доллардан астамға ұлғайтып, тұтастай 
алғанда 10 жыл ішінде – кем дегенде 100 
миллиард долларға жеткізу;

-  660 мыңнан  астам  жаңа  жұмыс 
орындарын құру, еңбек өнімділігін 2 еседен 
астамға арттыру.
Экономикалық өсімнің мұндай қарқыны 

тек экспорттық табыстар ағынын мүмкін 
ететін жаңа драйверлер қалыптастыру 
есебінен ғана қамтамасыз етіле алады.
Жаңа жаһандық нақты ахуалдың мәні 

тек әртараптандырылған экономиканың 
ғана  жаһандық дағдарыс салдарына тиімді 
қарсы тұра алатынында болып табылады. 
Сондықтан да біз индустрияландыру 
бағдарламасын жүзеге асыру үстіндеміз. 
Бізге жаңа инвестициялық саясат керек.
Біріншіден, трансұлттық корпорацияларға 

екпін түсіре отырып, жеке инвестициялар 
тарту маңызды. Біз «күрделі инвестициялар» 
тарту үшін оңтайлы орта қалыптастыруымыз 
керек. Осы жылы «Астана» Халықаралық 
қаржы орталығын құру туралы шешім 
қабылданды. Ол исламдық қаржыландыру, 
приват-банкинг және қайта сақтандыру 
салаларында  өңірл ік  хаб  болады . 
Қазақстан күшті институттары, білікті, 
тиімді және болжамды үкіметі бар өңірдегі 
көшбасшы-елге айналуы тиіс. Бізде  озық 
техникалық кадрлар, әлемдік деңгейдегі 
инфрақұрылымдар болуы тиіс, қоғамдық 
тәртіп пен адамдардың жеке қауіпсіздігі 
қамтамасыз етілуі керек.
Инвестициялық ахуалды жетілдіруге 

бағытталған реформаларды әрі қарай 
жалғастыру  ЭЫДҰ   және  басқа  да 
халықаралық қаржы институттарымен 
бірлесіп жүргізілуі тиіс. Үкіметке үш ай 
мерзім ішінде инвестициялық ахуалды 
жақсартудың егжей-тегжейлі жоспарын 
жасап ұсынуды тапсырамын. Бұдан бөлек, 
инвесторлармен жұмысты белсенді ете түсу 
үшін инвесторлар тарту мен инвестициялық 
ахуалды жақсартуға бағдарланған Үкімет 
кеңесін құруды тапсырамын. Өңірлерде 
жергілікті маңыздағы жобаларды жүзеге 
асыру үшін инвестициялар тартуға қажетті 
осындай кеңестер құру керек.
Екіншіден, экономикалық өсімнің өңірлік 

драйверлерін қалыптастыру маңызды. 
Барлық инвестициялық жобалар тікелей 
өңірлерде жүзеге асырылады. Сондықтан, 6 
макроөңірлер – Оңтүстік, Солтүстік, Орталық-
Шығыс, Батыс, Алматы, және Астана үшін 
жеке бағдарламалар жасау қажет. Ірі 
өңірлік жобалар айналасында шағын және 

орта бизнесті дамыту керек. Сондықтан, 
кәсіпкерлікті  қолдаудың  «Бизнестің 
жол  картасы -2020» бағдарламасы 
макроөң і рлерд і ң  инвес тициялық 
бағдарламаларының бір бөлігі болуы тиіс. 
Еңбек ресурстарының жұмылғыштығын 
жоғарылату бойынша, бірінші кезекте, 
еңбек күші артық өңірлердің еңбек күші 
жетіспейтін өңірлерге миграцияларды 
ынталандыруға бағытталған шараларды 
алдын ала қарастыру қажет.
Макроөңірлер «Нұрлы Жол» бағдарламасы 

шеңберінде құрылатын біртұтас көліктік, 
логистикалық және коммуникациялық 
құрылым аясында бірігулері тиіс. Қазіргі кезде 
«Орталық – Оңтүстік», «Орталық – Шығыс», 
«Орталық –Батыс» шешуші бағыттары 
бойынша 11 жоба жүзеге асырылуда. 
«Боржақты – Ерсай», «Алматы – Шу» 
теміржол желілері мен Құрық портындағы 
паромдық өткел құрылыстары жүргізілуде. 
Бұл жобалар қазірдің өзінде 72 мың 
адамды жұмыспен қамтып отыр. Үкіметке 

аталған бағдарламаларды жүзеге асыру ісін 
белсенді ете түсуді тапсырамын.
Сонымен  қ а т ар ,  э к о номи к алық 

конъюнктураны  есепке  ала  отырып , 
қаржыландыру көздерін әртараптандыру 
қажет. Менің ҚХР-ға сапарым барысында 
ЭксимБанкпен 2,6 миллиард доллар 
сомасында займ тарту туралы уағдаластыққа 
қол жеткізілді. Қазір мемлекеттік бюджет 
есебінен  көптеген  жолдар  салынып 
жатыр. Бірақ, бұл жобаларға шетелдік 
және жергілікті инвесторларды да тарту 
керек. Жақын болашақта «Нұрлы Жол» 
бағдарламасы жобаларына жеке капиталды 
тарта отырып, қаржыландыру моделіне 
келтіру керек.
Үшіншіден, қазір әлемдік және өңірлік 

рыноктарда экспорттық тауашаларды 
белсендірек игерген жөн. Біз жақын жатқан 
елдердің экономикалық әлеуеттерін тиімді 
пайдалануға тиіспіз. Бірінші кезекте, бұлар 
–Қытай, Ресей, Иран, Моңғолия, Үндістан, 
Пәкістан, Орталық Азия және Кавказ 
елдері. Аталған елдер жыл сайын 3,5 
триллионнан астам доллардың тауарлары 
мен қызметтерін импорттайды. Еуразиялық 
экономикалық одаққа шешуші өңірлік 
рыноктармен еркін сауда туралы келісім 
жасасу қажет. Үкімет аталған мәселелерді 
біздің әріптестерімізбен бірлесіп жасап, 
бәріміз үшін пайдалы етіп шешуі тиіс. 
СІМ-ге осы міндеттерді орындау үшін 
Қазақстанның шетелдердегі мекемелерінің 
барлық ресурстарын іске қосу қажет.
Төртіншіден, бізге техникалық кадрлар 

дайындау  жүйесін  барынша  дамыту 
қажет. Техникалық және кәсіби білім 
беру инвестициялық саясаттың негізгі 
бағыттарының бірі болуы тиіс. Бұл үшін 
Германиямен, Канадамен, Австралиямен 
және Сингапурмен кадрлар дайындау 
орталығын бірлесіп құру керек. Олар бүкіл 
еліміз үшін техникалық және кәсіби білім 
беру жүйесінің моделі болады.
Бесіншіден, Қазақстан экономикасының 

инновациялық әлеуетін арттырған жөн. 
Болашақтың экономикасын құру үшін негіз 
қалау маңызды. Смарт-технологиялар, 
жасанды интеллект, киберфизикалық 
жүйелер интеграциялары, болашақтың 
энергетикасы, жобалау және инжиниринг 
салаларында біліктілікті дамыту қажет. 
Мұны тек тиімді ғылыми-инновациялық 
жүйе құру арқылы ғана жасауға болады. 
Назарбаев Университеттің  «Астана бизнес 
кампусы» хайтек-паркінің базасы мен 
Алматыдағы «Алатау» технопаркінде 
қалыптастырылатын  қуатты  зерттеу 
университеттері  мен  инновациялық 
кластерлері оның негізіне айналады. 
Астанада ЭКСПО-2017 Халықаралық 
мамандандырылған көрмесін өткізу бізге 
«жасыл технологияларға» негізделген жаңа 
энергетиканы белсенді дамытуға жақсы 
мүмкіндік береді.

(Жалғасы 4-бетте).
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(Соңы. Басы 1,2,3-беттерде).

БЕСІНШІ. Жаңа әлеуметтік саясат
Серпінді экономикалық өсім көптеген жылдар 

бойы бізге белсенді әлеуметтік саясат жүргізіп, 
адамдардың өмір сапасын бірнеше есе 
арттыруға мүмкіндік берді. Барлық жаһандық 
дағдарыстардың теріс ықпалына байланысты 
экономикамыз тап болған бүкіл қиындықтарға 
қарамастан, біз әркез қазақстандықтардың әл-
ауқатын арттырып келдік. Он жылда әлеуметтік 
салаға мемлекеттік шығындар нақты көрсеткіш 
бойынша 3 есеге жуық өсті. Әлеуметтік сала мен 
мемлекеттік басқаруда жұмыс істейтіндердің 
саны 1,2 миллион адамнан асады. Мемлекет 
жәрдемақы мен төлемдердің үлкен көлемін 
қамтамасыз етуде. Оларды 1,5 миллионнан 
астам азамат алады.
Экономикалық тәуекелдерге, жалпы, ештеңеге 

де қарамастан, біз халықты әлеуметтік қолдау 
шараларын жүзеге асыруды жалғастырамыз. 
Мен 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
денсаулық сақтау саласы қызметкерлерінің 
еңбекақысы орташа алғанда – 28 пайызға 
дейін, білім беру саласы қызметкерлерінікі 
– 29 пайызға дейін, әлеуметтік қорғаудағы 
қызметкерлердікі 40 пайызға дейін артатынын 
жариялаймын. Мұнда бюджет қызметкерлерінің 
түрлі категорияларына қатысты сараланған 
тәсіл қолданған ұтымды. Алдағы жылы 
мүгедектігі мен асыраушысынан айырылуға 
байланысты әлеуметтік жәрдемақылардың 
25 пайыздық өсімі, сондай-ақ, стипендиялар 
қамтамасыз етілетін болады. 2016 жылдың 1 
қаңтарынан бастап біз инфляция  деңгейінің 
алдын ала отырып, ынтымақты зейнетақыны 
2 пайызға индекстейміз. 2016 жылы «Б» 
корпусындағы мемлекеттік қызметшілердің 
еңбекақысы 30 пайызға арттырылатын болады. 
Бұл мақсаттарға қаржыны біз бюджеттік 
шығындарды оңтайландырғаннан кейін 
үнемдейміз. Осылайша біз еңбекақыны өсіру 
үшін қаржы тауып, өзіміздің халық алдындағы 
әлеуметтік міндеттемелерімізді орындаймыз!
Мен барлық әлеуметтік жағынан әлсіз 

қорғалған жіктерге сөзімді арнамақпын. Біз 
мұқтаждарға қашанда көмек қолын созып 
келдік. Сонымен қатар, әлеуметтік әділеттілік 
бұрмаланбауы тиіс. Өйткені, әрбір әлеуметтік 
төлем – бұл жай бюджетке ғана емес, әрбір 
жұмыс істейтін қазақстандыққа қосымша 
салмақ. Әлеуметтік әділеттілік идеясы жұмыс 
істейтін қазақстандықтарға қатысты әлеуметтік 
әділетсіздікке айналмауы тиістігін нақты түсіну 
керек. Бұл – солардың ақшасы!
Бүгін де тек Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы  

ғана  сыртқы сілкіністерге орнықты, тиімді 
экономиканың нақты негізі болуға қабілетті. 
Азаматтарға әлеуметтік қолдауды кеңейту 
мақсатында Үкіметке 2016 жылдың бірінші 
тоқсанының соңына дейін еңбекпен қамтудың 
жаңа Жол картасын жасауды тапсырамын. 

Бағдарламаларды қаржыландыру көлемі 
2009-2010 жылдары жүзеге асырылған 
осыған ұқсас Жол картасымен салыстырғанда 
ұлғайтылатын болуы тиіс. Бұл жергілікті 
инфрақұрылымдарды дамыту мен елді 
мекендерді абаттандыру жобалары есебінен 
еңбек рыногының тұрақтылығын қамтамасыз 
ететін болады. Кадрларды кең ауқымды қысқа 
мерзімді қайта даярлау мен біліктілігін арттыру 
ұйымдастырылады. Кәсіпкерлікті дамыту үшін 
микронесиелеу кеңеюде.
Бүгін мен жаңа әлеуметтік саясат жасау 

міндетін қоямын. Мемлекеттің әлеуметтік 
саладағы рөлі әлсіз қорғалған азаматтарды 
қолдаумен  және  адам  капиталына 
инвестицияларды қамтамасыз етумен 
шектелетін болуы тиіс. Атаулы әлеуметтік 
қолдау тек мұқтаж адамдарға, олардың нақты 
табыстары мен өмір сүру жағдайын бағамдау 
негізінде, көрсетілетін болады. Басқалар 
ақшаны өздері, өздерінің еңбектерімен 
табулары тиіс. Азаматтарымыздың жекелеген 
топтарының ерекше сұраныстарын ескере 
отырып, өмір сүрудің ең төменгі деңгейінің 
құрылымдарын қайта қарау және оның түрлі 
деңгейлерін белгілеу қажет. Үкіметке үш ай 
ішінде әлеуметтік қамсыздандыру жүйесін 
оңтайландыру бойынша ұсыныс енгізуді 
тапсырамын.
Еңбек ете алатындарға мемлекеттік қолдау 

тек олардың қайта оқуға немесе еңбекпен 
қамту бағдарламаларына қатысулары негізінде 
ұсынылатын болуы тиіс. Үкіметке әлеуметтік 
көмектің мұндай түрлерін 2017 жылдан бастап 
енгізуді тапсырамын. Әлеуметтік саясаттағы 
мемлекеттің басымдығы адам капиталын 
дамытуға кең ауқымды инвестициялар 
болуы тиіс. Біз бұған дейін қабылданған 
бағдарламаларға сәйкес, білім беру және 
денсаулық сақтау салаларын жаңғыртуды 
жалғастыруымыз керек. Мен 2017 жылдан 
бастап жаңа жоба – «Баршаға арналған 
тегін кәсіби-техникалық білім» бағдарламасы 
басталатынын жариялаймын. Үкіметке оны 
жасауға кірісуді тапсырамын.
Қазақстанның жас азаматтары!
Білімді, еңбекқор, бастамашыл, белсенді 

болуға қазірден бастап дағдыланыңдар. 
Жұмыс пен сұраныс бар өңірге батыл 
барыңдар.   Шеберліктің шыңына жете 
білсеңдер  мамандықтың бәрі жақсы. Қазір 
техникалық мамандықтардың, ғылым мен 
инновацияның күні туған заман. Ерінбей еңбек 
еткен, талмай ғылым іздеген, жалықпай техника 
меңгерген адам озады.  Тұрмысы жақсы, 
абыройы асқақ болады. Біз жүзеге асырып 
жатқан түбегейлі реформалар мен атқарып 
жатқан қыруар істердің бәрі сендер үшін, 
болашақ үшін жасалуда.

*           *                   *
Мен жастарымызды жұмысшы мамандығын 

белсенді меңгеруге шақырамын. Жұмысшы 

мамандықтарын меңгеру керек. Кезінде мен 
де жұмысшы киімін киюден бастадым, домна 
пеші от-жалынының жанында тұрдым. Үлгі 
алыңдар! Жылдар өтеді, бірақ, осы өмірлік 
тәжірибелерің, сендер қандай өмір жолын 
таңдап алсаңдар да, міндетті түрде кәделеріңе 
жарайды.
Тұтастай алғанда, Жолдауда ілгерілетіп 

отырған шаралардың барлығы нақты сипатқа ие 
және, әдеттегісінше, сенімді қаржыландырумен 
қамтамасыз етілген. 2014-2015 жылдары 
шағын және орта бизнесті дамытуға 1 триллион 
теңге бөлініп үлгерілген болатын. «Нұрлы 
Жол» бағдарламалары жобаларына – 2,7 
триллион теңге. 2,7 триллион теңге Қазақстанға 
халықаралық қаржы ұйымдары тарапынан 
бөлінді. Қытай Халық Республикасы 2,7 
миллиард доллар көлемінде несие берілді. 
Тұтастай алғанда, осы Жолдау жобаларын 
жүзеге асыруға 7,5 триллион теңге тартылмақ. 
Осы қаржыларды тиімді пайдалану – Үкіметтің 
басты міндеті және жауапкершілігі.
Қиындықтарды еңсеруде біз жалғыз емеспіз. 

Өзіміздің салмақты сыртқы саяси қызметімізбен 
біз бүкіл әлем бойынша көптеген достар 
таптық. Олар бізді қолдап келеді. Сіздер менің 
сапарларыммен әлемнің жетекші елдерінің 
көшбасшыларымен келіссөздерімнің куәгерлері 
болдыңыздар. ҚХР-мен 23 миллиард долларға 
шикізаттық емес сектордағы ынтымақтастық 
туралы уағдаластыққа қол жеткізілді. Бұл – 
40-тан астам жаңа кәсіпорын салынады деген 
сөз. Лондон мен Парижге сапарларым да, 
экономикалық ынтымақтастық тұрғысынан 
алғанда ,  табысты  болды .  Жасалған 
келісімшарттардың жалпы сомасы 11,5 
миллиард долларды құрайды. Елімізге Ресей 
Президентінің сапары біздің дәстүрлі ізгі 
көршілестік қарым-қатынастарымыздың 
тұрақтылығы мен беріктігін  және экономикалық 
интеграцияның дамып келе жатқанын 
көрсетті. Жапония премьер-министрінің 
сапары инвестициялық және технологиялық 
ынтымақтастықтың көкжиегін кеңейтетін 
болады .  Бізге  тұңғыш  рет  «Тойота» 
концерні келіп, Қазақстанда автомобильдер 
шығарады.
Басты нәтижелердің бірі бізге халықаралық 

қаржы институттарының жоғары сенімі 
болып табылады. Осындай күрделі кезеңде 
біздің реформаларымызды қолдай отырып, 
олар 9 миллиард доллар көлеміндегі қаржы 
ресурстарына қол жеткізуімізге жол ашты. Біз 
Еуропалық Одақпен тереңдетілген әріптестік 
пен ынтымақтастық туралы келісімге қол 
қойдық. Біз әлемдік қоғамдастықпен ядросыз 
әлем үшін, терроризм мен экстремизмге қарсы 
күресте біргеміз. Біз кез келген жанжалдардың 
бейбіт жолмен шешілгенін қалаймыз және осы 
үшін қолымыздан келгеннің бәрін жасаймыз.
Дүниежүзінде біз бастаған реформалар 

туралы, Жүз қадам туралы жақсы біледі 

және оларды қолдайды. Біз достарымыздың 
көңілін қалдырмауға тиіспіз. Бұл реформалар, 
мен аталған Жолдауда алға қойған олармен 
өзара байланысты міндеттерді орындау оңай 
болмайды, мүмкін, тіпті, ауыр соғуы ықтимал. 
Бірақ, оларға балама жоқ. Егер біз осының 
бәрін жасамайтын болсақ, онда әлемдік 
дамудан үмітсіз кейіндеп қаламыз. Бірақ 
біз, әдеттегідей, белгілегендеріміздің бәрін 
жасаймыз.
Құрметті отандастар!
Жаңа 2016 жылдан Ұлт жоспары шеңберінде 

қабылданған жаңа заңдар жұмыс істей 
бастайды. Бүгін мен экономикамызды, 
мемлекетіміз бен қоғамымызды нығайтуды 
көздейтін жаңа шаралар туралы хабарладым. 
Барлығымыздың мойнымызда еліміздің 
болашағы үшін орасан зор жауапкершілік 
жатыр. Алдымызда қиын жұмыстар күтіп тұр. 
Қазақстан халқына Жолдауымдағы барлық 
міндеттерді жүзеге асыруда мен «Нұр Отан» 
партиясына ерекше орын беремін. Жолдау 
барлық партия мүшесі үшін іс-қимыл негізі 
және таяудағы жылдарға арналған бағдарлама 
болуы тиіс. Кең көлемді түсіндіру жұмыстарын 
жүргізіп, адамдарды жұмылдыру, қойылған 
барлық міндеттерді орындауда біріктіру керек. 
Партиядан сайланған депутаттар дағдарысқа 
қарсы және құрылымдық қайта жаңғыруларды 
заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз етулері 
тиіс. Мен барлық саяси партияларды, 
қоғамдық бірлестіктерді, барлық азаматтарды 
Отанымыздың игілігі жолындағы ортақ іске бір 
жағадан бас, бір жеңнен қол шығара отырып 
жұмылып, аталған Жолдауды жүзеге асыруға 
белсене қатысуға шақырамын.
Келе жатқан күрделі кезең біз үшін еңсеру 

кезеңі болады. Біз жаңа жаһандық дағдарысты 
міндетті түрде жеңеміз. Бұл үшін бізде біртұтас 
ерік-жігер, халық бірлігінің берік дәстүрлері 
бар. Біз Қазақстанымызды дамудың жаңа 
шептеріне шығаратын боламыз!  
Қымбатты қазақстандықтар!
Дағдарыстардың бәрі өткінші, өтеді де кетеді. 

Ел тәуелсіздігі, ұлт мұраты, ұрпақ болашағы 
сияқты ұлы құндылықтар ғана мәңгі. Мен 
айтып өткеннің барлығы жеңуге болатын, біз 
жеңе алатын бөгеттер. Біз көлденең шыққан 
кедергілерге кідірмей, дамыған 30 елдің 
қатарына қосылу мақсатына қадам басамыз.    
Рухы биік, еңбегі ерен, бірлігі мығым Мәңгілік 

Ел болу үшін бізде бәрі бар. Тәуелсіздіктің 
туын желбіретіп, тұғырын нығайтқан біздің 
тарих алдында жүзіміз жарқын! Біздің тірегіміз 
– тәуелсіздік, тілегіміз – тұрақтылық, 
білегіміз – бірлік!Мен халқыма сенемін. Көк 
байрағымыздағы алтын қырандай еліміз 
қанатын кеңге жайып, асқар биіктерден 
көрінсін!  Барды бағалап, жоқты жасай білген 
жасампаз жұртымыздың көк байрағы әрдайым 
биікте желбіресін!
Алға, Қазақстан!

Жолдау 
жолдары 

жігерлендіреді
М.Нысанбаев,
№3  Байзаќ колледжініѕ директоры.

Елбасы  Н .Ə .Назарбаевтыѕ  Ќазаќстан 
халќына жолдаєан кезекті Жолдауын №3 Байзаќ 
колледжі їлкен ыќыласпен ќабылдады. 
Елбасыныѕ Ќазаќстан халќыныѕ жаєдайын 

кґтеру  маќсатында  айтќан  əрбір  сґзі 
баршамызєа ерекше жігер сыйлады. Əсіресе 
Ўлт кґшбасшысыныѕ «Ґз еліміздіѕ ґнімдерін 
ќолданыѕыздар ,  ќасыѕдаєы  азаматтыѕ 
бастамасыныѕ дамуына ыќпал етіѕіздер» 
деген сґзі ґсіп келе жатќан кейінгі жас 
ўрпаќты отансїйгіштікке баулитыны рас.

 Жастарды ќолдау мен ќолпаштау мўнымен 
шектеліп  ќалмайды .  Елбасыныѕ  “2017 
жылдан бастап кəсіптік-техникалыќ жўмысшы 
мамандыќтарына тегін оќытылу басталады” 
деуі жастардыѕ болашаќќа деген сенімін 
кїшейтіп,  їлкен їміт сыйлады. 
Сонымен  ќатар ,  Н .Əбішўлы  əлемдік 

даєдарыс  кезінде  Ќазаќстан  халќыныѕ 
экономикалыќ жəне əлеуметтік жаєдайды 
жаќсартуда ќандай  ќадам жасау керектігін 
наќты айтты. Барша ќазаќстандыќ азаматтарєа 
шет елдегі ќаржыларын елге аударып, ґндіріс 
пен ґнеркəсіпті дамытуєа ыќпал етулерін 
тапсырды. Яєни, адал еѕбек етіп, ґзіѕніѕ де, 
мемлекеттіѕ де жаєдайын одан əрі жаќсартуєа 
їлес ќосудыѕ маѕызын тілге тиек етті.
Елбасыныѕ кезекті  Жолдауын ґз басым 

«Барлыєы тек елім сен їшін, туєан жерім сеніѕ 
ґркендеуіѕ їшін» - деген ішкі саналы сезімін 
ќосќан, еѕбек ету  тəжірибесі мол азаматтыѕ 
ресми баєдарламасы деп ќабылдап, оныѕ 
басым баєыттарын іске асыруєа барынша 
атсалысу баршамыздыѕ ўлы міндетіміз дегім 
келеді.

Кеше ,  Астанадаєы  Тəуелсіздік 
сарайында Ќазаќстан Республикасыныѕ 
Президенті  Нўрсўлтан  Назарбаев 
Ќазаќстан халќына дəстїрлі Жолдауын 
арнады. Аталмыш Жолдау «Ќазаќстан 
жаѕа жаћандыќ наќты ахуалда: ґсім, 
реформалар ,  даму»  таќырыбын 
ќамтыды.
Жолдауын  жариялауды  бастаєан 

Елбасы  Н .Назарбаев 
cґз  басында  бїгінгі 
ə л ем д і к  а ху а л дыѕ 
к ї р д е л і  к е з е ѕ м е н 
ўштасып  отырєанын 
атап ґтті. Президент 
алпауыт елдердіѕ ґзара 
санкциялары дїниені 
тыєырыќќа  тірегенін 
жеткізді. Сонымен ќатар, 
Елбасы  мўндай  аса 
жауапты сəтте бірліктіѕ 
саќталуы аса маѕызды 
е кен і н ,  сондай - а ќ , 
барша ќоєам ел игілігі 
їшін аянбай тер тґгу 
ќажеттігіне тоќталды.

«Біріміз бəріміз їшін, бəріміз біріміз 
їшін” деген ќаєиданы ўстанып, еѕбек 
етуге тиіспіз. Сəт сайын ќўбылєан 
аласапыранєа  сай амал  табуымыз 
керек .  Еѕ  жаќсы  жоспар  уаќыт 
талабына бейімделген жоспар болып 
саналады. Біз де заманныѕ беталысына 
ќарай ,  межелер імізд і  белг ілеп , 
жоспарларымызды жґндеп отыруымыз 
ќажет. Біздіѕ маќсатымыз - елі баќытты, 
жері гїлденген Отанымыз Ќазаќстанды 
Мəѕгілік Ел ету», - деді Н.Назарбаев. 
Бўдан бґлек, Елбасы Ќазаќстанныѕ 
алдаєы межесі əлемдегі еѕ дамыєан 30 
мемлекеттіѕ ќатарына ќосылып, бай да 
ќуатты елдермен иыќ тїйістіру маќсат 
екенін атап ґтті. 
Елбасымыз болашаќты баєдарлап 

берген осы Жолдауында да елдіѕ бірлігі 
мен тўраќтылыєы да айтылды. Бўл 

Åëáàñû æîëäàóû - 
åë íàçàðûíäà

ÅÄÈÍÎÄÓØÍÎ 
ÏÎÄÄÅÐÆÈÂÀÅÌ!

Л.Горр,
руководитель  русского этнокультурного центра района, учитель 

средней школы имени Н.К.Киикбаева.

Каждый год мы с нетерпением ждём  традиционное Послание 
народу Казахстана, так как в нём мы получаем чёткую информацию 
о приоритетах дальнейшего развития нашего государства. Я, как 
работник системы  образования, горжусь тем, что в нашей стране 
много внимания уделяется развитию образования, к примеру,  из 
942 школ, построенных за годы Независимости Казахстана,  шесть 
приходится на наш район и ещё одна школа на 300 мест в настоящее 
время строится  в  Туймекентском сельском округе. Это, не считая, 
отремонтированных. Несмотря на мировой кризис, наша страна 
стабильно развивается, все социальные гарантии и  обязательства 
государства сохраняются, повышаются пособия для малоимущих 
и инвалидов,  зарплата работников бюджетной сферы.  В связи с 
этим, мы, педагоги района, выражаем огромную признательность 
за  заботу о подрастающем поколении. 

*           *             *
М.Раджамов,
руководитель турецкого этнокультурного  центра района. 

Я поддерживаю все инициативы, высказанные Главой государства. 
Мы должны выполнять те задачи, которые Президент ставит перед 
нами. Я считаю, что Казахстан может в кратчайшие сроки войти 
в число наиболее развитых стран мира. Наша страна — одна из 
быстроразвивающихся стран мира. Она движется по правильному 
направлению, развивается очень динамично, и я уверен в будущем 
своих детей. Если в дальнейшем мы будем едины как нация, как 
единое целое, то наша республика очень многого добьётся. Всё, 
что сказал Глава государства в своём Послании, сбудется, и мы 
приложим все усилия, чтобы выполнить эти планы.
От чистого сердца поздравляю всех с днём Первого Президента 

– это всеобщий праздник страны. Пусть наша Родина – Республика 
Казахстан развивается, крепнет и процветает! Пусть все наши 
начинания будут результативными, а будущее –светлым!

ґте орынды. Ґйткені, ќандай жаєдай 
болмасын, халыќ їшін еѕ маѕыздысы 
– ол елініѕ береке-бірлігі. Мемлекет 
басшысы таєы да жаѕа Жолдауды осылай 
ел алдына айќындап берді. 
Елбасыныѕ кезекті Жолдауын Байзаќ 

ґѕірініѕ  жўртшылыєы  да  ыстыќ 
ыќыласпен ќабылдады. Атап айтќанда, 
аудан əкімі мен аудандыќ мəслихат 

аппараттары, «Нўр Отан» партиясы 
аудандыќ филиалыныѕ ќызметкерлері, 
партия ардагерлері, саяси кеѕес пен 
депутаттыќ фракция мїшелері, аудандыќ 
ардагерлер кеѕесі, аудан əкімдігініѕ 
бґлім, мекеме ўжымдары, орталыќ 
аурухана мен емхана, «Байзаќ баба» 
мешіті мен «Ауыл жаѕалыєы» газетініѕ 
ўжымы да Мемлекет басшысыныѕ 
Жолдауын тікелей эфирден тамашалап, 
ґзара ой-пікірлер алмасты. 
Жаѕа Жолдауды жан-жаќты тїсіне 

отырып ,  ќолдайтындыќтарын , 
еліміздіѕ одан əрі ґркендей, ґрлей 
тїсетініне, даєдарысты кезеѕнен 
шыєатынына сенім артќан аудан 
тўрєындары атынан редакциямызєа 
шўєыл келіп жеткен бірќатар пікірлерді 
назарларыѕызєа ўсынбаќпыз.

Ґз тілшіміз.
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Д.Тасыбаев,
Бай з ақ  а у д андық  со тының 

төрағасы.

«Садағаң  кетейін ,  айналайын 
халқым !  Сенің  мүддең  жолында 
бойдағы қуат, ойдағы нәрдің бәрін 
сарп етуге бейілмін»

Н.Ә.Назарбаев, 
Қазақстан Республикасының 

Президенті.

Тұңғыш Президент күні– барлық  
қазақстандықтардың Ұлт көшбасшысы, 
Тұңғыш  Президент  Нұрсұлтан 
Назарбаевтың  төңірегіне  топтасу 
күні. Тәуелсіздік пен бостандықтың  игі 
мұраттарынан баянды етіп, өркениетті 
елдерге тән қадамдар жасауда, ел 
алдындағы саясаткерлік, қайраткерлік, 
азаматтық және перзенттік парызын 
адал орындап, әлемдік беделге ие 
болған Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті ел тәуелсіздігін 
нығайтып ,  халықаралық  аренада 
мемлекет беделін көтерді. Елбасының 
ерен еңбегінің арқасында  Отанымыз 
әлемге танылды. 
Елбасы Алматы облысында, Қаскелең 

ауданы Шамалған ауылынды Әбіш пен 
Әлжан атты карапайым шаруалардың 
отбасында дүниеге келген. Балалық 
шағынан бозбалалық шағына дейін 
Шамалған  ауылында  өст і .  Сол 
кезеңдегі  көптеген қиындықтарды 
басынан өткерді. 
Еңбек жолын қарапайым металлург 

болып бастаған Нұрсұлтан Әбішұлы  
кейінен Қарағанды облысы Теміртау 
қаласындағы  партия  комсомол 
жұмыстарында жауапты қызметтер  
атқарды, партком хатшысы, Қазақстан 
КП Орталық комитетінің  хатшысы 
болды .  1984 жылдан  1989 жылға 
д ей і н  Қа з а қ  КСР  мини с т р ле р 
Кеңесінің  төрағасы. Ал,1989-1991 
жылдары  Қазақстан  КП  Орталық 
Комитетінің хатшысы, 1990 жылы  
сәуірінен Қазақстан Республикасының 
П р е з и д ен т і .  1 9 9 1жы л ды ң  1 
желтоқсанында өткен бүкіл халықтық 
сайлау қорытындысында Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев басым дауыспен 
(98,7%) жеңіске жетті.

1991 жылдың 16 желтоқсанынан 

ÁÈIÊ ÁÅËÅÑÒÅÐÃÅ ÁÀÑÒÀҒÀÍ Елбасы- 
ЕЛ ТІРЕГІ
Н.Асабаев, 
аудан прокуроры.  

2011 жылдыѕ 10 желтоќсанында 
Ќ а з а ќ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы 
Парламенті сенатыныѕ пленарлыќ 
м ə ж і л і с і н д е  « Ќ а з а ќ с т а н 
Ре с п у б л и к а сы н д а є ы  м е р е к е 
кїндер і  туралы»   Ќазаќстан 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ѕ  З а ѕ ы н а 
толыќтыру  енгізу  туралы  заѕ  
ќабылданды. 

1991 жылдыѕ 1 желтоќсанында 
ґткен   бїкіл  халыќтыќ  сайлау 
ќорытындысымен  Нўрсўлтан 
Əбішўлы Назарбаев Ќазаќ ССР-
і н і ѕ  Президенті  лауазымына 
ќайта сайлануы осы мереке кїнін 
таѕдаудыѕ тарихи негізі болды. 
Ол жалєыз їміткер болып, 88.2 
пайызды ќўраєан сайлаушылардыѕ  
98,7  пайыз  дауысын  иеленген .
Алєашќы Президенттіѕ  алєашќы 
маѕызды шешімдерініѕ   бірінен 
1991 жылдыѕ  10 желтоќсанында  
Ќ а з а ќ  ССР - і н   Ќ а з а ќ с т а н 
Республикасына ґзгерту туралы 
заѕы  орын алды. Алты кїннен кейін 
– 1991 жылдыѕ 16 желтоќсанында  
Жоєар єы  Кеѕ ес   Ќа за ќ стан 
Рес п у бл и ка сыныѕ   е г ем е н д і 
мемл екет  екен ін   б і лд іретін  
тəуелсіздігін жариялады.
Ќа з і р г і  та ѕ д а  Ќа з а ќ ст а н 

демократиялыќ мемлекет тїріндегі 
х а лы ќ а р а лы ќ  ќ а уым д а сты ќ 
ретінде  танымал  болып  отыр . 
Бўл кїнге жетуге 1990 жылдыѕ 
24 сəуірінен, яєни Президенттік 
лауазымныѕ ќўрылуынан бастап 
республикамызды басќарып келе 
жатќан  Нўрсўлтан  Əбішўлы 
Назарбаевтыѕ сіѕірген еѕбегі аз 
емес. 
Ќазаќстан  Республикасыныѕ 

Т ў ѕ є ы ш   П р е з и д е н т і 
Н ў р с ў л т а н  Ə б і ш ў л ы 
На з а р б а е в  Ќ а з а ќ с т а н н н ы ѕ  
б і р т ў т а с т ы є ы н ы ѕ , 
Конституцияныѕ ,  адам  мен 
а з аматтыѕ  ќў ќыќтары  мен 
бостандыќтарыныѕ  ќорєалуын  
ќ а мт ам а с ы з  ет к е н   жаѕ а 
тəуелс із  мемлекеттіѕ  нег із ін 
ќ а л а ушы  б о лы п  табы л а ды .  
Сондай -аќ  Конституциямызєа 
сəйкес  Республика  Президенті 
еліміздіѕ Ќарулы Кїштерініѕ  Бас 
ќолбасшысы   болып табылады . 
Ол ,  Ќазаќстанныѕ  іс  жїзінде 
е г е м е н д і л і г і н  ќ а мт а м а с ы з 
етуге  баєытталєан  ќўќыќтыќ 
а кт і л е р  ќ а бы л д а ды .  Соныѕ 
ішінде ґздеріѕізге белгілі   1991 
жы л д ы ѕ  2 9  т а мы з ы н д а є ы  
Семей ядролыќ полигонын жабу 
тура лы  Жарлыєы .  Мўнымен 
Президент  кґптеген  жылдар 
бойы  ќол  жеткізілмеген  халыќ 
їшін маѕызды мəселені  шешті . 
Шындыєында да Президентіміздіѕ 
бастамасымен ўйымдастырылєан 
ш а р а л а р д ы ѕ  н ə т иж е с і н д е  
еліміздіѕ  халыќаралыќ  аренада 
дамуымен  ќатар ,  ха лыќтыѕ 
экономикалыќ белсенділігі артып, 
əл-ауќаты, тўрмыстыќ  жаєдайы 
жаќсарды. Халыќ алдында сіѕірген 
еѕбегі баєаланып, Президентіміз 
Нўрсўлтан Əбішўлы  Назарбаев 
2010 жылы  бірауыздан «Елбасы»  
атанды.
Кемеѕг ер  кґшбасшымызбен  

талай  асулардан  асып ,   би ік 
шыѕдарды    ба єындыратын 
боламыз .  Сондыќтан   кґгілдір 
аспан кґгінде кґк туымыз мəѕгілік 
желбірей берсін!

«Ќўрыштан  ќўйєан  ќўдіреттей 
болып  тґріѕде  ќазыналы  кейуана 
отырса-ол əулет баќытты. Ґйткені   
«Ќариясы  бар їй –ќазына» деп атам 
ќазаќ тегін айтпаєан.

1 желтоќсан-ЌР Тўѕєыш Президенті  
кїн і   тїймекентт і к   Сейс екїл 
Абдралиева 100 жасќа толды. Єасыр 
жасаєан ќазыналы  анамыз  Темірбек 
округіне  ќарасты   ќазіргі  Шахан 
(бўрынєы  Чапаев )  бґлімшесінде 
дїниеге  келген  екен .  Əкесі  Тілен 
кґпшіл, еѕбекќор болса,  анасы  Ажар  
еті тірі  кісі болса керек-ті.  Екі ќыз,  
бір  ўлды   кґздіѕ  ќарашыєындай 
баєып ќаќќан  Тілен мен Ажардыѕ 
тўѕєышы   Сейсекїл əжейдіѕ  балалыќ 
шаєы  ўжымдастыру, аштыќ, ќуєын-
сїргін жəне Ўлы Отан соєысымен 
тўспа -тўс  келгеніне  ќарамастан 
ґмірдіѕ ќиыншылыєын ќара нарша 
кґтере білген. Буыны ќатпай жатып,  
колхоздыѕ барлыќ жўмысына араласа 
жїріп,16 жасында ґзінен бірнеше 

ўрыштан  ќўйєан  ќўдіреттей 
ып  тґріѕде  ќазыналы  кейуана 
рса ол əулет баќытты Ґйткені

Ғасыр  жасаған  əже

Партия билеттері табысталды
А.Шотбасова,
«Ауыл жаѕалыєы».

ЕЛІМІЗДІЅ ҐСІП-ҐРКЕНДЕУІНДЕ ЕЛБАСЫНЫЅ СІЅІРГЕН ЕЅБЕГІ ЕРЕН. ЌАЗАЌСТАНДЫ НЎРЛЫ 
ЖОЛЄА БАСТАЄАН НЎРСЎЛТАН НАЗАРБАЕВ КЕШЕ ЄАНА ХАЛЌЫНА АРНАЄАН ҐЗІНІЅ ЖОЛДАУЫНДА 
МЕМЛЕКЕТІМІЗДІЅ МЕЙЛІНШЕ ДАМИ ТЇСУІНЕ «НЎР ОТАН» ПАРТИЯСЫНЫЅ, ОНЫЅ ІШІНДЕ 

НЎРОТАНДЫЌТАРДЫЅ ЌОСАР ЇЛЕСІ ЗОР ЕКЕНДІГІН 
АЙТТЫ.

1 ЖЕЛТОЌСАН – ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЎЅЄЫШ 
ПРЕЗИДЕНТІНІЅ КЇНІНЕ ОРАЙ «НЎР ОТАН» ПАРТИЯСЫ 
БАЙЗАЌ АУДАНДЫЌ ФИЛИАЛЫНДА ПАРТИЯ ЌАТАРЫНА 
ЌАБЫЛДАНЄАН БІРНЕШЕ АЗАМАТТАРЄА БИЛЕТТЕР 
ТАБЫСТАЛДЫ.
Іс-шара барысында «Нўр Отан» партиясы Байзаќ аудандыќ 

филиалы тґраєасыныѕ бірінші орынбасары Н.Тлепов алдымен 
баршаны айтулы мерекемен ќўттыќтап, Президентіміздіѕ 
сарабдал саясаты, елдегі ахуал, жарќын болашаќќа ќадам басќан 
Ќазаќстанныѕ жаќсы жетістіктерге жетуіндегі «Нўр Отанныѕ» 
рґлі, оныѕ басты ўстанымы турасында айта келе, партия 
аудандыќ филиалыныѕ «Жарыќ тарату», «Байланыс торабы» 
бастауыш партия ўйымдарына ќабылданєан Фарида Рустамова, 
Айнўр Нїрпейісова, Азамат Сапаралиевтерге партия билеттерін 
салтанатты тїрде табыс етті.
Сонымен ќатар, Нўржан Сейдазымўлы мерейлі мерекеге 

орай «Нўр Отан» партиясыныѕ алєа ќойєан басты маќсаттарын 
орындауда ауданда жемісті жўмыс атќарып жїрген «Бурыл» 

бастауыш партия ўйымыныѕ тґрайымы Ќ.Їкібаева, «Жетібай» бастауыш партия ўйымыныѕ тґраєасы М.Ќошќарбаев, 
«Мəдениет їйі» бастауыш партия ўйымы тґраєасыныѕ орынбасары Н.Сапаралиева жəне «Жарыќ тарату» бастауыш 
партия ўйымы тґрайымыныѕ орынбасары мен мїшелері  З.Сатылєанова, Б.Нўрпейісов,Ќ.Мамбетоваларды Алєыс хатпен 
марапаттады.
Айта кету керек, аталмыш жиында  аудандыќ, облыстыќ бастауыш партия ўйымдары арасында ґткен байќауда алдыѕєы 

ќатардан кґрінген ауданымыздаєы «Жарыќ тарату» БПЎ-ныѕ жўмысы ерекше айтылып ґтті. Республикалыќ жарысќа 
жолдама алєан бўл бастауыш партия ўйымы жəне оныѕ тґрайымы Ш.Байтаќова іс-шара соѕында ќатысушылармен 
семинар ґткізді.

«Нұр Отан» «Нұр Отан» 
партиясы партиясы 

Байзақ аудандық Байзақ аудандық 
филиалыфилиалы

 Саяси кеңесінің  Саяси кеңесінің 
құттықтауықұттықтауы

Құрметті аудан тұрғындары!Құрметті аудан тұрғындары!
Құрметті партияластар!Құрметті партияластар!
Шынды ғы н д а ,  Мем ле к е т Шынды ғы н д а ,  Мем ле к е т 

басшысының елімізді аяғынан басшысының елімізді аяғынан 
н ы қ  т ұ р ғ ы з ы п ,  ә л е м г е н ы қ  т ұ р ғ ы з ы п ,  ә л е м г е 
танытудағы еңбегі ұшан-теңіз.танытудағы еңбегі ұшан-теңіз.
Осы  егемендігіміз  арқасында Осы  егемендігіміз  арқасында 
т а р и х ы м ы з  т ү г ен д е л і п , т а р и х ы м ы з  т ү г ен д е л і п , 
тіліміз, дініміз қайта  оралып, тіліміз , дініміз  қайта  оралып , 
мемлекетіміздің ұлттық рәміздері мемлекетіміздің ұлттық рәміздері 
қабылданды.Міне, халық сайлаған қабылданды.Міне, халық сайлаған 
Елбасы әрқашан осындай жарқын Елбасы әрқашан осындай жарқын 
і с терд ің  шыңынан  табылып і стерд ің  шыңынан  табылып 
отырды. отырды. 
Қазақстан  өз  тәуелс і зд і г ін Қазақстан  өз  тәуелс і зд іг ін 

жариялап, егемендік алғаннан бері жариялап, егемендік алғаннан бері 
де жиырма төрт  жылдан асты. Осы де жиырма төрт  жылдан асты. Осы 
уақыт аралығында Қазақстанды уақыт аралығында Қазақстанды 
барша әлем таныды. Әлемдегі барша  әлем таныды . Әлемдегі 
жоғары  дамыған  өркениетт і жоғары  дамыған  өркениетт і 
мемлекеттермен тәуелсіз Қазақстан мемлекеттермен тәуелсіз Қазақстан 
терезесі  тең ,  беделі  жоғары , терезесі  тең ,  беделі  жоғары , 
болашағы зор мемлекет болып болашағы зор мемлекет болып 
қалыптасты. қалыптасты. 
Мә д ен и е т і м і з ,  ө не р і м і з , Мә д ен и е т і м і з ,  ө не р і м і з , 

э к о н ом и к а мы з ,  б і л і м  м ен э к о н ом и к а мы з ,  б і л і м  м ен 
ғылымымызб ен  ө р к ени е т т і ғылымымызб ен  ө р к ени е т т і 
мемлекеттердің қатарына қосылдық мемлекеттердің қатарына қосылдық 
деп  барша  қазақстандықтар деп  барша  қазақстандықтар 
ма қ т а нышп ен  а й т а  а л а ды . ма қ т а нышп ен  а й т а  а л а ды . 
Қазіргі таңда кең байтақ елімізде Қазіргі таңда кең байтақ елімізде 
Е л б а сы ның  б а с т а м а сым ен Е л б а сы ның  б а с т а м а сым ен 
атқарылып  жатқан  игі  істер атқарылып  жатқан  игі  істер 
тәуелсіз Қазақстанды бұдан да тәуелсіз Қазақстанды бұдан да 
биік шыңдарға көтереріне біздің биік шыңдарға көтереріне біздің 
ешқандай күмәніміз жоқ.ешқандай күмәніміз жоқ.
Мерекелеріңіз құтты Мерекелеріңіз құтты болсын, болсын, 

қадірменді жерлестер!қадірменді жерлестер!

бастап Қазақстан тәуелсіздігін әлем 
елдері мойындады. Тәуелсіздіктің сын 
сағаттарында Тұңғыш Президентіміз 
нар жүгін мойымай көтеретін қажырлы 
қайраткер, дана саясаткер ретінде 
елімізді  сеніммен  алға  бастады . 
Елбасымыз ұлтының үмітін ақтап, елді 
ел қылды, дербес, егеменді Қазақстан 
мемлекетінің негізін қалады.Жалпы 
Еліміз осы кезеңде ғасырға бергісіз 
жолдан өтті, ауқымы жағынан орасан 
табыстарға қол жеткізді. Егемендіктің 
тұғыры жылдан-жылға нығайып, жаңа 
да  жас  мемлекетімізді  бүкіл  әлем 
танып, мойындады.

«Дәуір  данышпанды  тудырады , 
д анышпан  дәу і р д і  ө з г е р т е д і » 
дегендей,  еліміздегі өзгерістердің 
барлығы Елбасымыздың  мемлекет 
басындағы жанқиярлық еңбегімен, 
сарабдал  саясаткерлігімен  тығыз 
байланысты. Біз Елбасымызбен бірге 
жаңа дәуірдің бетін аштық. Жаһандық 
саясат пен әлеуметтік-экономикалық, 
рухани- мәдени қарым қатынастар 
кеңістігінде  өзіміздің  тәуелсіз  ел 
ретінде  жүрер  жолымызды ,  даму 
мүмкіндіктерімізді айқындадық. Бар 
болғаны  тәуелсіздіктің 24 жылының 
ішінде  ұлан  ғайыр  шаруалар  бір-
бірімен  қат -қабат  келіп ,  жүзеге 
асу барысында еліміздің  бейнесін 
өзгертіп, әрбір адамның бойында асыл  

арман мен айқын мақсаттардың отын 
тұтатты. Әр  күні жылға бергісіз деп 
бағаланатын осы уақыт ағында тәуелсіз 
елімізді төрткүл әлем  құрмет тұтатын 
болды. Тәуелсіздік алған қазақ  елі 
дүние жүзі бойынша ядролық қарудан 
бірінші болып бас тартқан ел ретінде 
тарих бетіне алтын әріппен жазылды. 
Қазақстан 2010 жылы Еуропадағы 
қауіпсіздік  және  ынтымақтастық 
ұйымына (ЕҚЫҰ) төрағалық етті.  56 
елдің басын біріктірген Астана саммиті 
де жоғары дәрежеде өтті. Еліміздің 
халықаралық  деңгейдегі  беделін 
арттыратын айтулы оқиғаның бірі – 
2017 жылы Астанада өтетін “ЭКСПО-
2017” көрмесі. Жаңа Қазақстан әлемдік 
беделді оқиғалардың бел ортасынан 
ойып орын алатын, жаңа идеяларды 
сынға салып,  жаңалықтарды  іске 
асыратын  жетекші  мемлекетт ің 
біріне айналды. Осылайша Қазақстан 
жаһандық конфессияаралық үнқатысу 
орталығына айналды.
Барша  қазақстандықтар  тәуелсіз 

мемлекетіміздің Тұңғыш Президентін 
мақтан тұтады. Осынау мереке күні 
барлық  байзақтықтарға  мықты 
денсаулық, отбасылық бақ-береке, 
ынтымақ пен мейірім тілеймін.
Еліміз  аман,  жұртымыз  тыныш , 

тәуелсіз  еліміздің   беделі   биік 
болсын.

ЖЕТІСТІКТЕРГЕ 
ЖЕТЕЛЕЙ БЕРСІН!
Д.Əміров, 
Шыєыс Ќазаќстан облыстыќ 

сотыныѕ тґраєасы,
Байзаќ ауданыныѕ Ќўрметті 

азаматы. 

Ќ ў р м е т т і 
байзаќтыќтар! 
С і з д е р д і 

1ж е л т о ќ с а н -
Т ў ѕ є ы ш 
Президент кїні 
м е р е к е с і м е н 
шын жїректен 
ќўттыќтаймын!
Т ў ѕ є ы ш 

Президент кїні 
–  Ќа з а ќ с т а н 

Республикасыныѕ жаѕа кезеѕіне 
жол ашатын жəне мемлекет болып 
ќалыптасудыѕ тўєыры, əлеуеті зор, 
ќуатты елдіѕ мерекесі. 
Елба сы  Нўрсўлт ан  Əб ішўлы 

Н а з а р б а е в т ы ѕ  с а л и ќ а л ы 
басшылыєымен халќымыз тəуелсіздік 
туын биікке кґтерді. Ата Заѕымызды, 
рəміздерімізді жəне басќа да рухани 
ќўндылыќтарымызды  ќастерлей 
отырып, ґміріміздіѕ сан саласын 
дамыту,  жас  мемлеке т ім і зд і ѕ 
абыройын  асќаќтату  жолында 
тамаша бастамалар ґмірге келді. 
Ќазаќ халќыныѕ тəуелсіз ел болып 
ќалыптасуы жолында орын алєан 
о сындай  маѕызды  ке зеѕдерд і 
айќындайтын Тўѕєыш Президент 
кїнініѕ  ерекшелігі  зор .   Ґйткені , 
президенттік басќару формасы мен 
тəуелсіздіктіѕ жиырма тґрт жылдыќ 
тəжірибесі  біздіѕ  ел  їшін  осы 
басќару формасыныѕ тиімді болып, 
ішкі жəне сыртќы саясаттыѕ негізгі 
баєыттарын аныќтауєа мїмкіндік 
берді .  Осы  уаќыт  аралыєында 
Ќазаќстанды барша əлем таныды. 
Əлемдегі жоєары дамыєан ґркениетті 
мемлекеттермен тəуелсіз Ќазаќстан 
терезесі теѕ, беделі жоєары, болашаєы 
зор мемлекет болып ќалыптасты. 
Мəдениетті, ґнерді, экономиканы, 
білім мен єылымды ўштастырып 
ґркениетті мемлекеттердіѕ ќатарына 
ќосылдыќ. Тўѕєыш Президентіміздіѕ 
салиќалы саясатыныѕ арќасында 
«Ќазаќстан – 2030» Стратегиясы 
мерзімінен бўрын іске асты. Ќазіргі 
таѕда еліміз əлемніѕ еѕ дамыєан 30 
елініѕ ќатарына кіруді кґздейтін 
«Ќазаќстан – 2050» Стратегиясында 
жəне «Ўлт Жоспары-100 наќты 
ќадамда» ќойылєан  міндеттерді 
орындау  баєытында  ќарќынды 
жўмыстар атќаруда.
Осынау маєынасы мен мемлекеттік 

маѕызы зор мерекеде баршаѕызєа зор 
денсаулыќ, ќажымас - ќайрат, талмас 
- ќанат, отбасыларыѕызєа амандыќ, 
шаѕыраќтарыѕызєа шаттыќ тілеймін.
Еліміз бен Елбасымыздыѕ мəртебесі 

əлем елдері алдында мəѕгілік биіктей 
берсін!

жас  їлкен  Ибрайым  Абдралиевке 
тўрмысќа шыєады. 
Єасырлыќ єўмырында  кездескен 

ќиындыќтарды ќасќая тўрып, жеѕе  
білген  əжей  1981 жылы ќўдай ќосќан 
ќосаєын, ал 2008 жылы   ўлы Зунин 
ґмірден  ґткенде  де  мыќтылыєын  
кґрсете  білді .  Ќайєыдан  бїгіліп 
жатып  ќалєан  жоќ .   Белді  бекем 
буып, барына шїкіршілік етті. 

  Аќ  жаулыќты  ананыѕ  їлкені - 
Баянды  мен  кел ін і  Зауре   ўзаќ 
жылдар  бойы  “Трудовой  пахарь”  
ўжымшарында шопан болып, жемісті 
еѕбек  е т т і .  Бїг інде  з ейнеткер . 
Зунинніѕ   кел іншег і  Кїлаш   та 
немере ќызыєын кґруде.
Ќос ўлынан ґсіп-ґнген 8 немере, 26 

шґбере, бір шґпшегініѕ ортасында 
əдем і  ќарт аю  їлг і с і н  кґрс е т і п 
отырєан   əжей  де  елдіѕ  бірлігін , 
ўрпаќтардыѕ  амандыєын  тілейді . 
Асыл  əжеміздіѕ кґзі ашыќ, кґкірегі 
ояу.  Елдег і  жаѕалыќтарєа  елеѕ 
ет іп ,  газет -жорналдарды   оќып , 
теледидар жаѕалыќтарын жібермей 
тыѕдайды. 

100-ді еѕсерген  əжейдіѕ кґзінен 
нўр  тґгіліп ,  жан-жаєына  шуаєын 
ш ашы п  к е л е д і .О сы  шу а ќ п е н 
жылынып, асыл ананыѕ ќўшаєында 
мейір  алып  жїрген  ќандай  баќыт 
де сеѕ і зші .  Ќўлаєы  сəл  ауырлау 
болєанымен  ќимылы шираќ,  сґзге 
шешен   Сейс екїл  Т іл енќызын  
немересі  Рауан  мен  келіні  Єалия  
баєып-ќаєуда. 
Пайєамбарымыз (с.є.с) хадисінде:  

«Əуел і  а н аѕ а ,  т а єы  д а  а н аѕ а , 
содан  соѕ  əкеѕе  жаќсылыќ  жаса» 
депті.  «Жўмаќтыѕ кілті - ананыѕ 
табанында» делінген .  Жанўяныѕ 
жылуын суытпай, тал бесікті тербей 
отырып ,  теб ірене  толєар  бе с і к 
жыры, аѕыз-ертегілері  мен жаћўт 
жырларын  ўрп а єыныѕ  бойына 
д а р ы т ќ а н  С е й с е к ї л  ə ж е й д і ѕ 
баќытты болєаны сол емес пе, кїні 
кеше єана ґзініѕ 100 жасќа толєан 
мерейтойын балалары, немерелері 
ауыл - аймаќ ты ,  а є айын - туысты 
шаќырып ,  ўлан -асыр  той  жасап 
берді. 

Ґз тілшіміз.
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ЖЫР ҐЗЕГІ-ЕЛБАСЫЖЫР ҐЗЕГІ-ЕЛБАСЫ

АСТАНАДА 
ÁÀÉÇÀҚ ÄÀÒҚÀҒÀ 

 көше берілді
Тарихи тўлєалардыѕ бірі – есімі ел жадынан ґшпеген, 

Ќазаќстанныѕ оѕтїстік ґѕірінде Ќоќан хандыєына жəне 
отарлаушы Ресей империясына ќарсы ўлт-азаттыќ кїресті 
ўйымдастырушы ,  ќолбастаєан  батыр ,  тамам  жўртќа 
жґн нўсќаєан ќоєам ќайраткері Байзаќ Мəмбетўлыныѕ 
туєанына 225 жыл толуы ґткен жылы кеѕінен аталып ґткен 
болатын. 

Осыєан орай Астанада да батыр есімі жазылєан таќтайшалар 
ілінген кґше пайда болды. Осынау ќуанышты оќиєаєа орай ґткен 
сенбіде ел ордадаєы Есіл ауданы Ильинка тўрєын алабындаєы 
батыр есімі берілген жаѕа кґшеніѕ ашылу рəсімі ґтті. Онда осы 
шараны ўйымдастырєан «Байзаќ датќа» ќоєамдыќ ќорыныѕ 
тґраєасы Оѕласын Есіркепов сґз сґйледі. Ол Байзаќ бабамыздыѕ 
кґрегендігі мен алдаєыны болжай білетін ќасиетін, Тараз 
ќаласы мен облыстыѕ тґрт ауданыныѕ жўрты датќа ќаздырєан 
ўзындыєы 160 шаќырым тоєандардыѕ игілігін əлі кїнге кґріп 
келетінін тіліне тиек етті.
Байзаќ датќаныѕ шґбересі, Жуалы ауданында тўратын 

еѕбек ардагері, елге сыйлы ќария Кəмелхан Саттаров, Байзаќ 
аудандыќ ардагерлер кеѕесініѕ тґраєасы Кемелбек Бесбаев 
азаттыќ їшін арпалысып ґткен бабаныѕ есімін ўлыќтап отырєан 
астаналыќтарєа алєыс арнап, батасын берді. 
Бўдан кейін жолдыѕ алыстыєына ќарамастан, елордаєа 

облыстыѕ əр тїкпірінен барєан жамбылдыќтардыѕ ќатысуымен 
кілеѕ жаѕа їйлерден тўратын кґшеніѕ лентасы ќиылды. Соѕыра 
«Ќўман»  тойханасында Байзаќ бабаєа ас берілді. Оєан облыстан 
барєан ўрпаќтарымен ќатар, Байзаќ датќаныѕ ерлігі мен халќы 
їшін атќарєан ісін ќадірлеуші танымал азаматтар да ќатысты.
Аќ дастархан басында мемлекет жəне ќоєам ќайраткері 

Ґмірбек Байгелді, Парламент Мəжілісініѕ бўрынєы депутаты, 
Ќазаќстан Республикасы Ауыл шаруашылыєы министрініѕ 
кґмекшісі Амангелді Момышев, Ќазаќстан Республикасы 
Парламент Мəжілісініѕ депутаты Уəлихан Бишімбаев жəне 
басќалар Байзаќ датќаныѕ еліміздіѕ тарихында алар орны 
ерекше екендігіне тоќталды. 

Т.Толќынбайўлы.
Тараз-Астана-Тараз.

АРУЛАРДЫҢ 
МƏРТЕБЕСІ  АРТУДА

Əйел- бір ќолымен əлемді, бір ќолымен 
бесікті тербетеді. Расында да бїгінде 
əйел ана болумен ќатар, білікті басшы, 
білімді маман ретінде де тїрлі салаларды 
еркін меѕгеріп, елді алєа бастап келеді. 
Отбасыныѕ ўйытќысы əйел - əрі жар, 
əрі сенімді ќызметкер, əрі ер адамдардыѕ 
басым  бґлігі  бара  бермейтін  кəсіпті 
шыр айналдыра дґѕгелетіп отырєан 
майталман  кəсіпкерлер  екендігін  де 
дəлелдеуде. Былайша айтќанда Ќазаќстан 
əйелдерініѕ ќазіргі таѕдаєы əлеуметтік 
мəртебесі биік. 
Ќарашаныѕ  2 5 -ші  жўлдызында 

Астанадаєы  Тəуелсіздік  сарайында  
Ќ а з а ќ с т а н ны ѕ  І с к е р  ə й е л д е р і 
ќ ауым д а с ты єыныѕ  2 0  жыл дыќ 
мерейтойына арналєан ІV Еуразиялыќ 
əйелдер і  с аммит і  ґткен і  белг іл і . 
Мемлеке т т і к  хатшы ,  Пре зи д ен т 
жанындаєы  əй елд ер  і с т ер і  жəне 
отбасылыќ -демографиялыќ  саясат 
жґніндегі ўлттыќ комиссия тґрайымы 
Г.Əбдіќалыќова,  Премьер-Министрдіѕ 
орынбасары Д.Назарбаева, депутаттар 
мен  шетелд ік  ќонаќтар ,  Ўлттыќ 
комисияныѕ мїшелері, еліміздіѕ барлыќ 
ґѕірлерінен келген 500-ден астам кəсіпкер 
əйелдер, мемлекет басќаруындаєы ірі 
компаниялардыѕ жəне їкіметтік емес 
ўйымдардыѕ ґкілдері ќатысќан айтулы 
жиынєа біздіѕ ґѕірден барып ќайтќан 
аудандыќ мəслихаттыѕ депутаты,  іскер 
əйелдер ќауымдастыєыныѕ тґрайымы 
Т.Кадимова  жəне  жеке  кə с і пкер 
Л .Жабатаеваларды  сґзге  тартып ,  
ару  ќала  Астанадан  алєан  əсерлері , 
саммит кґтерген мəселе, жалпы əйелдіѕ 
ќоєамдаєы рґлі турасында сўхбаттасќан 
болатынбыз.

                                            
Тазагїл Кадимова,
аудандыќ мəслихаттыѕ 

депутаты, іскер əйелдер 
ќауымдастыєыныѕ 
тґрайымы.
Ел і м і з д і ѕ  е р е кш е 

мерекесі – ЌР Тўѕєыш 
П р е з и д е н т і  к ї н і 
ќарсаѕында, ќарашаныѕ 
25 - і  кїн і  əсем  ќала 
Астанада Ќазаќстанныѕ 

Елі үшін жаралғанЕлі үшін жаралған

А. Сағындықов,А. Сағындықов,
Шахан ауылы.

Мақтанамын осы туған жерменен,
Өз елімен биіктейді ер деген.
Туған жерді түлетуге келгенде,Туған жерді түлетуге келгенде,
Тұла бойды керемет күш кернеген.Тұла бойды керемет күш кернеген.

Өткенімде қасірет те, мұң да бар,Өткенімде қасірет те, мұң да бар,
Білгің келсе шежірені тыңдап ал.Білгің келсе шежірені тыңдап ал.
Туған елді биіктерге бастаған,Туған елді биіктерге бастаған,
Тең келетін кім бар екен ұлға нар.Тең келетін кім бар екен ұлға нар.

Қазақ осы үміт-ойға бай халық,Қазақ осы үміт-ойға бай халық,
Ер Нұрсұлтан Елбасы боп сайланып-Ер Нұрсұлтан Елбасы боп сайланып-
Көркейді шын Қазақстан Отаным,Көркейді шын Қазақстан Отаным,
Асыл арман ақиқатқа айналып.Асыл арман ақиқатқа айналып.

Бейбіт тірлік біздікіндей қайда шын,Бейбіт тірлік біздікіндей қайда шын,
Парасатты ердің көрдік пайдасын.Парасатты ердің көрдік пайдасын.
Біз қашанда Елбасымен біргеміз.Біз қашанда Елбасымен біргеміз.
Қазақстан туған жерім, жайнасын!Қазақстан туған жерім, жайнасын!

Елін сүйген ЕлбасыЕлін сүйген Елбасы
Е. Ержас,Е. Ержас,
Қарасу орта мектебінің 6-сынып Қарасу орта мектебінің 6-сынып 

оқушысы.

Күн күлімдеп көгімде, 
Келеміз нық сенімде.
Бақыт күйі шалқиды,Бақыт күйі шалқиды,
Менің қазақ елімде.Менің қазақ елімде.

Ырыс тасып жердегі, Ырыс тасып жердегі, 
Даңқымыз да өрледі.Даңқымыз да өрледі.
Көрінуде биіктен,Көрінуде биіктен,
Елбасының еңбегі.Елбасының еңбегі.

Иығында ел жүгі,Иығында ел жүгі,
Қандай ғажап өрлігі.Қандай ғажап өрлігі.
Біздің Тұңғыш Президент,Біздің Тұңғыш Президент,
Бар әлемге белгілі!Бар әлемге белгілі!

Болсын елде бақ, табыс,Болсын елде бақ, табыс,
Артсын өрлеп сапамыз.Артсын өрлеп сапамыз.
Баршамызға мақтаныш,Баршамызға мақтаныш,
Ер Нұрсұлтан атамыз!Ер Нұрсұлтан атамыз!

МƏЅГІЛІК ЕЛ боп ќаламызМƏЅГІЛІК ЕЛ боп ќаламыз
Ш.Алатауова,Ш.Алатауова,
Чапаев орта мектебінің 10-сынып Чапаев орта мектебінің 10-сынып 

оқушысы.

Бір мүдде, бір болашақ, бір мақсатқа,
Елбасы бастап берген саясатқа.
Ден қойып ұмтылыспен күш саламыз,Ден қойып ұмтылыспен күш саламыз,
Жеңіспен адым басып болашаққа.Жеңіспен адым басып болашаққа.

Бұрыңғы Есім ханда болды ескі жол,Бұрыңғы Есім ханда болды ескі жол,
Тұсында Қасым ханның бар қасқа жол.Тұсында Қасым ханның бар қасқа жол.
Бүгінде Елбасының салуымен,Бүгінде Елбасының салуымен,
“Нұрлы жол” – ел арманын растады ол.“Нұрлы жол” – ел арманын растады ол.

Нұрлы жолмен алысқа аттанамыз,Нұрлы жолмен алысқа аттанамыз,
Тарихы - мол шежіре, жатқан аңыз.Тарихы - мол шежіре, жатқан аңыз.
Тоныкөктен өсиет толық жеткен,Тоныкөктен өсиет толық жеткен,
Біз қазақ -”Мәңгілік Ел” боп қаламыз!Біз қазақ -”Мәңгілік Ел” боп қаламыз!

ТӘУЕЛСІЗДІК - ТӘУЕЛСІЗДІК - 
ТІРЕГІМТІРЕГІМ

Д.Абдрахим,Д.Абдрахим,
Н .Ки ікб а е в  орт а  мект е б і н і ң Н .Ки ікб а е в  орт а  мект е б і н і ң 

оқушысы.

Тәуелсіздік-рухы күшті ғажап күн,
Артта қалды бодан болған азап күн.
Елім, жерім, қазағым деп тебіренем,Елім, жерім, қазағым деп тебіренем,
Өйткені мен тәуелсізбін, азатпын!Өйткені мен тәуелсізбін, азатпын!

Кең байтақ қой Қазақстан картасы,Кең байтақ қой Қазақстан картасы,
Астанамен айшықталды ортасы.Астанамен айшықталды ортасы.
Бүгін бізге таңдай қағар күллі әлем,Бүгін бізге таңдай қағар күллі әлем,
Бұның бәрі Елбасының арқасы!Бұның бәрі Елбасының арқасы!

Ауыр күнді артымызға тастауы,Ауыр күнді артымызға тастауы,
Қиын сәтте қиындықтан қашпауы.Қиын сәтте қиындықтан қашпауы.
Тілім, дінім, ұлтым қайта көтерген,Тілім, дінім, ұлтым қайта көтерген,
Елбасымыз Нұрсұлтанның бастауы. Елбасымыз Нұрсұлтанның бастауы. 

Біздің  Тұңғыш Біздің  Тұңғыш 
ПрезидентПрезидент

М.Ешеева,М.Ешеева,
Қостөбе орта мектебінің 5-сынып Қостөбе орта мектебінің 5-сынып 

оқушысы.

Орындалып бар арман,
Өмір ғажап жаңарған.
Біздің Тұңғыш Президент,Біздің Тұңғыш Президент,
Ел бағына жаралған.Ел бағына жаралған.

Қасиеті қарымды,Қасиеті қарымды,
Дархан жүрек, дарынды.Дархан жүрек, дарынды.
Елбасымен –қазағым,Елбасымен –қазағым,
Бар әлемге  танылды.Бар әлемге  танылды.

Алға бастық қадам нық,Алға бастық қадам нық,
Үмітпенен адамдық.Үмітпенен адамдық.
Ер Нұрсұлтан атама,Ер Нұрсұлтан атама,
Ел тілейді амандық!Ел тілейді амандық!

Іскер əйелдері ќауымдастыєыныѕ 20 жылдыќ 
мерейтойына арналєан ІV Еуразиялыќ əйелдері 
саммиті ґтті.  Оєан  500-дей еліміздіѕ белсенді 
əйелдері ќатысты.
Айтулы жиыннан алєан əсерім бір бґлек 

əѕгіме, кїн санап кґркейе тїскен Астана ќаласы  
кґкірегіѕе маќтаныш сезімін ўялатады екен.
Шындыєында да елімізде əйел азаматтарына 

деген ќўрмет ерекше. Тиісінше Ќазаќстанныѕ 
Іскер əйелдер ќауымдастыєы да еліміздіѕ одан 
əрі дамуына сїбелі їлес ќосып келе жатќаны да 
жасырын емес. Аталмыш ўйым Елбасы саясатын 
ќолдауда белсенді əрекет етіп, Президенттіѕ 
гендерлік теѕдік баєытындаєы стратегиясын 
орындауда сенімді серіктес екенін танытып 
келеді. Міне осыныѕ барлыєы самиттіѕ əѕгіме 
арќауы болды.  Жиыннан соѕ «Астана Опера» 
театрына барып, арнайы ўйымдастырылєан 
гала-концертті тамашаладыќ. Ќыз-келіншектер 
ќолымен жасалынєан ќолґнер бўйымдарыныѕ 
кґрмесін кґріп, кґѕілімізге тїрлі тыѕ идеяларды 
тїйіп ќайттыќ. 

Лəззат Жабатаева,
жеке кəсіпкер.
Ќаз а ќ  ќ ашанда  əй ел 

затын ардаќ тўтќан халыќ. 
Əу  бастан  келе  жатќан 
осындай ќўрмет пен ілтипат 
нəзікжандыларєа  бїгінгі 
таѕда да кґрсетіліп келеді. 
Осы  р е т т е  е л і м і з д е 

Елбасыныѕ  ќолдауымен 
кəсіпкерлік саласына айрыќша кґѕіл бґлініп 
жатќанын айтып кетпесек болмас. Кеѕ ґріс 
ашылєан осынау салада  ќыз-келіншектердіѕ 
де їлесі зор.  Бизнесті барынша игеріп, ісін 
ілгерілетіп  жїрген  арулар  Ќазаќстанныѕ 
ќарышты дамуына бар кїш-жігерлерін салып, 
еѕбек етіп келеді.
А с т а н а д а  ґ т к е н  І с к е р  ə й е л д е р 

ќауымдастыєыныѕ 20 жылдыќ мерейтойына 
арналєан ІV Еуразиялыќ əйелдері саммиті жер-
жерлердегі белді, беделді  нəзікжандылардыѕ 
басын ќосып, тїрлі кґкейкесті мəселелерді 
талќыєа салды. 
Мемлекет басшысыныѕ «Ќазаќстан-2050 

Стратегиясы» негізінде ќўрылєан бес институттыќ 
реформасы ,  ондаєы  инфраќўрылымдыќ 
жобаларды іске асырудаєы əйелдердіѕ рґлі, 
Елбасы бастамаларына ќазаќстандыќ əйелдердіѕ 
ќолдау білдіруі, кəсіпкерлікті, оныѕ ішінде 
əйелдер кəсіпкерлігін одан əрі дамыту, əлеуметтік 
салалар бойынша Їкіметпен ќарым-ќатынасты 
ўлєайту мəселелері ќамтылєан саммит бізге, 
кəсіпкер əйелдерге ўмытылмас əсер ќалдырды. 
Сондаєы байќаєанымыз, кəсіпкерлік саласында 
ќыз-келіншектердіѕ салмаєы жылдан-жылєа 
артып келе жатыр екен. Ендігі жерде, осындай 
ќалыпта жўмыстарды одан əрі жандандыра тїсу 
алдымыздаєы їлкен міндет.

БəрекелдіБəрекелді !!

Т.Əбуов,
Д і н  і с т е р і  коми т е т і н і ѕ 

д ін  мəс елелер і  жґн індег і 
є ы л ы м и - з е р т т е у  ж ə н е 
талдау  орталыєыныѕ  бґлім 
басшысы.

Білім - ќоєамды əлеуметтік, 
м ə д е н и - є ы л ы м и  д а м уд ы 
ќамтамасыз  ететін  єажайып 
ќўбылыс, адам їшін де, ќоєам 
їшін де еѕ жоєары ќўндылыќ 
болып табылады. Оныѕ еѕ негізгі 
ќызметі - адамныѕ менталитетін, 
адамгершілігін, шыєармашылыќ 
ќабілетін ќалыптастыру, білімін 
дамыту. Ґйткені ќай мемлекеттіѕ 
де негізгі тірегі білімді де білікті, 
иманды да парасатты, іскер де, 
белсенді адамдар. 
Ал діни білім беру деген  – 

ДIНИ БIЛIМ БЕРУ ЖҮЙЕСI ЖАҢАША БАҒЫТ АЛДЫ
мемлекеттік оќу орындарындаєы 
д ін  туралы  б іл ім  неме с е  д ін 
ќы зм е т к е р л е р і н  д а йын д ау є а 
баєытталєан ілімді білдіреді. Əлемніѕ 
кґптеген ґркениетті мемлекеттерінде 
діни білім беру оќу орындарында 
бўрыннан жїйелі жїргізіліп келеді. 
Ґйткені ,  ќай  уаќытта  болмасын 
діни білімге халыќтыѕ сўранысы 
болєан. 
О сы  м а ќ с а т т а  «Ќ а з а ќ с т а н 

мўсылмандары діни басќармасыныѕ 
2020 жылєа дейінгі білім беруді дамыту 
Тўжырымдамасы» ќабылданды . 
Тўжырымдаманыѕ басты маќсаты – 
бəсекеге ќабілетті дін мамандарын 
даярлау. Даярланєан дін мамандары 
халыќќа ислам дінініѕ негіздерін, 
дін атын жамылєан дəстїрлі емес 
діни аєымдар мен ўйымдардыѕ діни 
идеологиясын ислам дінініѕ ханафи 

мазхабынан ажыратып бере алатын, 
бїгінгі  діни  ахуал  жаєдайында 
ќоєамдаєы  тўраќтылыќты саќтау 
жəне жастар арасында экстремистік 
жəне лаѕкестік идеялардыѕ алдын 
алу маќсатында діни сауаттылыќты 
арттыруєа баєытталєан тїсіндіру 
жўмыстарын  жоєары ,  сауатты 
деѕгейде жїргізетін болады. 
ЌМДБ ќарасты мешіттер ендігі 

кезекте діни сауат ашу курстарында 
тек ќўран кəрім əліппесі, єибадат, 
аќида секілді пəндермен шектелмей  
ќазаќи салт-дəстїрмен біте-ќайнасып, 
ўлттыќ санаєа сіѕіскен этикалыќ 
ќўндылыќтарєа негізделген ислами 
ўстанымдардыѕ  ерекшеліктерін 
кґрсетіп, жан-жаќты тїсіндіріп оќыту 
уаќыттыѕ талабы екені аќиќат. Əрине, 
мўндай жўмыстар діни сауат ашу 
курсыныѕ жаѕа деѕгейге кґтерілуіне 

мїмкіндік  береді .  Ґз  кезегінде , 
ќабылданєан тарихи тўжырымдама 
жастардыѕ діни сауатын ашуєа деген 
ќызыєушылыќтарыныѕ  артуына 
ќызмет етері сґзсіз.  
Бір  данышпан: «Жастар  ґзініѕ 

ата-анасынан гґрі заманына кґбірек 
ўќсас келеді»-депті.  Сондыќтан 
бїгінгі заманныѕ талабына сай əрекет 
етуге деген уаќыттыѕ сўранысынан 
т у ы н д а є а н  т ў ж ы р ы м д а м а . 
Тўжырымдама  бойынша  ќолєа 
алынєан діни білім алу  жўмыстары 
ќоєамды кґркейтуге, иманды, рухани 
ґресі биік жастарды тəрбиелеуге 
ќызмет  етері  даусыз . Бір сґзбен 
айтќанда тўжырымдамада діни білім 
беру ќызметініѕ мазмўны жаѕарып, 
жаѕа маќсат, жаѕа кґзќарас, жаѕа 
шешімдер мен жаѕа мїмкіндіктер 
кґрініс тапќан. 
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Байзакское управление по 
защите прав потребителей 
осуществляет руководство и 
регулирование в сфере защиты 
прав потребителей санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с ко г о 
благополучия  населения , 
кон т р ол ь  и  н ад з о р  з а 
соблюдением требований, 
установленных техническим 
регламентом и нормативными 
документами по продукции 
и  услугам ,  реализуемым 
потребителям. Одним словом, 
стоит на страже  интересов 
потребителей, в том числе и в 
сфере образования.
В связи с этим сотрудники 

р айонно го  упр а вл ения 
проводят собрания, встречи 
в  уч ебных  з а в ед ениях 
района, на которых проводят  
устную  консультативную 
и юридическую помощь, с 
целью повышения правовой 
грамотности  учителей  и 
учащихся  школ  района . 
Такие встречи  прошли  в 
Туймекентской  средней 
школе и в средней школе 
Сарыкемер.
На днях состоялась ещё одна 

встреча в средней школе имени 
«40 лет Казахстана».
Её провели начальник отдела 

мониторинга  районного 

РАЗЪЯСНЯЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ИХ ПРАВА
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ДIНИ БIЛIМ БЕРУ ЖҮЙЕСI ЖАҢАША БАҒЫТ АЛДЫД ЖҮ

РРААЗЗЪЪЯЯССННЯЯЯЯ ППООТТРРЕЕББИИТТЕЕЛЛЯЯММ ИИХХ ППРРААВВАА
ДУЛАТ-”Жі г іт  с ў лтаны”

М. Көбеева,
аудандық әл-Фараби атындағы мәдинет үйінің әдістемелік 

бөлімінің меңгерушісі.

Қазақта отбасының жалғасы, шаңырақтың иесі ұл бала болып 
есептелген. Халқымыз ұл бала тәрбиесіне ерекше көңіл бөлген. 
Ер баланы адамгершілікке, батылдыққа, ептілікке, имандылыққа 
баулыған. Әсіресе  халқымыздың салт-дәстүрін  меңгерген, өнер мен 
білімге жетік, сонымен қатар епті де шымыр, шыңдалған  азаматты 
“ Жігіттің сұлтаны” деп  атаған. Жақында Байзақ ауданы әкімдігі 
мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің әл – Фараби атындағы 
мәдениет үйінің ұйымдастыруымен биылғы  Қазақ хандығының 
550 жылдығы аясында аудандық «Жігіт сұлтаны» байқауы өтті. 
Алғаш рет ұйымдастырылған додаға  12 округтен 18 бен 27 жас 

аралығындағы 13 талапкер қатысып,  алдымен өздерін таныстырып,  
«Сегіз қырлы, бір сырлы» аталымы бойынша өнерлерін көрсетті. 
«Күш атасын танымас» аталымында кір тасын көтеріп, қол 
күресінен сынға түсті. «Ескірмейтін есті сөз»  номинациясында 
талапкерлер сұрақ-жауап шарттарында да сүрінбеді.     

     Өнерімен қатар  шыныққан да шымырлығымен дараланған  
суханбайлық Дулат  Жасұзақов  байқаудың бас жүлдесін иеленіп 
ауданымыздың «Жігіт сұлтаны» атанды. І орынға үлгілілік 
Жәнібек Әшімжанов, ІІ орынға сазтеректік Болат Мұхамбет, екі 
ІІІ орындарға түймекенттік Жангелді Айтуғанов пен қостөбелік 
Әмірхан Серікбай ие болды. Ынталандыру сыйлықтары Дихан 
ауылдық округінен Әділет Оспанқұлов пен көптеректік Маралбек 
Бұршақбаевтарға табысталды. 

    Жүлдегерлер дипломдар, заттай сыйлықтармен, ал белсене 
қатысқандар Алғыс хаттармен марапатталды.

управления по защите прав 
потребителей  А.Мусаев и 
главный специалист этого 
отдела С.Тайланов.
С разъяснениями основных 

положений Закона РК  №274- 
IV от 4 мая 2010 года «О 
защите прав потребителей» 
выступил главный специалист 
С.Тайланов.
Он популярно разъяснил 

о с н о в н ы е  п о с т у л а т ы 
законодательного документа, 
подробно объясняя права 
потребителей по тем или иным 
вопросам.
Ска з а л  о  том ,  что  в 

б о л ь ш и н с т в е  с в о ё м 
возникающие   спорные 
вопросы   приходятся  на 
сферу торговли, в основном 
связанные  с  отказом  в 
обмене или возврате товаров 
ненадлежащего  качества, 
касающиеся некорректного 
пов ед ени я  прод а вцо в , 
н е  п р е д о с т а в л е н и я 
чеков ,  подтверждающих 
ф а к т  п р и о б р е т е н и я 
товара ,   предоставление  
некачественного  товара . 
Говорил о правах потребителей 
на возмещение   в полном 
объёме причинённых убытков, 
вследствие  недостатков  
товара (либо услуг), о сроках 

предъявления потребителями 
требований  в отношении 
недостатков товара, о правах 
потребителя на получение 
у  продавца   документа , 
подтверждающего  факт 
приобретения товара либо 
оказания услуг и даже право 
на возмещение морального 
вреда и т.д. Докладчик привёл 
множество примеров.
В ходе встречи у многих 

возникли вопросы. В частности, 
социолог Г.Топтаева, медсестра 
школы И.Тилегенова задавали 
вопросы, касающиеся товарных 
чеков, проблем общественного 
питания , предоставления 
торговых  услуг,  привели 
ч а с т ные  примеры .  На 
заданные вопросы получили 
исчерпывающие ответы.
Сотрудники  районного 

у п р а в л е н и я  в  с в о ё м 
выступлении  озвучили 
насущные проблемы, разъясняя 
законные права потребителей. 
Сказали о том, что по всем 
вопро сам ,  касающимся 
защиты прав потребителей, 
желающие могут получить 
консультацию по телефону 
горячей линии районного 
управления по защите прав 
потребителей.

Наш корр.

Мақтанамын осы туғМақтанамын осы туғ
Ө і б і йдіӨ і б і йді

Күн күлімдеп көгімдеКүн күлімдеп көгімде,
К і і дК і і д і

Бір мүдде, бір болашақ, бір мақсатқа,Бір мүдде, бір болашақ, бір мақсатқа,
Е б б бЕ б б б
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Қазақта отбасының жалғасы, шаңырақтың иесі ұл бала болып 
есептелген Халқымыз ұл бала тәрбиесіне ерекше көңіл бөлген

ілім - ќоєамды əлеуметтік,
б
ҐБі
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М.Шалєынбай,
«Ауыл жаѕалыєы».

Т Ə Р Б И Е Д Е  Ќ И Ы Н Д Ы Ќ 
КЕЛТІРЕТІН ,  ЕСЕПТЕ  ТЎРЄАН 
ОЌУШЫЛАР  ЖƏНЕ  ЖАЙСЫЗ 
О Т Б АСЫ  Б А Л А Л А Р ЫМ Е Н 
ДЎРЫС  БАЄЫТТА  ЖЎМЫСТЫ 
ЎЙЫМДАСТЫРУ ЖƏНЕ ОЅТАЙЛЫ 
НƏТИЖЕ  АЛУ 
МАЌСАТЫНДА 
БУРЫЛ  ОРТА 
МЕКТЕБ ІН ІЅ 
Б А З АСЫН Д А 
А Й М А Ќ Т Ы Ќ 
« Т Ə Р Б И Е Д Е 
Ќ И Ы Н Д Ы Ќ 
КЕЛТ І РЕТ ІН , 
ЕСЕПТЕ ТЎРЄАН 
О Ќ У ШЫ Л А Р 
ЖƏНЕ ЖАЙСЫЗ 
О Т Б А С Ы 
БАЛАЛАРЫМЕН 
Ж Е К Е 
ЖЇРГІЗІЛЕТІН 
Ж Ў М Ы С  Ж Ў Й Е С І  М Е Н 
НƏТИЖЕЛЕРІ» ТАЌЫРЫБЫНДА 
С Е М И Н А Р - П Р А К Т И К У М 
ЎЙЫМДАСТЫРЫЛДЫ. 
Семинарды -практикумды  ашќан 

аудан əкімдігі білім бґлімініѕ тəрбие 
ісі жґніндегі əдіскері  И.Спаналиева 
шараныѕ маќсаты мен міндеттерін айта 
келе, аталєан жўмыстыѕ маѕыздылыєына 
тоќталды.
Бўдан кейін Н.Гоголь атындаєы орта 

мектебі  директорыныѕ  тəрбие  іс і 
жґніндегі орынбасары А.Сїгіралиева 
«Бала  тəрбие с і  бəр ім ізге  ортаќ» 

т аќырыбында  баяндама  жасап ,  ґз 
тəжірибе с імен  бґл іст і .  Мектепт іѕ 
білім  алушылар  арасындаєы  ќўќыќ 
бўзушылыќтыѕ алдын алу баєытындаєы 
жўмыстарыныѕ нəтижелілігін арттыруєа 
кґмегі, ќауіпті топтарєа жататын білім 
алушылармен жеке профилактикалыќ 
жўмыс жїргізу, кеѕестіѕ отырысына əрбір 
білім алушыныѕ жеке ісі бойынша оныѕ 

ата-анасын немесе оны ауыстыратын заѕды 
тўлєаны шаќыру мўєалімдер ўжымына 
немесе ата-аналарєа арналєан кеѕес беру 
– аќпараттыќ ќызметті жїзеге асыру їшін 
мектептіѕ тəрбие орталыєында  ґткізілетін 
ќўќыќтыќ кеѕестіѕ ґтілу тəртібініѕ їлгісін 
Бурыл орта мектебініѕ «Ынтымаќ» тəрбие 
орталыєы жəне Їлгілі орта мектебініѕ 
«Айналайын» тəрбие орталыєы тарапынан  
балалардыѕ бос уаќытын ўйымдастыру 
маќсатында  Ш.Сариевтіѕ «Ешќандай 
жауабы жоќ» атты ґлеѕ жолдары аясында 
тїс ірген  бейне  роликт і  семинарєа 
ќатысушылардыѕ  назарына  ўсынса , 

ҐЗЕКТІ МƏСЕЛЕ

МАЅЫ ЗЫ  ЗО Р  С ЕМИ Н А Р

Б.Мадешов,
ҚР АШМ АӨК МИК Байзақ аудандық 

аумақтық инспекциясының бас маманы, 
өсімдіктерді қорғау жөніндегі мемлекеттік 
инспектор.

Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 3 
шілдедегі №331 Заңы өсімдіктерді зиянкестерден, 
арамшөптерден және өсімдік ауруларынан қорғау 
саласындағы қызметті жүзеге асырудың құқықтық, 
экономикалық, ұйымдастырушылық негіздерін 
айқындайды және егін өнімін, оның сапасын 
сақтау мен Қазақстан Республикасының аумағында 
фитосанитарлық іс-шараларды жүзеге асыру 
кезінде адамдардың денсаулығы мен қоршаған 
ортаға зиянды әсерді болдырмауға бағытталған. 
Қазақстан Республикасының “Өсімдіктерді қорғау 
туралы” Заңы Қазақстан Республикасының 
Конституциясына негізделеді және осы Заң мен 
Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік 
құқықтық актілерінен  тұрады. Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік өсімдіктерді 
қорғау жүйесіне мемлекеттік фитосанитариялық 
бақылауға жататын объектілерді пайдаланатын 
жеке және заңды тұлғалар енеді. Осы Заңның 
7-бабының 4 тармағының, 2) тармақшаларында 
өсімдіктерді қорғау жөніндегі мемлекеттік 
инспектордың құзіретіне тиісті аумақта мемлекеттік 
фитосанитариялық бақылауды жүзеге асыру, 
фитосанитариялық есепке алу мен есептілікті 
белгіленген нысан бойынша жүргізу және оларды 
уәкілетті органға табыс ету деп атап көрсетілген.

2015 жылдың 29 маусымындағы ҚР-ның Ауыл 
шаруашылығы министрі А.Мамытбековтің, ҚР 
қаржы министрі Б.Сұлтанов, ҚР Ұлттық экономика 
министрі Е.Досаевтармен келісілген №15-02/584 
фитосанитарлық нормативтерді, фитосанитариялық 
есепке алу нысандарын, сондай-ақ оларды ұсыну 
қағидаларын бекіту туралы бұйрығында қолда бар 
бүріккіш, тұқым дәрілейтін арнайы техникалардан 
бастап (маркасы бойынша), улы химикаттардың 
есебін жүргізу, уақытылы көрсетілген мерзімде 
уәкілетті орган аудандық аумақтық инспекцияға 
тапсыру қажеттілігі атап көрсетілген. Бірлескен 
бұйрықтың талабына сәйкес:

–  қызметі мемлекеттік фитосанитариялық 
бақылау объектілеріне байланысты жеке және 
Заңды тұлғалар;

– өсімдіктерді қорғау саласындағы қызметті 
жүзеге асыратын мемлекеттік ұйымдар тапсыруға 
тиіс.

2015 жылғы 2 шілде күні қабылданған №15-
02/607 ҚР-сы Ұлттық экономика министрлігінің 
2015 жылғы 17 шілде №533 бірлескен, ҚР-сы 
Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және 
арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің төрайымы 
С.Айтпаевамен келісілген өсімдіктерді қорғау 
бойынша мемлекеттік бақылау саласындағы тексеру 
парағының нысанын бекіту туралы бұйрығының 
– пестицидтерді (улы химикаттарды) авиациялық 
және жерүсті (аэерозольдік және фумигациялық 
тәсілдерді қоспағанда) тәсілдермен қолдану 
жөніндегі қызметті жүзеге асыратын субъектілерге 
қатысты:

- мемлекеттік тіркеуден өткен және ҚР-сы 
аумағында қолдануға рұқсат етілген пестицидтерді 
(улы химикаттарды) пайдалану;

-  пестицидтерді (улы химикаттарды) қолдану 
регламенттеріне (шығыс нормасына, өңдеу тәсілі 
менеселігіне, шектеулерге) сәйкес ҚР-сы аумағында 
қолдануға рұқсат етілген пестицидтерді (улы 
химикаттарды) пайдалану,

-  пестицидтерді (улы химикаттарды) қолдану 

ТАЛАП БАРШАҒА ОРТАҚ 
БОЛУЫ ТИІС

Н.Аќшабаев атындаєы орта мектебініѕ 
əлеуметт ік  педагогы  Ж .Стамкулова 
«Жайсыз отбасынан шыќќан балаларєа 
əлеуметтік ќолдау кґрсету», Кґктал орта 
мектебі директорыныѕ ќўќыќтыќ тəрбие 
ісі жґніндегі орынбасары Сїгиров Б. «Бала 
тəрбиесіндегі ата-аналар мен мектептіѕ, 
ќоєамныѕ байланысы», Ы.Алтынсарин орта 
мектебі директорыныѕ ќўќыќтыќ тəрбие 

і с і  ж ґ н і н д е г і 
о р ы н б а с а р ы 
З а у ы р б е к о в а 
М .  «Ќўќыќ тыќ 
с а у а т т ы л ы ќ 
–  ќ ў ќ ы ќ т ы ќ 
м ə д е н и е т т і ѕ 
а л є ы  ш а р т ы » 
таќырыптарында 
б а я н д а м а л а р ы 
тыѕдалды. Сондай-
а ќ  с е м и н а р -
п р а к т и к у м 
барысында Ќостґбе 
орта  мектебініѕ 
п с и х о л о г ы 

Х .Жўмабе ко ва  е р е кше  н а з а рд а єы 
балалармен психологиялыќ тўрєыдаєы 
жїргізілетін жўмыс жїйесін назарєа ўсынса, 
А.Сїгіралиева «Бала ќиын болып туылмайды, 
тек оєан дер кезінде кґмек берілмейді...» 
таќырыбында ќатысушылармен практиканы 
коучинг тїрінде жалєастырды. Коучингке 
ќатысушылар  о сы  коучинг  арќылы 
семинарды ќорытындылады. 
Семинар-практикумды ќорытындылау 

маќсатында  АББ -ніѕ  ќызметкерлері 
ґз пікірлерін ортаєа салса, семинарєа 
ќатысушылар кері байланыс параќтарын 
ґз ой, пікірлерімен толыќтырды.

Мурат Смагулов, 
религиовед.

Исторически  сложилось 
так, что говоря о религиозных 
т р а д и ц и я х  ж и т е л е й 
Ц е н т р а л ь н о й  А з и и ,  в 
частности казахского этноса, 
п од р а зум е в а е т с я  и с л ам 
суннитского  направления . 
Издревле  жители  региона 
– мусульмане  суннитского 
вероисповедания ханафитского 
толка .  Исламская  религия 
нашла свое место в сердцах 
людей разных эпох и времен, не 
только арабы, турки и египтяне, 
но и многие другие народы 
приняли ислам, превратив его 
в традиционный образ жизни и 
внесли свою лепту в его развитие 
и  процветание .  И  сегодня 
ислам является неразрывной 
частью духовного наследия 
казахского народа. Возрождение 
д у х о в н о - р е л и г и о з н ы х 
основ  общества ,  культуры 
ислама, аккумулировавшей 
т ы с я ч е л е т н и й  о п ы т 
нравственного становления 
казахского этноса, явилось 
важным  шагом  на  пути 
самоопределения, обретения 
и с т о р и ч е с ко й  п а м я т и , 
культурно -историче ского 
единства.
Главными образовательными 

учреждениями  древности 
считались медресе, в основном 
строившиеся возле мечетей. 
В средневековых письменных 
источниках упоминается, что 
в одном только Баласагуне 
был о  4 0  меч е т е й  и  2 0 
медресе. Исламская система 
религиозного  образования 
была основана на традиции 
ханафисткого  мазхаба  и 
способствовала  созданию 
пласта  интеллектуально  и 
духовно развитых личностей, 
что послужило дальнейшему 
объективному  ра з витию 
духовно го  обра зо вания . 
Большую роль в этом сыграло 
исламское  духовенство .  И 
сегодня  роль  духовенства 
в  р а з в и т и и  и с л ам с ко го 
образования ,  повышении 
религиозной  грамотности , 
формировании  исламских 
ученых весьма актуальна.
Ново с т ь  о  р а з р а б о т ке 

и  внедрении  методическо-
концептуального документа 
« Ко н ц е п ц и я  р а з в и т и я 
религиозного образования до 
2020 года Духовного управления 
мусульман  Казахст ана» , 
определяющего цели и задачи, 
структуру и содержание , а 
т а к ж е  с т р а т е г и ч е с к и е 
векторы  формирования  и 
развития системы духовного 
образования стала ключевой 

т е м о й  н а  п р о ш е д ш е й 
конференции  в  Египетском 
Университе т е  исламской 
культуры  «Нур -Мубарак». 
Предлагаемая  концепция 
р а з в и т и я  р е л и г и о з н о г о 
образования это новый этап 
в  ин с т и т у ц и о н а л и з а ц и и 
исламского  просвещения  и 
еще один шаг к повышению 
религиозной  грамотности 
населения ,  в  особенности 
молодежи .  Новый  вектор 
исл амско го  обр а зо вания 
охватывает такие ключевые 
н а п р а в л е н и я  р а з в и т и я , 
как религиозные традиции, 
духовную культуру и историю 
народа Казахстана, а также 
историю мировых религий и их 
сравнительное исследование, 
р е л и г и о з н о - к ул ь т у р ны е 
вопросы. Принятая концепция 
направлена  на  становление 
в подрастающем поколении 
ч у в с т в  и с т и н н о й  в е ры , 
патриотизма, дипломатичности, 
справедливости и честности.
Целями принятой концепции 

я в л я е т с я  форми р о в а н и е 
единого исламского учебного 
комплекса и создание моделей 
преподавания  исламского 
образования, удовлетворяющего 
духовным  пот р ебно с тям 
современного казахстанского 
о бщ е с т в а .  Ин и ц и а т о р ы 
изначально определили задачами 
концепции создание условий 
для изучения основ ислама, 
обеспечение доступности, а 
также  повышение  качества 
религиозного  образования . 
Особенность  выдвинутого 
д о к ум е н т а  з а к люч а е т с я 
в  формировании  наряду  со 
с в е т с к им  о б р а з о в а н и ем 
фундамента  религиозного 
образования, который обеспечит 
с т абильную  религио зно -
образовательную систему. 
Согласованный  методико-

концептуальный  документ 
дает возможность обновления 
содержания и материально-
т е х н и ч е с к о й  б а з ы 
религиозного  образования , 
применения  эффективных 
методик  международного 
о п ы т а  д л я  п о д г о т о в к и 
высококвалифицированных 
исламоведов  в  Казахстане . 
Заложенная в основу концепции 
у н и ф и к а ц и я  у ч е б н о г о 
процесса учебных заведений 
позволит  вести  подготовку 
специалистов исламоведения 
начиная с азов и заканчивая 
в ы сш е й  а к а д е м и ч е с ко й 
степенью. В итоге духовенство 
н а ц е л е н о  с ф о рмир о в ат ь 
иммунитет против идеологии 
и  действии  деструктивных 
псевдорелигиозных течений, 
подрывающих стабильность и 

целостность государства.
В  результате  реализации 

к о н ц е п ц и и  в  с и с т е м е 
казахстанского религиозного 
о б р а з о в а н и я  ожи д а е т с я 
п р е д о с т а в л е н и е 
полноценного, качественного, 
к о н к у р е н т о с п о с о б н о г о 
образования ,  нацеленного 
на  оперативное  развитие 
исламского  образования , 
в з а имод е й с т вующе го  с о 
светским  образованием  и 
другими  отраслями  науки , 
формирование традиционных 
в з г л я д о в  в  о б щ е с т в е , 
а  т а к ж е  у с т а н о в л е н и е 
преимущественных приоритетов 
религиозного образования в свете 
общественного прогресса. Кроме 
того документ подразумевает 
обе спечение  доступности 
и  п р о д о л ж и т е л ь н о с т и 
всех  уровней  религиозного 
о б р а з о в а н и я ,  с о з д а н и е 
соответствующего кадрового 
резерва  и  удовлетворение 
спроса  населения  страны 
на  получение  исламского 
образования .  Реализация 
концепции позволит создать 
законодательную, нормативную 
и правовую норму системы 
религиозного  образования 
с  у ч е т о м  о б о с н о в а н и я 
религиозного образования с 
точки зрения национального-
мусульманского мировоззрения 
и повышения эффективности 
пропагандистских  работ по 
распространению традиционной 
религии.
Б е з у с л о в н о  о с н о в н а я 

функция института исламского 
о б р а з о в а н и я  с ч и т а е т с я 
выполнение  регулятивного 
механизма, вырабатывающего 
о п р е д е л е н н ы й  ш а б л о н 
поведения, норм и ценностей, 
в соответствии с религиозными 
т е к с т а м и  –  Ко р а н ом  и 
Сунной. В нашем случаен он 
рассматривается  в качестве 
социального элемента контроля 
взаимоотношений между всеми 
членами общества. На деле 
мы становимся свидетелями 
социа льно го  во спит ания 
обще с т ва  выпускниками 
исламских  духовных  школ , 
ко т о р ы е  п о  с п е ц и ф и к е 
проповеднической деятельности 
п р и в и в ают  д у хо в н о с т ь , 
моральные ценности и нормы 
ислама, укрепляя национальную 
и культурную идентичность. 
На  них  возложена  миссия 
воспитания гражданственности 
и  патриотизма ,  привития 
здорового образа жизни, любови 
к Родине, развития творческого 
и духовного потенциала нации, 
укрепления в казахстанском 
обществе  гуманистических 
ценностей.

жөніндегі арнайы техниканың болуы;
- пестицидтерді (улы химикаттарды) қолдану 

жөніндегі арнайы техника үшін пайдаланылатын 
көлік құралының болуы;

- өндірушінің (өнім берушінің) пестицидтерді (улы 
химикаттарды) қолдану жөніндегі ұсынымдарының 
болуы;

-  пайдаланылмаған  пестицидтерді  (улы 
химикаттарды) уақытша сақтау үшін арнайы бөлінген 
орындардың болуы;

 - ауыл шаруашылық егістіктерінің пестицидтермен 
(улы химикаттармен) химиялық өңдеу жөніндегі іс-
шараларды жүргізу кезінде қауіптілік немесе ықтимал 
қауіптілік нысанасындағы ескерту белгілері мен 
таңбаларын пайдалану;

- пестицидтерді (улы химикаттарды) қолдану 
кезіндегі жұмыстарды жүргізу кезінде персоналда 
жеке қорғану құралдарының және арнайы киімнің 
болуы;

- пестицидтерді (улы химикаттарды) есепке алудың 
тігілген және нөмірленген кіріс – шығыс кітабының 
болуы;

- пестицидтерді (улы химикаттарды) өндіруші 
әзірленген  пестицидтің  (улы  химикаттың) 
паспортының болуы талап етілсе. 
Пестицидтерді (улы химикаттарды) тасымалдау 

жөніндегі қызметті жүзеге асыратын субъектілерге 
қатысты:

 - Пестицидтерді (улы химикаттарды) тасымалдауға 
арналған көлік құралдарында тасымалдау кезіндегі 
қауіпсіздік жөніндегі ақпарат жүйесінің авариялық 
карточкаларының («Сақ бол - пестицидтер (улы 
химикаттар)») болуын қоса алғанда әр түрлі көлік 
түрлеріне қолданылатын қауіпті жүктерін тасымалдау 
қағидаларының талаптарына сәйкес арнайы жабдық 
пен тиісті таңбаның болуы;

- Пестицидтерді (улы химикаттарды) тасуға 
арналған көлік құралдарында тасымалданатын 
пестицидті бейтараптандыру құралдарының сондай-
ақ жүргізуші мен ілеспе персоналда  жеке қорғану 
құралдарының болуы;

- Өзінің физикалық – химиялық қасиеттері 
(ұшпалылығы, тұтығуы және басқа қасиеттері), өрт 
және жарылу қауіптілігі бойынша сәйкес келмейтін 
пестицидтерді (улы химикаттарды)  бірге тасмалдауға 
жол бермеу; 

- Пестицидтерді (улы химикаттарды) тамақ 
өнімдерімен, жеммен және ауыз сумен бірге тасуға 
жол бермеу;

- Пестицидтердің (улы химикаттардың) қауіпсіздік 
паспортында және пестицидті (улы химикатты) 
өндірушінің (өнім берушінің) пестицидті (улы 
химикатты) тасымалдау жөніндегі ұсынымдарында 
көзделген талаптарға сәйкес, пестицидтерді (улы 
химикаттарды) тасымалдау шарттарын сақтау сияқты 
талаптар Заң аясына негізделген.
Яғни, ауыл шаруашылық тауарын өндіруші дара 

және ірі шаруа қожалықтары аталған Заңның 3 
тарау “Өсімдіктерді қорғау жөніндегі” талаптар 
12 бап пестицидтерді (улы химикаттарды) сақтау, 
тасымалдау және қолдану, 13 бап фитосанитарлық 
есепке алу және есептілік жөніндегі талаптарын 
орындау әрбір пестицидтермен (улы химикаттармен) 
жұмыс істейтін жеке және заңды тұлғалардың 
міндеті.
Заң талаптары орындалмаған жағдайда Қазақстан 

Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы Кодексінің 297, 377, 403-баптарына сәйкес 
айыппұл салынады.
Заң талаптары жөніндегі толық мағлұмат, түсінік 

алу үшін Байзақ аудандық аумақтық инспекциясына 
жұмыс күндері 2-19-31 нөмірлі телефонына жеке, 
заңды тұлғалардың хабарласуына болады.
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А.Ерєалиева,
«Ауыл жаѕалыєы».

ЌОЄАМНЫЅ  МАЅЫЗДЫ  ƏРІ  КЇРДЕЛІ 
МƏСЕЛЕС ІНЕ  АЙНАЛЫП  ОТЫРЄАН 
СЫБАЙЛАС  ЖЕМЌОРЛЫЌТЫЅ  АЛДЫН 
АЛУ   МАЌСАТЫНДА  ҐТКЕН  АПТАНЫЅ 
БЕЙСЕНБІСІ  КЇНІ  БАЙЗАЌ  АУДАНДЫЌ 
СОТЫНДА «СЫБАЙЛАС ЖЕМЌОРЛЫЌТЫЅ 
АЛДЫН-АЛУ» ТАЌЫРЫБЫНДА  ДҐЅГЕЛЕК 
ЇСТЕЛ ҐТТІ. 

Шараєа  Байзаќ  аудандыќ  сотыныѕ  судьясы 
А.Назарќўлов, аудандыќ ішкі істер бґлімініѕ жəне 
əділет  басќармасыныѕ  ќызметкерлері  ќатысып , 
жемќорлыќќа тосќауыл салу, оны болдырмау жайын 
сґз етті. 

 Жиында  алєаш  сґзді  бастаєан  А .Назарќўлов 
ќатысушыларєа  ЌР-ныѕ 2015-2025 жылдарєа арналєан 
Сыбайлас  жемќорлыќќа  ќарсы  стратегиясыныѕ 
маѕызын айта келе, сыбайлас жемќорлыќпен кїресу 
əр азаматтыѕ міндеті екендігін, параќорлыќтыѕ 
залалын айтты. Сондыќтан сыбайлас жемќорлыќтыѕ 
алдын алу жайын əѕгімеледі.
Кездесу соѕында оєан ќатысушылар тарапынан 

туындаєан  сауалдарєа  толыќќанды  жауаптар 
берілді.

Исторически  сложи
ак что говоря о религи

қстан Республикасының 2002 жылғы 3 
і №331 З і і і
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Сенбі    5  желтоқсан
ҚАЗАҚСТАН

      Жексенбі  6  желтоқсан
ҚАЗАҚСТАН

07.00 Т/х “Айналайын”. 07.30 “Ќазаќстан эстрада 
жўлдыздарыныѕ ќатысуымен концерт”. 09.00 “Аќсауыт”. 
09.30 “Бїгін жексенбі”. 11.05 М/ф “Жїйріктер-2”. 12.45 М/ф 
“Əли мен Айя”. 12.55 Т/х “Жаѕа ќоныс”. 14.00 “Намыс дода”. 
Халыќаралыќ сайыс. 15.10 Концерт “Əндер мен жылдар”. 
17.05 Т/х “Ќара шаѕыраќ”. 18.40 “Бəрекелді”  əзіл-сыќаќ кеші. 
20.00 “Апта.kz”. 21.00 “Ќазаќстан дауысы”. 23.05 К/ф “Бас 
жїлде”. 01.00 К/ф “Шал”. 02.45  “Апта.кz”. 03.50 Əнўран.

ЕВРАЗИЯ

07.00 Т/х “Айналайын”. 07.30 “Ќазаќстан  эстрада  
жўлдыздарыныѕ ќатысуымен концерт”. 08.35 “Агробизнес”. 
09.00 “Сенбілік  таѕ”. 10.05 “Дауа”. 10.35 “Ќазаќстан 
дауысы”. 12.35 “Ас болсын!”. 13.20 “Əзіл əлемі”. 15.35 
“Саєынып ґмір сїрейік”. 17.05 Т/х “Ќара шаѕыраќ”. 18.45 
“Їздік əндер”. 19.30, 00.30, 03.00 “KAZNEWS”. 20.05 
“Кґѕілашар”. 21.00 “Дара жол”. 22.35 “Жайдарман”.  
“Туєан кїн-2015”. 01.05 К/ф “Кґк айдаћар атты тостаќ”.

06.00 Т/с “Ментовские войны-7”. 07.50 “Таѕєы  пошта”. 08.25  
“П@ytina” баєдарламасы. 08.50 Жаѕалыќтар. 09.00 “Смак”. 09.40 
Х/ф “Родная кровиночка”. 11.45 “Фабрика грёз”. 12.10 “Əйел 
сыры...”. 13.20 “101 кеѕес”. 13.45 “Караоке такси”. 14.25 “П@
ytina+” баєдарламасы. 15.25 Х/ф “Зимний вальс”.  20.00 “Первая 
программа”. 20.30 “Х FACTOR”.  22.00 “Кешкі кездесу”  23.30 
“Х FACTOR”.  00.00 Х/ф “Метод”. 01.10 “Теория заговора”. 
02.10 “Караоке такси”. 02.35 “101 кеѕес”. 02.55 Т/с “Ментовские 
войны-7”. 04.30 “Таѕєы пошта”.

09.05 Жаѕалыќтар. 09.25 Новости. 09.45 Деректі фильм. 10.00 
“Бірінші студия”. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”. 
10.35 “Əулиеата əуендері”. 10.45 “Денсаулыќ”. 11.05 “Сґз 
жебе”. 11.30 “Балаларєа базарлыќ”. 11.40 “Телеблокнот”. 11.45 
“Сазды əуен”. 11.55 Отбасылыќ фильм. 13.10 “Сіз не дейсіз?”. 
13.50 “Телемаркет”. 13.55 “Сґз маржан”. 14.00 Аѕдатпа. 14.00-

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

31 канал
06.00 “Əзіл студио”. 07.00 “Информбюро”. 08.00 Т/х “Сїйген 
сўлу”. 09.00 Х/ф “Взрыв из прошлого”.  11.00 “Готовим с Адель”. 
11.30 М/с. 14.30 “Фартовые деньги”. 15.00  М/ф “Хранители 
снов”. 17.00 Х/ф “Секс в большом городе”. 20.00 “Алдараспан, 
шаншар, нысана кїнделігі”. 22.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 00.00 Х/ф 
“Искусственный разум”. 03.00 Х/ф “Заклинательница акул”.

06.00 Т/с “Ментовские войны-7”. 07.00 “Логово змея”. 
08.30 Жаѕалыќтар. 08.45 “Воскресные беседы”. 09.00 
“Здоровье”. 10.10 “Казлото”. 10.50 Лотерея “Свой дом”. 
11.15 “Розыгрыш”. Лучшее. 12.00 “Əн  дария”. 13.05 “Кешкі 
кездесу”. 14.35 “Х FACTOR”. 16.25 Х/ф “Братские узы”. 21.00 
“Аналитика”. 22.00 “П@ytina”.  23.05  “Əн дария”. 00.10  
Большой праздничный концерт в Кремле. 02.15 “П@ytina”. 
03.00 Т/с “Ментовские войны-7”. 04.00 “Логово змея”. 

09.00 Əнўран, андатпа. 09.05 “Балаларєа базарлыќ”. 09.30  Деректі 
фильм. 09.55 “Балаќай”. 10.10 М/ф.  10.25  “Телеблокнот”. 10.30 
“Телемаркет”. 10.35 “Əулиеата əуендері”. 10.45 “Бірлігіміз 
жарасќан”. 11.05  “Сыр-перне”. 11.35 “Сґз маржан”. 11.40 
“Телеблокнот”. 11.45 “Сазды əуен”. 11.55 Кґркем фильм. 13.00 
“Жамбылспорт”. 13.10 Деректі фильм. 13.50 “Телемаркет”. 13.55 
“Сґз маржан”. 14.00 Аѕдатпа.  14.00-16.00- техникалыќ їзіліс. 16.05 
“Телеблокнот”.  16.10  “Кїй кїмбірі”. 16.30 “Обменный фонд”. 17.00 
Т/х.  17.55 “Телеблокнот”. 18.00 “Əулиеата əуендері”. 18.10 “Ќоєам 
жəне заѕ”. 18.25 Д/ф “Стратегия лидера”. 18.45 “Телеблокнот”. 18.50 
“Телемаркет”. 18.55 “Межпрограмка”. 19.00 “Жаѕа айна”. 19.30 Т/х.  
20.30 “Дəстїр дидар”. 20.40 Д/ф “Тўѕєыш”. 21.15 “Кримрадар”. 
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
06.00 “Əзіл студио”. 07.00 М/ф. 08.00 Т/х “Сїйген сўлу”.  10.00 
Х/ф “Подкидыш”. 13.00 “Жўлдызды шаѕыраќ”. 13.30 Х/ф 
“Хранители снов”. 15.30 Х/ф “Искусственный разум”. 18.30 
“Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 20.00 Т/х “Сїйген 
сўлу”. 22.00 Фильм-концерт “Звёздные дети”. 01.00 Х/ф 
“Интервью с вампиром”. 03.00 Х/ф “Замороченные”.

07.05 М/ф. 07.20 М/с “Астробой”. 07.45 “КТК” ќоржынынан”. 
09.00 Х/ф “Дорогая, мы убиваем наших детей”. 11.10 Х/ф “Точка 
кипения” (закл. сер.). 15.10 “Дорога  домой”. 15.20 “Ґнерлі 
отбасы”. 16.30  “Кґѕілді отбасы”. 17.30 Т/х “Махаббат 
пен ґшпенділік”. 19.30 “Əйел ќырыќ шыраќты”. 20.30 
“Эксперимент”.  21.00 “Портрет недели”. 22.00 “Слуги народа”. 
23.00 Х/ф “Только вернись”. 01.20 “Я стесняюсь своего тела”. 

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

07.05 К/ф “Илья Муромец”. 08.50 “КТК” ќоржынынан”. 09.10 
“Жїрекжарды”. 10.00 Х/ф “Чиста вода у истока”. 12.45 “Наша 
правда”. 13.40 Х/ф “Чиста вода у истока”. 15.50 Шаншар. “Жаѕа 
əзіл-жаѕа əн”.  16.30 “ТОЙ BESTSTAR”. 18.00 Т/х “Махаббат 
пен ґшпенділік”. 20.00 “Əйел ќырыќ шыраќты”. 21.00   “Очная 
ставка”. 22.00 “Другая правда”. 23.05 “Я стесняюсь своего тела”. 
01.10 Х/ф “Жаркий ноябрь”. 02.50 “КТК” ќоржынынан”. 

КТК

08.00 Новости “20:30”. 08.30 Жаѕалыќтар. 09.00 “Суперпапа”. 
09.40 “KAZNET”. 10.00, 00.45 “Əн мен əзіл” концерттік. 11.30, 
18.30 Т/х “Мадхубала”.  12.30 “Репортёр представляет”. 13.00 Т/с 
“Знак истинного пути”. 15.15 Х/ф “Руки прочь от моего мужа”. 
17.25 “Сырласу”. Ток-шоуы. 18.05, 20.05 “Ел аузында”.   20.30  
“20:30 біздіѕ уаќыт”.  21.20 “Астана кеші кґѕілді” концерттік 
шоуы. 22.35 Х/ф “1408”.

АСТАНА

08.00 “Астана кеші кґѕілді”. Концерттік шоуы. 09.20 Х/ф 
“Руки прочь от моего мужа”. 11.30, 18.30 Т/х “Мадхубала”. 
13.00 Т/с “Знак истинного пути”. 15.10 “Финал национальной 
лиги КВН”. 17.30 “Сырты бїтін...”. Деректі драма.  18.00  
Шоу-лотерея “Бай бол”.  20.30 “20:30”. 21.20 “Репортёр 
представляет”. 21.40 Х/ф “Безумный спецназ”. 23.40 “Саєан 
сенемін. Мой лучший”. 01.05 Əн шашу.

07.00, 03.00 ЌР əнўраны. 07.02 “Базар жоќ”. 08.20 “Əсем əуен”. 
08.30 “Айбын”. 09.00 Аќпарат арнасы “Жеті кїн”. 10.00 “Ас 
арќау”. 10.20 “Я-чемпион”.  10.50 М/ф  “Отважный маленький 
Тостер: Путешествие на Марс”. 12.00 Сказка. “Маленькая 
девочка со спичками”. 13.10 “Бенефис-шоу”. 14.20 Концерт 
“Пятая стихия”. 16.10 Е.Турсуновпен “Ашыќ кґрсетілім”. 
16.30 Х/ф “Кемпір”. 18.30 “Ќызыќ times”. 19.45 “Ду-думан”. 
21.00 “Жеті кїн”. 22.00 Х/ф “Ромео и Джульетта”. 00.10 Т/х 
“Жаным”. 02.10 “Сергелден болєан серілер” спектаклі.

ХАБАР

КТК

            Жұма   4  желтоқсан
ҚАЗАҚСТАН

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

06.00 “Ризамын”. 07.00 “Информбюро”. 08.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 
09.00 Т/х “Бəйбіше-тоќал”. 10.00 Т/с “Человек-приманка”. 11.00 
Т/с “Городские легенды”. 12.00 “Ералаш”. 13.00 М/ф “Пропавший 
рысёнок”. 15.00 Т/х “Бəйбіше-тоќал”. 16.00 Т/с “Папины дочки”. 
18.00 Т/с “Кухня-5”. 19.00 “Дом-весы-2”.  20.00 “Информбюро”. 
21.00 Т/х  “Сїйген сўлу”. 22.00 Т/х “Сен келерсіѕ”. 23.00 
“Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 00.00 “Дом-весы-2”. 
01.00 Х/ф “Взрыв из прошлого”. 03.00 Х/ф “Жизнь за кадром”. 
05.00 “Ќазаќша концерт”. 

07.25 Əнўран, аѕдатпа. 07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”  
09.30 Жаѕалыќтар. 09.50 Новости. 10.10 “Сазды əуен”. 10.25 
“Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”. 10.35 “Жаса,  меніѕ елім”. 
10.50 “Иман  нўры”. 11.00 “Балаларєа базарлыќ”. 11.25 “Сґз 
маржан”. 11.30 “Телеблокнот”. 11.35 “Кїй кїмбірі”. 11.45 Т/х. 
12.35 Деректі фильм. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.10 Новости.  13.20 
“Балаларєа базарлыќ”. 13.45  “Телеблокнот”. 13.50 “Телемаркет”. 
13.55 “Əулиеата əуендері”. 14.05-17.50-техникалыќ їзіліс. 
17.55 “Бірінші студия”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 
“Телемаркет”. 18.55 “Телеблокнот”. 19.00 “Сазды əуен”. 19.15 
Т/х. 20.00 Жаѕалыќтар. 20.20 Новости. 20.40 “Телеблокнот”. 
20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 “Денсаулыќ”. 21.15 Деректі фильм. 
21.25 “Сґз маржан”. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 
21.45 ”Əулиеата əуендері”. 21.55 Кґркем фильм. 23.25 Т/х.  00.00 
Жаѕалыќтар. 00.20 Новости. 00.40 “Телеблокнот”. 00.45 “Сазды 
əуен”. 

31 канал

06.00 “Жить здорово”. 06.50 Жаѕалыќтар. 07.00 “Доброе утро”. 
11.00 Т/с “Легавый”. 12.05 Т/с “Сїйген жар”. 13.00 “Ашыєын 
айтќанда”. Ток-шоуы. 14.00 “Жўма уаєызы”. 14.15 “Следствие 
покажет”. 15.20 “Первая помощь”. 15.30 Х/ф “Оптом дешевле-2”. 
17.15 “Жди меня”. 18.30 Лотерея “Автокуш”. 18.40 “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 “Точь-в-
точь”. 02.45 “П@ytina”. 03.05 “Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 
03.50 “Модный приговор”. 04.40 “Контрольная закупка”.

06.05 М/ф. 06.20 Д/с “Вау”. 07.20 Т/х “Ќарадайы”. 08.30 
Жаѕалыќтар. 09.00 “КТК” ќоржынынан”. 09.20 “Жїрекжарды”. 
10.00 Т/с “Украденная свадьба”. 12.00 Новости. 12.40 “Наша 
правда”. 13.50 Т/с “Тайны следствия-13”. 15.50 “Не ври мне”. 
17.00 Т/х “Таєдырмен тартыс”. 18.30 “Əйел ќырыќ шыраќты”. 
20.30 Жаѕалыќтар.  21.00  Вечерние новости. 21.40 “Наша 
правда”. 22.40 Х/ф “Чиста вода у истока”. 02.30 Жаѕалыќтар. 

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 Жаѕалыќтар. 10.00 Т/х 
“Таѕдау”. 10.50 Т/х “Сырєалым”. 11.45 “Айтуєа оѕай”. 
12.30 “Кґѕілашар” əзіл-сыќаќ. 13.00 “Бірге таѕдаймыз!”. 
14.10, 22.10 Т/х “Келін”. 15.00 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 
16.05, 18.35 Т/х “Жїрегім сізге аманат”. 17.05 “Жан 
жылуы”. 17.30, 19.30, 00.00, 03.00 Жаѕалыќтар. 20.00 
“Парламент”. 20.15 “Айтуєа оѕай...”. 21.00 “Намыс дода”. 
Халыќаралыќ сайыс. 23.05 “Жайдарман”. Їздік əзілдер. 
23.30 “Сіз не дейсіз?”. 00.30, 03.30 “Парламент”. 00.45 
“Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 01.45 “Иман айнасы”. 02.10 
“Серпіліс”. 

ЕВРАЗИЯ

КТК

07.00, 13.35 “KAZNET”. 07.30 “Сырты бїтін...”. Деректі 
драма. 08.00, 20.30, 00.45 Новости “20:30”. 08.30, 20.00, 00.15 
Жаѕалыќтар. 09.00, 14.30 Т/х “Єажайып отбасы”. 10.20 Т/с 
“Украденная жизнь”. 11.30, 18.00  Т/х “Мадхубала”. 12.30, 19.00 
Т/х “Əулет”. 14.00 “Такси”. 15.50, 23.15 Т/х “Əлия”. 17.00, 22.10 
Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 21.00 Т/с “Нюхач-2”. 01.15 Əн шашу.

АСТАНА

07.00, 03.00 ЌР əнўраны. 07.02 “Бўйымтай”. 08.00 “Жаѕа кїн”.  
10.00  Жаѕалыќтар. 10.10 Т/с “Осколки”. 11.00 Новости. 11.10, 
00.30 “Сотќа жеткізбей”. Деректі драмасы. 11.45 “Магия кухни”.  
12.20 “Подари детям жизнь”. 12.25, 19.20 Т/х “Кґршілер”.  13.00 
Жаѕалыќтар. 13.15 Д/ф “Семейные мелодрамы”. 14.05 Т/с 
“Улыбка пересмешника”.  15.00 Новости. 15.10 “Сол бір кеш”. 
16.00 Жаѕалыќтар. 16.10 Т/с “След”. 17.00 Новости. 17.15 “Арман 
ќанатында”. 17.40 “Ќызыќ TIMIS”. 18.30 Т/х “Болашаєым ґз 
ќолымда”. 20.00 Жаѕалыќтар. 20.30 “Таєдыр жолы”. 21.00 “Итоги 
дня”. 21.30 Х/ф “Война богов: Бессмертные”. 01.00 Жаѕалыќтар.

ХАБАР
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07.00, 03.00 ЌР əнўраны. 07.02 “Базар жоќ”. 08.45 “Бармысыѕ, 
бауырым?”. 09.30 “Продвопрос”. 09.55 “Ўлт саулыєы”. 10.20 
“Мен -чемпион”. 10.50 М/ф “Отважный маленький Тостер: 
Лучший друг”. 12.05 Сказка. “Как Михель ходил страху учиться”. 
13.15 “Орталыќ хабар”. 14.25 “Жеті əн”. 16.10 “Тур  де хабар”. 
16.45 Х/ф “Дети шпионов-2”. 18.35 ”Ду-думан”. 19.45 “Бенефис-
шоу”. 21.00 Аќпарат арнасы “Жеті кїн” сараптамалыќ. 22.00 Х/ф 
“Левша”. 00.10 Т/х “Жаным”. 02.10 “Сергелдеѕ болєан серілер” 
спектаклі.

ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

АСТАНА

Т-453-12-115,116. Утерянный гос.акт на право владения 
земельным участком для ведения личного подсобного хозяйства 
(ЖМ№0064033, кад.номер - 06-087-083-246, площадь - 0,1700 
га) на имя Байсеркеевой Загиры, выданный на основании  
решения акима Костобинского аульного округа 27.10.1993 г. 
за №13, изготовленный ДГП “ЖамбылНПЦзем” 02.11.1993 г., 
расположенный по адресу:  Жамбылская область, Байзакский район, 
с.Костобе, ул. Сарымолдаева, д.20, считать недействительным.

*                  *                   *
Т-454-12-115,116. Утерянный гос.акт на право владения 

земельным участком для ведения личного подсобного хозяйства 
(кад.номер - 06-087-076-138, площадь - 0,1900 га) на имя Ногаева 
Кадыра, выданный на основании  решения главы Кировской 
сельской администрации 20.10.1993 г. №14, изготовленный ДГП 
“ЖамбылНПЦзем” в 1993 г., расположенный по адресу:  076 
кварт., 138 уч. Байзакского района Жамбылской области, считать 
недействительным.

Т-455-12-115,116. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Сарыкемер 
ауылы, Сапаралиев көшесі №50 үйдің тұрғыны болған Қалмахан 
Сейіт Пернебекұлының 2015  жылдың 12 қарашаcы күні қайтыс 
болуына  байланысты мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру жарияланғаннан кейін, бір 

ай мерзім ішінде, Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы, Смаилов 
көшесі  №1 ”а” үйде орналасқан   нотариалдық кеңсе  қызметкері  
Г.Мудуароваға  жолығулары керек.

*                  *                   *
Т-456-12-115,116. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Дихан 

ауылы, Өтепберген көшесі №10 үйдің тұрғыны болған Нуртаева 
Куляштың 2015  жылдың 24 қазаны күні қайтыс болуына  
байланысты мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру жарияланғаннан кейін, бір 

ай мерзім ішінде, Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы, Смаилов 
көшесі  №1 ”а” үйде орналасқан   нотариалдық кеңсе  қызметкері  
Г.Мудуароваға  жолығулары керек.

*                  *                   *
Т-457-12-115,116. 1996 оқу жылында Жамбыл облысы, Байзақ 

ауданы, Үлгілі орта мектебінің 11-сыныбын бітіргендігі туралы 
Керимкулова Бекзат Сериковнаның атына берілген сериясы ОА-
ІІ №0328923 нөмірлі аттестат жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп табылсын.

*                  *                   *
Т-458-12-115,116. Продаётся 2-х комнатная квартира в селе 

Сарыкемер по ул. Суханбаева, д.222 кв.8, 2-й этаж, евроремонт, 
пластиковые окна, сан.узел на улице, участок 2,5 сотки, сарай 
3 м2. Цена -2 500 000 тенге. Срочно. Возможен торг. Тел.: 8 707 
558 99 99.

*                  *                   *
Т-459-12-115,116. 2011-2012 оқу жылында Жамбыл облысы, 

Байзақ ауданы, Ленин атындағы орта мектебінің 9-сыныбын 
бітіргендігі туралы Ермеков Бекболат Сәбибекұлының атына 
берілген сериясы НОБ №0618472 нөмірлі негізгі орта білім 
туралы куәлік жоғалуына байланысты жарамсыз деп табылсын.

16.00 - техникалыќ їзіліс. 16.05 “Телеблокнот”. 16.10 “Сазды 
əуен”. 16.30  М/ф. 17.00 Т/х. 17.55 
“Телеблокнот”. 18.00 “Əулиеата əуендері”. 
18.10 “Балаќай”. 18.25 “Бірлігіміз 
жарасќан”.18.45 “Телеблокнот”. 18.50 
“Телемаркет”. 18.55 “Межпрограмка”. 
19.00 “Апта”. 19.50 Т/х. 20.30 Деректі 
фильм. 21.10 “Сґз маржан”. 21.15 
“Жамбылспорт”. 21.25 ”Телеблокнот”. 
21.30 “Телемаркет”. 21.40 “Сазды əуен”. 
21.50 Кґркем фильм. 23.25 “Телеблокнот”. 

23.30 Концерттік баєдарлама.

Маман кеѕес бередіМаман кеѕес береді

Б.Жаќсымбетов,
«Ауыл жаѕалыєы».

Ќазаќстан Республикасыныѕ Тўѕєыш Президенті кїніне орай, Ќазаќстанныѕ 40-
жылдыєы атындаєы орта мектебініѕ кітапханасында «Кемелді келешекке кемеѕгер 
кґшбасшымен» таќырыбында єылыми конференция болып ґтті. 

Еліміздіѕ Тўѕєыш Президенті Н.Назарбаевтыѕ ґмір жолы, туып-ґскен, оќып, білім алєан, 
ќызмет еткен, ґмір жолына шолу жасап, мемлекет басшысыныѕ еліміздіѕ одан əрі ќарышты 
дамуы жолында атќарып жатќан жўмыстарына тереѕірек маєлўмат беру маќсатында  
ўйымдастырылєан шараны мектеп кітапханашысы Г.Шубекова жїргізіп отырды. 
Конференция барысында мектеп кітапханашысы А.Сарыпбекова Елбасымыздыѕ балалыќ 

шаєынан бїгінгі таѕєа дейінгі ґмір жолынан сыр шертетін «Кемелді келешекке кемеѕгер 
кґшбасшымен» таќырыбында баяндама жасады. 
Бўдан кейін А.Ќуанова жетекшілік ететін 9 «г»-сынып оќушылары Президентіміздіѕ 

ґмірбаяны, ќызмет жолындаєы ўшан-теѕіз еѕбегіне тоќталып, ґз ой-пікірлерін ортаєа 
салды. Сондай-аќ  конференцияда сґз алєан мектеп директорыныѕ тəрбие ісі жґніндегі 
орынбасары Ж.Эспанова, мектеп кітапханашысы А.Мейірманова, «Мəдени мўра» 
їйірмесініѕ жетекшісі Н.Ќалќабаевтар бїгінгі кїні еліміздіѕ тўраќтылыєы мен табыстарына 
ґзге мемлекеттер ќызыєа ќарайтындай дəрежеге жеткен Ќазаќстан – ґз жолын таѕдаєан 
іргелі мемлекет екендігін, конфессияаралыќ келісім, ўлттар достыєы, халыќтыѕ ауызбірлігі 
– осыныѕ барлыєы əрбір ќазаќстандыќ їшін баєа жетпес байлыќ, ќўнды дїние боларына 
сенім білдірді. Конференция соѕында жас ўрпаќќа ґнеге болар Елбасыныѕ ґміржолы мен 
тəуелсіз ел жолындаєы табысты еѕбектерін суреттейтін кітап кґрмесі ўйымдастырылды.

ЄЫЛЫМИ  КОНФЕРЕНЦИЯЄЫЛЫМИ  КОНФЕРЕНЦИЯ

Т Ў Ѕ Є ЫШ  П Р Е З И Д Е Н Т Т Ў Ѕ Є ЫШ  П Р Е З И Д Е Н Т 
К Ї Н І Н Е  А Р Н А Л Д ЫК Ї Н І Н Е  А Р Н А Л Д Ы

Э БОЛА  ЌЫ З БАСЫ Э БОЛА  ЌЫ З БАСЫ 
ЌАУ І П Т ІЌ АУ І П Т І

С. Абдрасилов,С. Абдрасилов,
Б а й з а ќ  а у д а н ы Б а й з а ќ  а у д а н ы 

тўтынушылардыѕ ќўќыќтарын тўтынушылардыѕ ќўќыќтарын 
ќорєау басќармасыныѕ жетекші ќорєау басќармасыныѕ жетекші 
маманы.маманы.

Эбола геморрагиялыќ ќызбасыЭбола геморрагиялыќ ќызбасы  
аса ќауіпті індет, адамєа-науќас аса ќауіпті індет, адамєа-науќас 
адамныѕ ќаны, аєзасынан бґлінген адамныѕ ќаны, аєзасынан бґлінген 
əртїрлі сўйыќтыќтар мен ќолданєан əртїрлі сўйыќтыќтар мен ќолданєан 
заттары  арќылы  жўєады .  Ауа заттары  арќылы  жўєады .  Ауа 
арќылы таралуы мїмкін деген арќылы таралуы мїмкін деген 
жорамалда бар.жорамалда бар.  
Инфекцияныѕ  наќты  жўєу Инфекцияныѕ  наќты  жўєу 

жолдары :  жолдары :  кґздіѕ  шырышты кґздіѕ  шырышты 
ќабаттары, тыныс алу жолдары, ќабаттары, тыныс алу жолдары, 
терініѕ микро жараќаттары. Кґбіне терініѕ микро жараќаттары. Кґбіне 
эбола  ќызбасы  науќастардыѕ эбола  ќызбасы  науќастардыѕ 
туыстары мен достары арќылы туыстары мен достары арќылы 
тез тарайды. Себебі науќастарды тез тарайды. Себебі науќастарды 
кїтіп ќараєанда тікелей ќатынаста кїтіп ќараєанда тікелей ќатынаста 
болады. болады. 
Бїкіл дїние жїзілік  денсаулыќ Бїкіл дїние жїзілік  денсаулыќ 

с аќтау  ўйымыныѕ  мəл імет і с аќтау  ўйымыныѕ  мəл імет і 
бойынша Батыс Африка елдерінде бойынша Батыс Африка елдерінде 
эбола ќызбасынан ќайтыс болєандар эбола ќызбасынан ќайтыс болєандар 
саны  4 мыѕнан  асќан ,  жалпы саны  4 мыѕнан  асќан ,  жалпы 
жўќтырєандар саны 8 мыѕнан жўќтырєандар саны 8 мыѕнан 
асады.асады.
Мемлекет басшыларымен бїкіл Мемлекет басшыларымен бїкіл 

дїние жїзілік денсаулыќ саќтау дїние жїзілік денсаулыќ саќтау 
ўйымы бірігіп, инфекцияныѕ тез ўйымы бірігіп, инфекцияныѕ тез 
таралуына жол бермеу маќсатында, таралуына жол бермеу маќсатында, 
алдын-алу іс-шаралар жїргізуде.алдын-алу іс-шаралар жїргізуде.
Ауру адам денесіне енгеннен Ауру адам денесіне енгеннен 

кейін (2 кїннен 21 кїнге дейін) кейін (2 кїннен 21 кїнге дейін) 
аралыќтыѕ кез-келген кїні дамуы аралыќтыѕ кез-келген кїні дамуы 
мїмкін, кґп жаєдайда аурудыѕ мїмкін, кґп жаєдайда аурудыѕ 
алєашќы белгілері 8-10 кїндері алєашќы белгілері 8-10 кїндері 
білінеді. білінеді. Алєашќы белгілері:Алєашќы белгілері:  
дене ќызуыныѕ кґтерілуі, бас дене ќызуыныѕ кґтерілуі, бас 
ауруы, ќан ќўсуы, жіті ќан аралас ауруы, ќан ќўсуы, жіті ќан аралас 
іштіѕ ґтуі, бўлшыќ еттіѕ ауруы, іштіѕ ґтуі, бўлшыќ еттіѕ ауруы, 

кґзден, мўрыннан, тіс тїптерінен, кґзден, мўрыннан, тіс тїптерінен, 
ќўлаќтан ќан кетулері. Дене ќызуы ќўлаќтан ќан кетулері. Дене ќызуы 
39-40 градусќа  дейін кґтеріледі. 39-40 градусќа  дейін кґтеріледі. 
Науќастардыѕ  жартысында Науќастардыѕ  жартысында 
алєашќы аптасында ќызылша алєашќы аптасында ќызылша 
бґрітпесіне ўќсас бґрітпелер бґрітпесіне ўќсас бґрітпелер 
бетке, алаќан мен табандарєа бетке, алаќан мен табандарєа 
шыќќан, сирек тері ќышулары шыќќан, сирек тері ќышулары 
болєан.болєан.
Африка  ќўрлыєына  барєан Африка  ќўрлыєына  барєан 

жаєдайда ќорєаныш бет перделерін жаєдайда ќорєаныш бет перделерін 
(маска) пайдалану, науќастардан (маска) пайдалану, науќастардан 
аул а ќ  болу,  а д амдар  кґп аул аќ  болу,  ад амдар  кґп 
жиналатын орындарєа бармауєа, жиналатын орындарєа бармауєа, 
жергілікті тўрєындармен жаќын жергілікті тўрєындармен жаќын 
араласпауєа жəне жарєанаттар мен араласпауєа жəне жарєанаттар мен 
маймылдардыѕ тікелей ќатынаста маймылдардыѕ тікелей ќатынаста 
болмауєа жаєдай жасау ќажет. болмауєа жаєдай жасау ќажет. 
Аурудыѕ алдын алу їшін жиі їй Аурудыѕ алдын алу їшін жиі їй 

жайдыѕ терезелерін ашып, ауаны жайдыѕ терезелерін ашып, ауаны 
тазартып отыру, еденді сумен тазартып отыру, еденді сумен 
жуу, жеке бас тазалыєын саќтау, жуу, жеке бас тазалыєын саќтау, 
рўќсат етілмеген жерлерден азыќ-рўќсат етілмеген жерлерден азыќ-
тїліктер алмау керек. Аурудыѕ тїліктер алмау керек. Аурудыѕ 
алєашќы белгілері білінсе, бет алєашќы белгілері білінсе, бет 
перде (маска) таєып (немесе 4-5 перде (маска) таєып (немесе 4-5 
рет оралєан марлыны), жедел рет оралєан марлыны), жедел 
арада мединицалыќ кґмекке арада  мединицалыќ  кґмекке 
жїгіну ќажет.жїгіну ќажет.
Аталмыш  елдерден  келген Аталмыш  елдерден  келген 

тўлєаларда, жоєарыда кґрсетілген тўлєаларда, жоєарыда кґрсетілген 
ауру белгілерініѕ бірі болєан ауру белгілерініѕ бірі болєан 
жаєдайда ,  міндетт і  тїрде жаєдайда ,  міндетт і  тїрде 
тўрєылыќты  жері  бойынша тўрєылыќты  жері  бойынша 
медициналыќ кґмекке жїгінуі медициналыќ кґмекке жїгінуі 
керек жəне телефон арќылы 21 кїн керек жəне телефон арќылы 21 кїн 
аралыєында Гвиней немесе оєан аралыєында Гвиней немесе оєан 
кґрші басќа да елдерде болєаны кґрші басќа да елдерде болєаны 
туралы, немесе осы елдерде болып туралы, немесе осы елдерде болып 
келген тўлєалармен ќатынаста келген тўлєалармен ќатынаста 
болєандары туралы хабарлау болєандары туралы хабарлау 
керек. Ешбір жаєдайда ґз бетінше керек. Ешбір жаєдайда ґз бетінше 
ем жасамаулары керек.ем жасамаулары керек.


