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5, 6, 7 - беттер

4 - бет2 - бет

Жойылсын «соғыс» 
деген жалғыз сөз...

Ұлы Жеңістің 70 жылдығына 
арналған жауынгерлік және еңбек 
даңқы мұражайлары байқауының 

қорытындысы

Металлургтершаһарыныңбарлықмектептеріндесоғыс
тарихынанмағлұматберетінбұрыштар,мұражайлар,мүйістер,
залдаржасақталғанжәнеоларқолғатүскендіжинамайбірімен
біріжарысаотырыпкім,қандайқызықты,ерекшедеректер,мате
риалдаржинайдыдегенмазмұндабәсекегетүсті.

100 НАҚТЫ ҚАДАМ
«100 нақты қадам» – бұл ЖАҺАНДЫҚ ЖӘНЕ ІШКІ СЫН-ҚАТЕРЛЕРГЕ ЖАУ-

АП және сонымен бір мезгілде, жаңа тарихи жағ дайларда ҰЛТТЫҢ ДАМЫҒАН 
МЕМЛЕ КЕТТЕРДІҢ отыздығына КІРУІ ЖӨНІНДЕГІ ЖОСПАРЫ.

«100 нақты қадам» елімізге «2050-Стра тегиясын» жүзеге асыру мен 
ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІЛІГІН НЫҒАЙ    ТУҒА, ЖОЛДАН АДАСПАУҒА, КҮРДЕЛІ 
КЕЗЕҢНЕН СЕНІМДІ ӨТУГЕ жағдай туғызатын БЕРІКТІК ҚОРЫН жасап беретін 
болады.

Жоспардың негізгі мақсаты «АУРУЛАРДЫҢ СЫРТҚЫ БЕЛГІЛЕРІН» СЫЛАП-
СИПАП ҚОЮ ЕМЕС, ОЛАРДЫ «ЖҮЙЕЛІ ЕМДЕУ» болып табылатын қоғам мен 
мемлекетті түбегейлі қайта өзгертуге негіз қалайды.

Бес 
шаңырақтың 
берекелi өмiрi

3 - бет

Тақырыбы – 
туған ел



№ 20 (22) 22 мамыр 2015 жыл

Ққ

2 Апта-ақпар
Қалалық байқау

Всвязисдопущенной техническойошибкой текстпостановленияакимата городаТемиртаунарусском
языке,опубликованноговгазете«Құрышқалаkz»31марта2015года№13,читатьвследующейредакции:

ПостановлениеакиматагородаТемиртауКарагандинскойобластиот26февраля2015года№8/3

ЗарегистрированоДепартаментомюстицииКарагандинскойобласти26марта2015года№3060

Об утверждении положения государственного учреждения «Отдел пред-
принимательства и сельского хозяйства города Темиртау»

РуководствуясьБюджетнымкодексомРеспубликиКазахстанот4декабря2008года,статьями31,37Зако
наРеспубликиКазахстанот23января2001года«Оместномгосударственномуправленииисамоуправлении
вРеспубликеКазахстан»,акиматгородаТемиртауПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердитьприлагаемоеположениегосударственногоучреждения«Отделпредпринимательстваисель
скогохозяйствагородаТемиртау».

2.КонтрользаисполнениемданногопостановлениявозложитьназаместителяакимагородаТымченко
СергеяНиколаевича.

3.Настоящеепостановлениевводитсявдействиесодняегопервогоофициальногоопубликования.

                                                        Аким города        Н. СУЛТАНОВ

Решение акима города Темиртау
Карагандинской области
от 18 мая 2015 года  № 4

О признании утратившим силу ре-
шения акима города Темиртау от 13 

апреля 2015 года № 3«Об объявлении 
чрезвычайной ситуации природного 

характера»
Всоответствиисостатьей8ЗаконаРеспубликиКазахстанот27но

ября2000 года«Обадминистративныхпроцедурах», статьями33,37
ЗаконаРеспубликиКазахстанот23января2001года«Оместномгосу
дарственномуправленииисамоуправлениивРеспубликеКазахстан»,
ЗакономРеспубликиКазахстанот11апреля2014года«Огражданской
защите»,акимгородаТемиртауРЕШИЛ:

1.Признать утратившимсилурешениеакима городаТемиртауот
13 апреля 2015 года № 3 «Об объявлении чрезвычайной ситуации
природного характера»(зарегистрировано в Реестре государственной
регистрациинормативныхправовыхактовпод№3156,опубликовано
24апреля2015годавинформационноправовойсистеме«Әділет»,24
апреля2015годавгазете«Құрышқалаkz»№16).

2.Контрользаисполнениемнастоящегорешенияоставляюзасо
бой.

Исполняющий обязанности акима города         А. ЕСМУРЗАЕВ

Қарағанды облысы Теміртау қаласы әкімінің 
2015 жылғы 18 мамырдағы № 4 шешімі

Теміртау қаласы әкімінің 2015 жылғы 
13 сәуірдегі № 3«Табиғи сипаттағы 
төтенше жағдайды жариялау туралы»

шешімінің күшін жою туралы
ҚазақстанРеспубликасының2000жылғы27қарашадағы«Әкімшілік

рәсімдер туралы» Заңының 8бабына, Қазақстан Республикасының
2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті
мемлекеттік басқару және өзінөзі басқару туралы» Заңының 31,
37баптарына, Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі
«Азаматтық қорғаныс туралы» Заңына сәйкес Теміртау қаласының
әкіміШЕШТІ:

1. Теміртау қаласы әкімінің 2015жылғы 13 сәуірдегі№3«Табиғи
сипаттағытөтеншежағдайдыжариялаутуралы»(Нормативтікқұқықтық
актілердімемлекеттіктіркеутізілімінде№3156болыптіркелген,2015
жылғы 24 сәуірде «Әділет» ақпараттыққұқықтық жүйесінде, 2015
жылғы 24 сәуірдегі № 16 «Құрыш қала kz» газетінде жарияланған)
шешімініңкүшіжойылдыдептанылсын.

2.Осышешімніңорындалуынөзімбақылаймын.

Қала әкімінің міндетін атқарушы        А. ЕСМҰРЗАЕВ 

–Халықаралықотбасыкүні.
Бұләрбіржанұяныңмерекесі.
Алқоғамдажалпыөмірдебәрі
деотбасығатікелейбайланы
сты.Отанотбасынанбасталады
депхалқымызтегінайтпаған.
Өйткенінағызбақыттыұяда
ғанаоныңбалапандарыбиікке
самғапұшаалады.Өмірде
кездесетінқиыншылықтарға
төзебіледі.Сөйтіпөзінде
айналасындағылардыдабақытты
етеді.Бұлөмірдіңзаңы.Биылғы
мерекеқаладағықоғамдық
ұйымдарменжәнедемеуші«Оа
зис»саудакомпаниясыменбірігіп
өткізілді,–дедімекемебасшысы
ОксанаШмелова.

Алдыменсалауаттыөмір
салтынсақтауорталығы
қызметкерлеріқалалық
перзентханағажолтартты.Мұнда
оларөміргесәбиәкеліпүлкен
қуанышқакенелгенаналардың
қызығынаортақтасты.Қазір
мұнда40әйелбосанған,бәріде
өздерінеұсынылғансыйлықтарға
үлкенризалықтарынбілдірді.
қалалықперзентханадиректоры
СәулеАманжоловабұлісшараға
аналарменбірдейқуаныпжыл
өткенсайынөміргесәбикелу
оқиғасыныңжиілейтүскенінтілге
тиекетті.

–15мамыркүнісалауат

Бала – бақыт
Өткен жұмада халықаралық отбасы 

күніне байланысты қалада бірқатар шара-
лар өтті. Оған салауатты өмір салтын 
сақтау облыстық орталығының филиалы 
жетекшілік етті. 

Перзентханадағы аналар қуанышы
тыөмірсалтыорталығындағы
әріптестерімізбіздіңперзентханаға
келіпбосаныпжатқанәйелдерді
құттықтады.Бұләринеүлкен
қолдаужәнеанаболуға
құлшындыратынүрдісдепбілемін.
мұндайигіліктішараларжиіөтсе
нұрүстіненұрболареді.От
басынажаңаадамныңқосылуы
бұләржанұянығанаемесжалпы
мемлекеттіхалықтыбайытатын
құбылыс,–депөзқуанышымен
бөлістібасшы.

Салауаттыөмірсалтынсақтау
орталығыныңқызметкерлерібұдан
кейінТеміртауполитехникалық
колледжіндеөткенотбасы
мерекесінеқатысты,мұнда
еріктілеротбасынжоспарлау,
жастардыңденсаулығынқадағалау
жөніндегіпарақшалардытаратып
түймедақгүлісалынғаншарлар
дыаспанғаұшырдыоданкейін
қалалықхалактілерінтіркеу
мекемесіндеекіжасотбасына
салтанаттықұттықтауқағазытап
сырылды.

Мінеосылайшабүкіләлем
халқыатапөтетінотбасыкүні
теміртаулықтарөміріндедеүлкен
ізқалдырды.Әркімбасымызаман,
бауырымызбүтін,отбасымызтүгел
болсындегенізгітілектермен
өткіздібұлкүнді.

Өз тілшімізден

Металлургтершаһарының
барлықмектептеріндесоғыстари
хынанмағлұматберетінбұрыштар,
мұражайлар,мүйістер,залдар
жасақталғанжәнеоларқолға
түскендіжинамайбіріменбіріжа
рысаотырыпкім,қандайқызықты,
ерекшедеректер,материалдар
жинайдыдегенмазмұндабәсекеге

Жойылсын «соғыс» 
деген жалғыз сөз...

Ұлы Жеңістің 70 жылдығына 
арналған жауынгерлік және еңбек 
даңқы мұражайлары байқауының 

қорытындысы

түсті.Оныұйымдастырушылар
қалалықбілімбөлімі,ардагерлер
кеңесі,жастарменжұмысжөніндегі
орталық,«ЖасОтан»жастар
қанатыболатын.

Кеше№4ортамектепте
осықалалықбайқауконкурстың
қорытындыкезеңінеарналған
салтанатөтті.ҚРкөкбайрағы
салтанаттытүрдезалғаәкелініп,
Әнұраншырқалғаннанкейін
қалалықардагерлеркеңесінің
төрайымыН.Вахитовабірінші
болыпсөзалды.

–Біздіңқалада1975жылы
алғашретпионерлерүйінде
мұражайұйымдастырылды.Қызыл
ізшілерестеліккітаптыжарыққа
шығарды,ал№1мектептеарнайы
мұражайашылды.Бұлөтеқажет
нәрсе,себебіқарттардыңқатары
күнөткенсайынсирепбара
ды.Мәселен,2013жылыбіздің
қаламызда74соғысардагері
тұратын,алқазірнебәрі46адам
ғанақалды.Олардыңбәрі90ға
аяқбасқанжандар.Сондықтан
көзітірілерініңестеқалғандарын
жинап,тарихишежіренімолай

тубүгінгіжастардыңміндеті.
Биылғы70жылдықтабұлүрдіс
кеңөрісалды,бұрынсоңдыбіздің
қаламыздамұншалықтыкөпмате
риалжиналмаған,–дейкелеНина
Тимофеевнабарлықмектептердің
ұстаздарыменоқушыларына
ардагерлердіңақтілегімен
алғыстарынжеткізді.

БұданкейінН.Вахитова
қалалықбайқауконкурстың«Ең
үздікжауынгерлікжәнееңбек
даңқыбұрышы»аталымыбой
ыншаанықталғанжеңімпаздарға
тиістісыйсияпаттардыөзқолымен
тапсырды.№16,№23,№10
ортамектептер,№1қалалық
гимназиямұндаймазмұндағы
мүйістердідайындаудакөрсеткен
белсенділіктеріүшіналғысқаие
болса,№7мектепүшінші,№15
қазақгимназиясыекінші,ал№9
мектеплицейбіріншіорынғаие

болды.
Қалалықмәслихатдепутаты,

«Жастарклубының»жетекшісіА.Б.
Ломакинаулаклубтарыарасында
Н.Әбдіроватындағыклубтың1ші
орынға,«Батыр»–2ші,«Әлия»
3шіорынғаиеболғанынжеткізді.
ТеміртауқалалықҚорғанысістері
жөніндегібасқармабастығы
полковникҚ.Әбішевеңүздік
жауынгерлікжәнееңбекдаңқы
мұражайларыарасында№24
кәсіптікколледжді1шіорын
алуыменқұттықтады,№5қазақ
ортамектебіосыаталымбойынша
2шіорындыиеленді.Қалаәкімінің
орынбасарыШ.Мырзақасымова:

–Біздіңжастарбүгінгібейбіт
заманғақолжеткізгенаталарын
–соғысардагерлерінешқашан
ұмытпайды,биылғымерейтойдағы
ісшараларосыныдәлелдепотыр.
Екіншіретөткізілген«Өлмейтін
полк»шеруіндежастараса
белсенділіккөрсетті.Бұлардагер
лержүріпөткенжололардыңелі

үшін,ұлтарақтайжерүшінтөккен
қанызаякетпегенінкөрсетеді,–
дейкеліпконкурстыңеңүздікзал
аталымыбойыншажүлдегерлер
есімінжарияетті.1шіорын№19
және№21мектептергеберілді.
Албайқаудыңбасжүлдесі–Гран
при№4қазақортамектебінің
үлесінде.

Серікгүл АЛТАЙБАЕВА
Суреттердітүсірген

Қарлығаш Бейсенқызы
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Мұражай мүйісі

Əділбаева Индира
«Нұра алқабы»

Қазақтың ұлттық ойындары
7 «А» сынып оқушылары

Нестулиева Елена
Трухано Евгений
«Тигр»

ТабиғатыбайАрқаныңтөсіндегібұлормандақайың,теректежайқалыптұр,Арқар,
еліксияқтыдалааңдарыеркінжайылуда,дуадақ,шіл,құрсияқтықұстаркөкаспанда
қалықтауда.Бұлбіздіңжеріміздің,еліміздіңбайлықтары.АлөзімеңбекететінТеміртау
«Орманжәнежануарларәлемінқорғау»коммуналдықмемлекеттікмекемесініңнегізгі
міндетіосынықорғау,күту,өсіруболыптабылады.

Бүгінгі таңда қалааралықорманшаруашылығындаотызданасаадамеңбекетіп
жүр, оның 24 орманшы, алтауы осы саланың білікті мамандары. Ұжымның алға
қойғанжоспарысаналуан,оныңбіріншісідебірегейіорманалқабын,шабындықты,
көкшалғынды тілсіз жау – өрттен қорғау болып табылады. Біз міндетті абыроймен
орындапжүрміздепайтуғанегізбар2014жылмекемеқарауындағыалқаптабірдебір
өрт тұтануоқиғасыболғанжоқ.Негізі орман қорғау тәртібібойыншаегерүш гектар
жержана қалсаоныарнайы тексеруші органдарнеден, қалайболғанынжанжақты
қарастырады. Жауапты адамдар заң жолымен жазаланады. Сондықтан біз орман
алқабынаасамұқиятболуымызкерек.Бірайтакетерлігіқалааумағындағыағаштар,
өскіндер бірнеше – атап айтқанда «Уралочка», «Черемушка», «Астра», «Природа»
саяжайларымен шектесіп жатыр. Осы ретте орманға көптеген зияндар келтірілуде.
Әсіресе саяжай иелері өз иеліктерінен шығарылған күлқоқыстарды, тұрмыстық
қалдықтарды орманға тасып шығарғанымен қоймай тіпті оны өртемек болып от
қояды.Мұныңаяғыүлкен көлемдегі өртке ұласпасына кім кепіл, сондықтанмұндай
әрекеттабиғаттықорғаузаңынбұзужәнеөртқауіпсіздігінсақтамауболыпесептеледі.
Сондықтан біз еліміздің, халықтың байлығы болып есептелетін орманды қорғауға,
ондағытіршілікиелерін,аңқұстардысақтапқалуғабүкілхалықболыпжұмылуымыз
керек.Жасылжелектікөздіңқарашығындайаялағанжөн,өйткеніэкологиялықжағдай
асакүрделіТеміртауқаласыныңтазаауаментыныстауыосыорманныңарқасыекенін
ұғынған жөн. Бүгін ғана емес, келешек үшін де орман байлығын – жасыл желекті
желкілдетіпсақтайық!

Бақтыбай ӘБІШЕВ,
 орман маманы

Жасыл желек – жан қорғаны

Орман шаруашылығы
Алты ай бойы ақ көрпесін 

жамылған табиғат аясы қазір 
кеңінен тыныс алуда, көктемгі 
жаңбырдың, қар суының 
молдығы ағаштардың жан-
жақты бүршік атып жасыл 
кейіпке енуіне мол мүмкіндік 
берді, оның үстіне ормандағы 
жан-жануарлар төлдеп, құстар 
ұя салып тіршілік қайнап жа-
тыр. Біздің Теміртау қаласы 
аумағында 6206 гектар арнайы 
қорғалатын жер бар, оның 2800 
гектары нақты орман алқабы.

Тақырыбы – туған ел

Теміртауқалалықтарихиөлкентану
мұражайымен«Тіліненауырзақым
алғанбалаларғаарналғанмектепинтер
нат»тәрбиеленушілеріарасындатығыз
шығармашылықбайланысқалыптасып
үлгерді.Оныңбастысебебіденсаулығы

кемболсадасоныңорнынөнерімен
толықтыруғаұмтылғанжасөспірімдердің
жұмысыкөрермендердіәрдайымтаңдай
қақтырыпкеледі.Осыаптадақалалық
мұражайдыңшағынбірбөлмесі«Менің
Қазақстаным»дегенатпенқойылғанкөрме
залынаайналды.Олтуындылардың
барлығыбалалардыңқолыменжасалған.
Қарапотырсаққандайөнержоқдесеңізші.
Мұндакәдімгікөркемкартиналар,киізден
жасалғанбұйымдар,сумоншақтантігілген
кестелер,ертегілерденалынғанойнақы
кейіпкерлербейнесібәрібәрікәдімгіөмірдің
өзіндейкөрерменгесыршертіптұрған
сияқты.БалалардыЕлорданыңқазіргі
келбетіқаттықызықтырады.Оныөздерінің
шығармаларынаарқауетуісонымеңзейді.
Астанағабарғанадамқаланыңсәулеттік
белгісіБәйтереккебірсоқпайкетпесі
анық,албалашеберлерсолБәйтеректің
макетінайнытпайжасаған.Әржәдігердің
тұсынанкөзтоқтатып,зерделейқарамай,
ойғаберілмейөтумүмкінемес,нағызхас
щеберлердіңшығармасыадамғаойсалуы
менқұндыдегеносыданалынсакерек.

–Бізосымектепинтернат
өнерпаздарыменбайланыстажұмыс
істеймізбұғандейінбіздежергіліктісуретші
Болюхтыңкөрмесікезіндеоғанбалаларды
дақатыстырғанеді.Ендіміне,қазіржеке
көрменіаштық,бұғанқырықтанасажұмыс
қойылды.Балаларөзшығармаларына
қандайматериалдықолдансаданағыз
көркемөнердеңгейінежеткізебіледі.Олар
сулыбояудыда,иленгенқамырдыда,күріш,
бұршақсияқтыжармалардыдатіптікәдімгі
макарондыдапайдаланады.Келушілердің
бәріризалықпенкөруде,–дейдіосы
көрменіұйымдастырушымұражайдыңкіші
ғылымиқызметкеріГүлімСақытайқызы
Сыздықова.

Бірайтакетерлігібұлкөрмегеәйтеуірбір
шығарманықоюмақсатетілмегенкерісінше
Қазақстанхалқыассамблеясының20
жылдығықұрметіне«МеніңҚазақстаным»
дегентақырыптатоптастырылыпоғанкең
байтақжеріміздіңкөрінісін,табиғатын,
байлығын,ерекшелігінұлттықүрдістерін
бейнелейтіншығармаларжинақталған,
мысалыИндираӘділбаеваесімдібалауса
қыз«Нұраалқабы»суретіндетолқығанай
дындыкөкбұршақпен,алондажүзіпжүрген
балықтардыңсыртынжылтыртастармен
бейнелеген,«Жайлауда»композициясын
жасауүшінбалаларкиіздіқолданбасқан,
гипстенжасалғанбұйымдардаасатар
тымды.Мектепинтернатдиректорының
тәрбиежөніндегіорынбасарыЕ.Лобанова
бұлжұмыстардыңбәріондағыбестүрлі
шеберлікүйірмелерінеқатысушылардың
еңбегіекенінжеткізді.

Серікгүл АЛТАЙБАЕВА
Суреттердітүсірген

Қарлығаш БЕЙСЕНҚЫЗЫ

Аз уақыт емес, бір сәбидің
ат жалын тартып мінетін, кемел
кезеңіне жететін уақыты. Өнер
тарланы қол жеткізген табыстар
да қомақты. Қазақ энциклопедия
сына аты жазылып тарихқа енген,
отызға жуық әндердің авторы, со
нымен бірге ондаған жасты өнер
шыңына көтерген. Қазір осы «Ми
рас» ансамблінен қанат қаққан
біраз жастар еліміздің түкпіртүк
пірінде өнерді өмірлеріне серік
етіп халыққа адал қызмет етуде.
Алысқабармайаққазіросықалада
аты танымал Немере Монголхан,
Асылбек Хавай, Арман Қарынсау,
ТимурОмаровесімдерінайтуғабо
лады.

Алөткенаптадағы«Мирастың»
33 жылдығына арналған есепті
концертте өнер көрсеткен оқушы«М

и
р
а
с
қ
а
» 33 жыл

Қаламыздың 
танымал ком-
пазиторы, әнші, 
домбырашы, өнер 
жетекшісі Құралай 
Жүнісқызы 
Шәймерденова 
«Әлем» балалар 
мен жасөспірімдер 
орталығында 
«Мирас» во-
кальды аспаптар 
ансамблін құрып, 
жеткіншектерді 
үлкен сахнаға 
тәрбиелеп келеді. 
Бұған биылғы 
көктемде аттай 33 
жыл болып отыр.

лардыңесімдерінтізіпжатумүлде
артық, өйткені үш сағатқа жуық
уақыт болған бұл тамаша өнер
кешінде нешетүрлі құйқылжыған
әр шырқалып, домбырашылардың
өзі жас ерекшеліктеріне қарай
екі топқа бөлініп күй шертті. Тағы
бір айта кетерлігі есепті кон
церт берілген бұл күн Құралай
Жүнісқызының туған күні еді. Кон
церт соңында сахнаға көтерілген
«Әлем» орталығының директоры
Инна Анатольевна Тихомирова өз
сөзінде:

– Біздің балалардың тама
ша өнер жетекшісі Құралай
Шәймерденова жыл сайын туған
күнін осы сахнада өткізеді,– деп
үлкенмақтанышпеншынжүректен
шыққан ықыласты тілектерін ай
тып,гүлшоқтарынсыйлады.

Өз тілшімізден
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Былтырданбастапелімізде
отбасылыққұндылықтарды
дәріптеужаңамаңызғаиеболды.
ЕлбасыН.Назарбаевтыңжекеөзі
бастамакөтеріп«Мерейліотбасы»
ұлттықконкурсынөткізудіұсынды.
Міне,биылекіншіжылосындай
байқаубарлыққалаларменаудан
дарда,аймақтардаөтіпкеледі.

Биылғықалалық«Мерейлі
отбасы»байқауынаәрсалада
еңбекететінбесжанұяқатысты,
олароқуорындарында,еңбек
ұжымдарындаөткеналғашқыжа
рыстардақатарластарынанозып
шыққанүлгілішаңырақиелері.
Былтырмұндайбәсекегеқала
бойыншажетіотбасықатысқан
еді,биылсаныаздауболсада
олардыңжұртшылыққаұсынған
өнері,жалпыөмірдегіорындары,
отбасылықтағылымыбасқаларға
үлгіболарлық.Сондықтанболар
көрермендерәрбіротбасы
мүшелерінезорқошеметкөрсетіп
сахнатөріндегіөнерлерінүлкен
ризалықпенқабылалды.

АлдыменСкатовтарНа
заренкоотбасыбіріншіболып
өзөнерлерінортағасалды.
Құрамындажетіадамбар,отағасы
СергейЮрьевич«Водоканал
строй»фирмасыныңбірбасшысы,
жуырдағанақаламаңындағы
елдімекендердіқарсуыалып
кеткенінжұртшылықжақсыбіледі,
бірақонықалпынакелтіружұмысы
әліаяқталғанжоқ,күндізтүніжүріп
жатыр,өтемаңыздыжұмысты
отбасылықбайқауғаайырбастау
отағасынабұйырмағанмүмкіндік
болды,сондықтанбұлбайқауда
бесбаланыңанасыбалалар
менжасөспірімдертеатрының
танымалартисіНадеждаСер
геевнабірөзібүлдіршіндерімен
біргеайқасқатүсті.Олардың
өздерінтаныстырғантұсаукесер
музыкалықнөмірікөпшілікті
таңдандырды.

КелесібайқауСилаевтердің
еншісінетиді.Оларнегізінен
ҚарМИУоқуорныныңөкілдері,
отағасы«АрселорМиттал
Теміртау»АҚдаучастокшебері,
алотанаОльгаВикторовна
кафедрамеңгерушісі,экономи
кағылымдарыныңкандидаты,
бақыттыәжеВераПетровнада
кезіндежасұрпақтыжоғарғы
білімнәріменсусындатқан,қазір
құрметтідемалыста.Отбасының
ұлыстудент,қызыТанямектеп
оқушысы,бірақекеуінеортақбір
игілікспорттықбиөнерінжанда
рынасерікеткенөнерпаздар.Сол
себептіТаняқазірГрузиядағы
халықаралықчемпионатта
Қазақстанныңнамысынқорғап
жүр.Бұлжолыотбасыүшін«Ронд»
бишілертобыөнеркөрсетті.

“Қазақстан – 2050” стратегиясы

«Отбасын 
нығайту жəне 

дəстүрлерді сақтау 
– мемлекеттілігімізді 

дамытудың кепілі. 
Сондықтан біз отбасының 
мерейін барынша үстем 

ете беруіміз керек». 
Нұрсұлтан 

НАЗАРБАЕВ

Бес шаңырақтың 
берекелi өмiрi

Сахнакезегі
Қалмағамбетовтердіңтатутәтті,
үшұрпағыұстаздарәулетінің
дәстүрінжалғастырғанотбасы
натиді.ЖанұяныңиесіЖеңіс
Қасылұлықұрылысшы,алот
анасыРаунасаудажәнетамақ
колледжініңтәрбиежұмыстары
жөніндегідиректорыорынбаса
ры.Үшбаланыңүлкеніекінші
сыныпоқушысы,кішкенеТоми
рисбалабақшада,албіржасқа
ендітолғанЕрасыләкесінің
қолынантүспейболыпжатқан
қызықтыңбәрінжоғарыданқарап
тұр.РаунаДәлелханқызыныңекі

бүлдіршініменбилегенүндібиін
жұртшылықжылықабылдады.

БайқауғажолдамаалғанЖар
кевичтершынындадаөздерінің
спорттағыжетістіктеріменкөпке
үлгіболарлықекендіктерін
сахнадағысанаулыуақытта
байқатыпүлгерді.ҚРеңбексіңірген
жаттықтырушысы,самбомендзю
доспортшебері,айкидобойынша
қарабелбеуиегері,бұлатақтың
бәріАнатолийВладимировичтің
бірөзініңжетістіктері,«Жастар»
бассейнініңәкімшісіВалентина
Георгиевнаныңсымдайтартылған
сымбатыешбіранықтаманықажет
етпейтінсыңайлы,алолардың
қызыКсенияқандайспортпен
айналыспайдыдесеңізші,суға
жүзуденҚазақстанныңкөпдүркін
чемпионы,бодибилдинг,фитнес,
дзюдо,дартсу,кросфитжары
старындадажүлдеденкенде
қалғанемес,нағызспортшы
отбасы.Өнердендеқұралақан
еместіктерінсахнатөріндекөрсете
білді.

ТеміртаулықтарРомашихин
дертегінжақсыбіледі,бұлнағыз
шығармашылықотбасы,Вячеслав
Владимирович«Мәңгілік»жеке
кәсіпкерлігінңшебері.Татья
наЮрьевнаонқолынанөнері
тамғанкәсібитаспеноюшебері,
бишілердіңұстазы,асаба,ал
В.КравцовпенТ.Ромашихина
«Магнит»әдебибірлестігініңірге
тасынбиіктетіпжүргенақындар,
бірнешекітапавторлары.Бұл
отбасындағы4баланыңбәрі
деөзістерінешығармашылық
жасампаздықтұғырдан
қарайтынынөздерініңөнерімен
дәлелдепкеледі.Бірібиші,бірі
құрастырушы,біріатаананыңта
машакөмекшісі.Алғашқыкезеңдегі
таныстырусынағынансүрінбей
өткенотбасыларәрқайсысыөз
ерекшеліктеріменкөрермендерін
ризаетіп,келесі«Халықданалығы
былайдейді»дегенбөліміндеде
өздерініңнақылсөздерді,мақал
мәтелдіжақсыбілетіндіктерін
көрсетті.Отбасыныңауызбірлігі,
бірінбірітезтүсінуібайқаудың
келесібөлігіндесарапқасалын
ды,алдыменнәзікжандылар
жүргізушілердіңсұрақтарына
жауапберді,кейіндәлосындай
сауалдаротағасыларғақойылды.
Жауаптарбірдейболғанкезде

тапсырматолықорындалдыдеп
бағаланады.Бұлжолыдабайқауға
қатысушыларөздерініңотбасылық
құндылықтарды,ерлізайыптылық
түсіністікті,сыйластықтыбірінші
орынғақоятындықтарынкөрсете
алды.5балдықжүйемен
бағаланғанбұлбайқауда
әринеоғанқатысушылардың
қайқайсысыболмасынүлкен
шеберлік,мықтыдайындық
үлгісінкөрсетебілді,дегенмен
бәсекеніңатыбәсеке,арнайы
қазылықатқарғанотбасылықкеңес
ақылдасакеліпжеңімпаздардыжа
рияетті.Силаевтар,Жаркевичтер,
СкатовНазаренкоотбасыларыбұл
байқауғалайықтыдайындықпен
келгендіктерінбайқатып
көпшіліктіңкөңіліненшыққаны
аталыпөтілді,ұйымдастырушылар
олардықалалық«Мерейліотбасы»
сыныныңмақтауграмоталары
менжәнебағалысыйлықтармен
марапаттады.Жұртшылықдуқол
шапалақтапҚалмағамбетовтер
жәнеРомашихиндеротбастарын

қарсыалды,әділқазыларосыекі
жанұянықалалық«Мерейліот
басы»байқауыныңбіріншіжүлделі
орныналайықдепбағалады.Бұл
таңдаудыжиналғанжұртшылық
табірауызданқолдағандықтарын
білдіріпұзаққошаметтерін
көрсетті.Оларғабағалы
сыйлықтарменмақтауграмотала
рыменбағалысыйлықтартабыс
етілді.

«Мерейліотбасы»байқауы
бұлотбасыинституыннығайту,
отбасықұндылықтарынарттыру,
жастарғажақсыжанұянынасихат
таумақсатындаұйымдастырылып
отырғанұлттықконкурс,оның
берерімол,өнегелітәрбие,ата
анағақұрмет,үлкенгеізет,жасқа
тағылымүшінқазіргіотбасы
қандайболуыкерекдегенсұраққа
жауапберуібастыміндеттіңбірі.
Албиылғықалалықбайқауда
сахнағашыққанбесотбасының
қайқайсысыболсадаберекелі
тіршілігіменкөрермендердің
жүрегінежолтапқаныанық.

Байқаудыұйымдастырған
қалалықәкімдіктіңотбасыжәне
гендерліксаясаткомиссиясы,ішкі
саясатбөліміоныхалықаралық
отбасыкүніменұштастырып,
жанұябарлықберекебірліктің
қайнаркөзі,Отанныңбірлігі,
ағайынныңтатулығы,сайыпкел
гендеатамекенніңтұтастығыдеген
ұғымдыбаршағажеткізеалған.
Бұлдемографиялықахуалғада
оңәсерінтигізуде.Қалалықішкі
саясатбөліміжетекшісібайқаудың
отбасылықкеңесітөрайымы
ТатьянаМихайловнаКуринная
конкурстыңқорытындысынайта
келіп:

–Әрадамныңөміріндеотбасы
бақыты,шаңырақшаттығыүлкен
рөлатқарады,бұлбізотбасын
дабақыттыболсақеңбектеде,
жалпықоғамдатабысқажетеміз,
әрадамныңөмірдіңмүмкіндігін
толықпайдалануыдажанұядағы
жағдайынатікелейбайланысты.
Бүгіносысахнадаөздерінжан
жақтыкөрсетебілгенбесотбасы
нағызберекелішаңырақиелері
депайтуғатолықнегізбар,–деді.

Серікгүл АЛТАЙБАЕВА
Суреттердітүсірген

Қарлығаш БЕЙСЕНҚЫЗЫ
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І. Кәсіби мемлекеттік 
аппарат құру

1 - қадам. 
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕ ҚАБЫЛ-

ДАУ РЕСІМДЕРІН ЖАҢҒЫРТУ.  Мемле
кеттік қызметке қабылдау ТӨМЕНГІ ЛАУ-
АЗЫМДАРДАНбасталуытиіс.  

2 -қадам. 
Төменгі лауазымдарға кандидаттар

дыреттеужәнеоданәрілауазымдықөсу 
ІСКЕРЛІК ҚАСИЕТТЕР негізінде жүзеге
асырылуытиіс.

3 - қадам. 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

МЕМ ЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ЖӘНЕ ЖЕМ ҚОР-
ЛЫҚ ҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ АГЕНТТІГІНІҢ 
РӨЛІН АРТТЫРУ есебінен мемлекеттік
қызметке алғаш рет қабылданушыларды 
ІРІКТЕУ РЕСІМІН ОРТАЛЫҚТАНДЫРУ. 
Үшсатылыіріктеужүйесіненгізу.

4 - қадам. 
3+3 ФОРМУЛАСЫ БОЙЫНША 

мемлекеттік қызметке бірінші рет қабыл
данушылар үшін МІНДЕТТІ ТҮРДЕ СЫ-
НАҚ МЕРЗІМІ (тиісінше үш айдан кейін
және алты айдан кейін сәйкестілікті
межелікбақылау).

5 - қадам. 
Мемлекеттікқызметкерлердіңжалақы

сын қызметінің нәтижесіне байланысты
ӨСІРУ.

6 - қадам. 
ЕҢБЕКАҚЫНЫ НӘТИЖЕ БОЙЫНША 

ТӨЛЕУГЕ КӨШУ.
Мемлекеттік қызметкерлер үшін –

жеке жылдық жоспарларды орындау;
мемлекеттікоргандарүшін–стратегиялық
жоспарларды орындау; министрлер
және әкімдер үшін – мемлекеттік қызмет
сапасыныңарнаулыиндикаторлары,өмір
сапасы,инвестициятарту;Үкіметмүшелері
үшін – интегралдық макроэкономикалық
индикаторлар.

7-қадам. 
Мемлекеттік қызметкерлердің ЛАУ АЗ-

ЫМ  ДЫҚ ЕҢБЕКАҚЫЛАРЫНА ӨҢІРЛІК 
ҮЙЛЕСТІРУ КОЭФФИЦИЕНТТЕРІН қосу   

8-қадам. 
Ауыстырылатын мемлекеттік қызмет

керлерге лауазымдық міндеттерін атқару
кезеңінде оларға ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ  ҚҰ-
ҚЫ ҒЫНСЫЗ ҚЫЗМЕТТІК ПӘТЕРЛЕРДІ 
МІНДЕТТІ ТҮРДЕ БЕРУ.

9 - қадам. 
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ 

ТҰ   РАҚ ТЫ ТҮРДЕ ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІН ЗАҢ-
ДЫ ТҮРДЕ БЕКІТУ – үш жылда бір рет
олардыңкәсібишеберлігінарттыру.

10 - қадам. 
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ 

МА Н  САП ТЫҚ ЖОҒАРЫЛАТУ ҮШІН 
КОН КУРСТЫҚ НЕГІЗГЕ КӨШУ. «Б»
корпусыныңжоғарылауазымдарынажыл
жыту төменгі лауазымдағы мемлекеттік
қызметкерлер қатарынан тек қана
конкурстықнегіздежылжытуесебіненме
ритократияқағидатыннығайту.

11- қадам. 
ШЕТЕЛДІК МЕНЕДЖЕРЛЕРДІ, ЖЕ-

КЕ  МЕНШІК СЕКТОРДЫҢ ЖЕКЕЛЕ-
ГЕН МАМАНДАРЫН,  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ҰЙЫМДАРДЫҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ болып
табылатын Қазақстан Республикасының
азаматтарын мемлекеттік қызметке жібе
ру.Оларды тағайындау ерекше талаптар
жәнелауазымдардыңжекекестесібойын
ша жүзеге асырылуы мүмкін. Бұл қадам
мемлекеттікқызметтіашықжәнебәсекеге
қабілеттіжүйеетеді.

100 НАҚТЫ ҚАДАМ
«100 нақты қадам» – бұл ЖАҺАНДЫҚ ЖӘНЕ ІШКІ СЫН-ҚАТЕРЛЕРГЕ ЖАУАП және сонымен бір мезгілде, жаңа 

тарихи жағ дайларда ҰЛТТЫҢ ДАМЫҒАН МЕМЛЕ КЕТТЕРДІҢ отыздығына КІРУІ ЖӨНІНДЕГІ ЖОСПАРЫ.
«100 нақты қадам» елімізге «2050-Стра тегиясын» жүзеге асыру мен ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІЛІГІН НЫҒАЙ   -

ТУҒА, ЖОЛДАН АДАСПАУҒА, КҮРДЕЛІ КЕЗЕҢНЕН СЕНІМДІ ӨТУГЕ жағдай туғызатын БЕРІКТІК ҚОРЫН жасап 
беретін болады.

Жоспардың негізгі мақсаты «АУРУЛАРДЫҢ СЫРТҚЫ БЕЛГІЛЕРІН» СЫЛАП-СИПАП ҚОЮ ЕМЕС, ОЛАРДЫ 
«ЖҮЙЕЛІ ЕМДЕУ» болып табылатын қоғам мен мемлекетті түбегейлі қайта өзгертуге негіз қалайды.

12 - қадам. 
ЖАҢА ЭТИКАЛЫҚ ЕРЕЖЕЛЕРДІ 

ЕН ГІ ЗУ. Мемлекеттік қызметтің жаңа
Этикалық кодексін жасау. Этика мәсе
лелеріжөніндегіуәкілеттіөкіллауазымын
енгізу.

13 - қадам. 
ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КҮРЕСТІ 

КҮШЕЙТУ, сонымен бірге, жаңа заң
намалар әзірлей отырып, Мемлекеттік
қызмет істері және жемқорлыққа қарсы
ісқимыл агенттігінің құрылымында жем
қорлық құқық бұзушылықтың жүйелі
түрде алдын алу және сауықтыру үшін
жемқорлыққақарсыарнайыбөлімқұру.

14 - қадам. 
Барлықмемлекеттікоргандарға,оның

ішіндеқұқыққорғауоргандарыныңбарлық
қызметкерлеріне қатысты МЕМЛЕКЕТТІК 
ҚЫЗМЕТ ТУРАЛЫЖАҢА ЗАҢ қабылдау.

15 - қадам. 
Мемлекеттік қызмет туралыжаңа заң

қабылданғаннан кейін ІС БАСЫНДАҒЫ 
МЕМ ЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ КЕШ-
ЕН ДІ АТТЕСТАТТАУДАН өткізу,кәсібита
лаптарды күшейтужәне еңбекақы төлеу
діңжаңажүйесіненгізу.

II. ЗАҢНЫҢ 
ҮСТЕМДІГІН 

ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
16 - қадам. 
АЗАМАТТАРДЫҢ СОТ ТӨРЕЛІГІНЕ 

ҚОЛ ЖЕТІМДІЛІГІН ЖЕҢІЛДЕТУ ҮШІН 
СОТ ЖҮЙЕСІ ИНСТАНЦИЯЛАРЫН ОҢ-
ТАЙ ЛАН ДЫРУ. 

БЕС САТЫЛЫ СОТ ЖҮЙЕСІНЕН 
(бірінші, апелляциялық, кассациялық,
қадағалау және қайта қадағалау жасау)
ҮШ САТЫЛЫ (бірінші, апелляциялық,
кассациялық)соттөрелігіжүйесінекөшу.

17 - қадам. 
Судья лауазымына  КАНДИДАТТАР-

ДЫ ІРІКТЕУ ТЕТІКТЕРІН КӨБЕЙТУ ЖӘНЕ 
БІЛІКТІЛІК ТАЛАПТАРЫН ҚАТАЙТУ. 

Міндеттітүрдегіталап–сотістерінжүргізуге
қатысудың 5 жылдық өтілі. Кәсіби дағдысы
мен іскерлігін тексеруүшінахуалдық тестілер
жүйесін енгізу. Судьялыққа үміткерлер СОТ-
ТАРДА стипендия төленетін БІР ЖЫЛДЫҚ 
ТАҒЫЛЫМДАМАДАН өтеді. Бір жылдық
тағылымдамадан кейін судья БІР ЖЫЛДЫҚ 
СЫНАҚ МЕРЗІМІНЕНөтеді.

18 - қадам. Оқудыжәнесоттәжіри
бесі арасындағы өзара байланысты күш
ейтуүшінСОТ ТӨРЕЛІГІ ИНСТИТУТЫ МЕМ-
ЛЕ КЕТТІК БАСҚАРУ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ 
ҚҰ РЫЛЫМЫНАН бөлінуі керек.Аталмышин
ститутЖоғарғыСоттыңжанындажұмысістеп,
қызмет бабындағы судьялардың біліктілігін
тұрақты түрде арттыруды қамтамасыз ететін
болады.

19 - қадам. 
СУДЬЯЛАРДЫҢ ЕСЕП БЕРУ ТӘРТІБІН КҮ-

ШЕЙ ТУ. СУДЬЯЛАРДЫҢ ЖАҢА ЭТИКАЛЫҚ 
КОДЕКСІН жасау, соның негізінде азаматтар
судьялардың әрекеттері бойынша еліміздің
ЖоғарғыСотының жанынанқұрылғанарнайыСОТ 
АЛҚАСЫНА шағымданаалатынболуыкерек.

20 - қадам. 
БАРЛЫҚ СОТ ПРОЦЕСТЕРІНЕ БЕЙ-

НЕ ЖӘНЕ ТАСПАҒА ЖАЗУ ШАРАЛАРЫН 
міндеттітүрдеенгізу.Судьяныңбейнежазуды
тоқтатуға немесе аудио жазу материалдарын
редакциялауғамүмкіндігіболмауытиіс.

21 - қадам. 
Алқа билер соты қолданылатын салалар

дыкеңейту.ЗаңдытүрдеАЛҚА БИЛЕР СОТЫ 
МІНДЕТТІ ТҮРДЕ ҚАТЫСТЫРЫЛАТЫН қыл
мыстық істердің категорияларын анықтау
қажет.

22 - қадам. 
АДАМНЫҢ ЖӘНЕ АЗАМАТТАРДЫҢ    

КОН  С  ТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫН ШЕКТЕЙТІН 
БАРЛЫҚ ТЕРГЕУ ҚЫЗМЕТІ ЖӨНІНДЕГІ 
ӨКІЛЕТТІЛІКТІ тергеу судьясына біртіндеп
беруді ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ АРҚЫЛЫ СОТ-
ТА АЙЫПТАЛУШЫ ЖӘНЕ ҚОРҒАУШЫ 
АРАСЫНДАҒЫ ТЕҢГЕРІМДІ ҚАМ ТА МАСЫЗ 
ЕТУ.

23 - қадам. 
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ДАУЛАР БОЙЫНША 

жеке СОТ ІСТЕРІН ЖҮРГІЗУДІ құру. Жоғарғы
Сотта ірі инвесторлар қатысатын дауларды
қарау үшін ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ АЛҚАНЫ 
ҰЙЫМДАСТЫРУ. 

24 - қадам. 
Дубай тәжірибесі бойынша Астана

қаласында AIFC ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АРБИ ТРА-
Ж ДЫҚ ОРТА ЛЫ ҒЫН ҚҰРУ.

25 - қадам. 
Шетелдікжәнехалықаралықсоттардың 

ҮЗДІК СТАНДАРТТАРЫ БОЙЫНША 
СОТ ІСТЕРІН ЖҮРГІЗУДІ ҚАМТАМАСЫЗ 
ЕТУ ҮШІН ЖОҒАРҒЫ СОТ ЖАНЫНАН 
БЕДЕЛДІ ШЕТЕЛДІК СУДЬЯЛАР МЕН 
ЗАҢГЕРЛЕР қатысатын халықаралық
кеңесқұру. Кеңесқазақстандықсотжүйесін
жетілдіру мәселелері бойынша Жоғарғы
Сотқакеңесберіпотырады.  

26 - қадам. 
Сот ресімдерін оңайлату және сот

процестерін жеделдету үшін азаматтық
құқықтықдаулар жөніндегі соттарға ПРО-
КУР ОР ДЫҢ ҚАТЫСУЫН қысқарту. 
Азаматтықісжүргізукодексінетиістіөзгер
тулеренгізу.

27 - қадам. 
Жекеменшік сот орындаушылар ин

ститутын одан әрі дамыту. СОТ ОРЫН-
ДАУ ШЫ ЛАРЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗ-
МЕТІН БІРТІНДЕП ҚЫСҚАРТУ. 

28 - қадам. 
Полиция қызметкерлерін ІСКЕРЛІК 

ҚАБІ ЛЕТ ТЕРІ НЕГІЗІНДЕ ІРІКТЕУ ЖҮЙЕ-
СІН ЖАҚСАРТУ. Кәсібидағдыларынжәне
жекетұлғалыққасиеттерінтексеруүшініс
басындағыполицияқызметкерлерінжәне
қызметкерліккекандидаттардытестілеудің
арнайыжүйесіненгізу.   

29 - қадам. 
ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫНЫҢ 

ҚЫЗ МЕТКЕРЛЕРІН МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗ-
МЕТ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОСУ. 

Әрбір құқық қорғау қызметінің
ведомстволық ерекшеліктеріне сәйкес
бірыңғайқызмететуережесіненгізу.

30 - қадам. 
Жергілікті атқарушы органдарға және

жергілікті қоғамдастыққа есеп беретін 
ЖЕРГІЛІКТІ ПОЛИЦИЯ ҚЫЗМЕТІН құру.
Жергілікті полиция қызметінің өкілеттілігі:
қоғамдық тәртіпті қорғау мәселелері,
тұрмыстық қылмысқа қарсы тұру, жол
бақылау қызметі, ұсақ құқық бұзушылыққа
атыментөзбеушілік.

Жолбақылау полициясының қызмет
керлері полиция қызметкерлерінің жұмыс
ауысымы кезінде атқарған ісінің барлығын
жазып отыратын бейнетіркегіштермен
қамтамасызетіледі.

31- қадам. 
Этикалық нормаларды бұзуға жол

беретін полицейлердің ісәрекеттеріне 
ШАҒ ЫМ ДАН ҒАН АЗАМАТТАРДЫҢ 
АРЫЗЫН ҚАРАУ ЖӨНІНДЕГІ ҚО ҒАМ-
ДЫҚ КЕҢЕС ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ АРҚЫЛЫ 
полицияның ашықтығын қамтамасыз ету. 
ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСТЕРДІҢ МӘР ТЕ БЕ СІ-
МЕН ӨКІЛЕТТІЛІГІ ЗАҢДЫ ТҮР ДЕ БЕКІ-
ТІЛЕ ТІН БОЛАДЫ. 

32 - қадам. 
«Қылмыстық құқық бұзу картасы» 

ұлттық ақпараттық жүйесі негізінде

«ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУ КАРТА-
СЫ» интернетпорталын құру. Бұл кар
тада елімізде 1 аптадан әрі кетпейтін
мерзімде жасалған барлық қылмыстық
құқық бұзушылық тіркелетін болады. Бұл
ҚОҒАМҒА ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫ 
ЖҰМЫСЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІН БАҚЫ ЛАУ-
ҒА МҮМКІНДІК БЕРЕДІ. 

33 - қадам. 
Бас бостандығынан айыру орнынан

босаған және сынақтан өту қызметіне
тіркелген азаматтарды әлеуметтік оңал
тудың тиімді жүйесін қалыпқа келтіру.
Осындай азаматтар үшін АРНАУЛЫ 
ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТ СТАН ДАРТ ТАР-
ЫН ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ОҢАЛТУДЫҢ 
КЕШЕНДІ СТРАТЕГИЯСЫН жасау.   

34 - қадам. 
МЕМЛЕКЕТ-ЖЕКЕМЕНШІК СЕРІК-

ТЕ С   ТІГІН ДАМЫТУ ШЕҢБЕРІНДЕ пени
тенциярлық инфрақұрылымды жаңғырту.
Пенитенциярлық мекемелерді салуға,
ұстауға және басқаруға жекеменшік сек
тордытартужөніндеұсыныстардыекшеу
жәнехалықаралықтәжірибенізерттеу.

ІІІ. ИНДУСТРИЯ-
ЛАНДЫРУ ЖӘНЕ 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

ӨСІМ
35 - қадам. 
АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ЖЕРЛЕРІН 

тиімді пайдалану мақсатымен оларды
нарықтық айналымға енгізу. ЖЕР КО-
ДЕКСІНЕ ЖӘНЕ БАСҚА ДА ЗАҢ АКТІ-
ЛЕРІНЕ өзгерістеренгізу. 

36 - қадам. 
ЖЕР ТЕЛІМДЕРІН МАҚСАТТЫ ПАЙ-

ДАЛАНУ ТҮРІН ӨЗГЕРТУГЕ РҰҚСАТ АЛУ 
ресімдерінжеңілдету. 

Ауылшаруашылық жерлерін пайда
лануғатұрақтытүрдемониторингжүргізу.
Барлық пайдаланылмай жатқан жерді
алдағы уақыттаЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ ҮШІН 
МЕМЛЕКЕТТІК ҚОРҒА БЕРУ.

37 - қадам. 
Салық және кеден саясатын және

ресімдеріноңтайландыру.ТН СЭҚ 6белгі
сіндегібіркелкітауарлартобышеңберінде
«0512»моделібойыншаБірыңғайкеден
тарифікедендікмөлшерлемесінқысқарту.

38 - қадам. 
Экспорттық және импорттық кеден

рәсімдерінен өту кезінде «БІР ТЕРЕЗЕ» 
қағидатын енгізу. Электронды жария ету
жүйесін дамыту (тауарларды кедендік
тазалауға автоматтандырылған жүйені
енгізу).

Экспортжәнеимпортүшінқұжаттарса
нынжәнеолардыөңдеууақытынқысқарту.

39 - қадам. 
КЕДЕН ЖӘНЕ САЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРІН 

ИН ТЕГРАЦИЯЛАУ. Тауар салық салу
мақсатында Қазақстан аумағына кірген
кезеңнен бастап оны сатқанға дейін
бақылауғаалынады.

Баршаға арналған қазіргі заманғы мемлекет

(Басы. Соңы 6,7- беттерде)
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мүмкіндікбереді,соныменбіргежаңама
териалдармен, жабдықтармен және тех
нологияменсметалықнормативтікбазаны
жеделжаңартудықамтамасызетеді.

49 - қадам. 
Кеңестік кезеңнен бері қолданылып

келе жатқан ҚҰРЫЛЫСТЫҢ ЕСКІРГЕН 
НОРМАЛАРЫ МЕН ЕРЕЖЕЛЕРІНІҢ ОР-
НЫНА ЕУРОКОДТАР ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУ. 

Жаңа нормативтерді қабылдау инно
вациялық технологиялар мен материал
дардықолдануға,құрылысқызметінары
ғындағы қазақстандық мамандардың
бәсекеге қабілеттілігін арттыруға, со
нымен бірге құрылыс саласындағы
шетелдік қызмет нарығына қазақстандық
компаниялардың шығуына мүмкіндік
береді.

50 - қадам.
ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАСЫ САЛАСЫН

ҚАЙТАДАН ҚҰРУ, «БІРЫҢҒАЙ САТЫП
АЛУШЫ» МОДЕЛІН ЕНГІЗУ. 

Бұлөңірлерарасындағыэлектрэнер
гиясының әртүрлі тарифтерін реттеуге
мүмкіндікбереді.

51- қадам. 
ӨҢІРЛІК ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ КОМПА-

НИЯЛАРДЫ (ӨЭК) ІРІЛЕНДІРУ. 
Бұл энергиямен қамтамасыз етудің

сенімділігін арттырады, өңірлерге
электр энергиясын таратудың шығынын
төмендетеді, тұтынушылар үшін электр
энергиясыныңақысыназайтады.

52 - қадам. 
ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАСЫ СЕКТО-

РЫНДА САЛАҒА ИНВЕСТИЦИЯ ТАРТУ-
ДЫ ЫНТАЛАНДЫРАТЫН ЖАҢА ТАРИФ 
САЯСАТЫН ЕНГІЗУ. 

Тариф құрылымын өзгерту. Тариф
терде 2 құрауыш ерекшеленеді: күр
делі шығындарды қаржыландыру және
электр энергиясы өндірісінің ауыспалы
шығындарын жабу үшін пайдаланыла
тын электр энергиясы үшін төленетін
ақыбелгіленетін болады.Бұл «шығынды
өтеу»әдісібойыншатарифтердібекітетін
қазіргіахуалдыөзгертугемүмкіндікбереді.

53-қадам. 
ЭЫДҰ СТАНДАРТТАРЫНА СӘЙ КЕС-

ТЕНДІРУ МАҚСАТТАРЫНДА МОНО ПО-
ЛИЯМЕНҚЫЗМЕТ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТҰ-
ЖЫ  РЫМДАРЫН ӨЗГЕРТУ. 

Қызметті жаңғырту еркін бәсекелесті
дамытуғабағытталуғатиіс.

54 - қадам. 
КӘСІПКЕРЛЕРДІҢ МҮДДЕЛЕРІН 

ҚОР ҒАУ ҮШІН БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН 
ИНСТИ ТУ ТЫН НЫҒАЙТУ. 

Жаңаинституттыңқұрамынабизнестің
және Ұлттық кәсіпкерлер палатасының
өкілдерікіреді.

55 - қадам. 
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ӘЛЕМДІК НАРЫҚ-

ҚА ШЫҒУЫ ЖӘНЕ ЭКСПОРТ ТАУАР-
ЛАРЫ ҮШІН ӨҢДЕУ ӨНЕРКӘСІБІНЕ ЕҢ 
КЕМІНДЕ 10 ТРАНСҰЛТТЫҚ КОМПАНИ-
ЯНЫ ТАРТУ. 

Халықаралық экономикалық нысан
дардың жаңа мүмкіндіктері туралы
халықаралықбизнестіақпараттандыру.

56 - қадам. 
Экономиканың басым секторларында

«зәкірлікинвесторлармен»–халықаралық
стратегиялық серіктестермен («Эйр
Астана», «ТеңізШевройл», ҚТЖ
локомотивтерін шығару жөніндегі за
уыт үлгісі бойынша) БІРЛЕСКЕН 
КӘСІПОРЫНДАР құру.

Шетелдерденжоғарыбіліктімамандар
тарту үшін АҚШ, КАНАДА, АВСТРАЛИЯ 
ҮЛГІСІ БОЙЫНША ҚОЛАЙЛЫ КӨШІ-
ҚОН РЕЖІМІН қалыптастыру.

57 - қадам. 
ТУРИСТІК КЛАСТЕРЛЕР ҚҰРУДА 

ҮЗДІК ТӘЖІРИБЕСІ БАР стратегиялық
(зәкірлік)инвесторлартарту.

58 - қадам. 
ЖОЛ-КӨЛІК ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫН 

ҚА ЛЫП ТАСТЫРУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ ЖӨ-
НІНДЕ БІРЫҢҒАЙ ОПЕРАТОР қалып
тастыруүшінстратегиялық(зәкірлік)инве
сторлартарту.

59 - қадам. 
МОЙЫНДАЛҒАН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 

ЭН ЕР ГОСЕРВИСТІК ШАРТТАР АРҚЫЛЫ 
ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕУ САЛАСЫНА СТРА-
ТЕ ГИЯЛЫҚ ИНВЕСТОРЛАР ТАРТУ. 

Олардың негізгі міндеті: жеке шығын
дарын өтей отырып, энергия үнемдеу
саласында кешенді қызмет көрсету үшін
жекеменшікэнергия сервистік ком
паниялардыдамытудыынталандыружәне
іс жүзінде энергетикалық шығындарды
үнемдеуденқаржылайпайдатабу.

60 - қадам. 
СҮТ ЖӘНЕ СҮТ ӨНІМДЕРІ ӨНДІРІСІН 

ДАМЫТУ ҮШІН СТРАТЕГИЯЛЫҚ ИНВЕ-
СТОРЛАР ТАРТУ. 

Негізгі міндет: үшжылмерзімде ТМД
елдерінарығынашығарылатынөнімдерінің
жартысынадейінгіэкспортынқамтамасыз
ету.Жұмысселодакооперативтікөндірісті
дамыту арқылы жаңазеландиялық Fron
terra жәнеданиялықArlaүлгісіменұйым
дастырылды.

61-қадам. 
ЕТ ӨНДІРІСІ МЕН ӨҢДЕУДІ ДАМЫТУ 

ҮШІН СТРАТЕГИЯЛЫҚ ИНВЕСТОРЛАР-
ДЫ ТАРТУ. Негізгіміндетшикізатбазасын
дамытужәнеөңделгенөнімдердіэкспорт
тау.

62 - қадам. 
Экономиканыңшикізаттық емес сала

ларындағы орта бизнестің нақты көш
басшы компанияларын қолдауға бағыт
талған «ҰЛТ ТЫҚ ЧЕМПИОНДАР»
БЕЛ  СЕНДІЛІГІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ. 

Бизнескөшбасшыларды айқындау
ноухаутрансферіүшінбіліктілікорталық
тарынқұрумүмкіндігінбереді.

63 - қадам. 
ҒЫЛЫМДЫ ҚАЖЕТ ЕТЕТІН ЭКО НО-

МИ КАНЫҢ НЕГІЗІ РЕТІНДЕ ЕКІ ИННО-
ВА ЦИЯ ЛЫҚ КЛАСТЕРДІ ДАМЫТУ. 
НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТТЕ «АСТА-
НА БИЗНЕС КАМПУСТА» ҒЫЛЫМИ 
ОРТАЛЫҚТАРЫ МЕН ЗЕРТХАНАЛАР 
ОРНАЛАСТЫРЫЛАДЫ. 

Оларбірлескенғылымизерттеужоба
ларын және тәжірибелікконструкторлық
жұмыстарды жүргізуге, сондайақ, олар
ды коммерцияландыруға қызмет етеді.
Нақтыөндірістікжобалардыжүзегеасыру
үшін инновациялық технологиялар паркі
жергіліктіжәнешетелдікжоғарытехноло
гиялыкомпаниялардытартатынболады.

64 - қадам. 
ӨНДІРІСКЕ ИННОВАЦИЯЛАР ЕН ГІЗУ 

ЖӨНІНДЕГІ ЖҰМЫСТАРДЫ ҚАРЖЫ-
ЛАН ДЫРУ ТЕТІКТЕРІ бар «Ғылыми
және (немесе) ғылыми техникалық қыз
мет нәтижелерін коммерцияландыру
туралы» Заң әзірленеді. Ғылыми грант
тармен бағдарламалар құрылымдары
индустриялықинновациялық даму мем
лекеттік бағдарламасының қажеттілігіне
орайқайтабағытталады.

65 - қадам. 
ҚАЗАҚСТАНДЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КӨ-

ЛІК-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ АҒЫМДАРҒА 
ИНТЕГРАЦИЯЛАУ. 

«ЕУРАЗИЯЛЫҚ ТРАН С КОНТИНЕН-
ТАЛ ДЫҚ ДӘЛІЗ» МУЛЬТИМОДЕЛДІК 
КӨЛІК ДӘЛІЗІН ҚҰРУ жөніндегі жобаны
іске қосу. Ол Азиядан Еуропаға жүктер
транзитін кедергісіз жүзеге асыруға
мүмкіндікбереді.Көлікдәлізі:біріншібағыт
–ҚазақстанаумағыарқылыРесейФеде
рациясынажәнеоданәріЕуропағаөтеді.
Екінші бағыт –Қазақстан аумағыарқылы
Қорғастан Ақтау портына дейін, одан әрі
КаспийтеңізіменӘзербайжан,содансоң
Грузия арқылы. Жобаға болашақта 2014
жылдың аяғында құрылған Азия инфра
құрылымдықинвестицияларбанкінтарту.

66 - қадам. 
Халықаралық авиациялық хаб құру.

Стратегиялық инвесторды тарту арқылы
АлматыіргесіненӘЛЕМДІК СТАНДАРТҚА 
СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ЖАҢА ӘУЕЖАЙсалынатынболады.

67- қадам. 
«ЭЙР АСТАНА» ӘУЕ ТАСЫМАЛДАУ-

ШЫ ЖӘНЕ «ҚТЖ» ҰЛТТЫҚ КОМПА-
НИЯЛАРЫН ІРІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ОПЕР АТОР РЕТІНДЕ ДАМЫТУ. «Эйр

Астана» халықаралық бағыттарға ыңғай
ластырыладыжәнеәлемніңнегізгіқаржы
орталықтарына (НьюЙорк, Токио, Син
гапур) жаңа бағыттар ашады. «Эйр
Астананың»дамуы«ҚТЖ»ныңбаламалы
маршруттарды дамыту жөніндегі жоспа
рыменүйлестіріледі,бұлжүктердіжеткізу
құнын екі еседен астам төмендетуге
мүмкіндікбереді.

68 - қадам. 
Қазақстан арқылы әуе транзитінің

тартымдылығынарттыруүшінӘУЕ ТАСЫ-
МАЛЫН МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ ТИІМ-
ДІ ЛІГІН жақсарту. Азаматтық авиация
комитетініңқызметібританазаматтықави
ациясы мемлекеттік агенттігінің және ЕО
авиация қауіпсіздігі агенттігінің үлгілеріне
бағдарланатынболады.

69 - қадам. 
Астананы зерттеушілерді, студент

терді, кәсіпкерлерді, барлық өңірлерден
туристерді тартатын ЕУРАЗИЯНЫҢ 
ІСКЕРЛІК, МӘДЕНИ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ 
ОРТАЛЫҒЫНА АЙНАЛДЫРУ. Мұнымен
бірге қалада әуежайдың жаңа терми
налын қоса алғанда, қазіргі замандық
халықаралық көліктіклогистикалық жүйе
құрылады.

70 - қадам. 
ASTANA EXPO – 2017 инфра

құрылымдары арқауында АРНАУЛЫ 
МӘРТЕБЕ БЕРЕ ОТЫРЫП, АСТАНА 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ОРТАЛЫҒЫН 
(АІҒС) ҚҰРУ. Қаржы орталығының ерек
ше заңды мәртебесін Конституция
да бекіту. Орталықтың ТМД, сондай
ақ, Батыс және Орталық Азияның
барлық өңірлерінің елдері үшін ҚАРЖЫ 
ХАБЫ ретінде қалыптастыру. ӨЗІНДІК 
ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ БАР ТӘУЕЛСІЗ СОТ 
ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ, ол ағылшындық құқық
қағидаттарыменқызметістейтінболады.

Судьялар корпусы шетелдік маман
дарданқұрылады.

БОЛАШАҚТА ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚАР-
ЖЫ ХАБЫ ӘЛ ЕМНІҢ 20 АЛДЫҢҒЫ 
ҚАТАРЛЫ ҚАРЖЫ ОРТАЛЫҚТАРЫНЫҢ 
ҚАТАРЫ НА ЕНУІ ТИІС.


71 - қадам. 
Қаржы орталығының даму стратегия

сынКАПИТАЛ НАРЫҚТАРЫНА ҚЫЗ МЕТ 
КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ИСЛАМДЫҚ ҚАР ЖЫ-
ЛАН ДЫРУ мамандығына сәйкес әзірлеу.
Элиталыққаржықызметініңжаңатүрлерін,
соның ішінде private banking активтерді
басқару саласындағы қызметтерді дамы
ту. Орталыққа либералды салық режімін
енгізу. Офшорлық қаржылық орталық
құрылуы мүмкін. Дубайдың үлгісі бойын
шаинвестициялықрезиденттікқағидатын
енгізу.

72 - қадам. 
Қаржы орталығы аумағында рес

ми тіл ретінде ағылшын тілін енгізу.
Орталықтыңдербес заңдылықтары
АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕ ЖАСАЛЫНУЫ 
ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫЛУЫ тиіс.

73 - қадам. 
Қаржы орталығының халықаралық

көліктік қолжетімділігін қамтамасыз ету.
Қаржы орталығының ЖЕТЕКШІ ҚАРЖЫ 
ОРТАЛЫҚТАРЫМЕН ЖҮЙЕЛІ ЖӘНЕ 
ЖАЙЛЫ ӘУЕ ҚАТЫНАСЫжүйесінқұру.

74 - қадам. 
ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАР ҚОРЫ ЖӨ-

НІНДЕ ЕСЕП БЕРУДІҢ CRIRSCO ХАЛЫҚ-
АРАЛЫҚ СТАНДАРТТАР ЖҮЙЕСІН 
ЕНГІЗУ арқылыжер қойнауларын пайда
лану саласының мөлдірлігі мен болжам
дылығынарттыру.

75 - қадам. 
Пайдалықазбалардыңбарлықтүрлері

үшін үздік әлемдік тәжірибені пайдала
на отырып, КЕЛІСІМДЕР ЖАСАСУДЫҢ 
ОҢТАЙЛАНДЫРЫЛҒАН ӘДІСІН енгізу.

76 - қадам. 
ЭЫДҰ елдері стандарттарының негі

зіндеадамкапиталыныңсапасын көтеру,
12 ЖЫЛДЫҚ БІЛІМ БЕРУДІ кезең
кезеңімен ЕНГІЗУ, функциялық сауат
тылықты дамыту үшін мектептегі оқыту
стандарттарын жаңарту. Жоғары сынып
тардажанбасылыққаржыландыруды

100 НАҚТЫ ҚАДАМ

40 - қадам. 
«ПОСТФАКТУМ» КЕДЕНДІК ТАЗА-

ЛАУ РЕЖІМІНЕНГІЗУ. 
Сыртқы экономикалық қызметке қа

тысушы жекелеген санаттарға тауарла
рынжарияеткеншетауарларыншығаруға
мүмкіндікберу. 

41 - қадам. 
МҮЛІКТІ ЖӘНЕ ҚАРЖЫНЫ ЗАҢ ДАС-

ТЫРУ РЕСІМДЕРІН ОҢАЙЛАТУ. 
Қолданыстағы заңға өзгертулер және

толықтыруларенгізу.

42 - қадам. 
2017 жылдың 1 қаңтарынан мем

лекеттік қызметкерлер үшін, одан әрі
барлық азаматтар үшін КІРІСТІ ЖӘНЕ 
ШЫҒЫСТЫ ЖАЛПЫ ЖАРИЯЛАУДЫ 
КЕЗЕҢ-КЕЗЕҢМЕН ЕНГІЗУ. 

43 - қадам. 
САЛЫҚ ДЕКЛАРАЦИЯЛАРЫН ҚА-

БЫЛ  ДАУ ЖӘНЕӨҢДЕУДІҢ ОРТАЛЫҚ 
ЖЕЛІСІН ҚҰРУ. 

Орталық салық төлеушілердің эл
ектронды құжаттарының бірыңғай мұра
ғатына кіру мүмкіндігіне ие болады.
ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ жүйесіненгізу.

Декларанттар салықты бақылау бой
ынша шешім қабылдау үшін тәуекел са
наттарынабөлінетінболады.Жариялауды
бірінші рет тапсырған жеке тұлғалар үш
жылмерзімде қайта тексерістен өтпейтін
болады.

44 - қадам. 
ЖАНАМА САЛЫҚ САЛУ ТЕТІКТЕРІН 

ЖЕ ТІЛДІРУ.
Қосымша құн салығының орнына са

тудансалықалудыенгізумәселесінжан
жақтызерттеу.

45 - қадам. 
Кіріске және шығысқа салық есебін

міндеттітүрдеенгізуарқылыҚОЛ ДАН ЫС-
ТАҒЫ САЛЫҚ РЕЖІМІН ОҢ ТАЙ ЛАН ДЫ-
РУ. 

46 - қадам. 
Рұқсат алуды оңтайландыру. ҚҰРЫ-

ЛЫС ҚА РҰҚСАТ АЛУДЫҢ ҮШ САТЫЛЫ 
(«302010») қағидаты енгізіледі. Бірінші
саты – архитектуралық жобалау тапсыр
масын беру өтініш берілген күннен кейін
30күнішіндежүзегеасырылады.Екінші–
эскизжобаны(дизайнжобаны)мақұлдау–
20күнгедейін,үшінші–рұқсаттыңөзі–10
күнішінде.

47-қадам. 
Жобалаусметалық және жобалау құ

жаттарын сараптамадан өткізуге байла
ныстыМЕМЛЕКЕТТІК МОНОПОЛИЯДАН 
БІРТІНДЕП БАС ТАРТУ.

Жобаларды сараптауды бәсекелесті
ортағатапсыру.

48-қадам. 
ҚҰРЫЛЫСТЫҢ СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫН 

АНЫҚТАУДЫҢ РЕСУРСТЫҚ ӘДІСІН ЕН-
ГІЗУ. 

Құрылыста баға қалыптастырудың
жаңа әдісін енгізу материалдардың,
бұйымдардың, жабдықтардың және
еңбекақыныңқолданыстағыбағағасәйкес
нақты нарықтық бағасына байланысты
құрылыстың сметалық құнын анықтауға
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77 - қадам. 
Экономиканың алты негізгі саласы

үшін ОН АЛДЫҢҒЫ ҚАТАРЛЫ КОЛ-
ЛЕДЖ БЕН ОН ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНДА
білікті кадрларды әзірлеу, кейіннен бұл
тәжірибені еліміздіңбасқаоқуорындары
натарату.

78 - қадам. 
Назарбаев Университеті тәжіри

бесін ескере отырып, ЖОО-ЛАР ДЫҢ 
АКАДЕМИЯЛЫҚ ЖӘНЕ БАСҚАРУ-
ШЫЛЫҚ ДЕРБЕСТІГІН кезеңкезеңі
мен кеңейту. Коммерциялық емес
ұйымдардағы жекеменшік ЖООларын
халықаралық тәжірибеге сәйкес транс
формациялау.

79 - қадам. 
Білім беру жүйесінде – жоғары сы

ныптар мен ЖООларда ағылшын
тілінде оқытуға кезеңкезеңмен көшу.
Басты мақсаты –  ДАЯРЛАНАТЫН 
КАДРЛАРДЫҢ БӘСЕКЕЛЕСТІК ҚАБІ-
ЛЕТІН АРТТЫРУ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ 
СЕКТОРЫНЫҢ ЭКСПОРТТЫҚ ӘЛЕУЕТІН 
КӨТЕРУ.

80 - қадам. 
МІНДЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНА-

ЛЫҚ САҚТАНДЫРУДЫ ЕНГІЗУ. 
Мемлекет, жұмыс беруші және

азаматтың ынтымақтасқан жауапкершілігі
қағидаты негізіндеденсаулық сақтау
жүйесінің қаржылық орнықтылығын
күшейту. Бастапқы медициналықсани
тарлық көмекті (БМСК) басымдықпен
қаржыландыру. Бастапқы көмек аурудың
алдын алу және ерте бастан күресу
үшін ұлттық денсаулық сақтаудың
орталықбуынынаайналады.

81 - қадам. 
ЖЕКЕМЕНШІК МЕДИЦИНАНЫ ДА-

МЫ ТУ, МЕДИЦИНАЛЫҚ МЕКЕМЕЛЕРГЕ 
КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУДЫ ЕНГІЗУ. 

Бәсекелестік есебінен қызметтің қол
жетімділігіменсапасынкөтерумақсатында
әлеуметтік медициналық сақтандыру
жағдайындағы бастапқы медициналық
әлеуметтік көмекті қаржыландыру
– бәсеке есебінен медициналық
ұйымдардың корпоративтік басқару
қағидаттарына көшуін қамтамасыз етеді.
Мемлекеттік медициналық ұйымдарды
жекешелендіруді ынталандыру, мем
лекеттік емес ұйымдар арқылы тегін
медициналық көмектің кепілдендірілген
көлемінберудікеңейту.

82 - қадам. 
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖӘНЕ ӘЛЕУ-

МЕТ ТІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚАСЫНАН 
МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ САПАСЫ 
БОЙЫНША БІРЛЕСКЕН КОМИССИЯНЫ 
ҚҰРУ. 

Басты мақсат: медициналық қызмет
көрсетудің алдыңғы қатарлы стандартта
рын енгізу (емдеу хаттамалары, кадрлар
әзірлеу, дәрідәрмекпен қамтамасыз ету,
сапаныжәнеқолжетімділіктібақылау).

83 - қадам. 
Еңбек қатынастарын ырықтандыру.

ЖаңаЕҢБЕК КОДЕКСІН әзірлеу.

84 - қадам. 
ӘЛЕУМЕТТІК КӨМЕКТІ ОНЫҢ АТА-

УЛЫ СИПАТЫН КҮШЕЙТЕ ОТЫРЫП, 
ОҢТАЙЛАНДЫРУ. 

Әлеуметтік көмек тек оған шынымен
зәру азаматтарға ғана берілетін болады.
Кірісітөменеңбеккеқабілеттіазаматтарға
мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
тек олардың еңбекке ықпал ету және
әлеуметтік бейімдеу бағдарламаларына
белсенді қатысуы жағдайында ғана бері
летінболады.

IV. БІРТЕКТІЛІК 
ПЕН БІРЛІК

85-қадам. 
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» патриоттық актісі жо

басынәзірлеу.

86 - қадам. 
ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБ ЛЕЯ-

СЫ НЫҢ «ҮЛКЕН ЕЛ – ҮЛКЕН ОТБАСЫ» 

КЕҢ КӨЛЕМДІ ЖОБАСЫН ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ 
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ, ол қазақстандықтардың
біртектілігін нығайтады жәнеазаматтық
қоғамның бүтіндігін қалыптастыру үшін
жағдай туғызады. Бұл барлық жұмыстар
Қазақстан Республикасының туристік са
ласын дамытудың 2020 жылға дейінгі
тұжырымдамасын(ішкітуризмдідамытуды
қосаесептегенде)және«Астана–Еуразия
жүрегі», «Алматы – Қазақстанның еркін
мәдени аймағы», «Табиғат бірлігі және
көшпелімәдениеттер»,«Алтай інжулері»,
«ҰлыЖібекжолынқайтажаңғырту»,«Ка
спий қақпасы» өңірлік мәденитуристік
кластерлерін  құруды жүзеге асырумен
байланыстырылады.

87 - қадам. 
Азаматтық біртектілікті нығайтудың

«МЕНІҢ ЕЛІМ» ұлттық жобасын әзірлеу
және жүзеге асыру, оның аясында
технологиялық жобалар серияларын іске
асыру қарастырылатын болады. Соның
бірі – «ҚАЗАҚСТАН ЭНЦИКЛОПЕДИЯ-
СЫ» КЕҢ КӨЛЕМДІ ИНТЕРНЕТ ЖОБА-
СЫН ҚҰРУ. МҰНДАҒЫ БАСТЫ МАҚСАТ 
– ӘРБІР АЗАМАТҚА ЖӘНЕ ШЕТЕЛДІК 
ТУРИСКЕ ЕЛ ТУРАЛЫ КӨБІРЕК БІЛУГЕ 
КӨМЕКТЕСУ. Порталға Қазақстан бой
ынша 3D бейне турлары, елдің тарихы
мен мәдениеті, қызықты оқиғалары және
қарапайым қазақстандықтардың өмірі
туралы ақпараттар орналастырылады.
Портал бір есептен елдің «сапарнама
карточкасына»,ұлттықжолкөрсетушісіне,
қызықты азаматтар үшін ұлттық құрмет
тақтасына және виртуалды хабарласу
тұғырнамасынаайналады.   

88 - қадам. 
Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы идея

сыналғажылжытужөніндегіұлттықжоба
ныәзірлеу және жүзеге асыру, ол
«НҰРЛЫ ЖОЛ» инфрақұрылымдықдаму,
ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУДЫҢ  екінші
бесжылдығы бағдарламаларын, сондай
ақ, тәуелсіздік жылдарында мемлекеттік
саясаттың арқасында еңбек, кәсіпкерлік,
ғылым мен білім және басқа да кәсіптік
қызметтерде жоғары нәтижелерге
қол жеткізген қазақстандықтардың
(біздің заманымыздың батырларының)
табыстарының дербес тарихын еске
ре отырып, ЖАЛПЫҒА ОРТАҚ ЕҢБЕК 
ҚОҒАМЫ ИДЕЯЛАРЫН ІЛГЕРІЛЕТУГЕ,
индустрияландырудың және «Қазақс
тан2050»Стратегиясынжүзегеасырудың
мемлекеттік саясаты талаптарына жа
уап бере алатын жұмысшы және кәс
іптіктехникалық мамандықтардың
артықшылықтары мен танымалдылығын
насихаттауғабағытталады.

    
89 - қадам. 
«НҰРЛЫ БОЛАШАҚ» ұлттық жо

басын әзірлеу және жүзеге асыру.
Мектептік білім берудің қолданыстағы
оқу бағдарламаларына МӘҢГІЛІК ЕЛ 
ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН ЕНГІЗУ.       

90 - қадам. 
Бесинституттықреформаны, сондай

ақ, БАҚтағы, интернеттегі, бұқаралық
ақпараттыңжаңабуындарындағы,сондай
ақ, әлеуметтік желілердегі қазақстандық
біртектілік идеяларын жүзеге асыруды
АҚПАРАТТЫҚ ҚАМТУ ЖӘНЕ ІЛГЕРІЛЕТУ.

V. Есеп беретін 
мемлекетті 

қалыптастыру
91 - қадам.
Мониторингтің, бағалау мен бақылау

дың стандартталған және азайтылған
ресімдері аясында МЕМЛЕКЕТТІК БАС-
ҚАРУДАН НАҚТЫ НӘТИЖЕЛЕР БОЙЫН-
ША МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУҒА КӨШУ. 
Тәртіптікбақылаужүйесітекқанамақсатты
индикаторларға қол жеткізуді бақылауға
негізделуі тиіс. РЕСІМДІК СИПАТТАҒЫ 
БАРЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР МЕН АРАЛЫҚ 
БАҚЫЛАУ ТАРАТЫЛАТЫН БОЛАДЫ.

Мемлекеттік органдарға олардың ал
дынақойылғанмақсаттықиндикаторларға
қолжеткізужөніндегіқызметіндедербестік
беріледі.

92 - қадам. 
МЕМЛЕКЕТТІК ЖОСПАРЛАУДЫҢ 

ЫҚШАМ ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ. 
Жекелегенсалалықбағдарламалардың

мемлекеттік бағдарламаларға ин
теграциялануымен МЕМЛЕКЕТТІК 
БАҒДАРЛАМАЛАР САНЫН ҚЫСҚАРТУ. 
САЛАЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАР, сондай
ақ, мемлекеттік органдардың СТРАТЕГ-
ИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ ЖОЙЫЛАДЫ. 
СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАР мен
аумақтық даму бағдарламасын негізгі
мақсатты индикаторлар бөлігінде ҚАЙТА 
ПІШІНДЕУ. 

93 - қадам. 
АУДИТ ПЕН МЕМЛЕКЕТТІК АППА-

РАТ ЖҰМЫСТАРЫН БАҒАЛАУДЫҢ 
ЖАҢА ЖҮЙЕСІН енгізу. Мемлекеттік
бағдарламаларды бағалау үш жылда
бір рет жүргізілетін болады. Мемлекеттік
органдардың нәтижелілігін бағалау стра
тегиялық жоспарлар бойынша жылма
жылжүзегеасырылады.«Мемлекеттікау
дитжәнеқаржылықбақылаутуралы»Заң
қабылдау.Есепкомитетібіріншісыныпты
әлемдік аудиторлық компаниялардың
модельдері бойынша жұмыс істейтін
болады және ағымдық операциялық
бақылауданкетеді.

94 - қадам. 
«Ашық үкіметті» енгізу. АҚПАРАТҚА 

ҚОЛЖЕТІМДІЛІК ТУРАЛЫ ЗАҢДЫ 
ӘЗІРЛЕУ, ол мемлекеттік органдар
иелігіндегі тек мемлекеттік құпия мен
заңмен қорғалатын басқа да ақпараттар
данөзгекезкелгенақпараттыңашықтығын
қамтамасызетеді.

95 - қадам. 
Мемлекеттікоргандарбасшыларының

халық алдында СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖО-
СПАРЛАР ЖӘНЕ АУМАҚТЫҚ ДАМУ 
БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ МАҢ-
ЫЗ  ДЫ КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ ҚОЛ 
ЖЕТКІЗІЛГЕНДІГІ ТУРАЛЫ ЖЫЛ САЙ-
ЫН ҒЫ АШЫҚ БАЯНДАМАЛАРЖАСАУ-
ЛАРЫН және олардың есептерін ресми
вебсайттардаорналастырудытәжірибеге
енгізу.

Ұлттық ЖООлар басшыларының өз
қызметтері туралы оқушылар, жұмыс
берушілер,қоғамөкілдеріменБАҚалдын
дажылмажылесепберулерінтәжірибеге
енгізу.

96 - қадам. 
ОРТАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАН-

ДАР ДЫҢ СТАТИСТИКАЛЫҚБАЗАЛАРЫ
мәліметтеріне ОНЛАЙН-қолжетімділікті
қамтамасызету.

Барлық бюджеттік және топтас
тырылған қаржылық есеп, сыртқы қаржы
аудитінің нәтижелері, мемлекеттік сая
сат тиімділігін бағалау қорытындылары,
мемлекеттік қызметтің сапасын қоғамдық
бағалаунәтижелері,республикалықжәне
жергілікті бюджеттің орындалуы туралы
есепЖАРИЯЛАНАТЫН БОЛАДЫ.     

97 - қадам. 
Өзінөзі реттеу мен жергілікті өзінөзі

басқаруды дамыту арқылыАЗАМАТ ТАР-
ДЫҢ ШЕШІМДЕР ҚАБЫЛДАУ ҮДЕРІСІНЕ 
ҚАТЫСУ МҮМКІНДІГІН КЕҢЕЙТУ. 

МЕМЛЕКЕТКЕ ТӘН ЕМЕС ҚЫЗМЕТ-
ТЕР ДІ БӘСЕКЕЛЕСТІК ОРТАҒА және
өзінөзі реттеуші ұйымдарға беру. Үкімет
мемлекетке тән емес және басы артық
қызметтерді қысқарту есебінен неғұрлым
ықшамболатүседі.

98 - қадам. 
Селолық округ, ауыл, село, кент,

аудандық маңыздағы қала деңгейінде
ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН-ӨЗІ БАС ҚАРУДЫҢ 
ДЕРБЕС БЮДЖЕТІ ЕНГІЗІЛЕТІН БО-
ЛАДЫ.  Облыс орталықтарында және
республикалық маңыздағы қалаларда
азаматтардыңтиістібюджеттікжобаларын
талқылауға қатысуының тетіктері жұмыс
істейді.

99 - қадам. 
МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАР МЕН 

ӘКІМДЕР ЖАНЫНДАҒЫ ҚОҒАМДЫҚ 
КЕҢЕСТЕРДІҢ стратегиялық жоспарлар

мен аумақтық даму бағдарламаларын;
бюджеттерді, есептерді, мақсатты
индикаторларға қол жеткізуді, азамат
тардың құқықтары мен еркіндіктерін
қозғайтын нормативтікқұқықтық актілер
жобаларын;бағдарламалыққұжаттаржо
баларын талқылау бөлігіндегі рөлдерін
күшейту. ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСТЕРДІҢ 
ӨКІЛЕТТІКТЕРІ мен мәртебесін заңмен
бекіту,мемлекеттікшешімдердіқабылдау
ашықтығынарттыру.

100 - қадам. 
Канададағы Canada Service және

Австралиядағы Centrelink үлгісі бойын
ша МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ 
БІРЫҢҒАЙ ПРОВАЙДЕРІНЕ АЙНА-
ЛАТЫН «АЗАМАТТАР ҮШІН ҮКІМЕТ» 
МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫН құру.

Мемлекеттік корпорация халыққа
қызмет көрсететін барлық орталықтарды
біржүйегеинтеграциялайды.

Қазақстаназаматтары
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕРДІ БІР

ЖЕРДЕН алатын болады. Мемлекеттік
қызметтіСАПА МЕНЕДЖМЕНТІISO 9000 
СЕРИЯСЫНА СӘЙКЕС халықаралықсер
тификаттау.

ІСКЕ АСЫРУ ТЕТІГІ
•ЕлПрезидентіжанынанжеделтүрде
құрамы отандық және шетелдік са

рапшылардантұратын,БЕСЖҰМЫСТО
БЫНАН жасақталған жаңғырту жөніндегі
ҰЛТТЫҚКОМИССИЯҚҰРЫЛДЫ.

•ҰлттықкомиссияБЕСИНСТИТУТТЫҚ
РЕФОРМАНЫКЕЗЕҢКЕЗЕҢІМЕН

ОРЫНДАУДЫКЕЛІСІЛГЕНБАСҚАРУ
бойыншажүзегеасыруытиіс.
Олмемлекеттікоргандардың,
бизнессектор мен азаматтық қоғам

ныңөзаратиімдіісқимылынқамтамасыз
етеді.

• Ұлттық комиссия ТҰЖЫРЫМ
ДАМАЛЫҚ ШЕШІМДЕР ҚАБЫЛДАП,
ІСҚИМЫЛДЫҢ НАҚТЫ ЖОСПАРЫН
АЙҚЫНДАУЫтиіс.

Оның ұсыныстары ел Президенті та
рапынан бекітілетін болады. Бекітілген
шешімдерді орындау үшін жедел түрде
ПАРЛАМЕНТ ТАРАПЫНАН ЗАҢДАР,
ҮКІМЕТТАРАПЫНАНҚАУЛЫЛАРҚАБЫЛ
ДАНАТЫНБОЛАДЫ.

•Министрлерменәкімдердіңшешуші
бастамаларын тиімді жүзеге асырулары
ҰЛТТЫҚКОМИССИЯТАРАПЫНАНҚАТАҢ
ҚАДАҒАЛАНАТЫНболады.

•Ұлттықкомиссияжанынан
БЕДЕЛДІ ШЕТЕЛДІК САРАПШЫ

ЛАР ҚАТАРЫНАН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОН
СУЛЬТАТИВТІК КЕҢЕС жасақтау қажет.
Аталған кеңес ұсынымдар жасап, ре
формаларды орындау НӘТИЖЕЛЕРІНІҢ
ТӘУЕЛСІЗ ЖҮЙЕЛІ МОНИТОРИНГІН
жүзегеасыратынболады.

• Ұлттық комиссияның жұмыс орга
ны етіп ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ПРЕМЬЕРМИНИСТРІНІҢ КЕҢСЕСІН ай
қындауқажет.

100 НАҚТЫ ҚАДАМ

(Соңы. басы 5-бетте)
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Теміртауқаласыәкімдігінің
2015жылғы«9»сәуірдегі
№14/4қаулысымен
бекітілді

«Теміртау 
қаласының жер 

қатынастары 
бөлімі» 

мемлекеттік 
мекемесінің

Ережесі 
Жалпы ережелер

1.  «Теміртау қаласының жер
қатынастары бөлімі» мемлекеттік
мекемесіөзқұзыретініңшеңберінде
ТеміртауқаласыменАқтаукентінің
аумағында жер қатынастары са
ласында мемлекеттік реттеуді
және басшылықты іске асыратын
мемлекеттік орган болып табыла
ды.

2. «Теміртау қаласының жер
қатынастары бөлімі» мемлекеттік
мекемесіндеведомстволаржоқ.

3.«Теміртау қаласының жер
қатынастары бөлімі» мемлекеттік
мекемесі өз қызметін Қазақстан
Республикасының Конституция
сына және заңдарына, Қазақстан
Республикасы Президенті мен
Үкіметінің актілеріне, өзге де
нормативтік құқықтық актілерге,
сондайақ осы Ережеге сәйкес
жүзегеасырады.

4. «Теміртау қаласының жер
қатынастары бөлімі» мемлекеттік
мекемесі мемлекеттік мекеме
ұйымдыққұқықтық нысанындағы
заңды тұлға болып табылады,
мемлекеттіктілдеөзатауыбармөрі
мен мөртаңбалары, белгіленген
үлгідегі бланкілері, сондайақ
заңнамаға сәйкес қазынашылық
органдарындашоттарыбар.

5.   «Теміртау қаласының жер
қатынастары бөлімі»  мемлекеттік
мекемесі   азаматтыққұқықтық
қатынастарғаөзатынантүседі.

6. «Теміртау қаласының жер
қатынастары бөлімі»  мемлекеттік
мекемесі егер заңнамаға сәйкес
осыған  уәкілеттік берілген болса,
мемлекеттің атынан азаматтық
құқықтық қатынастардың тарапы
болуғақұқығыбар.

7. «Теміртау қаласының жер
қатынастары бөлімі»  мемлекеттік
мекемесіөзқұзыретініңмәселелері
бойынша заңнамада белгіленген
тәртіппен мемлекеттік орган
басшысының бұйрықтарымен
және Қазақстан Республикасының
заңнамасында көзделген басқа да
актілерменресімделетіншешімдер
қабылдайды.

8.  «Теміртау қаласының жер
қатынастары бөлімі» мемлекеттік
мекемесінің құрылымы мен штат
санының лимиті қолданыстағы
заңнамағасәйкесбекітіледі.

ҚарағандыоблысыТеміртауқаласыәкімдігінің
2015жылғы9сәуірдегі№14/4қаулысы

Қарағандыоблысыәділетдепартаментінде2015жылғы14мамырда№3202болыптіркелген

«Теміртау қаласының жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің  Ережесін бекіту туралы

ҚазақстанРеспубликасының2001жылғы23қаңтардағы«ҚазақстанРеспубликасындағыжергіліктімемлекеттікбасқаружәнеөзін
өзібасқарутуралы»Заңының31,37баптарына,ҚазақстанРеспубликасыПрезидентінің2012жылғы29қазандағы№410«Қазақстан
Республикасымемлекеттікорганыныңүлгіережесінбекітутуралы»Жарлығынасәйкес,ТеміртауқаласыныңәкімдігіҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1.Осықаулығақосаберіліпотырған«Теміртауқаласыныңжерқатынастарыбөлімі»мемлекеттікмекемесініңЕрежесібекітілсін.
2.ОсықаулыныңорындалуынбақылауқалаәкімініңорынбасарыА.А.Есмұрзаевқажүктелсін.
3.Осықаулыалғашқыресмижарияланғанкүніненкейінкүнтізбеліконкүнөткенсоңқолданысқаенгізіледі.

     Қала әкімі                           Н. СҰЛТАНОВ

9.Заңдытұлғаныңорналасқан
жері: 101404, Қарағанды облысы,
Теміртау қаласы, 6ықшамаудан,
14.

10.  Мемлекеттік органның то
лықатауы:

мемлекеттік тілде: «Теміртау
қаласының жер қатынастары
бөлімі»мемлекеттікмекемесі;

орыс тілінде: государственное
учреждение«Отделземельныхот
ношенийгородаТемиртау».

11.ОсыЕреже«Теміртауқала
сының жер қатынастары бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің құрылтай
құжатыболыптабылады.

12. «Теміртау қаласының
жер қатынастары бөлімі» мем
лекеттік мекемесінің қызметін
қаржыландыружергілікті бюджет
тенжүзегеасырылады.
13. «Теміртау қаласының жер
қатынастары бөлімі» мемлекеттік
мекемесіне кәсіпкерлік субъекті
лерімен«Теміртау қаласыныңжер
қатынастары бөлімі»  мемлекеттік
мекемесінің функциялары болып
табылатын міндеттерді орындау
тұрғысындашарттыққатынастарға
түсугетыйымсалынады.

Егер«Теміртауқаласыныңжер
қатынастары бөлімі»  мемлекеттік
мекемесінезаңнамалықактілермен
кірістер әкелетін қызметті жүзеге
асыру құқығы берілсе, онда осын
дай қызметтен алынған кірістер
мемлекеттікбюджеткірісінежібері
леді.

Мемлекеттік органның 
миссиясы, негізгі 

міндеттері, функциялары, 
құқықтары мен міндеттері

14. «Теміртау қаласының
жер қатынастары бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің мисси
ясы болыпжерлерді тиімді пай
далану үшін жағдай жасау, жер
қатынастарын реттеу саласын
да біріңғай мемлекеттік саясат
жүргізу,сондайақТеміртауқаласы
мен Ақтау кенті топырақтарының
құнарлылығын жақсарту және
сақтауға бағытталған қызметтерді
ұйымдастырукеледі.

15.Негізгіміндеттері:
1)жердiұтымдыпайдаланумен

қорғауды, топырақ құнарлылығын
ұдайы қалпына келтiрiп отыру
ды, табиғи ортаны сақтау мен
жақсартуды қамтамасыз ету мақ
сатындажерқатынастарынреттеу;

2) шаруашылық жүргiзудiң
барлық нысандарын тең құқықпен
дамытуүшiнжағдайларжасау;

3) жеке және заңды тұлғалар
менмемлекеттiңжергеқұқықтарын
қорғау;

4)жерқатынастарысаласында
заңдылықтынығайту.

16.Функциялары:
1) иесі жоқ жер учаскелерін

анықтау және оларды есепке алу
жөніндегіжұмыстыұйымдастыру;

2) жер қатынастарын реттеу
саласындағы мемлекеттік саясат
тыіскеасыру;

3) жергілікті атқарушы органы
ның жер учаскелерін беру және
олардың нысаналы мақсатын өз
герту жөніндегі ұсыныстары мен
шешімдерінің жобаларын дайын
дау;

4)жерқойнауынпайдаланудың
мемлекеттік геологиялық зертте
уге және барлауға байланысты

мақсаттары үшін жер учаскелерін
беружөніндегіатқарушыорганның
ұсыныстарыменшешімдерініңжо
баларындайындау;

5)мемлекетмұқтажыүшінжер
учаскелерін мәжбүрлеп иеліктен
шығаружөніндеұсыныстардайын
дау;

6)жеручаскелерініңбөлінетін
дігіменбөлінбейтіндігінайқындау;

7) мемлекет жеке меншікке
сататын нақты жер учаскелерінің
кадастрлық(бағалау)құнынбекіту;

8) жерге орналастыруды
жүргізуді ұйымдастыру және
жер учаскелерін қалыптастыру
жөніндегіжергеорналастыружоба
ларынбекіту;

9) жерді аймақтарға бөлу жо
баларын,жердіұтымдыпайдалану
жөніндегі жобалары мен схемала
рынәзірлеудіұйымдастыру;

10) елді мекендер аумағының
жершаруашылықорналастыружо
баларынәзірлеудіұйымдастыру;

11) жер саудасаттығын (кон
курстар, аукциондар) жүргізуді
ұйымдастыру;

12) жерді пайдалану мен
қорғау мәселелерін қозғайтын,
қалалықмаңызыбаржобалармен
схемаларғасараптамажүргізу;

13)қаланыңжербалансынжа
сау;

14) жер учаскелерінің меншік
иелері мен жер пайдаланушы
лардың, сондайақ жер құқығы
қатынастарыныңбасқадасубъекті
лерініңесебінжүргізу;

15) ауыл шаруашылығы
мақсатындағы жер учаскелері
нің паспорттарын беру;
16)жеручаскесінсатыпалусату
шарттарыменжалдаужәнежерді
уақытша өтеусіз пайдалану шарт
тарынжасасужәнежасалғаншарт
тар талаптарының орындалуын
бақылаудыжүзегеасыру;

17)ҚазақстанРеспубликасының
2003 жылғы 20 маусымдағы Жер
Кодексінің 71бабына сәйкес
іздестіружұмыстарынжүргізу үшін
жер учаскелерін пайдалануға
жергілікті атқарушы органының
рұқсат беруі жөнінде ұсыныстар
дайындау;

18)ауылшаруашылығыалқап
тарын бір түрден екіншісіне ауы
стыру жөнінде ұсыныстар дайын
дау;

19) пайдаланылмай жатқан
және Қазақстан Республикасының
заңнамасынбұзаотырыппайдала
нылыпжатқанжерлердіанықтау;

20) жерді резервке қалдыру
жөніндегіұсыныстардыдайындау;

21) жеркадастрлық жоспарды
бекіту;

22) қолданыстағы заңнамаға
сәйкес басқа да функцияларды
жүзегеасырады.

17.Құқықтарыменміндеттері:
мемлекеттік органға жүктелген

функцияларды жүзеге асыру
үшін мемлекетік органдардан,
өзге ұйымдардан және жеке
тұлғалардан қажетті ақпараттарды
сұрауғажәнеалуға;

өз құзіреттілігі шегінде норма
тивтік құқықтықактілердіңжобала
рындайындауға;

өзфункцияларынорындауүшін
қажеттібасқадаәрекеттергеқұқық
тарыбар;

Қазақстан Республикасының
қолданыстағы заңнамасының та
лаптарынсақтау.

Мемлекеттік органның 
қызметін ұйымдастыру

18. «Теміртау қаласының жер
қатынастары бөлімі»  мемлекеттік
мекемесінбасқаруды«Теміртау
қаласының жер қатынастары
бөлімі» мемлекеттік мекемесіне
жүктелген міндеттердің орында
луына және оның функцияларын
жүзеге асыруға дербес жауапты
болатынбіріншібасшыжүзегеасы
рады.

19.  «Теміртау қаласының жер
қатынастары бөлімі» мемлекеттік
мекемесінің бірінші басшысын
қызметке қалаәкімі тағайындайды
жәнеқызметтенбосатады.

20. «Теміртау қаласының жер
қатынастары бөлімі»  мемлекеттік
мекемесібірінші басшысының
өкілеттігі:

1) «Теміртау қаласының жер
қатынастары бөлімі» мемлекеттік
мекемесінің Ережесі мен
құрылымын,соныменқатароларға
енгізілетін өзгерістерді әзірлейді
және қала әкімдігіне бекітуге
ұсынады;

2)«Теміртау қаласының
жер қатынастары бөлімі»  мем
лекеттік мекемесіне жалпы же
дел басқаруды іске асырады,
оның қызметінің ақпараттық
талдамалық, ұйымдастырушылық
құқықтық,материалдықтехникалық
жәнеқаржылыққамтамасызетілуін
ұйымдастырады, құрылымдық
бөлімшелердің жұмысын үй
лестіреді және бақылайды,
«Теміртау қаласының жер
қатынастары бөлімі»  мемлекеттік
мекемесі мамандары мен басқа
жұмысшыларының жұмысын ұй
ымдастырадыжәне оған бақылау
дыіскеасырады;

3)«Теміртау қаласының жер
қатынастары бөлімі»  мемлекеттік
мекемесі құрылымдық бөлімше
лерініңбасшыларының,маманда
ры мен басқа жұмысшыларының
лауазымдық нұсқаулықтарын бекі
теді;

4) «Теміртау қаласының жер
қатынастары бөлімі»  мемлекеттік
мекемесіндегі ішкі еңбек тәртібінің
ережелерін бекітеді, мемлекеттік
қызмет туралы заңнаманың орын
далуынабақылаужүргізеді;

5)әкімменәкімдікқұзыретінің
шектерінде құқықтық актілердің,
«Теміртау қаласының жер
қатынастары бөлімі»  мемлекеттік
мекемесінің қызметіне қатысты
басқа қызметтік құжаттардың жо
баларын қала әкімі мен әкімдігінің
бекітуінеәзірлейдіжәнеұсынады;

6)   «Теміртау қаласының жер
қатынастары бөлімі»  мемлекеттік
мекемесі  атынан  сенімхатсыз
әрекететедіжәнеоныңмүдделерін
сотта, мемлекеттік органдар
және басқа ұйымдармен, жеке
тұлғалармен қарымқатынастарда
өзөкілеттілігішегіндеқорғайды;

7) «Теміртау қаласының жер
қатынастары бөлімі» мемлекеттік
мекемесініңқызмететумәселелері
бойынша қала әкімі аппаратымен,
қалалық мәслихатпен, Ақтау кенті
әкімінің аппаратымен,қалалық
бюджеттен қаржыландырылатын
мемлекеттікоргандармен,Қараған
ды облысының әкімдігімен, оның
құрылымдық бөлімшелерімен,
қаламеноблысаумағындақызмет
ететінҚазақстанРеспубликасының
орталықмемлекеттікоргандарының

аумақтық бөлімшелерімен, саяси
партиялар мен қозғалыстармен,
үкіметтік емес ұйымдармен және
қалажұртшылығыментұрақтыбай
ланыстықамтамасызетеді;

8) «Теміртау қаласының жер
қатынастары бөлімі»  мемлекеттік
мекемесі қызметінің мәселелері
бойынша қала әкімі жанындағы
кеңесулерді, әкімдіктің, кеңесу
ақылдасу органдардың отырыста
рын, жалпы қалалық қоғамдық
саяси ісшараларды дайындауды
қамтамасызетеді;

9) «Теміртау қаласының жер
қатынастары бөлімі»  мемлекеттік
мекемесі қызметінің бұқаралық
ақпарат құралдарында жария
лануын ұйымдастырады, олар
мен тұрақты өзара ісқимыл
жүргізеді, оларды тиісті жобалар
мен бағдарламалардың әзірленуі,
қабылдануы және орындалуы,
жер қатынастары саласындағы
қалаүшінкөкейкестімәселелердің
шешілу жолдары мен шаралары
туралы ақпараттандыруды іске
асырады;

10)   өзіне заңнамамен және
осыЕрежеменжүктелгенбасқада
функцияларды және өкілеттіктерді
іскеасырады.

«Теміртау қаласының жер
қатынастары бөлімі» мемлекеттік
мекемесінің бірінші басшы
сы болмаған кезеңде оның
өкілеттіктерін қолданыстағы
заңнамағасәйкесоныалмастыра
тынтұлғаорындайды.

Мемлекеттік органның 
мүлкі

21. Заңнамада көзделгенжағ
дайларда «Теміртау қаласының
жер қатынастары бөлімі» мем
лекеттікмекемесініңжеделбасқару
құқығында оқшауланған мүлкі бо
луымүмкін.

«Теміртау қаласының жер
қатынастары бөлімі» мемлекеттік
мекемесініңмүлкіоғанменшікиесі
бергенмүлік,сондайақөзқызметі
нәтижесінде сатып алынған мүлік
(ақшалай кірістерді қоса алғанда)
және Қазақстан Республикасының
заңнамасында тыйым салынбаған
өзге де көздер есебінен қалып
тастырылады.

22.«Теміртауқаласыныңжер
қатынастарыбөлімі»мемлекеттік
мекемесіне  бекiтiлген мүлiк
коммуналдықменшіккежатады.

23. Егер заңнамада өзгеше
көзделмесе, «Теміртау қаласының
жер қатынастары бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің өзіне
бекітілген және қаржыландыру
жоспары бойынша өзіне бөлiнген
қаражат есебiнен сатып алынған
мүлiктi өз бетімен иеліктен
шығаруға немесе оған басқа
тәсілменбилікетугеқұқығыжоқ.

Мемлекеттік органды 
қайта ұйымдастыру және 

тарату

24.  «Теміртау қаласының жер
қатынастары бөлімі» мемлекеттік
мекемесінқайтаұйымдастыружәне
таратуҚазақстанРеспубликасының
заңнамасынасәйкесіскеасырыла
ды.

Ресми бөлім
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Утверждено
постановлениемакимата
городаТемиртау
от«9»апреля2015г.
№14/4

Положение 
государственного 

учреждения 
«Отдел  земельных 
отношений города 

Темиртау»
Общие положения
1. Государственное учрежде

ние «Отдел земельных отноше
ний города Темиртау» является
государственным органом, осу
ществляющим в пределах своей
компетенции государственное ре
гулированиеируководствов сфе
реземельныхотношенийнатерри
тории города Темиртау и поселка
Актау.

2.Государственноеучреждение
«Отдел земельных отношений го
родаТемиртау»неимеетведомств.

3. Государственное учрежде
ние«Отделземельныхотношений
города Темиртау»осуществляет
своюдеятельностьвсоответствиис
Конституциейизаконодательством
РеспубликиКазахстан,актамиПре
зидента и Правительства Респу
бликиКазахстан,иныминорматив
нымиправовымиактами,атакже
настоящимПоложением.

4. Государственное учрежде
ние«Отделземельныхотношений
города Темиртау» является юри
дическим лицом в организацион
ноправовой форме государствен
ного учреждения, имеет печати и
штампысосвоимнаименованием
нагосударственномязыке,бланки
установленногообразца,атакжев
соответствии с законодательством
счетаворганахказначейства.

5. Государственное учрежде
ние«Отделземельныхотношений
городаТемиртау»вступаетвграж
данскоправовые отношения от
собственногоимени.

6. Государственное учрежде
ние«Отделземельныхотношений
города Темиртау» имеет право
выступать стороной гражданско
правовых отношений от имени го
сударства,еслионоуполномочено
на это в соответствии с законода
тельством.

7.  Государственное учрежде
ние«Отделземельныхотношений
города Темиртау» по вопросам
своей компетенции в установлен
ном законодательством порядке
принимает решения, оформляе
мые приказами руководителя го
сударственного органа и другими
актами,предусмотренными зако
нодательством Республики Казах
стан.

8. Структураилимитштатной
численностигосударственного

учреждения «Отдел зе
мельных отношений города
Темиртау»утверждаются в соот
ветствиисдействующимзаконода
тельством.

9. Местонахождение юридиче
ского лица: 101404, Карагандин
ская область, город Темиртау, 6
микрорайон,14.

ПостановлениеакиматагородаТемиртау
Карагандинскойобластиот9апреля2015года№14/4

ЗарегистрированоДепартаментомюстицииКарагандинскойобласти14мая2015года№3202

Об утверждении Положения государственного учреждения 
«Отдел земельных отношений города Темиртау»

Всоответствиисостатьями31,37ЗаконаРеспубликиКазахстанот23января2001года«Оместномгосударственномуправлениии
самоуправлениивРеспубликеКазахстан»,УказомПрезидентаРеспубликиКазахстанот29октября2012года№410«Обутверждении
ТиповогоположениягосударственногоорганаРеспубликиКазахстан»,акиматгородаТемиртауПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.УтвердитьприлагаемоекнастоящемупостановлениюПоложениегосударственногоучреждения«Отделземельныхотношений
городаТемиртау».

2.КонтрользаисполнениемнастоящегопостановлениявозложитьназаместителяакимагородаА.А.Есмурзаева.
3.Настоящеепостановлениевводитсявдействиепоистечениидесятикалендарныхднейпоследняегопервогоофициального

опубликования.

     Аким города    Н. СУЛТАНОВ

10.Полноенаименованиегосу
дарственногооргана:

на государственном язы
ке:  «Теміртау  қаласының  жер
қатынастары бөлімі» мемлекеттік
мекемесі;

на русском  языке:  государ
ственное учреждение «Отдел зе
мельныхотношенийгородаТемир
тау».

11. Настоящее Положение яв
ляетсяучредительнымдокументом
государственногоучреждения «От
дел земельных отношений города
Темиртау».

12.  Финансирование деятель
ности государственногоучрежде
ния«Отделземельныхотношений
города Темиртау»осуществляется
изместногобюджета.

13. Государственномуучрежде
нию«Отделземельныхотношений
города Темиртау» запрещается
вступать в договорные отношения
с субъектами предприниматель
стванапредметвыполненияобя
занностей,  являющихся  функци
ями государственногоучреждения
«Отдел земельных отношений го
родаТемиртау».

Если государственно
муучреждению «Отдел зе
мельных отношений города
Темиртау»законодательнымиакта
ми предоставлено право осущест
влять приносящую доходы дея
тельность, тодоходы,полученные
от такой деятельности, направ
ляются в доход государственного
бюджета.

Миссия, основные за-
дачи, функции, права и 

обязанности
государственного 

органа
14. Миссия государственно

гоучреждения «Отдел земельных
отношений города Темиртау» за
ключаетсявсозданииусловийдля
эффективногоиспользованиязем
ли, проведение единой государ
ственнойполитикивобластирегу
лирования земельных отношений,
атакжеорганизациидеятельности,
направленной на сохранение и
улучшение плодородия почв горо
даТемиртауипоселкаАктау.

15.Основныезадачи:
1) регулирование земельных

отношений в целях обеспечения
рационального использования
и охраны земель, воспроизвод
ства плодородия почв, сохране
ния и улучшения природной сре
ды;

2)созданиеусловийдляравно
правного развития всех форм хо
зяйствования;

3)охранаправназемлюфизи
ческих и юридических лиц и госу
дарства;

4)укреплениезаконностивоб
ластиземельныхотношений.

16.Функции:
1) выявление бесхозяйных зе

мельных участков и организация
работыпопостановкеихнаучет;

2)реализациягосударственной
политикивобластирегулирования
земельныхотношений;

3) подготовка предложений и
проектоврешенийместногоиспол
нительногоорганапопредоставле
ниюземельныхучастковиизмене
ниюихцелевогоназначения;

4) подготовка предложений и
проектоврешенийместногоиспол

нительного органа по предостав
лениюземельныхучастковдляце
лейнедропользования, связанныхс
государственным геологическим
изучениемнедриразведкой;

5) подготовка предложений
по принудительному отчуждению
земельных участков для государ
ственныхнужд;

6) определение делимости и
неделимостиземельныхучастков;

7) утверждение кадастровой
(оценочной)стоимостиконкретных
земельныхучастков,продаваемых
в частную собственность государ
ством;

8) организация проведения
землеустройства и утверждение
землеустроительных проектов по
формированию земельных участ
ков;

9)организацияразработкипро
ектов зонирования земель, проек
тов и схем по рациональному ис
пользованиюземельгорода;

10) организация разработки
проектовземельнохозяйственного
устройства территорий населен
ныхпунктов;

11) организация проведения
земельных торгов (конкурсов, аук
ционов);

12) проведение экспертизы
проектов и схем городскогозначе
ния, затрагивающих вопросы ис
пользованияиохраныземель;

13) составление баланса зе
мельгорода;

14) ведение учета собствен
ников земельных участков и зем
лепользователей, а также других
субъектов земельных правоотно
шений;

15) выдача паспортов земель
ных участков сельскохозяйствен
ногоназначения;

16) заключениедоговоровкуп
липродажи и договоров аренды
земельного участка и временного
безвозмездного землепользования
и осуществление контроля за ис
полнением условий заключенных
договоров;

17)подготовкапредложенийпо
выдаче разрешений местным ис
полнительныморганомнаисполь
зование земельных участков для
проведения изыскательских работ
в соответствии со статьей 71 Зе
мельного Кодекса Республики Ка
захстанот20июня2003года;

18)подготовкапредложенийпо
переводу сельскохозяйственных
угодийизодноговидавдругой;

19) выявление земель, неис
пользуемых и используемых с на
рушением законодательства Ре
спубликиКазахстан;

20)подготовкапредложенийпо
резервированиюземель;

21) утверждение земельнока
дастровогоплана;

22) другиефункции в соответ
ствии с действующим законода
тельством.

17.Праваиобязанности:
запрашивать и получать от

государственных органов, иных
организацийифизическихлицин
формацию, необходимуюдляосу
ществления функций, возложен
ныхнагосударственныйорган;

впределахсвоейкомпетенции
подготавливатьпроектынорматив
ныхправовыхактов;

совершатьпрочиедействия,не
обходимыедля выполнения своих
функций;

соблюдать требования дей
ствующего законодательства Ре
спубликиКазахстан.

Организация деятель-
ности государственного 

органа
18. Руководство государствен

ным учреждением «Отдел зе
мельных отношений города Те
миртау» осуществляется первым
руководителем, который несет
персональную ответственность за
выполнение возложенных на госу
дарственное учреждение «Отдел
земельных отношений города Те
миртау»задачиосуществлениеим
своихфункций.

19. Первый руководительго
сударственногоучреждения «От
дел земельных отношений города
Темиртау»назначается на долж
ностьиосвобождаетсяотдолжно
стиакимомгорода.

20. Первый руководительгосу
дарственногоучреждения «Отдел
земельных отношений города Те
миртау» имеет следующие полно
мочия:

1) разрабатывает и представ
ляет на утверждение акимата го
родаПоложение и структуру госу
дарственногоучреждения «Отдел
земельных отношений города Те
миртау»,атакжеизменениявних;

2)осуществляетобщееопера
тивное руководство государствен
нымучреждением«Отделземель
ныхотношений городаТемиртау»,
организуетинформационноанали
тическое, организационноправо
вое, материальнотехническое и
финансовоеобеспечениедеятель
ности,координируетиконтролиру
ет работу структурных  подразде
лений,организуетиобеспечивает
контрольработыспециалистови
других работниковгосударственно
гоучреждения «Отдел земельных
отношенийгородаТемиртау»;

3)утверждаетдолжностныеин
струкциируководителейструктур
ных подразделений, специалистов
идругихработниковгосударствен
ногоучреждения «Отдел земель
ныхотношенийгородаТемиртау»;

4) утверждает правила вну
треннего трудового распорядка в
государственном учреждении«От
дел земельных отношений города
Темиртау», контролирует исполне
ние законодательства о государ
ственнойслужбе;

5)  организует разработку
ипредставляет на утверждениеа
кимаи

акиматагородапроектыправо
выхактоввпределахкомпетенции
акима   и акимата, других слу
жебных документов, касающихся
деятельности  государственного
учреждения«Отделземельныхот
ношенийгородаТемиртау»;

6)бездоверенностидействует
отименигосударственногоучрежде
ния«Отдел земельных отношений
городаТемиртау»ипредставля
етегоинтересывсуде,вовзаимо
отношениях с государственными
органамииинымиорганизациями,
физическими лицами в пределах
своихполномочий;

7) по вопросам деятельности
государственногоучреждения «От
дел земельных отношений города
Темиртау»  обеспечивает посто
янную связь с аппаратом  акима
города, городским маслихатом,
аппаратом  акима поселка Актау,
государственными органами, фи
нансируемымиизгородскогобюд
жета, акиматом Карагандинской
области,егоструктурнымиподраз
делениями,  территориальными
подразделениямицентральныхго
сударственныхоргановРеспублики

Казахстан, осуществляющих  дея
тельностьнатерриториигородаи
области,политическимипартиямии
движениями,неправительственны
ми организациями  и населением
города;

8) обеспечивает подготовку
по вопросам деятельности госу
дарственногоучреждения «От
дел земельных отношений города
Темиртау» совещаний при акиме
города,заседаний акимата, кон
сультативносовещательных орга
нов, общегородских общественно
политическихмероприятий;

9) организует освещение дея
тельности государственногоучреж
дения «Отдел земельных отноше
нийгородаТемиртау»всредствах
массовойинформации,поддержи
ваетснимипостоянноевзаимодей
ствие, осуществляет    информи
рование  о  разработке, принятии
и исполнении  соответствующих
планови программ,путяхимерах
решения  актуальных для города
вопросов в сфере земельных от
ношений;

10)  осуществляет иныефунк
циииполномочия,возложенныена
негозаконодательствоминастоя
щимПоложением.

Исполнение полномочий пер
вогоруководителягосударственно
гоучреждения «Отдел земельных
отношений города Темиртау»в пе
риод его отсутствия осуществля
ется лицом, его замещающим в
соответствиисдействующимзако
нодательством.

Имущество государствен-
ного органа

21.  Государственное учреж
дение «Отдел земельных отно
шенийгорода Темиртау»вслучаях,
предусмотренных законодатель
ствомможетиметьнаправеопера
тивного управления обособленное
имущество.

Имущество государственно
гоучреждения «Отдел земельных
отношенийгородаТемиртау»фор
мируетсязасчетимущества,пере
данного ему собственником,а так
жеимущества(включаяденежные
доходы),приобретенноговрезуль
тате собственной деятельности и
иныхисточников, не запрещенных
законодательствомРеспубликиКа
захстан.

22. Имущество, закрепленное
загосударственным учреждением
«Отдел земельных отношений го
рода Темиртау», относится к ком
мунальнойсобственности.

23. Государственное учрежде
ние «Отдел земельных отноше
ний города Темиртау»не вправе
самостоятельно отчуждать или
инымспособом распоряжаться за
крепленным за ним имуществом
и имуществом, приобретенным
засчетсредств,выданныхемупо
плануфинансирования,еслииное
не установлено законодатель
ством.

Реорганизация и упразд-
нение государственного 

органа
24. Реорганизацияиупраздне

ние государственногоучреждения
«Отдел земельных отношений го
рода Темиртау»осуществляются в
соответствии с законодательством
РеспубликиКазахстан.
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Отбасылық құндылық
Шаттыққа толы шаңырақ

«Атаданұлтусаигі,атажолын
қусаигі»дейдіхалқымыз,әулеттің

ізгіліктіжолынжалғастырған
ұрпақеңмерейліұрпақ.Біздің

әңгімемізгеарқауболыпотырған
кейіпкеріміз–Қалмағамбетовтер
отбасыдәлосындайжанұя.Олар
жуырдаөткенқалалық«Мерейлі
отбасы»байқауындаөздерінің

еңадамиқасиеттерін,асыл
мұраттарынөнерімен,өнегесімен
баршажұрттыңалдынажайып

салды.Көргенжұрт
қызыққандайбұл
отбасының
иесі

Құядыақсүтіменарынбойға,
Даридыпәктігінендарынбойға.
Ананыңұлылығынұғуүшін,
Өзіңдейқыздарыңмен
   жарыңдыойла.

Халқымыз əкені асқар тауға балаған, алдын кесіп өтпеген. «Жұмақ ананың 
табанының астында» деп анасын сыйлаған, «бала бауыр етің» деп ұрпағына 
айрықша қамқорлықпен қараған қазақ қандай жаугершілікте де жетімін 
жылатпаған, жесір қаңғытпаған. Ана-анасын қарттар үйіне тапсыратын 
қатыгез ұрпақ, баласынан жеритін көкек ана ешқашан болмаған бізде. Бұл 
ұлттық дəстүрімізге қайшы, салтымызда жоқ əрекеттер. «Жастық шақта 
ата-анаңа не көрсетсең, қартайғанда ұрпағыңнан соны көресің» бұл 
халқымыздың өмірлік қағидасы, ғасырдан ғасырға мызғымаған 
отбасылық құндылықтардың негізі, ата-анаға құрметпен 
қарап, алаңсыз қарттық сыйлау, ұрпаққа қамқорлық 
жасау – əрбір адамның қасиетті борышы. Ал 
мұндай ізгі қасиеттер қайдан келеді, кім 
оны бойға дарытады бұл сұрақтарға 
əрине отбасынан, ата мен 
əжеден, əке мен шеше-
ден дер едік.

Жеңіс

Қасылұлы
құрылыстаеңбек

етеді,тағыбірмамандығы
көпсалалыжүргізуші,байқаудың
өнбойындабіржасарұлыЕра

сылдыкөтеріптұрғанкелбетінен,
өзінеқойылғансауалдарғаберген
салиқалыжауабынаннағызқазақ

азаматынатәнсабырлылық,
даналық,табандылықрухын
танығандаймыз.Алотаудың

отанасыРаунаДәулетханқызы
Шәмекеноваөзініңпедагогтық

қызметінеорайбалатәрбиесінде,
жарменүйдіңкүтіміндеұршықша
үйіретіннағызәйелекенінкөрсете

білді.Қызанасынақарапбой
түзейді,4сыныпоқушысыӘнел

мен5жастағыТомирисаналары
менқосылаүндібиінмыңбұрала
билегенкездезалтолыхалықтың

ризаболмағаныкемдекем.
–Қалмағамбетовтерәулетінде
Олжашыдегенбатыраталары
болғанекен,кішкенеміздіЕра
сылдепсондайбабаларына

ұқсасындегенниетпенүлкендер
атады,–депәңгімесінбастаған
Раунаныңұстаздықмамандыққа

әулеттіңәдеміүрдісінжалғастыру
мақсатындакелгенінестіпбілдік.
Р.ШәмекеноваОңтүстікҚазақстан
облысындағыКентауқаласында
ЫбырайАлтынсаринатындағы
№1ортамектептібітіргенсоң

Қарағандыдағыуниверситеттіңфи
лологияфакультетінтәмамдаған.

ЕңбекжолынТеміртаудағы№
24кәсіптікмектептебастады.

Кейінірекқазіржұмысістепжүрген

Теміртау
тамақ

жәнесауда
колледжінеауысты.Оқу

орныныңтәрбиесаласыөзіне
жүктелгелідеүштөртжылғааяқ

басты.
–Меніңмұғалімдік

мамандықтыжақсыкөруіме40жыл
ұстаздықеткенРыстыәжемнің

үлкенықпалыболды.Олкісісоғыс
жылдарыбалалардыоқытқан,
тылеңбеккері,қазіржасы95ке
таянды,бірақәлітың,қажырлы.
ӘкемменбіргетуысатынРабиға
апайымұстаздықжолынмектеп
тенбастап,жоғарғыоқуорнында

жалғастыруда,ғылымдокторы.Біз
өзімізбірүйдеекіқызбыз,өзімнен

үлкенапамМағрипада17жыл
мұғалімболыпеңбекеткен,қазір
балалардыңтуристікорталығы

директоры.Жолдасымжағынанда
ұстаздықмамандықтыеншілеген
туысқандарымызаземес.Бақыт
Қалмағамбетоваапайымыз№23
мектепдиректоры,Сандуғашде
генқызымыздамұғалімдікжолды

таңдады.Жалпыбіздіұстаздар
әулетідепайтады.Себебібір
ғанаотбасымаңайындаоннан
асаұстаздарбаланыңбақытын
баптағанжандарболыпкеледі,

–дейдіРаунаөзініңжұмысы
жайындаасқансүйіспеншілікпен

әңгімелеп.
–Халқымызда«келінененің

топырағынанжаратылады»деген
нақылсөзбар,сіздіңотбасында

да,жұмыстадабәрінеүлгеруіңізге
енеңіздіңкөмегікөпболар?

–Иә,меншынындадаенеме
–Рымкешанамакөпжағдайда
ұқсаспын,жалпыжолдасымның
атаанасыҚарқаралыныңАбай

ауылыныңтумалары.Әкемізкөп
жылбухгалтер,аланамызсаудада

жұмысістеген,қазірқұрметті

демалыс
таекеуі5ұл,

бірқыз–6баланы
оқытып,тамашатәрбие

беріпөсіргенасақұрметті
жандар.Рымкешанамызөте

өнерпаз,баянменәнайтады,тағы
бірқасиетіқонақкүткендіжақсы

көреді,үйденешқашанқонақ
үзілмейді.Мендедомбыраға

қосылыпәнсаламын,сонымен
біргеүйдеқонақкүтудіқатты

ұнатамын,осыжағынанкелген
дедостарымыздыңбәрімені

анамызғаұқсатып,үнемімадақтап
ризалықтарынбілдіреді,–дейді

Раунаағынанжарылып.
«Мерейліотбасы»қалалық

байқауындакөпшіліктіңсүйіктісіне
айналыпқошеметінебөленген

Қалмағамбетовтеротбасынаүлкен
самауырынсыйланды.«Екіүшкүн
бойыбұлсамауырыноттантүскен

жоқ,ертелікештуғантуыстар,
досжарандаржиналыпбәрібіздің
қуанышымызғаортақтасты,шәй

ішіп,мәзмейрамболыстық»дейді
Рауна.

Жалпыбұлотбасындасалау

ат
ты

өмір
салтынсақтау

үрдісіқазақтыңұлттық
салтдәстүрлерінеұласып

кейінгіұрпаққа,қазіргізаман
дастарынатағылымболарлық
істерменсабақтасыпжатады.

Наурызтойыалдындаеңбірінші
наурызкөженідастарханбасы
нақою,әріптестерінеодандәм
тарттыруүрдісінбіріншібастай
тынРаунаДәулетханқызыдейді
ұжыммүшелері,сондайақбұл

күндеріжұмыстадаүйдедекәдімгі
қазақыкөйлек,камзолкию,басқа
орамалсалуешқашанұмытылған

емес.Қонақкелгендеалдымен
«Қаражорғадан»бастапұлттық

билербиленеді.
–ЖуырдаұлымЕрасыл1

жасқатолыптұсауынкестік,

олрәсімдіөзімжұмысістейтін
колледждеөткіздім,әріптестерім,

оқушыларбәріқатысты,
негізіненбасқаұлтбалалары

көпболғандықтаноларғамұндай
қазақтыңрәсіміөтеқызықкөрінеді,
бәрідемұндайарнайытұсаукесер

рәсімініңмәнмағынасықандай,
оныміндеттітүрдеалажіппенкесу
керекпе,жіптіқайданалдыңыз?–
дегенсияқтысұрақтардыжауды

рыпосындайқарапайымдәстүрдің
өзікөпқұпияғатолыекенін

білдірді.Албіздіңхалқымызда
мұндайжолжоралғылараземес,
сәбиөміргекелгенкүнненбастап
әрбірөсукезеңіндежасалатын

ғұрыптаркөп,біздіңотбасымызда
соныңбәріндеркезіндеорын

дапотыруғаұмтыламыз.Бұлбір
қарағандақарапайымнәрселер

болғаныменотбасының,жанұяның
дәстүрі,құндылығысайыпкел
гендеұрпақтарсабақтастығы
болыпкеледідейдіжасана.

Соныменбіргеолхалқымыздың
«абысынтатуболсааскөп»деген

нақылының
біршындығын
айтыпқалды.

–Бізқарашаңыраққа
жиіжиналамыз.Ондайжиындар

текарнайыайтулыкүнді,мерекені
күтпейді.Атаанамызнемерелерін
көргісікеліпсағынадығой,өздері
халқымыздыңсалтыменеңкіші
ұлыЕркебұланменбіргетұрса

дабасқаұлкеліндеріжиібарып
тұрадыжәнебірайтарымбес
абысынбасымызқосылғанда

үлкенкішідемей,санаспайүйдің
шаруасынлездеатқарамыз,мұның

бәрідебізгеанамыздыңберген
тәрбиесі,көрсеткенүлгіөнегесі.
Олкісіөтеталапқойғышжәне

айтқаныністетеді,сондықтанбіз
десолыңғайдантабылуғатиіспіз
ғой,–дегенРаунаөзініңкеліндік
міндеттідеешқашанұмытпайтын

тәрбиеліананыңқызыекенін
көрсетуде.

Р.Қалмағамбетова
директордыңтәрбиеісіжөніндегі
орынбасарыболыпеңбекететін

колледждебүгінгітаңда261бала
аспаз,кондитер,бақылаушы

кассирмамандығынаоқыпжүр,
үстіміздегіоқужылындаалғаш

ретқазақтобыашылды,бір
қарағанданегізіненқыздарға

лайықмамандықтарқазірұлдарға
даұнайбастағансыңайлы.Кол

леджоқушыларыныңжартысынан
көбіұлдар.Осындаеңбекететін

отызғажуықмұғалімбалалардың
түрліпәндікбіліміменқатарқазіргі

нарықсұранысынаиебілікті
маманболуынамолүлестерін

қосыпкеледі,табыстарыдажаман
емес.МәселенАнтонНевай

кинесімдістудентколледждер
оқушыларыарасындағыаспаздар
жарысындаоблыстықбайқаудың
жеңімпазыатаныпжүлделібірінші
орынғашыққан.АлолАстанада
өткенхалықаралықконкурста14
аспаздыңішінде5шікөрсеткішке

қолжеткізді.Бұлаталғаноқу
орныныңөзмамандығынаүйрету

саласындажалықпайеңбек
етіпжатқандарынбайқатады.
Шаңырағышаттыққатолы,үш

ұрпағықатарынанұстаздықетіп
кележатқанҚалмағамбетовтер

әулетібарлықотбасылық
құндылықтардысақтауымен

ерекшеленіп,әкеденақыл,анадан
мейіртөгіпотырғанұлағатты

жанұя.

Серікгүл АЛТАЙБАЕВА
Суреттердітүсірген:

Қарлығаш БЕЙСЕНҚЫЗЫ
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Еске алу

Ол Тәжікстанның таулы
жерінің етегінде Кітап деген
шағын қалада туған, кейін
отбасының жағдайына бай
ланысты ауылға көшеді. Оған
себеп балалардың көптігі еді,
үлкендерді есептемегенде бір
үйде 11 бала. Сонша жанды
асырау оңай болмасын сезген
әкесі Қаратай мал өсіріп күн
көрудіойластырған

Мектепте оқып жүргенде
оныншы сыныпты аяқтар
алдында бүкіл ақпарат
құралдарынан Теміртауда тұң
ғыш металлургия зауыты са
лынайындепжатыр,соғанжа
стар жұмысқа қабылданады»
деген хабар тарап жатты.
Мұны естіген Әскербек комсо
мол комитетіне барып үлкен
құрылысқа құлшыныс білдіріп,
өзінтізімгежазыпқоюдыөтінді.
Бұл игі бастаманы тағы 10
бала қолдаған, бірақ атаана
сы балаларының ішіндегі бас
көтерер тұңғышының мұндай
алысжолғакетуінеқарсыбол
ды. Әкесінің ағасы Нәлтай
екеуі екі жақтап баланың осы
бір алған бетінен қайтуы үшін
жатпайтұрмайүгіттеді.

– «Буының қатпаған, белің
бекімегенжассыңодақтыңшар
тарабынан жиналған неше
түрлі бұзақылардың арасына
түсіп өзің де бұзылып кетесің,
ертетұрып,кешжатасың,онан
да көз алдымызда бол» деген
сөздерайтты.

Бірақоныңбәрінеол құлақ
аспады.

– «Көппен көрген ұлы той»
мұнда жүргенде не бітіремін,
онда жұмыс істеймін, оқимын,
дипломы бар инженер болып
та шығуыма кедергі жоқ» деп
өзінің алға қойған мақсатынан
қайтпады.

– Үлкендердің айтқанын
тыңдамай ел алдында бізді
жерге қаратып кетпе, – деген
әкесөзіне,ағаларыНәлтаймен
Айтқұлғаайтқануәжішынында
да ересектерді де ойлантып
тастады.

–Сіздермағанжанашырлық
танытамын деп болашағымды
ойламай отырсыздар, өзімнің
бұл әрекетімнің дұрыс екенін
ертеңақ дәлелдеймін, ата
салтымыздың озығымен қатар
тозығы да бар заман өзгерді,
соған қарай өмір салтын да
бейімдеуге тиіспіз. Мен үлкен
өндірісте жаңа мамандық иге
ремінжәнеоқыпбілімаламын,
шешімім осы, – деп Әскербек

Құрышты қаланың 
қарлығашы

Қазақстан Магниткасын салуда ірге тасынан ба-
стап атсалысқан ерлі-зайыпты Əскербек пен Көкенай 
Ауғанбаевтар, бірі еліміздің Оңтүстік өңірінен, екіншісі 
Қарқаралыдан келген өрімдей жастар еді. Республиканың 
өнеркəсіп орталығы Қарағандының қанаттас қаласы – 
Теміртауда болат қорытып, құрыш құятын ірі зауыт 
орнатуға құрылысшылар қажет деп ұран тасталған кез-
де жүздеген, мыңдаған жастар Самарқанд су қоймасының 
жағасында жаңа қаланың бой көтеруіне күш біріктірді. 
Солардың бірі Жамбылдан келген Əскербек Ауғанбаев болды. 

тоқетерінбірақайтты.
Теміртаудың зор құрылы

сына онымен бірге барамыз
деп жазылған он баланың же
межемге келгенде бәрі бас
тартқан,қарапотырсаосындай
белсенділік танытқандардың
ішіненолжалғызқалыпты,ал
айда кәмелеттік аттестат алы
сымен«МеніҚазақстанМагнит
касы құрылысына жіберіңіз»
деп барған оны бірінші хатшы
«Сенің комсомолға өтуіңе әлі
үшайжетпейді»депқайтарып
жібереді.Жаратылысындабір
беткейжігітбұғанеңсесітүскен
жоқ,тығырықтаншығаржолды
ойлап тапты. Салып отырып
обкомның бірінші хатшысына
барды,өзініңжағдайынайтты.

– Алған бетіңнен қайтпай
тынөжетбалаекенсің,түбінде
сенен бірдеңе шығады, –
деп комсомолға да тездетіп
қабылдап, жолдаманы да  кі
діртпейқолынаұстатты.

Міне осылайша болашақ
металлургӘскербекАуғанбаев
1959 жылдың шыжыған шілде
айында Теміртауға табан тір
еп Токаревка кентіндегі екі
қабатты жатақханаға орнала
сады. Бұл Нұра өзенінің ішкі
жағалауынан орын тепкен қа
зақорысы аралас ауыл еді.
Жұртшылықты Нұраның сыр
тына Теміртауға шығаратын
арнайы паром болған, әуелде
құрылысшылар қалаға соны
менқатынапжүрді,кейінқалаға

таяу жердегі 90шы орамда
құрылысшылар үшін тігілген
палаткаларда тұрды. Бойында
қайрат, жүзінде күлкі ойнаған
бозбаланың құрыш құятын
қаладағы романтикалық өмірі
осылайбасталғанеді.

Еңбек жолын Қарағанды
металлургия комбинатының
ірге тасын қалаудан бастаған
Ә.Ауғанбаев бір жылдан кейін
Украинаның КривойРог де
ген қаласына агломератшы
мөлшерлеуші мамандығының
оқуына жіберіледі. Болат
қорытып құрыш құятынөндіріс
Қазақстанда болмағандықтан
оған қажетті мамандар дай
ындайтын оқу орны да әлі
ашылмағанеді.Сондықтанжа
ңадансалыныпжатқанқажетті
мамандарУкраинада,Ресейде
дайындалатын. Әскербек те
жоғарыда аталған оқу орнын
бітіріп, жұмысшы мамандығын
игеріпұсақтауұнтақтауцехына
қабылданды.

Зауытта салынып жатқан
алып домнада құрышты ерітіп
құятын шихта қажет, оған
ұсақталған доломит, кенкон
центраттары қосылады соңғы
сы СоколовСарыбай, Лиса
ковскден жеткізіледі. Бұлар
шихта бөлімінде агломаши
надан зерттеуден өтеді, аг
ломерат болып шығады. Қо
сындылар 1200 градустық
ыстық пеште сынақтан өтіп
салқындатылады. Жолай бун

керлердетағыбасқақосынды
ларменараласыпдомнағакон
вейерменжөнелтіліпжатады.

Әскербек біршама уақыт
экскаватор машинисі болып
та істеген. Жатақханада түрлі
ұлттың жастары тұратын ол
ардың ішінде басымдық көр
сетіп, әлімжеттілік жасайтын
дар да болған. Жасынан ірі

денелі шымыр, тығыз, спорт
пеншұғылданбасадатуабітті
қара күштің иесі маңайына өзі
сияқты өжет жігіттерді топта
стырыпбұзақылардытәубесіне
келтіріп жүрген. Сөйтіп жүріп
жеке пәтер алып болашақ
жары Көкенаймен отау құрып
бөлекшығыпкетеді.

Жоғарыда аталған цехта
еңбекетежүріполТеміртаудың
зауыт ЖТОО (ВТУЗ) жоғарғы
техникалықоқуорныныңкешкі
бөлімшесіне түседі. Жал
пы бұл уақытта ол қатардағы
қарапайым жұмысшыдан өнді
рісшебері, бригадир, технолог
лауазымдарына көтерілген.
Ұсақтауұнтақтау технология
сынан мол тәжірибе жинақтап
үлгерген еді, енді осы білгенін
ғылым жүзінде теориямен
ұштастырып біліктілігін одан
әрі жетілдіруге шешім етті.
Әрине өндірістен қол үзбей
оқу оңай болған жоқ, себебі
күндіз жұмыс істеп, кешкілік
сабаққа бару қаншалықты қи
ындық келтіретінін оны бастан
өткізгенадам ғана түсінер, со
лай болса да алдына қойған
мақсаттан, асқар арман
нан айнымайтын Әскербек
Ауғанбаев 6 жыл оқып инже
нермеханикмамандығыналып
шықты. Соған орай қызметі
де өсіп 1985 жылы өзі жұмыс
істеп жүрген йехтың ауысым
басшылығына тағайындалды.
Сол жылдардың бірінде ол

келіншегі Көкенай мен бала
ларын ертіп жұмыстан кезекті
демалысыналыпауылғабара
ды. Жоғарғы білімді инженер
дипломын көрсетіп, қызметінің
өскенінайтқандаәкесіҚаракең
біркездеріТеміртауғажібергісі
келмей қарсылық білдіргені
қателік екенін мойындайды.
Мойындамай қайтсін көз ал
дында жүрсін деп тұла бойы
тұңғышын алысқа жібергісі
келмей қиналғаны, енді ба
ласы ел қатарына қосылып
игі жақсылардың арасында
жүргені, жоғары білімді лауа
зымды азамат атанғаны әке
жүрегінқаттыелжіретті.

–Ақыл–жастан,асыл–та
стандегенрас,жасболсаңда
болашағыңды дұрыс болжа
ғаныңаризамын,біздікіәйтеуір
қасымызда қарайыпжүрсе де
генәкелік қимастыққанаекен,
енді міне өз өміріңнің шам
шырағын өзің жақтың, риза
мын,бұдандабиікбелестерге
шық,–деп ақ батасын берді
әкесі.

Әскербек Ауғанбаев өзі
нің жасампаздық еңбегінің,
табандылығының, білімділігінің
арқасындаТеміртауқаласының
өсіпөркендеуіне, Қарағанды
металлургия комбинатының
қарыштап қадам басуына бір
кісідей үлес қосқан абзал аза
мат, үлкен отбасы иесі, оның
бұл еңбегі ел үкіметі, қала,
облыс басшылығы тарапы
нан әрдайым қошемет пен
марапатқаиеболды.

Теміртау қаласындағы Ме
таллургия аудандық кеңесіне
депутат болып сайланды.
Құрышты қаланың мәртебелі
делегациясы құрамындаШым
кентте өткен үш бидің мерей
тойына,Таразқаласының2000
жылдығына және Түркістан
қаласының тойларына қатыс
ты. Қарағанды металлургия
комбинатыныңқұрметтіардаге
ріатанды.

Орта мектепті бітіргеннен
бастап Қазақстан Магниткасы
деп соққан жүрек бір орын
да табан аудармастан зей
нетке шыққанға дейін жарты
ғасырға жуық еңбек етті. Ол
«Еңбек ардагері» деген атаққа
шын мәнінде лайық тұлға еді.
Қазір ұлағатты тәлімгерден
тәрбие алған жас металлург
тер Әскербек ағаларының
ізін жалғастырып болат легін
толассыз сапыруда. Жұбайы
Көкенай екеуі ұлағатты ұрпақ
өсіріп,немересүйіпадамиқы
зықтардыңбәрінекенелді.

Қадыр ЖҰМЫШ, 
ҚР Журналистер 

одағының мүшесі
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Күн тәртібінің 4-ші мәселесі бойынша жоба

Әлеуметтік серіктестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын 
реттеу бойынша қалалық үшжақты комиссия

   №1Хаттама
2015жылғы21мамырТеміртауқаласы

Теміртау қаласы әкімінің, кәсіподақтар 
(қызметкерлер) бірлестіктерінің, жұмыс 

берушілер мен кәсіпкерлер қауымдастықтарының 
арасындағы 2015 – 2017 жылдарға арналған 

келісім талаптарына толықтырулар енгізу туралы 
ШЕШІМ

Әлеуметтік серіктестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын
реттеубойыншареспубликалықүшжақтыкомиссияотырысының2015
жылғы16және24ақпандағыжәнеәлеуметтіксеріктестікпенәлеуметтік
және еңбек қатынастарын реттеу бойынша облыстық үшжақты
комиссия отырысының 2015 жылғы 31 наурыздағы Хаттамаларына
сәйкесәкімдіктергеөндірістікеңбекқатынастардатұрақтылықты,еңбек
құқықтарын қорғауды және жұмысшыларды жұмысқа орналастыруды
қамтамасызетубойыншакелісімгеөзгерістеренгізужөніндеұсыныстар
берілген.

Осыған орай әлеуметтік серіктестік пен әлеуметтік және еңбек
қатынастарын реттеу бойынша қалалық үшжақты комиссиясы  шешім
етті:

1. Теміртау қаласы әкімінің, кәсіподақтар (қызметкерлер) бірлес
тіктерінің, жұмыс берушілер мен кәсіпкерлер қауымдастықтарының
арасындағы2015–2017жылдарғаарналғанкелісім:

«Халықтыңтиімдіжұмыспенкамтылуынажәнеадамкапиталының
дамуынажәрдемдесу» ІІ-тарауы келесі мазмұндағы 2.8-тармағымен 
толықтырылсын:

2.8. Тараптар өндірістік-еңбек қатынастарда тұрақтылықты, 
еңбек құқықтарын қорғауды және жұмысшыларды жұмысқа 
орналастыруды қамтамасыз ету бойынша шараларды қабылдауға 
міндеттеледі.

2.Комиссияныңжұмыстобыосышешімді«ҚұрышқалаKZ»газетінде
жарияласынжәнеосышешімТеміртауқаласыәкімдігініңсайтындажәне
«Теміртауқаласыныңжұмыспенқамтужәнеәлеуметтікбағдарламалар
бөлімі»ММсайтындаорналастырсын.

3. Шешімді орындауға бақылау жасау жұмыс тобына және
комиссияныңүйлестірушісіН.О.Нелюбинағажүктелсін.

Тараптар:

Үшжақты 
комиссияның 

төрағасы

Қала 
кәсіподақтарының 
Үйлестіруші кеңесі

Қала  жұмыс 
берушілерінің  өкілі

В.КОСТЮШИН В.ДУБИН Д. ПАВЛОВ

Теміртау қаласының  кəсіпкерлер палатасы В. БЫКОВ

Проект по 4 вопросу повестки дня

Городская трехсторонняя комиссия по социальному партнер-
ству и регулированию социальных и трудовых отношений


   Протокол№1
21мая2015годаг.Темиртау


РЕШЕНИЕ
О внесении дополнений в условия 

Соглашения между акимом города 
Темиртау,  объединениями про-

фсоюзов (работников), ассоциациями 
предпринимателей и работодателями 

города на 2015-2017 годы
 
Согласно Протоколам заседаний Республиканской трехсторонней

комиссиипосоциальномупартнерствуирегулированиюсоциальныхи
трудовыхотношенийот16иот24февраля2015годаизаседанияоб
ластной трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регу
лированию социальных и трудовых отношений от 31марта 2015 года
акиматам рекомендовано внести изменения в соглашения, предусма
тривающиеобеспечениестабильностивпроизводственнотрудовыхот
ношениях,защитутрудовыхправитрудоустройствоработников.

Всвязисэтимгородскаятрехсторонняякомиссияпосоциальному
партнерствуирегулированиюсоциальныхитрудовыхотношенийреши-
ла:

1.ДополнитьСоглашениемеждуакимомгородаТемиртау,объеди
нениямипрофсоюзов(работников),ассоциациямипредпринимателейи
работодателямигородана20152017годы:

РазделII«Содействиеэффективнойзанятостинаселенияиразви
тиючеловеческогокапитала»пунктом2.8.следующегосодержания:

2.8. Стороны обязуются принимать меры по обеспечению 
стабильности в производственно-трудовых отношениях, защи-
ту трудовых прав и трудоустройство работников.

2.РабочейгруппеКомиссииопубликоватьданноерешениенастра
ницахгородскойгазеты«КұрышқалаKZ»иразместитьданноерешение
насайтеакимагородаТемиртауинасайтеГУ«Отделзанятостиисо
циальныхпрограммг.Темиртау».

3. Контрользаисполнениемрешениявозложитьнарабочуюгруппуи
координаторакомиссииНелюбинуН.О.

Стороны:

Председатель 
трехсторонней 

комиссии

Координационный 
Совет 

профсоюзов 
города  

Представитель  
работодателей 

города

   В. КОСТЮШИН В. ДУБИН Д. ПАВЛОВ

Палата предпринимателей    города Темиртау    В.БЫКОВ    

Аңсаған Мұстафаның Әлеуметтік тақырыптарға 
арналған (50  сурет) графикалық суреттер 

көрмесіне шақырамыз!

Темірауқаласының
мамандандырылған
әкімшіліксотының2015
жылғаарналғанжұмыс
жоспарынасәйкесағымдағы
жылдың25мамырда«Ашық

есіктеркүні»өткізу
көзделген.Шараны
Теміртауқаласының
мамандандырылған
әкімшіліксотының
төрағасыШортан
баевЖанболат
Бектұрсынұлыөткізеді.

Осығанбайла
нысты,Теміртау
қаласының
тұрғындарыөздерінің
аталғансотқақатысты
туындағансұрақтары
бойынша2015
жылдың25мамыр
күніТеміртауқаласы

Республикадаңғылы36
үй,3қабат,сағат10:00
нанбастап13:00ғадейін
қабылданатынболады.

Анықтамателефоны:
917799.

Х
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–БізТЭЦ2жылукөзін10
15күнгетоқтатудыжөнкөрдік.
Өйткеніондағықазандықтарды
жөндеубасталады.Бұғаншама
меноншақтыкүнтолықжетеді
депжоспарлапотырмыз,–дейді
«АрселорМитталТеміртау»АҚ
басэнергетигіВ.Вовнянко.

Әринежылукөзініңқазіргі
жазмаусымындажөндеугетұруы
заңды,дегенменыстықсудың
тоқтауытұрғындардымазаламай
қоймайтыныанық.Сондықтан
мамандарбиылғыжаздаыстық
судытоқтатудыңбұрнағы
жылдарғақарағандаұзаққасо
зылмайтынытуралыхабарлап
отыр.«Оқжетпес»мамандары
даұзақмерзімдікжәнежаппай
тоқтатуүрдісінежолберілмейтінін
жеткізді.Жуырдажүйелердіқысқы
сукірлерінентазартуүрдісі1920
мамырдааяқталадыдесеол
мерзіміненбұрыняғни15мамыр
датолықорындалды.Қазіросы
жұмысбарысындабелгіліболған
өндірістікақауларжөнделіп
жатыр.

ТЭЦ2жылукөзінжөндеуге
биыл«АрселорМитталТеміртау»
1,3миллиардтеңгебөлді,
алжүйелерге651млн.теңге
қарастырылған.Онда№4
қазандықкүрделіжөндеуге
қойылмақшы.«Оқжетпес»ЖШС
жалпыұзындығы12,5шақырым
жылужүйелерінжәне4шақырым
суқұбырларын,5электртранс
форматордыжөндеугешешім
етті.Соныменқосажылутарату
қысымынарттыруүшін1насос
станциясынсалубелгіленді.

–Біздіңжылуғақатысты
кәсіпорындардыңбиылғынегізгі
міндетіқолдабарқұрылғыларды
жөндеужәнеесептегіш
құралдардыорнатуболып
отыр.Жалпыүйлергеқажетті
өлшеуішқұралдарорнатуодан
әріжалғасынтабады,–дейді
қалалықәкімдіктіңтұрғынүй
коммуналдықбағдарламалар
бөліміжетекшісіЕрмек
Дөненбаев.

Өз тілшімізден

«Оқжетпес» 
хабарлайды

Ыстық су 
1 маусымнан 

тоқтайды

Биылғы жылу беру 
маусымын сәтті аяқтаған 
коммуналдық қызмет енді 
тарату құбырлары мен 
станцияларды жөндеуді 
қолға алды. Соған 
орай көктемгі жуу-шаю 
жұмыстары үшін бірінші 
маусымнан бастап ыстық 
су тоқтатылатыны хабар-
ланды. 


