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Ақыл-ой өнімдерінің
экспорты

Ұлттық валюта күнімен
құттықтады

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев зінің Twitter-дегі
парақшасы арқылы қаржыгерлерді Ұлттық валюта күнімен және
кәсіби мерекелерімен құттықтады.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
«Баршаңызды Ұлттық валюта дамуымыздың басты кепілі. Еліміздің
күнімен жəне қаржыгерлерді кəсіби қаржы жүйесіне халықтың əл-ауқатын
мерекесімен құттық тай мын! Төл одан əрі жақсарту міндеті жүктеледі»,
теңгеміз – қастерлі Тəуелсіздігіміздің делінген Президенттің парақшасындағы
символы. Сонымен қатар экономикалық жазбада.

14 ғылыми әзірлеме халықаралық
нарыққа шықты
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстандық ғалымдардың 14 ғылыми әзірлемесі халықаралық нарыққа
шықты және енді Қытай, Ресей, Түркия, Грузия, Чехия, Қырғызстан
сияқты елдерге экспортқа шығарылып жатыр. Барлық жоба Білім және
ғылым министрлігі Ғылым қорының қолдауымен жүзеге асырылды. Сату
клемі жүздеген миллион теңгеден асып, ғалымдар пассивті кіріс алып
отыр. Ғылыми әзірлемелердің қатарында – кобальт-57 радиоизотопы, зеңге
қарсы дәрілік препарат, медициналық, тағамдық және тұрғын үй-жайларды
санациялауға арналған биопрепараттар, сүт сарысуы негізіндегі сусындар,
пробиотиктер және тағы басқалар бар.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Қоғамдық сенім кеңесінің
отырысына қатысады

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Бүгін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлттық қоғамдық
сенім кеңесінің алтыншы отырысына қатысады. Бұл туралы
Президенттің баспасз хатшысы Берік Уәли зінің Facebook-тегі
парақшасында жазды.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
«Жиын барысында Прези дент тің қатысуымен онлайн форматта өтеді»,
Ұлттық кеңес аясында бұған дейін бер- делінген парақшадағы жазбада.
Facebook-тегі парақшада сондай-ақ
ген тапсырмаларының орындалу барысы,
сондай-ақ ҰҚСК мүшелерінің қоғамдық, Президенттің баспасөз қызметі 15:00əлеуметтік-экономикалық жəне өңірлік де Facebook əлеу меттік желі сіндегі
даму мəселелері жөніндегі ұсыныстары AkordaPress парақшасы арқылы ҰҚСК
талқыланады деп жоспарлануда. Оты- жиынынан тікелей көрсетілім ұйымдасрыс Кеңестің өңірлердегі мүшелерінің тыратыны жазылған.

Көңіл айту
жеделхаттарын жолдады

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев крнекті мемлекет қайраткері,
белгілі қаржыгер Дәулет Сембаевтың қайтыс болуына байланысты
оның жақындары мен туыстарына кңіл айту жеделхатын жолдады. Бұл туралы Президенттің баспасз хатшысы Берік Уәли зінің
Facebook-тегі парақшасында жазды.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
«Дəулет Хамитұлы зауыт шеберінен қойылуына өлшеусіз үлес қосты. ПарПремьер-Министрдің Бірінші орын- ламент Сенатының депутаты, Қаржыбасары, Қазақстан Республикасының герлер ассоциациясы кеңесінің төрағасы
Ұлт тық банк төрағасы қызметіне ретінде қаржылық-экономикалық заңнадейінгі үлкен өмірлік əрі кəсіби жол- маны жетілдіру үшін ауқымды əрі тиімді
дан өтті. Оның еліміздегі қаржы секто- жұмыс істеді», делінген жеделхатта.
Қасым-Жомарт Тоқаев сондай-ақ
рын қалыптастыруға жəне дамытуға,
ұлт тық валютаны енгізуге, Тəуелсіз Дəулет Сембаевтың зор бедел мен құрҚазақ станның зейнетақы реформа- метке ие болғанын жəне жас қаржысын жүргізуге сіңірген еңбегі зор. Ол герлер буыны оны үлгі тұтқанын атап
жаңа экономикалық саясаттың жолға өткен.
***
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Елбасы белгілі мемлекет және қоғам қайраткері Дәулет Сембаевтың қайтыс
болуына байланысты оның отбасы мен туған-туыстарына кңіл айту жеделхатын жолдады, деп хабарлады Тұңғыш Президенттің баспасз қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстанның Тұңғыш Президенті болатын. Ол көптеген жауапты қызкөрнекті қаржыгер, белгілі мемле- меттерді абыроймен атқарды. Премьеркет жəне қоғам қайраткері Дəулет Министрдің бірінші орынбасары,
Сембаевтың өмірден өтуіне байланыс- Ұлттық банк төрағасы, Парламент
ты ауыр қайғыға ортақтасып, көңіл Сенатының депутаты болды.
Білім-білігімен жəне қажырлы
айтты.
«Саналы ғұмырын отандық қаржы еңбегімен еліміздің өсіп-өркендеуіне
саласын дамытуға арнаған Дəулет аянбай атсалысып, көптің зор құрметіне
Хамитұлы тəуелсіз Қазақстанның бөленді», делінген жеделхатта.
Елбасы Дəулет Сембаевтың жарқын
зейнетақы жүйесін реформалауға, ұлттық валютамыз – теңгенің енгізілуіне бейнесі жұртшылық жадында əрдайым
елеулі үлес қосқан қайраткер тұлға сақталатынына сенім білдірді.
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Думан АНАШ,
«Egemen Qazaqstan»
«Ғылым қоры өзінің 15 жылдығын
атап өтіп жатыр. Соңғы екі жылда 130-ға
жуық жоба қаржыландырылды. Қор –
ғылыми жəне ғылыми-техникалық қызмет
нəтижелерін коммерцияландыруға арналған жобаларды гранттық қаржыландыру
бойынша операторы. Бүгінгі таңда біз 113
ғылымды қажетсінетін өндірісті іске қостық,

оның 14-і өнім экспортына шығарылды.
1,5 мыңға жуық жұмыс орны құрылды.
Зияткерлік меншік авторлары мен ғылыми
əзірлемелерді пайдаланатын кəсіпорындар
арасында 45 лицензиялық келісім жасалды»,
деп атап өтті Ғылым қоры басқармасының
төрағасы Арын Орсариев.
Ядролық физика инсти ту ты ның
ғалымдары коба льт-57 радиоактивті
изотопын арзан бағамен өндірудің жаңа
технологиясын жасады. Бұл өнім ядролық

медицинада, ғылыми зерттеулерге арналған құралдарды өндіруде медициналық
томографтардың жұмыс істеу сапасын бақылау үшін қолданылады. Жоба
коммерцияландырылды жəне отандық
ғалымдардың технологиясы бойынша кобальт-57 изотопының ерітіндісі өнеркəсіп
өндірісінің көлемінде шығарыла бастады.
Қазақстандық өнім халықаралық нарыққа
шығып, бүгінде кобальт радиоизотопы
партиясы Ресейге жеткізілуде.
Мемлекеттік қолдаудың нəтижесінде
қазақстандық ғалымдар шетелдік ғалымдармен қатар медицина, нано жəне биотехнология, жасанды интеллект, геология,
минералдық жəне көмірсутекті шикізатты
қайта өңдеу, ауыл шаруашылығы
өнімдерінің қауіпсіздігі жəне экология
салаларындағы заманауи əзірлемелерге
қатысып жатыр. Ғылым қорының қолдауымен елімізде жел жəне күн энергиясын өндіретін бірегей генераторлар
өндірісі жолға қойылған.
«Қондырғы сыртқы қуат көзін қосуды
қажет етпейді, негізгі жəне резервтік қуат
көзі ретінде пайдаланылады. Сонымен
қатар электр желісінен алыс орналасқан
нысандарды қуатпен жабдықтау
мəселесін шешу ге мүмкіндік береді.
Жел генераторлары желге, дауылға, мұз
қатуға, төмен температураға төзімді.
Аталған гене раторларды жергілікті
жердің географиялық жəне климаттық
ерекшеліктеріне қарамастан пайдалануға
болады. Қондырғылар үлкен сұранысқа ие, бүгінгі таңда сатылым көлемі 100
млн теңгеден асты», деді жоба жетекшісі
Жанболат Мұзбаев.
Микробиология жəне вирусология
институтының ғалымдары зеңге қарсы
«Розеофунгин-АС» препаратын ойлап
тапты. Жақпа тері микоздарын емдеуге
арналған жəне жоғары тиімділігін көрсетті. Препарат бірегей құрамымен жəне
зеңге қарсы əсер ету спектрінің кеңдігімен
ерекшеленеді. «Розеофунгин-АС» препараты Диагностикалау мен емдеудің
клиникалық хаттамасы дəрілерінің
тізіміне жəне Қазақстандық ұлттық
дəрілік формулярына кірді.

РЕСМИ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік сатып алу,
жер қойнауын пайдаланушылар мен табиғи монополиялар субъектілерінің сатып алуы,
байланыс, автомобиль клігі, қорғаныс және ғылымды қаржыландыру мәселелері бойынша
згерістер мен толықтырулар енгізу туралы
1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық
актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1. 1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының
азаматтық кодексіне (ерекше бөлім):
1) мазмұны алып тасталсын;
2) 740-баптың 1-тармағының үшінші бөлігі 8) тар-

мақшасындағы «ағымдағы шотындағы ақшаға тыйым салуға
жол берілмейді.» деген сөздер «ағымдағы шотындағы
ақшаға;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы
9) тармақшамен толықтырылсын:
(Жалғасы 14-бетте)

КӨКЕЙКЕСТІ

Сарсаңға салған субсидия
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ауылда тұратын ағайынның басты күнкрісі – трт түлік. Соңғы кезде малдың жайын білетіндер тұқымын асылдандыруға бет бұрды. Алайда мемлекеттен берілетін
субсидияның сарсаңы ауыл шаруашылығы саласының кілдерін алаңдатып отыр.
Тіпті трт түліктің тұқымын түлеткендер арасында субсидияның берілетінінен хабарсыздары кездеседі. Мұндай дерек «Атырау – адалдық алаңы» жобалық кеңсесі
жүргізген жасырын сауалдама қорытындысында белгілі болған.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жолдасбек КШЕРБАЙҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»
Жасырын сауалдамаға қатысуға
тілек білдірген 123 шаруа қожалығының
өкіліне бірнеше сауал қойылды.
Сауалдама қорытындысына тоқталсақ,
оған қатысушылардың 91,8%-ы ауыл

шаруашылығын қолдау үшін берілетін
субсидиялар барын біледі. Ал 8,1%-ы
өздері маңдай терімен табыс тауып
жүрген салаға субсидияның берілетінен
мүлде хабарсыз екен. Демек, бұл субсидия туралы ақпараттың ашықтығына
күмəнді қоюлата түседі. Шаруа қожалығы
өкілдерінің 71,5%-ы субсидия алғанын

жасырмаған. Бірақ 28,4%-ы осы кезге
дейін бірде-бір рет субсидияның қолға
тимегенін ашық айтып отыр.
Қазір бұрынғыдай қобыратып
қағаз жинаудың кезеңі өтті. Жұрттың
бəрі интернеттің игілігіне жүгінеді.
Интернет демекші, шалғай елді мекендерде əлі де қолбайлау болатын жайттың
бары белгілі. Дегенмен сауалдамаға
қатысушылардың басым бөлігі субсидия алуда кедергі болмағанына
сенімді екенін білдіріпті. Алайда
8,1%-ы қиындықпен бетпе-бет келгенін
алға тартқан.

ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ (НАРЫҚТЫҚ) БАҒАМДАРЫ:

(Соңы 7-бетте)

EUR/KZT 492.25

USD/KZT 429.99

RUB/KZT 5.94

CNY/KZT 67.37

САЯСАТ

2

Күн тәртібі нақтыланды
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Сенат Спикері Мәулен шімбаевтың трағалығымен Палата
Бюросының отырысы тті. Онда депутаттар 2021 жылғы 18
қарашада тетін Сенат отырысының күн тәртібін бекітті, деп
хабарлады Сенаттың баспасз қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
О т ы р ы с т а с е н а т о р л а р трансферт туралы» заң жобасы
«2022-2024 жылдарға арналған да Сенат отырысының қарауына
республикалық бюджет туралы» шығарылды. Бұл құжат ортақ
зейнетақылар мен мемлекеттік
заң жобасын қарайды.
Сонымен қатар «Қазақстан базалық зейнетақы төлемдерін
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң Ұ л т т ы қ төлеу жөніндегі мемлекеттік мінқорынан 2022-2024 жылдарға деттемелерді орындауға ықпал
а р н а л ғ а н к е п і л д е н д і р і л г е н етеді.
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Ресейлік делегацияны қабылдады
Бюро отырысында алдағы
жұма күні өтетін өңірлердегі
мəслихаттар хат шыларымен
оффлайн кездесуге да йындық
барысы да пысықталды. Ай та
кетейік, биылғы наурыз айында
мəслихат депутаттарымен кездесу
өткен болатын. Алайда ол кезде
іс-шара онлайн форматта ұйымдастырылды.
Сондай-ақ отырыста Мəжілістен келіп түскен заң жобалары
жұмыс үшін Сенат комитеттеріне
бөлініп берілді.

Өзара серіктестіктің маңызы аталды
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Сенат Трағасының орынбасары Асқар Шәкіров Дүниежүзілік
банктің Еуропа және Орталық Азия ңірі жніндегі вицепрезиденті Анна Бьердемен келіссз жүргізіп, Қазақстанның
осы халықаралық ұйыммен зара іс-қимыл мәселелерін
талқылады, деп хабарлады Сенаттың баспасз қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Төраға орынбасары Дүние- климаттық саммиттің қорытынжүзілік банкпен стратегиялық дыларын, Қазақстандағы булану
се ріктестіктің маңы зын атап нəтижесіндегі шығарындыларды
өтті. Қазақстанда қазіргі уақытта 15%-ға азайту, көміртегінен бейбанктің көмегімен əлеуметтік- тарап болуға 2060 жылға дейін
экономикалық жəне экология қол жеткізу жөніндегі жоспарсалаларында жалпы сомасы 3,5 лар ын талқылады. Қазақстан
млрд доллар болатын 12 жоба Рес пуб ликасының Президенті
Қасым-Жомарт Тоқаевтың елііске асуда.
Анна Бьерде инклюзивті мізде Орнықты даму жөніндегі
өсу, адам капиталын нығайту, Орталық Азия Аймақтық климатмемлекеттік сектордың тиімділігін тық хабын құру бастамасына қоларттыру, елдің институционалдық дау білдірілді.
Дүниежүзілік банктің вицедамуына жəрдемдесуді банк қызметінің Қазақстандағы негізгі президенті Қазақстандағы булану
бағыттары ретінде белгілегенін нəтижесіндегі шығарындыларды
айтты. Бұл тұрғыда нəтижеге бағ- азайтуға ықпал ететін мал шаруадарланған бюджетті жетілдіруде ш ы л ығын тұр ақ т ы дамыт у
Үкіметке техникалық жəрдемдесу бағдарламасын тез арада ратидербес назар аударуды талап фика циялауға мүдделі екенін
жеткізді. Осыған байланысты
етеді.
Жүздесушілер Глазгодағы мал ша руашылығы саласын

дамыту құралдарын жетілдіру
арқылы климаттық өзгерістерге
қарсы күрестегі Қазақстанның
көшбасшылығы атап өтілді. «Су
ресурстарын тиімді пайдалану
жəне қоршаған ортаны қорғаумен бірге Орнықты даму мəселелерінің мəн-маңызы бірінші
дəрежеге ие əрі баршаға ортақ.
Арал теңізі апа ты ның салдарымен күрес Орталық Азия
мемлекеттерінің ортақ проблемасы болып табылады жəне екі
жəне көпжақты негізде шешілуі
тиіс», деді А.Шəкіров. Банктің қол дауымен жүзеге асқан
экологиялық жо ба лар су деңгейінің жоғарылауына, Арал
теңізінің солтүстік бөлігіндегі балық аулауды қалпына келтіруге,
сондай-ақ жалпы экологиялық
жағдайды жақсартуға ықпал етті.
Дүниежүзілік банк өкілі
Ор нықты даму мақсаттарын
іске асыруда Қазақстанға жəрдемдесуге жəне климаттың өзгеруіне қарсы күресте бастамаларды ілгерілетуге ықпал етуге
дайын екендігін білдірді.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстан Премьер-Министрі Асқар Мамин Ресей
Федерациясы Үкіметі трағасының орынбасарлары Александр
Новак пен Алексей Оверчук бастаған делегацияны қабылдады,
деп хабарлады Үкіметтің баспасз қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Тараптар отын-энергетика туындыларын өндіру бойынша
секторындағы жер қойнауын пай- бірлескен жобаларды іске асыру
далану, мұнай жəне газ, электр барысы талқыланды.
«Самұрық-Қазына» АҚ мен
энергетикасы салаларындағы
ынтымақтастықтың өзекті мəсе- «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ «СИБУР Холдинг» ЖАҚ-пен бірлелерін талқылады.
Сутегі энергетикасы сала- лесіп, Атырау қаласындағы интесындағы ынтымақтастық пер- грацияланған газ-химия кешеспективаларына, Қазақстанның нінің базасында 2022 жылдың
солтүстік жəне шығыс өңірлерін басында жылына 500 мың тонгаздандыруға ресейлік компа- на полипропилен өндіретін
ниялардың қатысуы мəселесіне бірлескен кəсіпорын ашуды
жоспарлауда. Тараптар жылыерекше назар аударылды.
Ресейден Қазақстанға дизель на 1,25 млн тонна полиэтилен
отынын жеткізу, Ресей көмірсу- өндіретін зауыт құрылысының
тек терінің Қазақстан аумағы бірлескен жобасын іске асыру
арқылы тасымалдануы жəне т.б. мəселесін қарастырып жатыр.
«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ
мəселелер қаралды.
Мұнай-газ химиясы сала- «Татнефть» ЖАҚ-пен бірлесіп,
сында полипропилен, поли- битум модификациясында қолэтилен, бутадиен жəне оның данылатын бутадиен кау чук-
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Дариға НАЗАРБАЕВА:

Үлкен Еуразиядағы кешенді
диалогты қайта бастау керек
––––––––––––––––––––
Кеше Нұр-Сұлтанда
«Пандемиядан кейінгі
жаңа әлемге кзқарас»
тақырыбына арналған
«Астана клубының» алтыншы отырысы ашылды. лемнің ең мықты
50-ден астам спикері, мемлекеттер мен үкіметтердің
бұрынғы басшылары, сараптама орталықтары мен
халықаралық ұйымдардың
басшылары, әлемдік
БАҚ кілдері қатысатын
отырыс аясында зекті
мәселелер талқыланбақ.
––––––––––––––––––––
Абай АСАНКЕЛДІҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»
Нақтылай айтқанда, сарапшылар халықаралық диалог
алаңында үш күн бойы (1517 қараша) жаһандық экономиканың маңызды мəселелерін,
геосаясат пен халықаралық қатынастарды, климаттың өзгеруі
жəне т.б. түйткілдерді талқылайды.
«Астана клубының» жұмысы
барысында Қазақстанның 30
жылдағы даму қарқынына, оның
ішкі жəне сыртқы саясатын
қалыптастырудағы Тұңғыш Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың рөліне жете назар аударылмақ. Оған қоса, жаңа геосаяси
жағдайда аймақтың даму перспективаларын талқылау жоспарланған.
2019 жылы Елбасының бастамасымен құрылған «Түн ортасы болғанда: Ядролық диалог
бойынша əрекет ету уақыты»
тақырыбындағы Жаһандық көшбасшылар альянсының отырысында ядролық қауіпсіздік мəселелері де осы «Астана клубының» кезекті отырысының жұмысында талқыланбақ. Қазіргі уақытта Көшбасшылардың жаһандық Альянсы 70-тен астам көрнекті халықаралық қайраткерді,
саясаткер мен сарапшыны жəне
Нобель сыйлығының лауреатын
бір арнаға тоғыстырып отыр.
Ив Летерм – Бельгияның Премьер-министрі (2008, 2009-2011),
Нино Бурджанадзе – «Біртұтас
Грузия – Демократиялық қозғалыс» партиясының төрайымы,

Грузия Президентінің міндетін атқарушы (2003-2004,
2007-2008), Грузия парламентінің төрағасы (2001-2008),
Да нило Түрк – Мад рид клубының Президенті, Словения
Президенті (2007-2012), Абдулла Гүл – Түркия Президенті
(2007-2014 жж.), Джона тан
Гранофф – Жаһандық қауіпсіздік институтының президенті
(АҚШ), Владислав Иноземцев
– Постиндустриалды қоғамды
зерттеу орталығының директоры (Ресей), Джеймс Линдсей
– Халықаралық байланыс тар
кеңесінің (CFR) аға вице-президенті жəне көптеген басқа да
тұлға осы жəне өзге бағыттар
жайлы пікірлерін ортаға салады.
Диалог алаңы сессия сының ашылу салтанатында сөз
сөйлеген Нұрсұлтан Назарбаев
қорының директоры, Парламент
Мəжілісінің депутаты Дариға
Назарбаева: «Біздің клуб тың
бұрынғы отырысы 2019 жылы
өткен. Ол отырыс мүлдем басқа
дəуірде болған секілді. Содан
кейін жер-жерде вирустың
өршуі əдеттегі өмір тəртібін

өзгертіп жіберді. Экономикалар
тоқтап, əлемнің көптеген елінде
оқшаулану жағдайы туды. Вирус
əлемді дəл бұлай өзгертеді деп
ешкім күтпеген еді. Пандемия
біздің қаншалықты өзара тығыз
байланысты жəне бір-бірімізге
тəуелді екенімізді тағы бір рет
дəлелдеді. Бүгінде халықаралық
қауымдастық бұрынғыдан да
бірігіп əрекет етуге мұқтаж», деді.
Сондай-ақ ол «өзара сенімділік
режімін қалпына келтіру – қазіргі
уақытта халықаралық аренада
жасалуға тиіс жəне осы мақсатта
жан-жақты көмек көрсету қажет.
Бұл – «Астана клубының» басты
миссиясы» екендігін атап өтті.
Нұрсұлтан Назарбаев қоры
директорының айтуынша, індет
əлемдік жүйеде бұрыннан бері
жалғасып келе жатқан түбегейлі
өзгерістерге мұрындық болды.
«Əлемде бұл өзгерістер
қай бағытта болуы керек деген
түсінік жоқ. Бізге бүгінде Үлкен
Еуразиядағы диалогті кешенді
түрде қайта бастау керек екені
айдан анық», деді Дариға Назарбаева.

терін өндіру, адгезивтер, желімдер, резеңкелер жəне экологиялық таза шиналар дайындау
бойынша бірлескен жобаны
іске асыруда. Жобаны іске асыру мерзімі – 2021-2025 жылдар,
өндіріс қуаты – жылына 186 мың
тонна бутадиен каучуктері мен
170 мың тонна изобутан.
Тараптар екіжақты жəне көпжақты форматтағы стратегиялық
өзара іс-қимылдың барлық бағыттары бойынша одан əрі сындарлы келіссөздер жүргізуге
əзірлігін растады.
Кездесуге Қазақстан Премьер-Министрінің орынбасары
Роман Скляр, «Самұрық-Қазына»
АҚ басқарма төрағасы Алмасадам Сəтқалиев, Энерге тика
министрі Мағзұм Мырзағалиев,
«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ басқарма төрағасы Алик Айдарбаев,
«ҚазТрансГаз» АҚ бас директоры
Қайрат Шəріпбаев, «Қазатомөнеркəсіп» ҰАК» АҚ басқарма төрағасы
Мəжит Шəріпов қатысты.

Оның пікірін Thinking the
Unthinkable жобасының негізін
қалаушы жəне оның директоры, Лондон Кингс колледжінің
профессоры, BBC World News
жаңалықтар бағдарламасының
жүргізушісі (1996-2014) Ник
Гоуинг қолдады. «Əлемде
COVID-19-ға байланысты мұндай жағдай боларын ешкім елестете алмады. Біріккен Ұлттар
Ұйымының Бас хатшысы сөз еткендей, біздің нəзік планетамызға
қауіп төніп тұр. Бізге ортақ
көзқарас бойынша бірігу қажет.
Экономикадағы жəне қоғамдағы
тұрақсыздық, болып жатқан
климаттық өзгерістер жəне т.б.
салдарынан терең қайшылықтар
туындады. Ғылым ештеңені болжай алмайды. Елдер арасындағы
диалог пен өзара іс-қимылды
күшейту қажет екені анық», деді
сарапшы.
Осы орайда, «Еуразия таңы»
кітабының авторы, Flint Global-дың бас кеңесшісі, Португалияның Еуропа істері жөніндегі
Мемлекеттік хатшысы (20132015 ж.ж.) Бруно Масаеш қазіргі
заманның басты сын-қатерлерін

атады жəне мемлекеттерді сынқатерлерді бірге жеңуге шақырды. «Біз биліктің қайта бөлінуін, қалыптасқан əлемдік
тəр тіптің эрозиясын, Еуропа
мен АҚШ экономикасының
дағ да рысын көріп отырмыз.
Пандемия бұл тенденцияларды
тек ушықтырды. Біз аяқ астынан сенім мен қауіпсіздіктің
өте маңызды екенін түсіндік.
Пан демия бізге сабақ болды.
Одан алған сабағымыз тіпті біз
білмейтін қатерлермен күресу
үшін қажет. Осы мүдде бізді
бірік тіруі тиіс. Бұл тұрғыдан
Қазақстан – осындай ымыраға
келуді, жақ сы байланыста
болудың көрсеткіші. Тəуелсіздік
жылдарын да Қазақстан елдермен ашық қарым-қатынас
орнатып, Еуразияны əртүрлі
қырынан зерттеп, жағ дайға
əртүрлі көзқараспен қарады»,
деді Бруно Масаеш.
Естеріңізге сала кетейік,
«Астана клубының» жұмысына
2015 жылдан бері əлемнің
40 елінен 200-ден астам спикер
қатысты.

––––––––––––––––––––
Биыл Мемлекет басшысына Қазақстандағы
Қоғамдық кеңестердің
қызметі туралы Ұлттық баяндама енгізілетіні белгілі.
Бұл норма 2021 жылы «Қоғамдық кеңестер туралы»
заңға енгізілген түзетулерді
ескере отырып бекітілді.
––––––––––––––––––––
Ауқымды ғылыми-талдау құжатын жасау Қоғамдық кеңестердің даму үрдістерін сипаттай отырып, дамуын талдауға
бағытталған. Қазіргі уақытта, 2021
жылғы заңнамалық өзгерістерді
талдау Қоғамдық кеңестердің қызметіндегі Экономикалық ынтымақтастық жəне даму ұйымының
(ЭЫДҰ) ұсынымдарын көрсетеді.
2021 жылы Қоғамдық кеңестер, ҮЕҰ өкілдерінің, сондай-ақ еліміздің барлық өңірінен
келген азаматтық белсенділердің
қатысуымен ұлттық баян дама
жобасы бойынша сараптамалық
талқылаулар өтті. Сарапшылар
2021 жылдың басында «Қоғамдық
кеңестер туралы» заңға қабылданған түзетулердің оң əсерін
атап өтті, соның арқасында олардың құқықтары мен өкілеттіктері
кеңейтілді.
Сарапшылармен қоғамдық талқылау барысында Ақпарат жəне
қоғамдық даму министрі А.Балаева
Қоғамдық кеңестердің жұмысы
туралы ақпараттың сапасын,
шынайылығы мен объективтілігін
пысықтау қажеттігіне назар
аударды.
Ұлттық баяндамаға 1200 респондентті қамтитын əлеуметтік
сауалдама нəтижелері, сондай-ақ
бірқатар қоғамдық кеңес өкілдерімен сұхбаттар кірді. Бұдан
басқа, проблемалық аймақтарды
анықтай отырып, қоғамдық
кеңестер қызметінің құқықтық
негіздері қаралды. ЭЫДҰ
ұсыным дарының орын далуын
талдау жəне оларды қоғамдық кеңестердің қызметінде одан əрі тəжірибе жүзінде қолдану мүмкіндігі маңызды бөлікке айналды.
Ұлттық баяндаманы Үкіметке,
одан əрі Мемлекет басшысына
енгізу осы жылғы желтоқсанның
бірінші онкүндігіне жоспарланып
отыр.
«Егемен-ақпарат»
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Премьер-Министр Асқар МАМИН:

Қазақстан сапалы серпіліс жасай білді
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстан Республикасының Үкімет басшысы Асқар
Ұзақбайұлы Мамин кеше еліміздің «Egemen Qazaqstan» және
«Казахстанская правда» газеттері бастаған бірқатар жетекші
бұқаралық ақпарат құралдарының сауалдарына жауап беріп,
келелі әңгіме рбітті. Біз кең ауқымды сұхбаттың мазмұнды
тұстарын ықшамдап ұсынып отырмыз.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Пандемия
жағдайындағы
экономикалық ахуал,
дағдарысқа қарсы
іс-шаралар және локдаун
Пандемия басталғалы бері біз
дағдарысқа қарсы экономиканы
қалпына келтіру іс-шараларының
3 топтамасын қабылдадық. Биыл
ел экономикасы тұрақты түрде
өсуде. 10 айдың көрсеткіші бойынша экономикамыз 3,5%-ға артты.
Оның негізгі драйверлері саналатын өңдеу өнеркəсібінде – 5,3%,
құрылыс саласында – 7,6% жəне
пандемияға байланысты шектеулерге қарамастан қызмет көрсету
саласында 3,4% өсім тіркелді.
Сонымен қатар шетел инвестицияларының көлемі 6 айдағы
көрсеткіш бойынша 30,4%-ға
артты. Бұл – жақсы көрсеткіш.
Сонымен бірге тауар айналымының
көлемі, əсіресе экспорт 20%-ға өсті.
Соның ішінде тауарлардың қайта
өңделген көлемі 25,5%-ға артты.
Мұны да аса жақсы көрсеткіш
деп ойлаймын. Жалпы, шетелдік,
халықаралық қаржы институттары
биыл ел экономикасы 4%-ға өссе,
алдағы жылы 4,5%-ға өседі деп
болжам жасап отыр.
Елдегі эпидемиялық ахуал біртіндеп жақсарып келеді. Бүгінде
еліміздегі Павлодар жəне Солтүстік Қазақстан сынды екі-ақ өңір
«қызыл» аймақ қатарында.
8 млн 550 мың отандасымызға
вакцинаның бірінші, 7 млн 800
мың адамға екінші ком поненті
егілді. Осылайша, вакци наның
бірінші компонентін ересектердің
75%-ы, ал екінші компонентті
69%-ы қабылдады. Бұл – ТМД
аумағындағы ең жоғары көрсеткіш.
ПТР тестілеу мəселесінде де көш
бастап келеміз. Жағдай жіті бақылауда.
Бұл ретте біз екпе егілетін азаматтар санатын кеңейткенімізді де
айта кеткім келеді. Тиісінше, бала
емізетін жəне жүкті əйелдерге,
12-18 жас аралығындағы мектеп оқушыларына Дүниежүзілік
денсаулық сақтау ұйымы
мақұлдаған Pﬁzer вакцинасы салынады. Вакцинаның алғашқы топтамасы аймақтарға жеткізіліп, екпе
жұмыстары басталып кетті. Қазір
инфекциялық ауруханалардың
жүктемесі – 30%-ға, реанимациялық
орын жүктемесі 27%-ға жеңілдеді.
Еліміздегі денсаулық сақтау жүйесі
өзіне артылған міндетті абыроймен атқарып жатыр деуге толық
негіз бар. Өздеріңіз білетіндей,
індеттің жаңа толқыны Еуропаның
кей мемлекетіне қиын соғып жатыр. Олардың қатарында көршілес
мемлекеттер де бар. Бұл ретте,
еліміздің денсаулық сақтау жүйесі
пандемияның қандай да бір жаңа
толқынына сақадай сай деуге болады. Ең бастысы, елдегі жағдай
тұрақты.

Қымбатшылық және
инфляция
Елде инфляция жоғарылағаны
анық байқалып отыр. Алайда бұл
– жалғыз Қазақстанда ғана емес,
жаһандық нарықта қалыптасып
жатқан жағдай. Мəселен, БҰҰ
мəліметінше, азық-түлік инфляциясының индексі 30,1%-ды
құрайды. Бұл – кейінгі 10 жылдағы
ең жоғары көрсеткіш. Көршілес
Ресейде 8,1%-ға жетті. Мұндай
жағдай АҚШ-та да, Еуропада да
орнап отыр. Əрине, біз де жаһандық
экономиканың бір бөлігіміз. Сондықтан инфляция елімізді сырт

айналып өтпейтіні анық. Бүгінде Қазақстандағы инфляция
деңгейі 8,9%-ды құрайды. Соған
қарамастан, қабылданып жатқан
іс-шаралар нəтижесінде жағдайды
тұрақтандыра алдық деген сенім
бар. Азық-түлік инфляциясының
индексі төмендеді. Мемлекет басшысы алдымызға 8,5%-дың дəлізіне
кіру жөнінде міндет қойған болатын. Бүгінде біз осы мəселені шешу
жолдарын қарастырып жатырмыз.
Осы мақсатта біз аймақтармен
тікелей жұмыс істеп келеміз.
Мəселен, еліміздің бір өңірінде
өндірілетін тауар нақ осы тауар
түрі өндірілмейтін өзге өңірлерді
қамтуға тиіс. Мұндай жұмыс еліміздің барлық аймағында жүріп
жатыр. Яғни тауар ағынын басқару үрдісі қалыптасты. Біздің
мақсатымыз – сауда үстемелерін
10%-ға төмендету, тауардың қымбаттауына жол бермеу. Əсіресе
əлеуметтік маңызы бар тауар түрлерін жіті бақылап отырмыз. Кейінгі екі аптада əлеуметтік маңызы
бар азық-түлік бағасының қымбаттамағаны – қабылданып жатқан ісшаралар жемісі.

Халықты жұмыспен
қамту
Жұмыспен қамту – əлеуметтік
маңызы жоғары мəселе. Бұған
Үкімет айрықша назар аударады.
Əзірленген Ұлттық жобалар бойынша 5 жыл ішінде 2 млн жұмыс
орны құрылуға тиіс. Осындай жоспарымыз бар. Бұл мəселені тұрақты бақылауда ұстаймыз. Қазір
еліміздегі жұмыссыздық деңгейі
4,9%-ды құрап отыр. Биыл 1,2
млн отандасымыз жұмысқа орналасуға жəрдемдесу шараларымен
қамтылады. Соның ішінде «Еңбек»,
«Жұмыспен қамтудың жол картасы», «Нұрлы жер», «Нұрлы жол»
бағдарламалары бар. Осы бағдарламалар арқылы жоспарға сəйкес
1,2 млн азаматты жұмыспен қамтып, жұмыссыздық деңгейін 4,9%да сақтап қаламыз деген үміттеміз.

Көлік, транзит
салаларындағы әлеует
қандай?
Мұхитқа шығуға мүмкіндігі
жоқ мемлекет ретінде транзиткөлік саласы Қазақстан үшін аса
маңызды. Соған сай тиісті теміржол,
автокөлік инфрақұрылымдары дамуда. Бұл бағыттағы жұмыстардың
бəрі қазір өз нəтижесін беруде.
Есімде, 2011 жылы Қазақстан
арқылы 1,5 мың контейнер өтетін.
Ал қазір көрсеткіш 1 млн контейнерге жетіп отыр. Пандемия
тығырыққа тіреген 2020, 2021
жылдары да Қазақстан – Ресей,
Қазақстан – Қытай бағытымен
Еуропаға шығатын контейнер
тасымалының 40 пайызға өскенін
көріп отырмыз. Бұл – Қазақстан
өзінің географиялық тұрғыдан
тиімді орналасқанын оңтайлы пайдаланып отыр деген сөз. Біз жерүсті
тасымалымен-ақ бəсекеге қабілетті
болып отырмыз. Жоғарыда атап
өткен көрсеткіштер – осыған дəлел.
Əлем елдерінің барлығы транзит үшін күресуде. Еуразия жүрегінде, екі үлкен мемлекет – Қытай
мен Ресей ірі нарықтарының ортасында орналасқан Қазақстан
бұл күресте өзіне тиімді модельді
тапты деп толық айта аламыз. Қазақстанның Тұңғыш Президенті
– Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев
пен Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт Тоқаевтың Үкімет алдына қойған іргелі міндеттерінің бірі

осы еді. Бұл жұмыстарды одан əрі
жалғастыра береміз.

Ауыл шаруашылығы
туралы
Біз бірінші кезекте пандемия
мен дағдарысты ескере отырып,
азық-түлік қауіпсіздігіне ерекше назар аудардық. Одан кейінгі
ауқымды міндет – экспорттық
əлеуетті арттыру. Екеуі де бірбірімен тікелей байланысты. Қазір
əлеуметтік маңызы бар азық-түлік
түрлерінің бағасын тұрақтандыруда
тиісті жұмыстар жүргізіліп жатыр.
Бұл топқа 29 азық-түлік түрі жатады. Оның 11-і бойынша ішкі нарық
толықтай қамтамасыз етілген. 12-сі
бойынша қамтылу көрсеткіші 80
пайызды, 6-ы бойынша 50 пайызды
құрап отыр. Бұлар – құс еті, шұжық
өнімдері, қант, балық, сүт өнімдері
(ірімшік, сүзбе) жəне алма. Мəселен,
ішкі нарықтың қантпен қамтылу
көрсеткіші 31 пайызға тең. Азықтүлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
үшін аталған алты тауар түрінің
қамтылу көрсеткішін кем дегенде
80 пайызға жеткізуіміз керек. Сонда
азық-түлік қауіпсіздігіне қатысты
мəселені толық шешеміз. Ол үшін
əрбір тауар тобына қатысты нақты
жоспар құрылғанын атап өткім
келеді. Яғни біз жыл сайын тиісті
міндеттерге қол жеткізуіміз керек.
Əрбір тауар тобына қатысты нақты
жоспар бар.
Экспорттық əлеуетті дамыту да
– маңызды бағыт. Бұл бағыттағы
мүмкіндік мол. 2025 жылға қарай
ауыл шаруашылығы тауарларының
экспортын екі есе ұлғайту міндеті
тұр. Яғни қазіргі 3 млрд доллардан
6 млрд долларға жеткізу керек.

Энергетика,
жаңғырмалы энергия
көздерін дамыту
мәселелері
Соңғы жылдары бұл салада
профицит байқалды. Яғни біздегі
электр энергиясын өндіру көлемі
тұтыну көлемінен асып түсті.
Биыл тұтыну көлемі орташа есеппен 8 пайызға өсті. Аталған өсім
экономиканың өсімімен, цифрлы
технологиялардың дамуымен байланысты. Сондықтан белгілі бір
мерзімде дефицит пайда болды.
Жуырда Жамбыл облысындағы
ГРЭС-те болдым, əріптестеріміз
Екібастұз ГРЭС-і бойынша жұмыстар жүргізді. Жөндеу жұмыстарынан кейін электр стансалары
қосымша 2 мың МВт-дан астам
электр энергиясы өндіретін болады.
Бұл қалыптасқан түбегейлі мəселені
шешуге жеткілікті. Ендігі жерде
Қазақстанда электр энергиясымен
қамтуға қатысты ешқандай мəселе
болмайды.
Экономика дамып жатыр.
Сондықтан энергетика саласын
да одан əрі дамыту маңызды. Ол
үшін тиісті жоспар түзілді. 2030

жылға қарай кем дегенде 15 мың
МВт жаңа қуатқа ие болуымыз
керек. Бұған жаңартылған энергия көздері де кіреді. Су, жел, күн
электр стансаларының, газ генерациясының жұмысы осында толық
қамтылған. Яғни алдағы он жылда
өндірілетін энергия көздерін екі есе
ұлғайтуға тиіспіз.

Білім беру,
медициналық
инфрақұрылымды
жақсарту мәселелері
Расында да, денсаулық сақтау
жəне білім беру салаларын жаңғыртудың маңызы зор. Бұл жерде демографиялық процестерді
естен шығаруға болмайды. Мəселен, бүгінде елімізде 400 мыңға
жуық 1-сынып оқушысы бар. Ал
түлектердің саны шама мен 180
мыңға жуықтайды. Яғни соңғы он
жылда елдегі туу көрсеткіші екі есе
өсті. Тиісінше, оқу орындарының
санына деген қажеттілік те өзгеріп
отырады. Сондықтан мектептердің
жетіспеушілігіне, үш ауысымды
мектептердің үлесін азайтуға барынша мəн беріп отырмыз. Бұл
ретте алдағы 5 жылда 1 мың мектеп
салу керек. Жыл сайын 200 мектептен салынуға тиіс. Сонда ғана
аталған мəселелер шешімін табады.
Əрине, білімнің сапасын да
естен шығаруға болмайды. Бүгінде
мұғалім мамандығының беделі артты. Бұған жалақының айтарлықтай
көтерілуі де түрткі болды. Мəселен,
қазір педагог мамандығына оқуға
түсу үшін ҰБТ-да 100-ден жоғары
ұпай жинау керек. Бұрын шамамен
60 ұпай жеткілікті болатын.
Медицина саласына келер
болсақ, пандемия жағдайында ел
аумағында аз ғана уақыттың ішінде
18 аурухана салынды. Пандемия
кезіндегі негізгі жүктеме де соларға
түсті. Бұлардың бəрі заманауи
үлгіде салынған. Дəрігерлерге де
жақсы жағдай жасалған. Жоспарға
сəйкес Қазақстанда заманауи
20 госпиталь салынбақ. Біз бұл
тұрғыда маңызды қадамдар жасаған
Түркияның тəжірибесін зерделеп
көрдік. Бүгінде Түркия моделіне
сəйкес мемлекет-жекеменшік
əріптестігі аясында бірнеше госпиталь салынуда. Бұл міндетті орындау арқылы біз алдағы уақыттағы
орын алуы мүмкін қиындықтарға
сақадай сай боламыз.

Отандық туризмнің
даму әлеуеті жоғары
Əлемдік деңгейдегі туристік
өнімді ұсыну оңай емес. Біз бұл
бағытта жүйелі түрде жұмыс жүргізіп жатырмыз. Маңғыстаудың,
Түркістанның туристік əлеуеті жоғары. Елбасы шешімімен облыс
орталығы Түркістанға көшіріліп,
қыруар шаруа тындырылғанына ел
куə. Мұндағы сакральды орындар
туристерді қызықтыратыны анық.

Сондықтан кесенелерден бөлек,
жұртты қызықтыратын дүниелер
болуы қажет. Біз осы істі соңына
дейін жеткізуіміз керек.
Табиғи парктерді коммерцияландыру да маңызды бағыттың
бірі. Өкінішке қарай табиғи парктердегі инфрақұрылым ақсап тұр.
Бүгінде Алтын-Емел, Шарын,
Көлсай, Іле Алатауы секілді табиғи
орындарға қатысты нақты жоспарлар бекітілген. Кез келген турист
бұл жерлерден жоғары сапалы
қызмет алатын болады. ЩучинскБурабай курорттық аймағының
да əлеуеті мол. Жоспар түзілген,
инвес торлар пулы əзір. Қолға
алынған жұмыстар ойдағыдай аяқталса, екі-үш жылда Қазақстанның туристік келбеті мүлдем өзгереді. 2020 жылы туризм саласына
бағытталған инвестиция 600 млрд
теңгеден астам соманы құрады.
Бұрын-соңды мұндай көрсеткіш
болған емес.

Экологияны жақсарту –
басым бағыт
Еліміз Париж келісіміне қосылғандықтан, 2030 жылға қарай
зиянды қалдықтардың көлемін
15%-ға қысқартуға байланысты
міндеттеме алды. Қазақстан бұл
міндеттемені орындауға мүдделі.
Демек жаңғырмалы энергия көздерінен өндірілетін қуат көлемін
5 есеге арттыруымыз қажет. Яғни
күн, жел энергетикасы мен гидростансалардан алынатын энергияның көлемін 5 есеге көбейтіп,
жалпы өндірілетін электр энергиясы
жүйесінде оның үлесін 15%-ға дейін
ұлғайту керек. Жалпы, өндірілетін
электр энергиясының көлемінде
көмірдің үлесін 40%-ға төмендетуді
көздеп отырмыз. Қазір оның көлемі
70%. Демек өндірілетін электр
энергиясының деңгейін екі есеге
азайтуымызға тура келеді.
Сондай-ақ Мемлекет басшысының 2 млрд ағаш отырғызып,
орманды алқаптарды ұлғайту тапсырмасын орындау есебінен көміртегінің көлемін азайтамыз деп жоспарлап отырмыз. Былтыр Климат
жөніндегі саммитте Қасым-Жомарт
Кемелұлы еліміз 2060 жылға қарай
көміртегінен толығымен арылуды
көздеп отырғанын жеткізген еді.
Осыған қатысты арнайы ұлттық
стратегия қолға алынғанын айта кету
керек. Қазірдің өзінде бұл бағытта
бірқатар жұмыс атқарылып жатыр.
Тұрмыс тық қалдықты өңдейтін
бірне ше за уыт тың құрылысына
байланысты жобалардың іске асуы
да республикадағы экологияға оң
əсер етуге тиіс.

Көршілермен
сауда-саттық ұлғая
береді
Соңғы 8 айда Ресеймен арадағы
сауда-саттықтың көлемі шамамен
27%-ға артқаны байқалып отыр.

Биыл елдеріміз арасындағы тауар
айналымы 20 млрд доллардан асатынына сенімдіміз. Бұдан басқа
тікелей шетелдік инвестицияның
көлемі ресейлік капиталдың тарапынан 20%-ға ұлғайғанын атап
өткен жөн. Өндірістік кооперация
аясында екі елдің бірлескен жобасы көп.
Тұжырып айтсақ, көршілес
елдермен жақсы достастық қарым-қатынас жолға қойылған.
Көпжақты əріптестіктің оң нəтижесі
көп. Қытай мемлекетімен де
20 млрд доллар көлемінде тауар
ай налымы қалыптасуда. Өзбекстанмен тауар айналымы 4 млрд
долларға жетуге тиіс. Еуропалық
одақ елдерімен де сауда-экономикалық бағытта байланыстар орнатылып жатыр. Десе де негізгі
сауда əріптестерімізбен арадағы
интеграциялық үдерістерге басымдық беріледі.

Сапалы серпіліс
кезеңі
Тарихи өлшем бойынша 30 жыл
кез келген мемлекет үшін көп те, аз
да уақыт емес. Бірақ осы аралықта
Қазақстан сапалы серпіліс жасай
білді. 30 жылда еліміз ІЖӨ-сі 17
есеге өсіп, тартылған инвестиция
шамамен 400 млрд долларға жетті.
Тауар айналымы орташа есеппен
жарты млрд доллардан 100 млрд
долларға дейін ұлғайды. Мыңнан
аса кəсіпорын құрылып, 100-ден
артық жаңа өнім түрін шығару ісі
меңгерілді. Жаңа астана салынып,
өңірлердің дамуына тың серпін
берді. Осындай негізі берік заманауи Қазақстанды құруда Тұңғыш
Президент – Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаевтың орны айрықша.
Нұрсұлтан Əбішұлының қажырлы
еңбегі мен дипломатиялық көрегенділігі өз жемісін беріп, тұрақты
мемлекетіміздің қалыптасуында
шешуші рөл атқарды. Елбасының
бастамасымен іске асырылған
бірнеше жобаның куəгері болып, оны көру бақыты бұйырды.
Мемлекет дамуының жаңа кезеңінде Нұрсұлтан Əбішұлы саяси
сабақтастықты үзбеу мақсатында
елді басқару тізгінін Қасым-Жомарт
Кемелұлына тапсырды. Осылайша,
Қазақстан өз бағдарынан ауытқыған
жоқ. Енді егемен еліміздің алдында жаңа мақсаттар мен міндеттер
тұр. Бүгінде Қазақстанды дамытуға
арналған стратегиялық жоспарлар
Мемлекет басшысының бастамасымен табысты жүзеге асырылып келеді. Түйіндей келгенде,
Қасым-Жомарт Кемелұлымен бірге
тəуелсіз мемлекетіміз дамудың
жаңа кезеңіне аяқ басып, өркениетті
елдер қатарынан өз орнымызды
алатынымызға шүбə келтірмейміз.

Дархан ҚЫДЫРЛІ,
Владимир КУРЯТОВ

Азаматтық форум өз деңгейінде ұйымдастырылуға тиіс
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеу аясында Х Азаматтық
форум ұйымдастырылмақ. Оны ұйымдастыру және ткізу туралы Президент
жанындағы Орталық коммуникациялар қызметі алаңында Қазақстанның
Азаматтық альянсының президенті Бану Нұрғазиева мен Азаматтық қоғам
істері комитетінің трағасы Мадияр Қожахмет айтты.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Светлана ҒАЛЫМЖАНҚЫЗЫ,
«Egemen Qazaqstan»
«Қоғам мен мемлекеттің тұрақты дамуы
мүддесіндегі əріптестіктің 30 жылдығы»
мерейтойлық X Азаматтық форумы 2021
жылғы 22-26 қараша аралығында өтеді.
Форумның іс-шаралары демократиялық
процестерді дамыту, Қазақстанда БҰҰның Тұрақты даму мақсаттарын іске

асыру мəселелеріне, сондай-ақ социумның, мемлекет пен бизнестің оларға қол
жеткізудегі негізгі міндеттеріне арналады.
Форум бағдарламасы көптеген тақырыпты, сарапшылар мен қатысушыларды қамтиды. Сондай-ақ форум аясында 30-дан
астам пікірталас алаңы, сараптамалық талқылау, фасилитациялық жəне панельдік
сессия ұйымдастырылады.
Форум қарсаңында жəне апта бойы

министрлердің азаматтық қоғам өкілдерімен кездесулері, əкімдердің өңірлердегі ҮЕҰ өкілдерімен кездесулері, шағын
гранттар жобаларының таныстырылымы,
сондай-ақ «ҮЕҰ сыйлығы» мен «Таңдау»
сыйлығын салтанатты түрде тапсыру
рəсімі ұйымдастырылады.
Мадияр Қожахметтің ай ту ын ша,
форумның мазмұнды бағдарламасы азаматтық қоғамда туындаған барлық проблемалық мəселені: қоғамдық бақылау
тетіктерін жетілдіруден бастап, əлеуметтік
саланың, цифрландырудың, білім беру
жəне денсаулық сақтау жүйелерінің
өзекті мəселелерін шешуге дейін қамтуға
мүмкіндік береді. Ол: «2003 жылы Елбасы ның бастамасымен өткен қа зір гі

Азаматтық форум Тəуелсіздігіміздің 30
жылдығы белгісімен өтуде», деді.
Қазақстанның Азаматтық альянсының
президенті Бану Нұрғазиева: «Мемлекет пен
үкіметтік емес сектордың өзара іс-қимылы
саласындағы елдің ең ірі оқиғасының негізгі
идеясы – Қазақстанның азаматтық қоғамына
жаһандық көзқарас. Біз азаматтық қоғамды
дамытудың өзекті мəселелерін ескере отырып, тарихқа, бүгінге жəне болашаққа
талдау жасағымыз келеді. X Азаматтық
форумның мазмұнды бағдарламасы барлық
қатысушыға мемлекеттік органдар мен
ҮЕҰ бірлескен кооперациясының жүйелі
мəселелері мен шешімдері туралы айтуға
мүмкіндік береді», деді.
Сондай-ақ брифинг спи кер лері

санитарлық-эпидемиялық нормаларды
сақтау қажеттігін ескере отырып, форум
офлайн жə не онлайн, яғни гибридті
форматта өтетінін айтты. Мысалы, Алматыда өтетін іс-шараларға 150 делегат
қатысады. Сонымен қатар іс-шараларды
өткізу мүмкіндіктері мен онлайн форматының арқасында X Азаматтық форум
жұмысына Қазақстанның түкпір-түкпірінен
ҮЕҰ, мемлекеттік органдар, сарапшылар
қоғамдастығы мен БАҚ-тың барлығы 20
мыңнан астам өкілі қатысады деп күтілуде.
Форум апталығының онлайн-трансляциясы Facebook парақшасында жəне
YouTube арнасында жүргізіледі. Форум
сайтында мерейтойлық Х Азаматтық
форумға тіркеу ашылды.
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Жақып АСАНОВ, Жоғарғы сот Төрағасы:

– Жақып Қажыманұлы, Тəуелсіздігіміздің 30 жылы ішінде елімізде
əлемдік стандарттарға сай келетін заманауи сот жүйесі қалыптасты. Сот
саласында Елбасының игі бастамасымен əрі жіті бақылауымен іргелі реформалар жүргізілді. Мызғымас мемлекет
болып қалыптасуымыздың маңызды
кезеңінде Қазақстан Республикасының
Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың сот жүйесіне сіңірген ең үлкен
еңбегін тарқатып айтып берсеңіз?
– Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Тоқаев «Тəуелсіз Қазақстанның жылнамасы Тұңғыш Президент Нұрсұлтан
Назарбаевтың көшбасшылық тарихы»
деп əділ атап өтті. Шын мəнінде, сот
жүйесін реформалауда Елбасының алар
орны ерекше. Тəуелсіздіктің 30 жылы
ішінде Қазақстан үлкен серпіліс жасап,
терең проблемалары, инфляциясы, жұмыс
істемейтін кəсіпорындары, жаппай тауар
тапшылығы бар елден Еуразиядағы экономикасы серпінді дамып келе жатқан
қуатты мемлекеттер қатарына енді.
Саяси, əлеуметтік жəне экономикалық
салалардағы қайта құрулармен қатар
Елбасының саяси ерік-жігерінің жəне
ерекше көшбасшылық қасиеттерінің
арқасында үздік əлемдік стандарттарға сай
келетін заманауи сот жүйесі қалыптасты.
– 1995 жылғы 30 тамызда қабылданған Конституция сот билігін мемлекеттік биліктің дербес тармағы
ретінде бекітіп берді емес пе?
– Иə, 1995 жылғы Конституция сот
билігін мемлекеттік биліктің дербес
тармағы ретінде жүзеге асырудың негіздерін регламенттеді. Ата Заңымыз азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғауды,
Конституция мен заңдардың орындалуын
қамтамасыз етуді, судьялардың құқықтық
мəртебесін, сот төрелігі қағидаттарын
жəне басқа да маңызды ережелерді айқындады.
Сот билігін ұйымдастыру мəселелерін айқындаған тағы бір маңызды
құжат Президенттің 1995 жылғы 20
желтоқсандағы «Қазақстан Республика сындағы соттар жəне судьялардың
мəртебесі туралы» Конституциялық заң
күші бар Жарлығы болды. Ол сот билігі
жəне оны жүзеге асырудың кепілдіктері
туралы конституциялық ережені бекітті
əрі дамытты.
– Мамандандырылған соттардың
сот жүйесіндегі рөлі қандай?
– Осы уақыт ішінде мамандандырылған экономикалық жəне əкімшілік соттар
(2002 ж.), кəмелетке толмағандардың
істері жөніндегі соттар (2007 жылдан
бас тап), аса ауыр қылмыстар туралы
істер қаралатын əскери жəне қылмыстық
соттар (2010 ж.) құрылды. Сот жүйесіне
қан жүгірді, біртұтас организм сияқты
кешенді түрдегі жұмыс жолға қойылды.
Судьялардың тəуелсіздігін арттыру
үшін «Қазақстан Республикасының сот
жүйесі мен судьяларының мəртебесі
туралы» Конституциялық заңға 2012
жылғы 16 ақпандағы түзетулермен тəртіптік-біліктілік алқалары таратылып,
судьяларға қатысты тəртіптік іс қозғау
жəне тəртіптік істерді қарау өкілеттіктері
Сот жюриіне беріле отырып, Жоғары сот
Кеңесінің рөлі, судьялар тəуелсіздігінің
материалдық жəне əлеуметтік кепілдіктері
жəне т.б. күшейтілді.
– 1 шілдеден елімізде əкімшілік соттар құрылып, жұмыс істеп жатыр. Сот
жүйесіндегі осы жаңа құрылым жайлы
айтсаңыз.
– Əділет министрлігімен бірлесіп
əзірлеген Əкімшілік рəсімдік-процестік
кодекс өткен жылы қабылданып, 2021
жылғы 1 шілдеден күшіне енді. Əкімшілік
əділет «мемлекеттік органның кінəлілік
презумпциясы» қағидаты бойынша
азаматтардың мемлекеттік органдармен
дауларын қараудың жаңа ережелерін
белгілейді. Жаңа ережелер бойынша
жауапкер өз шешімінің заңдылығы мен
негізділігін дəлелдейді. Адамдар немесе
ұйымдар оның шешімімен келіспейтіні туралы өтініш берсе жеткілікті. Бұл олардың
құқықтарын қорғауды жеңілдетеді.
Сонымен қатар сот талап арыздың
тұжырымдауына тəуелді болмайды. Талап
қоюшы талап арызын тұжырымдауда
жəне өзгертуде, формальды қателерді
жоюда жəне т.б. соттың көмегіне сенім
артуға құқылы болады. Сондай-ақ судья
өз шешімінің орындалуын бақылайды.
Сот шешімін орындауға мəжбүрлеу шарасы ретінде ақшалай өндіріп алу көзделеді.
Кодексте басқа да көптеген прогрессивті
жаңашылдық бар.

Қазіргі уақытта біз əкімшілік əділет
деп атап жүрген бұл кодекстің заң жүзінде
орындалуына барлық жағдай жасалған.
Жоғарғы сотта бұған дейін жұмыс істеп
келген Мамандандырылған сот алқасы таратылып, оның орнына Əкімшілік істер
жөніндегі сот алқасы құрылды жəне
мұндай сот алқасы облыстық соттардан
да құрылды. Сондай-ақ еліміз бойынша
қазіргі кезде 21 əкімшілік істер жөніндегі
сот алқасы (1 сатыда) жұмыс істеп жатыр.
Əкімшілік соттардың жұмысына келсек, 1
шілдеден бері соттарға 9 мыңнан астам іс
келіп түсті. Орталық мемлекеттік органдар
мен жергілікті атқарушы органдар сотқа
бұл істердің 49 пайызы бойынша ұтылған.
Басқаша айтсақ, сотқа жүгінген барлық
адамдар мен кəсіпкерлердің жартысынан
астамы өз талаптарының дұрыстығын
дəлелдеп, мемлекеттік органдардың
актілерінің заңсыз шығарылғанына
соттың көзін жеткізе білген. Бұл, əрине,
ойлантарлық жағдай.
– Сот жүйесінің одан əрі дамуына
жаңаша серпін беретін, сот төрелігінің
сапасын арттыруға негіз болатын
мықты кадрлар екені белгілі. Білікті
заңгерлерді іріктеу қалай жүзеге асырылып отыр?
– Біз «соттың беделі – мемлекеттің
беделі» екенін əсте естен шығарған
емеспіз. Ол үшін сот жүйесі уақыттың
сын-қатерлеріне сəйкес үздіксіз жетіліп
отыруы тиіс. Заңды сақтау – əрбір судья
үшін бұлжытпас талап. Судьялардың
міндеті – кəсіби заң маманы болу,
ұйымшылдықтың, мəдениеттің жəне
жауапкершіліктің үлгісін көрсете білу.
Бұл мақсатқа қол жеткізуде Елбасы
мен Мемлекет басшысының алдымызға
қойған үш міндеті бар. Біріншіден, судьялық кадрларды жақсарту. Екіншіден, соттардың тəуелсіздігін күшейту. Үшіншіден,
сот қызметінің сапасын арттыру.
Осы тапсырмаларды орындау үшін
2018 жылы Жоғарғы сот «Сот төрелігінің
жеті түйіні» жаңа бағдарламасын қабылдады.
Сот реформасы жоғарыдан емес, төменнен бастау алды. Жобалық менеджменттің негізінде оған тек судьялар ғана
емес, сот процесіне қатысушылардың
барлығы – адвокаттар, прокурорлар, медиаторлар, заңгерлік қауымдастықтың
өкілдері белсене атсалысты.
2013 жылы судьялардың VI съезінде
Елбасы өзге де маңызды міндеттермен
қатар соттарда жаңа ақпараттық технологияларды кеңінен енгізу қажеттігін атап
өтті. Бұл көптеген бағдарламалық құжатта,
оның ішінде «100 нақты қадам» Ұлт жоспарында, «Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік
бағдарламасында көрініс тапты. Осы
тапсырманы орындау үшін барлық сот
процестеріне аудиобейнетіркеу енгізілді,
электронды азаматтық жəне қылмыстық
істерге көшу, сот отырысының электронды залдарын құру жөніндегі жəне тағы
басқа шаралар іске асырылды.
Елбасы ұсынған сот төрелігін цифрландыру жөніндегі жұмыс осы күнге
дейін табысты жалғасын тауып келеді.
Сол арқылы біздің соттар əлемдік пандемия басталған кезде елімізде жарияланған
төтенше жағдайдың алғашқы күнінен онлайн форматта сот отырыстарын өткізуге
заңнамалық жəне техникалық тұрғыдан
дайын болды. Бізге тек серверлік қуатты
жəне электронды сақтау көлемін ұлғайтуға,
бірқатар IT-сервисті жетілдіруге тура
келді. Егер 2020 жылдың басында күніне
онлайн түрінде 150 процесс өтсе, қазір бұл
күн сайын 4,5 мыңға жуықтады. Бүгінде
республикадағы сот процестерінің 95-97
пайызы онлайн режімінде өтеді.
– Заңдар бүгінгі күн талабына сай
жаңартылып жатыр емес пе?
– Заңнама уақыт талабына сай жаңартылып отыратыны заңдылық. Соңғы
он жылда процестік заңдар жаңартылды. 2015 жылғы 1 қаңтардан жаңа Қылмыстық, Қылмыстық процестік кодекстер жəне Əкімшілік құқық бұзушылық
туралы кодекс, 2016 жылғы 1 қаңтардан
жаңа редакциядағы Азаматтық процестік кодекс күшіне енді. Қолға алған
бастамаларды іске асыру үшін 2018-2021
жылдары 31 заң жобасы əзірленіп, оның
23-і қабылданды, бесеуі Парламенттің
қарауында, қалған үшеуі қазір мемлекеттік
органдарда зерделену үстінде.
– Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт Тоқаев сот жүйесінің жұмысын
жəне заң үстемдігін қамтамасыз ету
мəселесін бақылауына алғанын айтты. Жалпы, соңғы жылдары судья
кадрларын жақсарту, судьялардың
тəуелсіздігін күшейту, сот қызметінің
сапасын арттыру бағытында нақты
қандай жұмыстар атқарылды?
– Соңғы үш жылда азаматтардың
соттарға деген реніші едəуір азайды.
Неге? Себебі, Жоғарғы сот 2018 жылдан бастап жаңа жобалық менеджментті
іске қосты. Ол «Сот төрелігінің 7 түйіні»

Сурет «Егемен Қазақстанның» архивінен алынды

Әрқайсымыз заңды сыйлауға және
оны мүлтіксіз орындауға тиіспіз

ШЫН МӘНІНДЕ, СОТ ЖҮЙЕСІН РЕФОРМАЛАУДА ЕЛБАСЫНЫҢ АЛАР ОРНЫ ЕРЕКШЕ. ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ 30 ЖЫЛЫ
ІШІНДЕ ҚАЗАҚСТАН ҮЛКЕН СЕРПІЛІС ЖАСАП, ТЕРЕҢ ПРОБЛЕМАЛАРЫ, ИНФЛЯЦИЯСЫ, ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙТІН КӘСІПОРЫНДАРЫ, ЖАППАЙ ТАУАР ТАПШЫЛЫҒЫ БАР ЕЛДЕН
ЕУРАЗИЯДАҒЫ ЭКОНОМИКАСЫ СЕРПІНДІ ДАМЫП КЕЛЕ
ЖАТҚАН ҚУАТТЫ МЕМЛЕКЕТТЕР ҚАТАРЫНА ЕНДІ.
деп аталғанын жаңа айттым. Бүгінде
«Мінсіз судья», «Үлгілі сот», «Əділ процесс», «Сапалы нəтиже», «Smart-сот»,
«Коммуникациялық стратегия» жəне
«Сотқа дейін, сотта татуласу» сияқты ірі
жобалар нəтижесін беруде.
Жаңа судьяларды іріктеу тəртібі
түбегейлі өзгерді. Жұмыс істеп жүрген
судьяларды бағалаудың жаңа жүйесі
енгізілді. Олардың тəуелсіздігін арттыру
үшін судьялардың өзін өзі басқару органдары қайта құрылып, барлық судьяларға
сот жүйесінің маңызды мəселелерін
шешуге қатысуға мүмкіндік берілді.
Облыстық соттардың сот алқаларының
төрағаларын конкурстық іріктеу енгізілді.
Сот төрағаларының өкілеттіктері екі
мерзіммен шектелді. Азаматтық процесте
соттың рөлі күшейе түсті. Егер бұрын процесте судья талап арыздар мазмұнымен
шектелген болса, қазір оған істің барлық
мəн-жайын анықтау үшін бастама көтеру
өкілеттігі берілген. Ол тараптар ұсынбаған
дəлелдемелерді талап етуге, тараптармен
істің мəн-жайын талқылауға, процесс
барысында тараптардың дəлелдері туралы өз пікірін айтуға құқылы. Сондай-ақ
тараптардың татуласуы үшін қосымша
жағдайлар жасалады. Соттар бірқатар
артық сот рəсімдерінен құтылды, бұл
істерді неғұрлым жедел жəне тиімді
шешуге мүмкіндік береді. Тараптар
келіскен жағдайда дауды АХҚО сотының қарауына беруге болады. Электронды сот төрелігі бөлігінде жəне
сот ісін жүргізуді оңайлатуға жəне
процеске тартылған барлық адамдардың
мүдделеріне бағытталған басқа да жаңалықтар енгізілді. Қылмыстық процесте алқабилер сотының соттылығы
кеңейтілді.
– Жұртшылықтың сотқа сенімін
арттыру үшін не істеу қажет?
– Қоғамның сеніміне ие болу – оңай
іс емес. Себебі халықтың судьяларға деген талаптары күн санап артып келеді.
Сол себепті де уақыт сұранысына сай
судья кадрларын іріктеу күшейтілді.
Бұл шындап келгенде халық сеніміне
ие болудың бірден-бір кепілі. Қазіргі
кезде судьялыққа үміткер алдымен
кешенді психологиялық тестілеуден
өтеді. Содан кейін Мемлекеттік қызмет
істері агенттігінде заңдардан тест тапсырады, кейстерді шешеді, эссе жазады,
əңгімелесуден өтеді. Конкурстан сəтті өте
ме, өтпей ме, ол толығымен үміткердің
жеке басының қасиетіне байланысты.
2019 жылға дейін үміткерлердің 25
пайызы судьялыққа өтсе, 2019 жылдан
бері конкурстан үміткерлердің тек 6 пайызы ғана өткен. Елбасы тапсырғандай,
кездейсоқ заңгерлерге судьялыққа жол
жабылды деген сөз. Деректерге жүгінсек,
судьялық конкурсқа 2016 жылы – 55,
2017 жылы – 70, 2018 жылы 71 кандидат құжат тапсырса, ал енді 2019 жылы
– 130, 2020 жылы – 170, биылғы 6 айда
90 кандидат судьялық лауазымына құжат
тапсырды. Ел басшылығы алға міндет

етіп қойғандай, судьялық қызметке
білікті, жас əрі тəжірибелі, озық ойлы, ойниеті таза кадрларды таңдап алуымызға
заңдық тетіктер жасалынғанын осыдан
көруге болады. Ал қызметтегі судьяларды
бағалауды Жоғарғы сот жанындағы Сот
төрелігінің сапасы жөніндегі комиссия
жүзеге асырады. Оның жұмыс əдістемесін
бекіттік. Шетелдік сарапшылар бұл
құжатты судьяларды бағалаудың тиімді
құралы деп атады.
– Кейінгі екі жыл көлемінде республика Жоғарғы сот органы бірқатар
ірі халықаралық іс-шараны өткізді.
Олардың мақсаты не? Соған тоқталсаңыз.
– 2019 жылы қыркүйек айында 97
елдің 300-ден астам судья мүше болып
саналатын Судьялардың халықаралық
қауымдастығының (МАС) 62-конференциясы жəне 60 елден 200 делегат қатысқан
Соттарды əкімшілендіру жөніндегі
халықаралық қауымдастықтың (МАСА)
14-конференциясы алғаш рет Нұр-Сұлтан
қаласында сəтті өтті. Халықаралық форумда пандемия жағдайындағы сот
жүйесінің дамуы, келешегі, жаңа технологияларды игеру туралы келелі мəселелер
талқыланды.
Өткен жылы қазан айында Мемлекет
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың
қатысуымен Жоғарғы сотта Қазақстан
Судьяларының VIII съезі онлайн режімде
өтіп, оған республикамыздан 400 делегат
пен қонақтар қатысты. 2020 жылы Шанхай Ынтымақтастық Ұйымына мүше мемлекеттердің (Үндістан, Қытай, Пəкістан,
Ресей, Өзбекстан жəне бақылаушы мемлекеттер: Ауғанстан, Беларусь, Иран,
Моңғолия) Жоғарғы соттары төра ғаларының XV кеңесі елордамызда өтті.
Биыл маусымда Жоғарғы сот жанындағы Халықаралық кеңестің кеңейтілген
отырысы аясында дипломатиялық корпуспен брифинг өткізілді. Алқалы басқосуға
200-дей адам қатысты.
Халықаралық деңгейде өткен осы
шаралар барысында ел басшылығы
бас тамаларымен Тəуелсіздігіміздің
отыз жыл бедерінде жəне соңғы кездері
қазақстандық сот жүйесінде қол жеткізілген жетістіктер мен жаңашылдықтар,
келешек жобаларымыз шетелдік заңгерлік қауымдастыққа жəне дипломатия
өкілдеріне кеңінен таныстырылды.
– Енді Жоғарғы соттың алдағы
уақытта атқарылатын бастамалары
туралы айтып өтсеңіз.
– Алдымен, қылмыстық іс жүргізуге
байланысты бастамаларымызға тоқталайын. Мұндағы басты мəселе – сот
өндірісіндегі шынайы бəсекелестіктің
жоқтығы дер едім. Меніңше, судьяның
істі қарауға дейін толық білуі зиянды.
Ол айыптау парадигмасының ықпалына
түседі. Сондықтан біз сотқа қазіргідей
істі түгелдей емес, тек айыптау актісі мен
қорғау актісін беруді ұсынып отырмыз.
Бұл Елбасының тапсырмасы бойынша
жүзеге асырылып жатқан сот төрелігінің

үш сатылы моделін жүзеге асыруды
аяқтайды.
Азаматтық процесс бойынша да
бірқатар бастамамыз бар. Бірін шісі
– «Сотқа дейінгі хаттама». Ол қолданылатын елдерде көптеген дау сотқа
дейін бармайды. Өйткені тараптар сотқа
дейін бір-біріне барлық дəлелдемелерді
ашуы керек. Нəтижесінде, сотқа беру керек пе, соны өздері түсінеді. Екіншісі –
«Экстерриториялық юрисдикция». Қазір
сотқа келіп түскен істі IT жүйе автоматты түрде сол соттың нақты бір судьясына бөледі. Енді осы тəртіпті бір соттың
емес, республикадағы барлық соттардың
арасында бөлінсе деп ұсынып отырмыз.
Əрине мамандануына сəйкес жəне жұмыс
көлемін ескере отырып. Айталық талапкер
мен жауапкер Алматыдан, ал талап арыз
басқа өңірде, мысалы Петропавлда немесе Оралда қаралуы мүмкін. Сонда тамыртаныс, туыс-жекжат қатынасы жүрмейді.
Ондай мүмкіндік əлдеқайда азаяды. Бұл
біздің сыбайлас жемқорлыққа қарсы
құралымыз. Үшінші. Біз сот актілерінің
жобаларын дайындайтын роботты
енгіземіз. Бұл даусыз істер жəне олар
судьяның пікірін талап етпейді. Робот
шешім жобасын дайындайды. Судья оны
тексеріп, қол қояды. Төртінші жаңалық
– «Үлгі шешім». Соттарда осыған ұқсас
көптеген талап бар. Мұндай жағдайларда
жоғары тұрған сот осындай бір істі талап
етіп, ол бойынша шешім шығарады. Ол
жергілікті соттар үшін тірек, бағыт болады. Бесінші. Қазақстанның «Атамекен»
ұлттық кəсіпкерлер палатасымен бірге
бірыңғай сот тəжірибесін түзеу үшін біз
Digital Analytics IT бағдарламасын жасап
жатырмыз. Оны қаңтар айынан бастап
ресми түрде іске қосамыз. Бұл IT-өнім
сот ісін болжауға мүмкіндік береді. Бұл
қарапайым халыққа да, кəсіпкерлерге де,
инвесторларға да пайдалы болары сөзсіз.
– Жақып Қажыманұлы, Тəуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейтойы қарсаңында Елбасымыз іргесін қалаған сот
жүйесіндегі іргелі істерді атап өттік. Сөз
соңында оқырмандарға айтар тілегіңіз
қандай?
– Еліміздің кез келген азаматы өз
құқығын қорғау үшін заңгер болуға
міндетті емес. Ол міндетті атқаратын адвокат, заңдылықты қадағалайтын прокуратура органдары бар. Бірақ əрқайсымыз
заңды сыйлауға жəне оны мүлтіксіз
орындауға тиіспіз. Сонда ғана елімізде
тəртіп, ынтымақ, өсіп-өркендеу болады.
Заңға бағынған, соты беделді мемлекетке инвестиция келеді, бизнес дамиды,
тұрғындардың əл-ауқаты жақсарады.
Ел басшылығының сот реформасын
жүргізуінің түпкі мақсаты – осы.
Əңгіме үстінде оқырмандарды, барша
қауымды ел Тəуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойымен құттықтаймын! Осы биік белеске қол жеткізуде еліміз басшылығының
игі бастамаларын жауапкершілікпен
орындап жатқан рес публика соттары
қызметкерлері мен ардагерлеріміздің ерен
еңбегін айта кеткім келеді.
Еліміз одан əрі өркендеп, халқымыздың ырыс-ынтымағы мен берекебірлігі артып, Тəуелсіздігіміз тұғырлы,
мемлекеттігіміз ғұмырлы бола берсін деп
тілеймін.
– Əңгімеңізге рахмет.
ңгімелескен
Жолдыбай БАЗАР,
«Egemen Qazaqstan»
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ӘКІМ БОЛ, ХАЛҚЫҢА ЖАҚЫН БОЛ

3 трлн 700 млрд теңге
Жетісуда жалпы өңірлік өнімнен түскен
табыс көлемі осындай

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Президент жанындағы Орталық коммуникациялар қызметі
алаңында Алматы облысының әкімі Амандық Баталовтың
қатысуымен брифинг тті. Жиында аймақ басшысы
Тәуелсіздік жылдарында Жетісу жерінде қол жеткен табысты істер туралы айтып, Мемлекет басшысы белгілеп
берген тапсырмалардың орындалуы туралы әңгімеледі.
Журналистермен ткен жылы жүздесуде ңірдегі ткір
мәселелер де ктеріліп, қоғамды алаңдатқан бірқатар
сұрақтарға жауап айтылды.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
сəйкес қабылданған индустриялҚалмаханбет
дық-инновациялық даму бағМҰҚАМЕТҚАЛИ,
дарламасының нəтижесін де
«Egemen Qazaqstan»
мүмкін болды, – дейді А.Баталов.
Тағы бір қуанышты жаңалық,
Əуелі өңір экономикасының
өркендеп өсуі жайында айтыл- жыл соңына қарай Алматы облыды. Бұл тұрғыда жетісулықтар сында ауыл шаруашылығының
мақтана алады. Өйткені Тəуел- жалпы өнім көлемі алғаш рет 1
сіздік жылдарында Алматы трлн теңгеден аспақ. Биыл агрооблысындағы жалпы өңір лік секторды мемлекеттік қолдау
өнім 3 трлн 700 млрд теңгеге үшін 50 млрд теңгеден астам
жеткен. Яғни осыдан 30 жыл- қаражат бөлінсе, оның 43 млрд
дай уақыт бұрын аймақ тың теңгесі субсидияға бағытталды.
жалпы өнімін қаржыға шақ- Мұндай шаралармен өңірдің 15
қанда 35 млн теңге шамасында мың шаруашылығы қамтылған.
ғана болған екен. Оның ішінде Нəти же сін де, об лыста ауыл
өнеркəсіп өнімін шығару 9,5 шаруашылығы дақылдарының
млн теңгеден 1 трлн 200 млрд алқабы 972 мың гектарға жетті.
теңгеге дейін өссе, ауыл шаруа- Оның ішінде қант қызылшасы
шылығының жалпы өнімі биыл 16 мың, жүгері 95 мың, картоп
40 мың гектардан асты.
1 трлн теңгеден асып отыр.
– 30 жыл ішінде өңірде 14,5
– Ауыл тұрғындарының
млн шаршы метр тұрғын үй табысын арттыру жəне азықпайдалануға берілді. Ал бюджет түлік қауіпсіздігін қамтамасыз
түсімдері 1997 жылғы 11 млрд ету мақсатында агроөнеркəсіптік
теңгеден бүгінгі күні 742 млрд ке шен ді дамыту шаралары
теңгеге дейін өсті. 30 жылда қабылдануда. Біз 2025 жылға
облыс экономикасына 6,5 трлн дейін қант қызылшасы алқабын
теңге инвестиция құйылды, – деп 53 мың гектарға дейін ұлғайту
атап өтті брифингте А.Баталов.
есебінен шикізат өндірісі
Жалпы, өңдеу өнеркəсібі көлемін 2 млн тоннаға жеткізу
Алматы облысы экономикасын жөнінде ауқымды міндет қойып
дамытудың локомотивіне ай- отырмыз, – деп атап өтті обналып отыр. Осы жылдың 10 лыс əкімі. Бұл үшін Көксу жəне
айында экономиканың барлық Ақсу қант зауыттарын жаңғырту
негізгі салаларында тұрақты арқылы олардың жалпы бір жылөсім байқалған. Мəселен, қазір дағы өңдеу қуатын 1 млн 100
бұл саладағы өсім 14,3 пайыз- мың тонналық деңгейге жеткізу
ды құрайды. Атап айтқанда, жоспарланған. Соңғы үш жылда
10 айдың ішінде қуаты 1,2 млн аймақта 39 мың гектар суармалы
тонналық, инвестиция көлемі 47 жер қайта айналымға қосылған.
млрд теңге болатын «Алацем» Ал 2030 жылға қарай суармацемент зауыты іске қосылған. лы жер көлемін 3 млн гектарға
Сондай-ақ жылына 100 млн дейін ұлғайту міндеті тұр. Оның
литрге дейін алкогольсіз су- ішінде облыс бойынша 138
сындар шығаратын Pure Pack мың гектарды қалпына келтіру
зауыты жұмысқа кірісті. Жыл жоспарланған.
соңына дейін 7,2 мың тон– Биыл 14 мың гектарды қалнаға дейін жеміс-көкөніс өнім- пына келтіру үшін ирригациялық
дерін өндіретін жəне терең құрылыстарға 6,3 млрд теңгеге
мұздататын Frosco кəсіпорнын, күрделі жөндеу жүргізілуде.
6 мың тоннадан астам құры- Ислам даму банкінің қаржысы
лыс материалдарын өндіретін есебінен Ескелді жəне Ақсу ау«Алюгал» жəне жылына 10 мың дандарында суару желілері қайта
тонна металл бұйымдарын да- жаңартылып жатыр, – дейді
йындайтын «Азия темір ЛТД» А.Баталов.
зауыттарын іске қосу жоспарЖалпы, ауыл шаруашылығы
лануда.
туралы айтқанда агроөнеркəсіп
Ал қазір облыста «Кока- кешенінің дамуы туралы үнсіз
Кола», RG BRANDS, «Хамле», қалуға болмайды. Ал облыста
«Филип Моррис», «Джей Ти бұл сала бойынша қайта өңделАй», «Фуд Мастер», Danone, ген өнімнің экспорты 25 пайыз« А д а л » , « К н а у ф - Г и п с » , ға өсіп отыр. Яғни таза табыс –
«Алацем», «Эфес» сияқты əлем- 97 млн долларға жетіп, жалпы
дік брендке ие ірі кəсіпорындар агроөнеркəсіп кешені экспортыжұмыс істеп тұр. Трансұлттық ның 73 пайызын құрады. Мұнан
компаниялардың үлесі де өскен. бөлек, Жетісу өңірінде өткен
Мы салы, респуб лика бо йын- жылмен салыстырғанда мал мен
ша 19 жоба болса, Жетісуда құс саны орта есеппен 2 пайызға
9 жоба жү зеге асуда. Тран с- өскен. Мал қыстату үшін облыс
ұлттық компаниялар тарапы- жемшөппен толық қамтаманан салынған жалпы инвести- сыз етіліп, 5,3 млн тонна азық
ция сомасы 290 млрд теңгені дайындалды. Жетісулықтар
құрайды екен. Мұның ішіндегі Маңғыстау облысының зардап
төрт жоба – «Маревен Фуд», шеккен фермерлеріне гумани«Лукойл», Willo, «Фуд Миллс» тарлық көмек ретінде 54 вагон
жүзеге асып, іске қосылды. Яғни шөп жөнелткен.
олар өндірген өнім экспортқа
– Облыста барлығы 74,1
шығарылады.
мың басқа арналған 117 мал
– Жыл соңына қарай өнер- бордақылау алаңы жəне 26,1
кəсіп өнімінің көлемі 1 трлн 300 мың басқа арналған 84 тамлрд теңгеден асады, шикізаттық уарлы сүт фермасы жұмыс
емес экспорт 6 пайыз өсім- істейді, соның есебінен ет өңдеу
мен 392 млн долларға жетеді. кəсіпорындарының жүктемесі
Бұл Елбасының тапсырмасына 72 пайызға, сүт зауыттарының

жүктемесі 85 пайызға жетті, –
деді облыс əкімі.
Аймақта əлеуметтік маңызы
бар азық-түлік тауарларының баға сын тұрақтандыру
мақсатында бір қатар шара
қолға алынған. Осы мақсатта
тұрақтандыру қо рын құрып,
жеңілдікпен кредит беру үшін
жергілікті бюджеттен қосымша
1,7 млрд теңге бөлінді, оның
жалпы сомасы 3,7 млрд теңгені
құрайды. Соның 3 млрд теңгесі 0,01 пайызбен кəсіпкерлік
субъек тілерін жеңілдікпен
несиелендіруге жəне 700 млн
теңгесі 8,7 мың тонна өнім сатып
алуға бағытталды.
Өңірде өндіріс қана өркен
жайып отырған жоқ, шағын
жəне орта бизнес саласы да алға
басып келеді. Соның бір дəлелін
осы салада 270 мыңдай адамның
еңбек етіп отырғанынан көруге
болады. Ал жалпы облыста
128 мыңнан астам шағын жəне
орта бизнес субъектісі жұмыс
істейді. Соның нəтижесінде
өткен 9 айда бюджетке 144 млрд
теңге түсті, бұл өткен жылдың
сəйкес кезеңінен 1,8 есе артық.
Қолданыстағы бағдарламалар
аясында 3 мыңнан астам кəсіпкерге 26 млрд теңге сомаға
қолдау көрсетілді.
– Жыл қорытындысында шағын жəне орта бизнес субъектілері шығарған өнім мен көрсеткен қызмет көлемі 2 трлн теңгеге
жетеді, ал оның жалпы өңірлік
өнімдегі үлесі өткен жылғы 32,4
пайыздан 34,3 пайызға ұлғаяды. Осылайша, Мемлекет басшы сының 2025 жылға қарай
шағын жəне орта бизнестің өнім
өндірудегі үлесін 35 пайызға
жеткізу туралы тапсырмасын біз
келесі жылы орындаймыз, – деді
облыс əкімі.
Сондай-ақ биыл Алматы облысында «Еңбек» бағдарламасы
бойынша белсенді жұмыспен
қамту шараларына 60 мың
жұмыссыз жəне өзін өзі жұмыспен қамтыған азаматтар тартылды. Сондай-ақ, 251 мың адам
жалпы сомасы 10,3 млрд теңге
шамасында əлеуметтік көмек
алған.
Өңірдегі өткір мəселенің
бірі тұрғындардың табиғи
газға қол жеткізуі болып отыр.
Қуаныштысы, бұл мəселе жылдан жылға өз шешімін тауып,
ауылды көгілдір отынға қосу ісі
ілгерілеуде. Биыл тағы 13 елді
мекен газға қосылып, тұрғындардың көгілдір отын ға қолжетімділігі 61 пайызға жетеді.
– Елді мекендерді газдандыру жəне жылу көздерін газбен
жылытуға ауыстыру жұмыстары
жалғасып жатыр. Былтыр біз
облыс халқының 59 пайызының, яғни 1,2 млн адамның
газға қол жеткізуін қамтамасыз
еттік. Биыл тағы 13 елді мекенді
қосу арқылы бұл көрсеткішті 61
пайызға жеткіземіз, – дейді өңір
басшысы.
Былтыр Талдықорған
жəне Қапшағай қалаларында
үш қазандық газға ауыстырыл ған, биыл Талдықорған
қаласы мен Ескелді ауданында тағы үшеуі ауыстыры лып
жатыр. Мемлекет-жекеменшік əріптестік аясында 101
көппəтерлі тұрғын үй үшін 31
блокты-модульді қазандық орнатылуда, бұл жұмыс келесі
жылы толығымен аяқталады.
Жыл басынан бері облыста
835,4 мың шаршы метр тұрғын
үй берілді. Жалпы құрылыс саласында «Нұрлы жер»
бағдарламасы бойынша биыл
1 млн шаршы метр тұрғын
үйді салу жоспарланған, соның
835,4 мың шаршы метрі салынды. Ал қазір 1 824 пəтерлі 271
тұрғын үй салынуда, соның
ішінде 741 пəтерлік 121 тұрғын
үйге тұрғындар қоныс та нып
үлгерген. Сонымен қатар жекеменшік құрылыс ұйымдары
952 пəтерлік 13 үйді салып, іске
қосты. Облыс бойынша 1 307
отбасы пəтер кілтін қолға алса,
оның ішінде 327 көпбалалы
жəне əлеуметтік тұрғыда аз
қамтамасыз етілген отбасы бар.

Әлеуметтік нысандар
қатары артты

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Шығыс Қазақстан облысының әлеуметтік-экономикалық дамуы
туралы Орталық коммуникациялар қызметінде ткен баспасз
мәслихатында облыс әкімі Даниал Ахметов баяндады.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Рауан ҚАБИДОЛДА,
«Egemen Qazaqstan»

Орташа айлық жалақы
118%-ға өсті
– Тəуелсіздік жылдары жалпы өңірлік өнім көлемі 2,5 млрдтан 5,2 трлн теңгеге дейін өсті.
Жан басына шаққандағы жалпы
өңірлік өнім 1,5 мың теңгеден 3,8
млн теңгеге дейін ұлғайды. Негізгі
капиталға салынған инвестициялар
780 млн-нан 780 млрд теңгеге дейін
артты. Жұмыссыздық деңгейі 11%дан 4,8%-ға дейін азайды. Шығыс
өңірі Қазақстанның Тұңғыш
Президенті – Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаев пен Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың
бастамаларын табысты іске асырып, Nur Otan партиясының сайлауалды бағдарламасында қойылған міндеттерді абыроймен орындап келеді. Жыл басынан бері (2021
жылдың 10 айы) облыста өнеркəсіп
өнімінің көлемі 105,2%-ға, ауыл
шаруашылығы өнімі 105,2%-ға, инвестиция 105%-ға, құрылыс көлемі
106,2%-ға өсті. Бұл мемлекеттік
бюджетке түсімді 138-%-ға, соның
ішінде жергілікті бюджетке түсімді
136%-ға арттыруға мүмкіндік
берді, – деді облыс əкімі.
Аймақ басшысының айтуынша, экономиканың өсуі бизнесті
қолдау шараларымен үйлесіп,
еңбек нарығында тұрақтылықты
сақтады. Орташа айлық жалақы
118%-ға өсіп, 216 мың теңгеге
жетті.

Ұлт саулығы ұдайы
назарда
Вакциналауға жататын халықтың 99,7%-ы толық егілді. Мемлекет басшысының тапсырмасына сəйкес, екпенің бірінші кезеңі
аяқталуға жақын. Екпенің екінші
компоненті тұрғындардың 92,7%ына егілді. 119 мың адам жыл соңына дейін Pﬁzer вакцинасымен
қамтылады. Облыстағы 39 ковид
бөлімінде орындар жеткілікті.
Бүгінде 3,6 мың орын ашылды.
Алдағы 3-4 жыл ішінде облыс
медицинасы онкологияны емдеу, ана мен баланың амандығын
қамтамасыз ету, қан айналымы
жүйесі ауруларының алдын алу
жəне травматология сынды төрт
бағыт бойынша ел аумағында
алдыңғы қатардан көрінеді деп
болжам жасалуда.
– Сатып алынған жабдықтар
жо ғары технологиялық оталар дың көлемін 2,5 есеге арттыруға мүмкіндік берді. Сондайақ ауылдық жерлердегі медициналық мекемелерді жабдықтау
мен оларды неғұрлым жоғары
деңгейге көшіру бойынша да шаралар қабылдануда. Əсіресе бұл
босандыруға қатысты жасалып
жатқан қадамдар. Инновациялық медициналық мекемелерді
ашу маңызды мəселе саналады.
Мə селен, Семей қаласындағы
Ядролық медицина орталығында радионуклеидтік терапияның
алғашқы бөлімшесі ашылды.
Онда 120 науқас емделді. Сонымен қатар 380 отандасымыз
тексеруден өтті. Биыл желтоқсан
айында перинаталдық орталық
базасында балаларды оңалту жəне
катамнез орталығын ашу жоспарланып отыр. Өскеменде гематология орталығының құрылысы
жалғасып жатыр.
Облыс əкімінің айтуынша, жасушалық жəне гендікин женерлік технологияларды

пайдалану – жобаның бірегей
ресурсына айналады. Бұл ноухаумен шетелдік клиникаларда
арнайы оқытылған жер гі лікті
дəрігерлер жұмыс істейді. Осылайша, облыстың денсаулық
сақтау саласына тартылған инвестиция 5 жыл ішінде 135,2 млрд
теңгені құрады. Соның ішінде
биыл – 27,6 млрд теңге.
Қыркүйек айында циклотрон
іске қосылды. Бұл тұжырымдамалық тұрғыдан тиімді ядролық
реактор. Бұл радиофарма цев тика өндіруге жол ашады. Дəл
осы бөлік барлық онкологиялық
аурулардың 95%-на дейін диагностикалауға мүмкіндік береді. Осы
күнге дейін 15 науқас тексерілді.
– Ақыры ядролық медицина орталығы жұмыс істей бастады. Оның айналасында көптеген əңгімелер, өсек-аяң болды.
Біз жұмысты сапасыз орын даған дардың барлығының кінəсін заңды түрде дəлелдедік. Бірқатар басшылар қамауға алынды. Бұл қадам көптеген тұр ғынды ықтимал апатты салдардан құтқарды. Осылайша, біз
сұйық радиоактивті қалдықтар
жүйесіндегі сапасыз жұмысты сот
арқылы дəлелдей алдық. Сонымен
қатар жаңа циклотронды ашып,
орната бас тағанда қалыңдығы
екі метрлік қорғаныс бетон мен
ба рит компоненттерінен жасалуы тиіс тағы бір апатты фактіні
анықтады. Бірақ барит компоненттерінен ештеңе салынбады,
– деді Д.Ахметов.
Айта кетейік, циклотрон
бөлмесіндегі есіктің қалыңдығы
– 1,5 метр. Қауіптің деңгейін осыдан байқауға болады. Осылайша
облыста жаңғырту жұмыстары
əлі де жалғасады. Алдағы уақытта
қымбат, сапалы ем қабылдау үшін
шетелге бару қажет болмайды.
– Бұл мəселе Шығыс Қазақстан облысының тұрғындары
үшін ғана емес, еліміздің түкпіртүкпірінде тұрып, бүгінде Ресейге, Түркияға, Үндістанға емделуге баратын мыңдаған адам үшін
де өте маңызды. Бүгін біз бұл
мəселені шештік. Сонымен қатар
бұл процестің екінші бөлігі де
бар. Бүгінде мамандарымыздың
басым бөлігі шетелдік жоғары оқу
орындарында білім алуда, – деді
аймақ басшысы.

3 213 спорт секциясы
ашылады
Шығыс Қазақстан облысындағы жалпы білім беретін мектептерде 2025 жылға дейін кезең-ке зеңімен қосымша 3 213
спорт секциясы ашылады. Биыл
22 мың балаға арналған қосымша
1 268 секция жұмыс істей бастады. Сонымен қатар спорт секцияларын жан басына қаржыландыру
жүйесі енгізілді. 2021 жылға
мемлекеттік тапсырыс – 2 мың
бала, 2025 жылға қарай – 15 мың
бала.
– Осылайша, биыл балалар мен
жасөспірімдердің жалпы санының
109 мыңы немесе 56,4%-ы дене
шынықтырумен жəне спортпен
тегін айналысуға мүмкіндік алады. 2020 жылы 85 мың бала немесе 44% қамтылды. 2025 жылы
бұл көрсеткіш 163 мыңға жетіп,
балаларымыздың 78%-ы спортпен жəне дене шынықтырумен айналысады. Ел Президенті ҚасымЖомарт Тоқаевтың алға қойған
міндет теріне сəйкес спорттық
инфрақұрылымды кеңейту

жалғасады. Был тыр 6 нысан
пайдалануға берілді. Биыл тағы
14 спорт нысан іске қосылады.
Ең бастысы, нысандар ірі елді
мекендерде жəне бұрынғы 9 аудан
орталықтарында салынуда. 20232025 жылдарға бірқатар ірі спорт
нысанының құрылысы жоспарланған. 2021 жылы біз спорттық
инфрақұрылыммен қамтамасыз
етудің 97%-ына қол жеткізуіміз
керек, – деді өңір басшысы.
Бұдан басқа, жоғары жетістік тер спортын дамыту шеңберін де келесі жылдан бастап
халықаралық деңгейдегі спорт
консультанттарын тарта отырып,
спорттың басым түрлері бойынша жаттықтырушыларды оқыту
жоспарлануда.

2025 жылға дейін
33 мектеп салынады
Кейінгі бес жыл көлемінде
облыста іске асырылып жатқан
«Үштілді білім беруді дамыту» өңір лік жобасы аясында
тіл дік пəндер мұғалімдерінің
кəсіби деңгейі артты. Соның
нəти жесінде мұғалімдердің
оқыту əдістемесін меңгеруі 14%дан 89%-ға, ал оқушылардың
білім сапасы 53%-дан 62%-ға
дейін артты. Биыл орыс тілінде оқытатын мектептерде практикалық қазақ тілін оқыту сапасын арттыруға бағытталған жобаның 3 жылдық кезеңі басталады. Ол үшін облыстағы алдыңғы қатарлы 100 мектептің 200
мұғалімі практикалық қазақ тілін
тереңдете оқыды.
– Мемлекет басшысы қойған
міндеттерді орындау үшін биылдан бастап халықаралық пəн
олимпиадаларының жеңімпаздарына бірреттік сыйақы беру
көзделді. Бағдарламалау бойынша білім сапасын арттыру
мақсатында облыстың барлық
647 мектебінде оқушылар мен
ұстаздар халықаралық стандарт
бойынша IT бағдарламасын
тереңдете оқиды. Оқушылардың
ғылыми жəне Start-up жобаларын
іске асыруға 2018 жылдан бері 23
млн теңгенің 25 гранты бөлінді.
Бұл жұмыс жалғасын табады, –
деді облыс əкімі.
Сонымен қатар Президенттің
2025 жылға дейін Қазақстанда
1000 мектеп салу тапсырмасына
орай Шығыс Қазақстан облысында ескі шағын комплектілі,
ағаштан салынған жəне мектепке
арналмаған ғимараттардың орнына 33 жаңа мектеп салу жоспарланып отыр.
– Өңірде үш ауысымды жəне
апатты жағдайдағы мектептер
мəселесі толықтай шешілді. Жыл
соңына дейін Семей қаласының
Степное кентінде 300 орындық
жəне Восточное ауылында 1 200
орындық екі мектеп пайдалануға
беріледі. Риддер қаласында 600
орындық мектептің құрылысы
басталды. Келесі жылы тағы 6
мектептің құрылысы аяқталады.
Балабақшалар мен мектептердегі
қауіпсіздік біздің басты назарда.
Барлық білім беру мекемелері
бейне бақылау, арнайы күзет жүйелерімен қамтамасыз етілген.
«Дабыл» түймелері, турникеттер,
металл детекторлары орнатылып
жатыр, – деді облыс əкімі.
Шығыс Қазақстан облысында еңбек ресурстарын дайындау
мəселесіне көзқарас айтарлықтай
өзгерді. «Жас маман» жобасы
бойынша базалық колледждер
жанынан 6 құзыреттілік орталығы ашылды. Онда студенттер жаңа заманауи жабдықта
тəжірибеден өте алады. Жыл
соңына дейін тағы 5 орталық
ашылады. Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаевтың бес əлеуметтік
бастамасын іске асыру аясында
студент жастардың өмір сүру
жағдайын жақсарту мəселелері
шешілуде. Аймақ басшысының айтуынша, колледждерде
жоспарланған 7 жатақхананың
1 520 орындық 5 жатақханасы
пайдалануға беріліп, 488 орындық екі жатақхананың құрылысы
жүргізілуде. Сондай-ақ, «Білікті
маман» жобасы табыс ты іске
асырылуда. Бұған 5 жылда
түлектердің шетелдік жоғары
оқу орындарына кетуінің 5 есе
қысқаруы дəлел бола алады.
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Ел ардағының ескерткіші ашылды
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай атқарылып жатқан
елдегі елеулі шаруаның бірі – Социалистік Еңбек Ері, ел
ардақтысы Еркін уелбековке ескерткіш орнатылды.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Байқал БАЙ ДІЛ,
«Egemen Qazaqstan»
Бар ғұмырын туған халқына
арнаған ел сүйіктісі Еркін ағаға
қойылған ескерткіштің биіктігі
– 4,5 метр. Алыстан менмұндалап тұратын ескерткіштің
мүсіншісі – Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі Тоқсан
Ермеков. Қола мен граниттен
қойыл ған ескерткіштің бар
жұмысы облыс əкімдігінің қолдауымен «Еркін Əуелбеков»
қоры арқылы жүзеге асырылды. Қажетті қаражатты ерін
ардақтай білетін ел азаматтарының өздері жинады.
–Көрнекті мемлекет
жəне қоғам қайраткері Еркін Əуелбековтің ескерткішін
орнату барша көкшетаулықтардың көптен күткен толғанысты сəті еді, – деді облыс əкімі Ермек Маржықпаев
салтанатты іс-шарада, – Еркін
ағамыз Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаевтың қызметтес серігі

А.БАЙТҰРСЫНҰЛЫ – 150

Мерейтойға
дайындық
пысықталды
–––––––––––––––––––––––––––––––
Алаш ардақтысы Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойын атап ту үшін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың
Жарлығымен Мемлекеттік комиссия бекітіліп, республикалық жоспар әзірленгені белгілі. Жоспарда
белгіленген 60 шараның 23-і облыс
әкімдіктеріне жүктеліп отыр.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Нұрқанат ҚҰЛАБАЙ,
«Egemen Qazaqstan»
Осыған орай, Қостанай облысының
əкімі Архимед Мұхамбетов арнайы
кеңес өткізіп, Ахмет Байтұрсынұлының
150 жылдығын мерекелеуге дайындық
мəселесін талқылады.
Қостанай облысына келесі жылы
Ахаңның мерейтойына арналған 8 іс-шара ұйымдастыру туралы міндет жүктелген. Биылдың өзінде Қарасу ауылы Ахмет
Байтұрсынұлы ауылы болып өзгертілді,
сондай-ақ Жангелдин ауданы ның көлік
инфрақұрылымын жақсарту бойынша 1
млрд теңгеден астам қаржыға бірнеше
жоба іске асырылды. Атап айтқанда, аудан орталығы Торғай ауылындағы Ахмет
Байтұрсынұлы көшесі абаттандырылды,
Шұбалаң, Қарасу, Көкалат ауылдарының
арасындағы жол жөндеуден өтті, сондайақ бірнеше көше ге жөндеу жүргізілді.
Сонымен қатар жергілікті халықтың өтініші
бойынша Ақкөл мен А.Байтұрсынұлы
ауылдарын жəне басқа да инженерлік нысанды жалғайтын Ұлы Жыланшық өзені
арқылы көпір салынды.
– Аталған іс-шаралардан басқа, қала
мен аудан əкімдіктеріне республикалық
жəне облыстық жоспарларда көзделген
барлық ғылыми-ағартушылық, мəденибұқаралық жəне басқа да имидждік
іс-шараның орындалуын қамтамасыз ету тапсырылды. Мерейтойлық
күнді ЮНЕСКО аясында халықаралық
деңгейде атап өту жоспарлануда. Осыған
байланысты халық ара лық ғылымитəжірбиелік конференция лар, Ахмет
Байтұрсынұлының туған жеріне ғылымитанымдық экспедиция ұйым дастыру
жоспарланған. Жангелдин ауданы ның
мəдениет басқармасы жəне əкімдігімен
бірлесіп маусымдық-тарихи жəне арт-алаң
ашу мəселесі қарастырылуда, сондай-ақ
А.Байтұрсынұлына арналған Визит-орталықтың мазмұны мен форматы бойынша
пысықтау жүргізілуде, – деді облыс əкімі.
Мұның сыртында, 2022-2023 оқу жылында жергілікті бюджет қаражаты есебінен
«Алтын белгі» иегерлеріне облыс үшін
маңызды педагогикалық жəне инженерліктехникалық мамандықтар бойынша Ахмет
Байтұрсынұлы атындағы гранттар берілетін
болады. Сондай-ақ Қостанай, Арқалық
қалалары мен Əулиекөл, Жангелдин аудандарында орналасқан А.Байтұрсынұлы
ескерткіштеріне ағымдағы жөндеу жүргізіледі.
Қостанай облысы

болды. Заманында Көкшетау,
Торғай, Қызылорда облыстарының əлеуметтік-тұрмыстық жағдайының жақсаруына
өлшеусіз үлес қосты.
Сөз соңында өңір басшысы ескерткіш орнатылған осы
аллеяға Еркін Əуелбековтің
есімін беру туралы ұсыныс
жа сады. Бұл ұсынысты жиналған көпшілік зор қуанышпен қолдады. 1999 жылы
Көкшетау қаласының орталық көшелерінің біріне Еркін Əуелбековтің есімі берілген болатын. Ескерткіш те
сол көшенің бойына қойылды. Былтыр мемлекет қайраткерінің 90 жылдығы кеңінен
аталып өтілді. Жаман тұмау
жайлап тұрған кезде де онлайн жəне офлайн форматтарда ел ардағы Еркін ағамыздың
еңбегі сараланып, жас ұрпаққа
үлгі етілді. «Көкшенің асыл
перзенті», «Өңір даңқын асырған» атты кітаптары жарық
көрді. Ескерткіштің ашылу

салтанатына Қостанай мен
Қызылорда облыстарынан ағамыздың көзін көрген жұртшылық көптеп жиналды. Салтанатты жиында сондай-ақ Көкшетау
қаласының құрметті азаматы,
денсаулық сақтау саласының
ардагері Болат Жанəділов, қор
басшысы Оразкен Нұртазин
қайраткердің өмірі мен ерен
еңбегін қамтып сөз сөйледі.
Еңселі ескерткіш жұрт
күт кендей айшықты болып
шықты. Үш облысты басқарып,
екі министрлікке жетекшілік
еткен, 38 жасында Көкшетау
облысының басшысы ретінде
өңірдің өңін келтіруге аянбай
атсалысқан, қырыққа жуық
қазақ ауылын ірілендіріп, іргелі
шаруашылыққа айналдырған еңселі ердің еңбегі кейінгі
ұрпаққа өнеге.
Ғылыми-тəжірбиелік конференцияда Қызылорда, Қоста най, Солтүстік Қазақстан
облыс тары ның еңбек ардагерлері өз естеліктерін айтып,
жылдар шежіресінен сыр шертті. Еркін ағамыздың бойындағы
елжандылық үлгі етілді.
К КШЕТАУ

Тәуелсіздік саябағы тұрғындарға
қуаныш сыйлады
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай Талас
ауданының орталығы Қаратау қаласында
«Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне
– 30 жыл» саябағы ашылды. Аталған саябақ –
ңірдегі ірі кәсіпорындардың бірі «Қазфосфат»
ЖШС демеушілігімен салынған. Нысанның
жалпы құрылысына 80 млн теңге жұмсалған. Ал
саябақтың аумағы 1,15 гектарды құрайды. Жаңа
ашылған саябақ бұдан былай қала тұрғындарының серуендейтін,
демалатын орнына айналмақ.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
əкімі Қанатбек Мəдібек қатысты.
Хамит ЕСАМАН,
Өз сөзінде Б.Сапарбаев елімізде,
«Egemen Qazaqstan»
оның ішінде Əулиеата өңірінНысанның ашылу салтана- де атқарылып жатқан барлық
тына қала тұрғындарымен қатар шаруа тəуелсіздіктің жемісі
Жамбыл облысының əкімі Берді- еке нін, Мемлекет басшысы да
бек Сапарбаев, «Қазфосфат» кəсіп- аймақ тарға тиісті көңіл бөліп
орнының бас директоры Нұрхан отырғанын атап өтті. Сонымен
Нұрланов жəне Талас ауданының қатар егемендіктің тойына орай

Қаратау тұрғындарына осындай
керемет саябақты тарту еткен
«Қазфосфат» кəсіпорнының басшылығына алғысын жеткізді. Ал
Нұрхан Нұрланов мұндай игі істердің алдағы уақытта облыс орталығы Тараз қаласында жəне Сарысу ауданының Жаңатас қаласында
жүзеге асырылатынын атап өтті.
Тəуелсіздік саябағы заман талабына сай салынған. Саябақ алаңына
текшетастар төселіп, көгалдандыру
жұмыстары жүргізілген. Сондайақ онда жайлы орындықтар, жарық
бағаналары, қоқыс жəшіктері мен
балаларға арналған əткеншектер
орналасқан. Одан бөлек, футбол
мен баскетбол стадиондары жəне
стрит воркаут алаңшалары бар.
Жамбыл облысы

КӘСІБІҢ – НӘСІБІҢ

Лидияның арманы орындалады
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Бұқар жырау ауданындағы Красная Нива ауылының мұғалімі
Лидия Гураның білім беру үдерісін және оқушылардың сыныптан
тыс қызметін жақсарту бойынша жобасы Barine Bilim педагог мамандарына арналған шағын гранттар бағдарламасында үздіктер
қатарынан крінді.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қайрат БІЛДА,
«Egemen Qazaqstan»
Алыстағы ауылдың қарапайым
мұғалімі 1 млн теңгенің грантын
жеңіп алды. Бастауыш сынып
мұғалімі Лидия Гура Красная –
Нива ауылының тумасы. Оның
анасы да осы ауылдың мектебінде
жұмыс істеген.
– Мен туған жерімді жəне мектебімді шын жүрегіммен жақсы
көремін. Оқушыларымыздың дені
сау, мықты жəне төзімді болғанын
қалаймын. Мектептегі спорт залы
– балалар спортпен шұғылданатын жалғыз ғана жер. Бірақ бізде

құрал-жабдық жағы жетіспеді.
Сондықтан менің жобам осы
олқылықтың орнын толтыруға арналды, – дейді ауыл мұғалімі.
Лидия Гура ұтып алған грант
қаражатына мектеп оқушыларына
арналған барлық қажетті спорттық
құрал-жабдықтар – баспалдақтар,
турниктер, қырлы бөренелер мен
арқандар, күрес кілемі, күрес манекені, теннис үстелі, шахмат, тоғыз
құмалақ, қазақ күресінің күртешелері, сондай-ақ волейбол, баскетбол, футбол жабдықтары жəне басқа
да керек-жарақ сатып алынды.
Лидия Гура енді 50 бала
оқитын аядай мектепте физика,

химия жəне биология сабақтарына
қажетті құрал-жабдықтар болса
екен деп армандайды.
Қарағанды облысы,
Бұқар жырау ауданы,
Красная Нива ауылы

Кәрібай МҰСЫРМАН,
«Egemen Qazaqstan»

Нәтижесі
болмаса, несіне
оқытамыз?
Кезінде белгілі журналист, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ербол
Шаймерденов бізге өзі басқарған тіл саясаты мəселелерімен айналысатын ведомствоны Мəдениет министрлігінен алып,
Білім министрлігіне бермейінше, қазақ
тілінің қолданыс аясын кеңейту қиынға
соғатынын айтқан еді. Арада он шақты
жыл өткенде марқұм Ербол ағаның кейінгілерге қалдырған өсиетіндей болған сол
ойы іске асып, кеудеміздегі ана тіліміздің
келешегіне деген үміт оты маздай түсті.
Нақтырақ айтсақ, Мемлекет басшысы
Қасым-Жомарт Тоқаев былтырғы 27 мамырда болған Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің
үшінші отырысында: «Мемлекеттік тілді
оқытудың тиімділігін барынша арттыруымыз қажет. Бұл мəселеде Еуропа елдерінің
тəжірибесіне назар аудару керек. Олар тіл
үйрету барысында, негізінен, оқу орындарындағы жастарға көбірек мəн береді.
Сондықтан Тіл комитетін 2021 жылдан
бастап Білім жəне ғылым министрлігінің
қарамағына өткізген жөн. Бұл қазақ тілін
оқыту əдістемесін əзірлеу жəне оны үйрету
ісіне қатысты əлеуетімізді бір орталыққа
шоғырландыруға мүмкіндік береді. Сондайақ мұндай қадам қолданысқа енгізілетін
оқу бағдарламаларының тиімділігін талдау жəне мониторинг жүргізу жүйесін
жасауға септігін тигізеді», деген болатын. Сөйтіп, Президенттің тапсырмасына сəйкес Тіл комитеті биыл Білім жəне
ғылым министрлігінің қарамағына беріліп,
өз қызметін қайта құру үстінде. Осы орайда,
біздің ойымызша, əлі де жан-жақты зерттеп,
зерделеуді қажет ететін түйінді мəселелер
де бар.
Біріншіден, өңірлердегі, əсіресе орыстілді қауымның қатары қалың солтүстік
облыстардағы тіл басқармалары облыстық
əкімдіктердің аударма басқармалары на
ұқсап кеткендігі белгілі. Соған сүйеніп
алған шенеуніктердің көпшілігі құжаттарды
орыс тілінде əзірлеп, қажетіне қарай қазақ
тіліне аудартып алуға дағдыланып алған.
Осындай теріс практиканы тоқтататын кез
жетті. Бұл ретте бертінде болған оңтайландыру кезінде кей өңірлерде тіл басқармалары мəдениет басқармаларына қосылған дығымен келісу қиын. Оларды білім
басқармаларына қосу əлдеқайда қисынды.
Сөйтсек, марқұм Ербол ағамыз айтқандай,
білім беру ұйымдарындағы қазақ тілін оқыту
сапасын ұдайы қадағалап, мемлекеттік тілді
балабақшадан бастап меңгеріп өскен ұрпақ
тəрбиелеуге елеулі ықпал етуге болады.
Екіншіден, еліміздегі орыс тілінде жəне
аралас тілдерде білім беретін мектептерде қазақ тілін оқыту нəтижесі көңіл көншітпейді. Өйткені өзге этностардың балаларын айтпағанда, олармен бірге орысша
оқып жүрген ұлты қазақ оқушылардың да
мемлекеттік тілді меңгеруге онша ықылас
танытпайтыны тағы бар. Осы сөзімізге айғақ
ретінде мектепте орыс тілінде оқыған ұлты
қазақ министрлер мен олардың орынбасарлары Парламент Сенаты мен Мəжілісінің отырыстарында өздерінің ана тілінде қойылған
сұрақтарды дұрыс түсінбей, «домбырам не
дейді, мен не деймін» дегендей, жаңыла жауап беріп, əрі кей сөзді дұрыс айта алмай,
бұрмалап «бүлдіріп», күлкіге қалып жүргенін
айтуға болады.
Ал орысша оқыған оқушылардың қазақ
тілін жете меңгермеу себебі неде? Бұған
əртүрлі уəж айтуға болғанымен, біздіңше, ең
басты кілтипан – шəкірттердің мемлекеттік
тілді оқып-үйренуге ынталары төмендігінде.
Осы жөнінде солтүстікқазақстандық ардагер
ұстаз Зейнеп Тəнібаева: «Мен көп жылдар
бойы орыс тілінде білім беретін мектепте
қазақ тілі пəнін оқыттым. Сол кезде де жəне
күні бүгінге дейін қазақ тілі пəні – орыс
мектептерінде міндетті мемлекеттік емтихан
тапсыратын пəн емес. Біз соған байланысты
көп қиындық көрдік. Өйткені оқушылар
қазақ тілі пəні мемлекеттік емтихан тапсыратын пəн емес деп, оқығылары келмейді.
Менің ойымша, Ата Заңымызда Қазақстан
Республикасындағы мемлекеттік тіл – қазақ
тілі деп жазылғандықтан, қазақ тілі пəні
мемлекеттік емтихан тапсырылатын пəндер
қатарына кіруі керек. Сонда ғана сең орнынан қозғалады», дейді. Расында да, Мемлекет
басшысы алға қойған мемлекеттік тілді
оқыту тиімділігін барынша арттыру міндетін
жүзеге асырудың бір пəрменді тетігі, міне,
осы болса керек. Əйтпесе, еліміздегі орыс
тілінде білім беретін 1 287 мектеп пен 2 319
аралас мектепте оқушыларға қазақ тілін
оқытқанымен, көңіл толарлықтай нəтижеге
жете алмай жүрген мыңдаған мұғалімге жыл
сайын миллиардтаған теңге жалақы төлеп,
мемлекет қаржысын желге ұшырғандай еткеннен не пайда?
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КӨКЕЙКЕСТІ

Сарсаңға салған субсидия
(Соңы. Басы 1-бетте)

Бəлкім бұған интернеттің жоқтығы,
кей ауылдарда жылдамдығының жеткіліксіздігі мен субсидия алудың ұзаққа созылуы, өтініш беретін электронды
порталмен жұмыс істеудің күр де лілі гі, мемлекеттік органдар тарапынан өтінішті қарауды сөзбұйдалыққа
салу, суб сидия тəртібін түсіндірмеу
се кілді жайттар себеп болары даусыз. Мұ ны шаруалардың 8,1%-ы
растап отыр. Қиындыққа кезіккен шаруагерлердің 10,5%-ы мұның себебін субсидия алуға өтініш беретін порталмен, ал
9,7%-ы интернетпен байланыстырады.
Шаруалардың субсидия алу кезінде
лауазымды тұлғаға немесе делдалдарға
ақша беру мəселесі бар ма? Бұл орайда əлі
де жең ұшынан жалғасқан сыбайластықтың барын 3 шаруа қожалығы, яғни қатысушылардың 2,4 пайызы жоққа шығармайды. Демек, олар субсидия алу үшін
пара беруге мəжбүр болғаны даусыз.
Сауал дамаға қатысушылар ауыл
шаруашылығы саласына берілетін субсидияларды алу тəртібі жеңілдетілгенін,
тиімділігі артқанын қалайды. Шаруа
иелерінің пайымынша, біріншіден, субсидия алудың жолдары жөнінде ақпараттандыру деңгейі əлі де төмен. Екіншіден, qoldau.kz порталы бойынша төлем
ақыны, субсидия қаражатының 10%-ын
ұстауды азайту қажет-ақ. Үшіншіден,
ет өнімдеріне берілетін субсидия мөлшерінің көбейгенін жөн санайды. Бірақ
оларды субсидия алуға қойылатын талаптың өте жоғары екені қынжылтады.
Атырауда субсидияға қол жеткізгенмен, кейіннен сарсаңға түскен шаруа иелері де бар. Мəселен, «Атырау-Сауда»
ЖШС директоры Əлімжан Балжігітовтің
айтуынша, 2019 жылы облыстық ауыл
шаруашылығы басқармасына жылыжай
құрылысына жұмсалған шығынды өтеу
үшін субсидия алуға өтініш берген. Соған
орай қажетті рəсімдерден кейін аталған
серіктестікке 108,4 млн теңге мөлшерінде
субсидия төленген. Серіктестік субсидия
қаржысын нысаналы мақсатқа жұмсаған.
Бұл ауыл шаруашылығы басқармасы

тарапынан жыл сайын жүргізілген мониторингте расталып отыр. Алайда
биыл аталған басқарма мамандары прокуратураның тексеру қорытындысына
сəйкес кəсіпкерден берілген қаражатты
қайтаруды сұраған.
– Соңғы 6-7 ай ішіндегі əрекеттер əбден
мезі етті. Алдымен маған «жылыжайыңды
жалға заңсыз бердің» деді. Əрекетімнің
заңға қайшы емесін дəлелдеу үшін заң
компаниясын жалдауыма тура келді. Заң
компаниясы менің барлық əрекетімнің
заңдылығын дəлелдеді. Содан кейін
жылыжайдың жобалық қуаты туралы
шағым түскен. Біз оның да негізсіз екенін
дəлелдедік. Енді субсидия беру кезінде
жобалық-сметалық құжаттама дұрыс
ресімделмегенін айтып отыр. Бірақ ауыл
шаруашылығы басқармасы кезінде барлық
құжатты қа былдады емес пе? Арада
екі жылдай уақыт өткен соң өндіріске
салынған ақшаны қайтаруым керек екен.
Мен бұған түбегейлі келіспеймін. Неге?
Біріншіден, мен берілген субсидияны өз

қалтама салып алған жоқпын. Оны кəсіпкерлігімді кеңейту үшін өндіріске салдым. Екіншіден, субсидия алуға тапсырған
құжаттарым дұрыс болмаса, субсидияны
неге берді?, – дейді Ə.Балжігітов.
Субсидияны қайтару қажеттігі жөніндегі талаппен «Сағиева» жеке кəсіпкерлік
өкілі Бауыржан Садықов та келіспей
отыр. Бұл жеке кəсіпкерлігі көкөніс қоймасын салуға жұмсалған шығынды өтеу
мақсатында 33 млн теңгеден астам субсидия алған.
– Біз 2019 жылы көкөніс қоймасын
салған едік. Қоймаға қажетті тоңазытқыш
жабдығын 135 млн теңгеге сатып алдық. Кейін осындай нысанға жұмсалған шығынды өтеу үшін субсидия
берілетінін естідік. Содан соң Qolday.
kz платформасы арқылы қажетті құжаттарды ұсынып, субсидияға алуға өтінім
бердік. Құжаттардың арасында «Құрылыс Консалтинг» ЖШС дайындаған
сараптамалық қорытынды да бар. Қазір
бізге сараптамалық қорытынды тиісті

талапқа сай ресімделмеген дегенді алға
тартып отыр. Сол себептен, субсидия қаржысын қайтаруымыз керек екен, – дейді
Б.Садықов.
Бірақ облыстық ауыл шаруашылығы
басқармасының басшысы Амангелді
Саламаттың айтуына қарағанда, фермерлерге субсидия заңды талапқа сай берілген. Дегенмен прокуратураның наразылығы негізінде құрылған комиссия
арқылы екі шаруашылықтың құжаттары
тексеріліп, заң бұзушылықтар анықталмаған.
– Біздің тарапымыздан төлем барлық
талапқа сəйкес жүргізілді. Ал сараптама қорытындысының немесе жобалаусметалық құжаттаманың заңдылығын
тексеру біздің құзыретімізге жатпайды. Бұған сараптамалық мекеме мен
кəсіпкердің өзі жауап береді. Қазір
басқармада бөлінген қаражаттың мақсат ты пайдала ны луына мониторинг
жүргізетін кадрлар жетіспеушілігінен
туындаған проблема бар. Жалпы,

МӘСЕЛЕНІҢ МӘНІСІ

инвестициялық субсидия лар туралы
айтар болсақ, биыл оның көлемі 1 млрд
818 млн теңгені құрады. Алайда бұл
қаржының 185 млн теңгесі игерілді.
Бұған бірқатар нысанды тапсыру мерзімін келесі жылға ауыстыру, субсидиялау бойынша кейбір бағдарламалардың
күшін жоюы себеп болып отыр, – дейді
А.Саламат.
Облыстық прокуратураның аға прокуроры Əділет Нұрбаевтың түсіндіруінше,
бұл орайда кəсіпкерлердің еш кінəсі жоқ.
Себебі бизнес өкілі тек өтінім береді. Ал
субсидияны беру жөніндегі шешімді құзыретті орган ретінде ауыл шаруашылығы басқармасы қабылдайды.
– Екі кəсіпкер де жобалық-смета лық құжаттамаға сəйкес, беріл ген
қа ра жаттың жұмсалуы туралы мəліметтер көрсетілген құжатты ұсынуы
қажет еді. Олар ұсынған құжатта бұл
мəлімет жоқ. Алайда біз бұған бизнес
өкілдерін кінəлі деп есептемейміз. Өйткені мемлекеттік орган қаражат берер
кезде осы құжаттардың болуын қамтамасыз етуі тиіс еді. Республиканың
басқа өңірлерінде де байқалған бұл проблеманы шешу мақсатында еліміздің
бизнес-омбудсмені Рустам Жүрсінов
Бас прокуратураға жүгінді. Нəтижесінде,
қаражаттың мақсатты жұмсалуын растайтын барлық құжатты ұсынғаннан
кейін кəсіпкерлерге қатысты бұл мəселеге нүкте қойылады деген шешім қабылданды, – деп түсіндірді Ə.Нұрбаев.
Ал Қазақстан кəсіпкерлерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уəкілінің Атырау
облысы бойынша сектор меңгерушісі
Сəрсенбай Жолдыбаевтың пікіріне сүйен сек, мұндай мəселенің қайта ланбайтынына кепілдік жоқ. Статистикаға
сəйкес, 2019 жылы сот органдарына
субсидияларды қайтару туралы екі өтініш
түскен. Биыл 94 млн теңгеден астам қаржыны қайтаруға 8 талап арыз беріліп
отыр. Сондықтан мемлекет тарапынан
субсидияны берудің нақты тетігі қажет.
Сонда ғана бизнес өкілдері субсидияны
алғаннан кейін сарсаңға түспейді.
Атырау облысы

НҰРЛЫ ЖЕР

Тас көмір тапшы болып тұр
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қылышын сүйретіп қыс та жетті. Алайда ауылдағы жұрт алты ай
қыс жағатын отынын түгендей алмай алаңдаулы. йткені логистикада туындаған кедергілердің кесірінен аймаққа жеткізілетін
кмір кешігіп келіп жатыр. Жағдайды облыс басшылығы жіті
қадағалауына алғанымен, кмір тапшылығы әзірше жойылмай тұр.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Нұрқанат ҚҰЛАБАЙ,
«Egemen Qazaqstan»
Қостанайдың маңайында тас
отынды көтерме бағамен сататын 5-6 кəсіпорын бар. Жылда
осы уақытта көмірден қаратау
тұрғызып, саудасы қайнап жататын бұл кəсіпорындардың көмір
түсіретін ауласы биыл тез босап
қалуда. Араға бір апта, он күн салып бір келетін 5-6 вагон қысқы
отынды алдын ала кезекке тұрып
қойған жүк көліктері бір күннің
ішінде талап əкетіп жатыр.
Қала шетіндегі көмір сататын
орындардың біріне барып едік,
бұл кəсіпорынның ауласы да тыптипыл тақырланып қалыпты. Көмір
тиейтін техникасы қаңтарылып
тұр. Өзін Владимир Ильичпін деп
таныстырған күзетші түнде келген 8 вагон көмірдің түс ауа бітіп
қалғанын айтты.
– Биыл тек Қаражыра көмірі
ғана келіп жатыр. Тоннасын 15
мың 500 теңгеден сатамыз. Бұл –
көтерме баға. Жүк көліктері осы
жерден тиеп алып, үстіне ақша
қосып ауыл тұрғындарына сатады. Келесі көмірдің қашан келетіні
белгісіз. Кейде 2 немесе 3, кейде
5 вагон келеді. Кезекте тұрғандар
көп, алыс аудандардан келгендер
түні бойы кезек күтіп тұрады, –
деді Владимир Ильич.
Күзетшінің айтуынша, қазір
көмір өндіретін өңірлердегі карьерлер отын тасымалдау мəселесін
оңтайлы шеше алмай отыр. Қостанай облысындағы көмір саудасымен айналысушылар бір апта
бұрын тапсырыс береді екен. Соның өзінде вагондар кешігіп қала
береді. Мұның зардабы, айналып
келгенде, қарапайым халыққа тиіп
жатыр.
Қостанай қаласының тұрғыны
Олег Полищук көтерме сауда

орындарына келген көмірді «ГАЗ53» жүк көлігіне тиеп алып алысжақын ауылдарға апарып сату арқылы нəпақа айырып жүр. Көбіне
отын тиейтін жерде көлік ішінде
түнеп қалатын ол соңғы кездері көмірдің қат болып кеткені соншалық,
бірнеше күн қатарынан күтіп, кезегі
енді жете бергенде көмір бітіп қалып, бос қайтып жүргенін айтты.
– Бір жарым айдан асты, көмір
жоқ. Бүгін де ерте келдім. Кезек
тиетін түрі жоқ. Түнде Шұбаркөлдің көмірі келген. Бұрынғыдай
емес, сапасы өте нашар, құм сияқты бірдеме. Кеше 6 вагон Қаражыра көмірі келіп еді, күн ұзақ
кезекте тұрғанмен, үлгере алмай
қалдым. Енді, міне, бүгін 4 вагон
Шұбаркөл көміріне де қол жеткізу
мүмкін болмай тұр. Бəрін алдын
ала жасалған келісімшартымыз
бар деп Меңдіқара ауданынан келген «КамАЗ»-дар тиеп алып кетіп
жатыр. Облыста Шұбаркөлдің
тоннасы – 18 500, Қаражыранікі
– 15 500, Богатырь 13 мың теңге
тұрады. Қазір бықсып жанбай
қоятын Богатырьдің өзіне жете
алмай қалдық, – дейді қажыған
жүргізуші.
Көмір алып сатумен айналысатын «Қостанай Угольпром» серіктестігінің басшысы Сергей Калюжныйдың сөзінше, өңірдегі тас көмір
тапшылығы жүк вагондарының
жетіспеушілігінен туындап отыр.
– Мұның сыртында, темір жол
тарифі де ай сайын қымбаттап
жатыр. Міне, екі күн болды, кəсіпорында көмір жоқ. Ертең бірнеше вагон келуі тиіс. Бірақ ол да
тез сатылып кетеді. Ал көмірдің
жеткілікті қорын жазда сатып алатындай қаражат жоқ. Банктерге
барып, жеңілдетілген несие сұрап
едік, бермеді, – деді С.Калюжный.
Облыс орталығындағы
жұрт қарба лас қа түсіп, əбігер

болып жатқанда, алыс-жа қындағы ауылдардың не күй кешіп
жатқанын білмек болып бірнеше
ауданға хабарласып көрдік. Облыс тық энергетика жəне ТКШ
басқармасы басшысының орынбасары Шыңғыс Кежалы: «Əулиекөл
ауданына 600 тонна Шұбаркөл
көмірі келді. Ауданға осы отын
жетеді», деп еді. Алайда аудан
тұрғындарының əңгімесі басқа.
– Əулиекөлдің іргесіндегі
Аманқарағай бекетіне он күнде
бір 4-5 вагон көмір келеді. Кезек –
қырғын. Бұрын Шұбаркөл келуші
еді, биыл сапасы төмен Богатырь
келіп жатыр. Көбі амалсыз соны
алып жатыр, бағасы – 11 мың
теңге. Осы ауылда көмір тасымалдаумен айналысатын 10 шақты
көлік бар, жұрт содан сатып алады. Науырзым ауданы мен Октябрь ауылының жүк көліктері де
осы Аманқарағайдан көмір алады.
Бірақ қазір «КамАЗ»-дардың өзіне
5 тоннадан артық тиемей жатыр, –
деді Əулиекөл ауылының тұрғыны
Бақыт Төрин.
Қарасу жəне Науырзым аудандары жылда осы Аманқарағайға
келген кө мір ден тасып алады.
Биыл Наурызым өңірінде жекенің
меншігіндегі он шақты жүк көлігі
бірігіп, тікелей Шұбаркөлден көмір əкеп жатыр екен. Аудан тұрғындарының айтуынша, елдің көбі
осы сапалы көмірдің тоннасын 24
мың теңгеден сатып алып жатыр.
Арқалық қаласы мен Амангелді, Жангелдин аудандарында
қысқы отын жеткілікті. Бірақ Қостанайдың маңайындағы бірқатар
елді мекен мен Жітіқара, Бейімбет
Майлин ауданының кейбір тұрғындары əлі де көмірге қол жеткізе
алмай отыр.
Облыстық энергетика жəне
ТКШ басқармасының бөлім басшысы Еркін Əубəкіровтің айтуынша, 1 қыркүйекке дейін облыстағы
аурухана, мектеп сияқты əлеуметтік
нысандардың бəрі толықтай көмірмен қамтамасыз етілген. Енді жеке
тұрғындарды көмірмен қамтамасыз ету мəселесін шешу міндеті
тұр.

– Қазір көмір тапшылығын
жойып, қысқа қажетті отынның
жеткілікті мөл шерін жеткізуді
қамтамасыз ету жұмыстары жүріп
жатыр. Таяуда елордада өткен арнайы жиында да қысқы отын тапшылығы туралы сөз болып, өңірлерге қосымша жүк вагондарын
бөлу мəселесі қарастырылған.
Одан кейін облыс басшылығы
Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігіне жəне
«ҚТЖ – Жүк тасымалдары»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне хат жолдап, көмірді жедел əрі кедергісіз тасымалдау
үшін қосымша вагондар бөлу,
негізгі темір жол тораптарында
көмір тиеуді қамтамасыз етуге
көмектесуді өтінген. Жағдайды
министрлік те біліп отыр. Облыс
басшылығы да жіті бақылауына
алды. Таяу күндері қосымша жүк
вагондары бөлініп қалар деп үміттеніп отырмыз. Қазір өңірде Богатырь көмірі бар, бірақ оны ешкім
алғысы келмей отыр, – деді энергетика бөлімінің бастығы.
Қостанай ауданына қарасты
Надеж дин ауылының тұрғыны
Қабылжан Абзаров қарияның сөзінше, жұрттың Богатырьді алмау себебі – бұл көмірдің жануы
қиын, бықсып, үйді түтінге толтырып жібереді екен. Əрі қызуы
жоқ, үйді жылыта алмайды. Оның
үстіне, неше шелек көмір салсаң,
сонша шелек күл аласың. Сондықтан елдің бəрі Шұбаркөл, ол болмаса, Қаражыра көмірін алғысы
келеді.
Облыстық энергетика жəне
ТКШ басқармасының мəліметінше, облысқа қараша айының соңына дейін 30 мың тонна, желтоқсан айында 35 мың тонна көмір
жеткізіледі.
Қазірше Қостанай қаласының
өзінде көмірді көліктеп емес, қапқа
салып сатушылар көбейіп тұр. Бір
қабы 1300 теңге тұрады. Олардың
бір-екеуіне қоңырау шалып, көмір
сұрап едік, «бітіп кетті» деген жауап алдық.
Қостанай облысы

Құрылыс
қарқын алды
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Тәуелсіздік алғалы 30 жылда Маңғыстау облысында
11 млн 300 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға
берілді. сіресе тұрғын үй құрылысы облыс орталығында
қарқынды жүруде. Ақтауда соңғы бес жылда жаңа 11
шағын аудан бой ктерді.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Гүлайым ДУІТБАЙ,
«Egemen Qazaqstan»
Облыс əкімінің баспасөз
қыз ме ті нің мəліметінше,
2021 жылдың жоспары 1,201
мың шаршы метрді құ раса, биылғы 10 айдың қоры тындысы бо йын ша 954
мың шаршы метр тұр ғын
үй тапсырылған. Сондай-ақ
2020 жылы «Нұрлы жер»
бағдарламасын дамытудың
2020-2025 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасы аясында жалға берілетін тұрғын
үй құрылысына жəне сатып
алуға 2,4 млрд теңге бөлінген.
Бұл қаражат көлемі 23,5 мың
шаршы метрлік 305 пəтерлі
тұрғын үйлердің құрылысына
жəне 67 пəтер сатып алуға
жұмсалды.
«Нұрлы жер» бағ дар ламасы бойынша Ақтау қаласы ның жаңа ша ғын аудандарында жаңадан салынған
тұрғын үйлерді инженерлік
желілермен қамтамасыз етуге республикалық бюджеттен бөлінген 3,2 млрд теңге
толық игерілген. Ал биыл
«Нұрлы жер» мемлекеттік
бағдарламасы аясында 1 407

пə терлік тұрғын үйлердің
құрылысын аяқтау жоспарланған.
– Қаланың жаңа шағын
аудандарында жеке құрылыс
салушылардың қатысуымен
100-ден астам көппəтерлі
тұрғын үйдің құрылысы жүргізілуде. Олардың белгілі бір
бөлігі осы жылдың соңына
дейін пайдалануға беріледі.
Инженерлік желілердің құрылысына Ұлттық қордан 4,5
млрд теңге бөлінді. Орталық
мемлекеттік органдар 13 жобаны іске асыруға келісім
берді. Барлық жоба жыл
соңына дейін аяқталады деп
күтілуде, – дейді Маңғыстау
облысы құрылыс, сəулет жəне
қала құрылысы басқармасы
басшысының міндетін атқарушы Айнұр Манкешова.
Құрылыстың қарқындылығы жəне сəулет-сымбаты
маңызды десек те, үйсіздердің
баспаналы болуы ал дыңғы
қажеттілік. Сондықтан Маңғыстау облысында салынып
жатқан тұрғын үйлер үйсіздердің мəселесін шешуге сеп
болса дейміз.
Маңғыстау облысы
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Биіктік

Адам баласы ақылды да кемел адамнан сұрайды. Пенде біткен қиналған
кезінде аталы сөз айта алатын көшелі
кісіге жүгінетіні жəне бар. Ең бастысы, қоғам байлығы мен ұлттық қазына
осындай озық туған, ерекше жаратылған
жандардың еңбегімен, саналы өмірімен
толығып, қалыптасады. Міне, қазіргі
қазақ қоғамында осы тұрғыда алдыңғы
қатарда аталатын ел ағаларының бірі
Сауытбек Абдрахманов екенінде дау
жоқ.
Ол – өзінің азаматтық жолымен,
өмір сүру өнегесімен, қоғамдық даму
өркениетіне бір тұлғалы кісідей сіңірген
еңбегімен, көшті ілгері бастайтын ізгілік
қадір-қасиетімен əлгі біз айтып отырған
биіктікке көтерілген зияткер.
Иə, Сауытбек аға – биік адам.
Жас ұрпақ биікке қарап бой түзейді.
Біз де үлкен өмір жолында Сауытбек
ағамызға қарап бой түзедік. Сəукеңнен
журналистиканың ғана қыр-сырын
үйренумен шектеліп қалған жоқпыз,
одан үлкен азамат болуды да бойымызға
сіңірдік.
Бекзат болмысты, аз сөйлеп, көп
нəрсені қас-қабағымен-ақ ұқтырып,
өзі жазған ғажап, сүбелі жазбаларымен, былайғы жұрттың тісі батпайтын
саясат, мəдениет жəне өнер, жалпы
адамзаттық танымдық туындыларыменақ тəрбиелеп, сүрлеу соқпағын қазақ
журналистикасында «Абдрахмановтың
қолтаңбасы», «Сауытбектің стилі» деген позитивті, сауаттылық пен өрелі
биіктігін танытатын айнымас теңеулер
біздің тілдік қорымызға еніп, қазақ
баспасөзінің аймаңдай өкілдеріне тəн
өзгеше тарих беттері болып қалды.
Жастайынан жақсы мен жайсаңдармен аралас-құралас болған, бастауында Өзбекəлі Жəнібековтей таудай
адамдардың тəрбиесін көрген.
Қалың қазақтың қадірлісі болған
Əбіш Кекілбайұлы, Мырзатай Жолдасбековтер бастап, Ақселеу Сейдімбек,
Фариза Оңғарсынова, Төлен Əбдік,
Сейіт Қасқабасов, Герольд Бельгер,
Мархабат Байғұт тəрізді ақиқат сөздің
ақберендерінің Сəукеңнің қаламгерлік
ерен қадір-қасиеті, өзгеше жетістіктері
жайында жазған талайғы дүниелерін
қызыға оқып шыққан соң бір керемет
білім мұхитына желкен керген білімпаз
адамның жан дүниесіне үңілесің, сүйсіне
ой бөлісуге ұмтылыс жасайсың.
Қазақ журналистикасының тəуелсіздік жылдарындағы ең айтулы, ерекше
беделді тұлғасы болған ағаның бүтін
абыройы мен хас шеберлігі, ғалымдықағартушылық таланты бұған дейін де
белгілі болып, айтылып жүргенімен дəл
«Егемен Қазақстан» газетіне басшы болып келген күнінен кең тынысты жолы
ашылды жəне ұлт руханиятына жаңа леп
пен серпінді сипат ала келді.
Сауытбек ағаның сонау 1970 жылы
1-курста оқып жүргенінде-ақ алғашқы
мақаласы жарық көріп, ал 1975 жылы өзі
еңбек жолын бастаған қазіргі «Егемен
Қазақстан» газетінің бай тарихын парақтап көрсеңіз, бұл ата газет редакциясы ұжымына кез келген адам бірінші
басшы бола алмайды.
Таңдау мен іріктеу, сенім білдірудің
өзі қатал сұрыптаудан өтіп, сын-соқпақ
баспалдақтарынан мінсіз болса ғана
төрге шығатын замандар қалпы əлеумет
жадында сақталған-ды.
Əр дəуірдің ауыр жауапкершілігін
көтергендер еңбегі еш ұмытылмайды,
сонымен бірге қиын-қыстау жылдар
тағылымы да көп айтылып, көп жазылады. Дегенмен, ұрпақтан-ұрпаққа
жалғасқан кіршіксіз ақыл, мінсіз сөз,
адал еңбек тұтас басылым дəстүрінде
сабақтасып, терең тамыр жайған ұжымдық салт ұлықталып, жұрт көз тіккен
бас газеттің іші мен сырты, тынысы мен
дүрсілі, бар болса, кем-кетіктері де өзіне
бесенеден аян. Атақ-даңқы да, керекті
таралым жағдайының қозғалысы да,
бəрі-бəрі мəлім болатын.
«Егемен» дегенде, бұл тарихи басылымды ұлттың маңдайына біткен небір
ақсұңқар қайраткерлердің басқарғанын,
əрбірінің қандай деңгейде ел есінде
қалғанын ой сарабына салу өткен тарих

қана болмас. Арғы-бергі тарихында
Б.Күлеев, С.Сейфуллин, Б.Майлин,
С.Сəдуақасов, Т.Рысқұлов, О.Жандосов,
М.Əуезов, Ғ.Мүсіреповтер, беріде
Ш.Мұр таза, Ə.Кекілбайұлы секілді
кемеңгер қайраткерлердің қолтаңбасы
бар газетке ендігі кезекте саясат соқпағында ұшталған, эрудит ғалым, жүйрік
қаламгердің, дегдар азаматтың келуі
бетбұрыс кезеңнен хабар бергендей
əсерге бөледі.
Сəукеңнің өмірінде бас газетті ең
ұзақ басқарған, он бес жарым жылдан
астам уақыт əрі «Егеменнің», əрі өзінің
Алаш азаматының биік мəртебесіне ие
болу кезеңі деп баса көрсетсек, əділдік
болады. Бұл жылдар жұлдызды жылдар
бедерінде жазылып қалды.
Қашанда ой құшағында жүретін
ол жаңа Қазақстанды орнықтыру, қоғам мен заман, ел қамы, ұлт мұраты,
ұлттық мəдениет пен адамгер ші лік
тақырыптарын жаңғыртуға, шы ғармашылық ұжымды ұйыстыруда орасан
зор еңбек жасады. Əсіресе акционерлік
қоғамның қазақ баспасөзіндегі ұтымды
жағын жарқыратып көрсете алды. Бұған
оның 1987 жылдан бері Орталық комитетте, Үкіметте, Президент аппаратында істеген кезіндегі мол тəжірибесі мен
жоғары іскерлігі, жеке танымалдылығы
мен беделі өте жақсы көмек берді.
Бірінші басшының өзі құт қаламын
қолынан тастамай, газет брендіне айналған авторлық айдары елді аузына
қаратты. Танымдық-əдеби, публицистикалық жазбалары қазақ ақпарат кеңістігінде ерекше құбылысқа айналды.
Сəукеңнің жүйелі сөзі мен ойлы
талғамы бөлек тұлғаның тұрпатын аңғартатын. Ұлттық сана, ұлттық мінез,
ұлттық табиғат, білім жəне білік керек бізге деген бағамдауды айқындап
беретін.
Əңгіме ауаны осылай өрбитін.
Халқымыз қайда барады? Не ойлап барады? Оқығанымыз қайсы,
тоқығанымыз не?
Қазақ баласы құбылмалы заманда
қандай болуы керек?
Ел тəуелсіздігін бағалай білуден
артық не бар?
Көтерген көкейкесті мəселелерді
қараңызшы!..
Газет оқырмандары не дейді?
«Егемен» ел ішінде қалай оқылады?..
«Қазақ баспасөзінің қара шаңырағы»,
«аға басылымы», «бас басылымы» төрт
құбыласы тереңделіп, қоғамдағы биік
орнын егемен елдің мазмұндық сипатымен толықтыра түсті.
Елордаға көшіп келген 1999 жылы
екі қабатты ескі кеңседе орын тепкен еді.
Кейін Елбасының тікелей қамқорлығымен салынған сегіз қабат су жаңа кеңсе ғимараты құтты мекен ордасына айналды. Газеттің 90 жылдығы тойланған
сəтте Елбасы жаңа ғимаратты өзі ашты.
Ақ баталы ұжымға əлеуметтік қолайлы жағдай жасаудың озық үлгісі осы
емес пе?
Сəукең басшылық еткен жылдарда
редакция тек газетті шығаратын мекеме емес, оның сараптамалық орталыққа
айналып, ғылыми-зерттеу институты
дəрежесіне жетті дер едік.
Бірінші, мұнда ол əр саладағы тұлғаларды іріктеп отырып, газетте солардың сөз алуына ерекше назар аударады. Сол үшін Алматы мен Астана
ғана емес, Мəскеудегі, Ташкенттегі,
Ыстанбұлдағы түркі жұртының
зиялыларының тізімі жасалды. Ол
кісінің талабы бойынша «Егеменде»
кім көрінген емес, ау зы дуалы, сөзі
уəлі ғылым иелері, руханият өкілдері
көрінуі тиіс болды. Біздіңше айтқанда,
авторлар, қазіргі мода қуушылардың
сөзіне салғанда спикерлер тізімін жасау, жинау, сарап тап барып барлау
басқа редакцияларда жоқ нəрсе. Міне,
сараптама орталығы деуіміздің сыры
осында. Екінші, 2000-2016 жылдары республикамызда əлемдік, республикалық
мəн-маңызы бар көп іс-шаралар
өтті. Олардың əрқайсысы əдетте өз
көрінісін тапты. Бірақ олардағы ой,
пікір, ұсыныс, тəжірибе газет бетінде
қалып қалмауы керек қой. Ертең
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Биік таулар бар. Ақбас Алатау секілді. Ұшар басында аппақ ақ қар жатады. Қол
созатын әудем жер емес. Сол биіктік сені зіне тартып тұрады. Қол жетпейтін
биіктіктің қадір-қасиетін салған жерден түсіну мүмкін емес. Табиғаттың
қайталанбас жаратылысы қанша жерден зінің тылсымына қарай тарта түссе
де, сырына үңіліп, к ңілге тоқып алу – қиынның қиыны.
зі де, ресі де биік адамдар бар. Тау тұлғалы. Олар да заңғар к рінеді. Олар
да қоғамды алға дамытушы күштей к рінеді. Ішкі энергиясы мықты мұндай
адамның да құпияға толы күш-қуатының гравитациялық әлеуеті әуелден
қалыптасқанын білесің. Табиғи жаратылысына қоса игерген білімі мен терең
ізденісі оның болмысын одан бетер айшықтап тұрады. Тереңнен толғайтын
ойшылдығын табантірегіне айналдырып алған мұндай адамдардың биікке
к терілуі де оңай к рінетіні де сондықтан.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАШАНДА ОЙ ҚҰШАҒЫНДА ЖҮРЕТІН ОЛ ЖАҢА ҚАЗАҚСТАНДЫ
ОРНЫҚТЫРУ, ҚО ҒАМ МЕН ЗАМАН, ЕЛ ҚАМЫ, ҰЛТ МҰРАТЫ, ҰЛТТЫҚ МӘДЕНИЕТ ПЕН АДАМГЕРШІЛІК ТАҚЫРЫПТАРЫН
ЖАҢҒЫРТУҒА, ШЫ ҒАР МАШЫЛЫҚ ҰЖЫМДЫ ҰЙЫСТЫРУДА ОРАСАН ЗОР ЕҢБЕК ЖАСАДЫ. ӘСІРЕСЕ АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМНЫҢ ҚАЗАҚ БАСПА СӨЗІНДЕГІ ҰТЫМДЫ ЖАҒЫН
ЖАРҚЫРАТЫП КӨРСЕТЕ АЛДЫ.
бұлар ды университет оқытушылары
лекцияларында неге пайдаланбасқа?!
Студенттер неге диплом жұмысын
жазбасқа?! Оқырмандар неге соларды
қайталап оқып таныспасқа?! Осыны
сезіп, болжаған Сəукең редакциядан
арнайы жұмыс тобын құрып, газет
бетінде жарық көрген материалдардан тақырыптық кітаптар шығаруды
жүзеге асырды. Олар «Егеменнің» баспа цехында дайындалып, ел қолына тиген көптеген ұжымдық жинақтар. Бұл
еңбектер «Астана», «Тəуелсіздік», «Елбасы», «Дінтұтқа», «Салтанат» (ЕҚЫҰ
туралы), «Етжеңді» Егемен» деп аталады. Кезінде жеке-жеке том бо лып
шыққан аталған жинақтарды бір ғылыми-зерттеу институтына татитын жұмыстар емес деп кім айтады? Ешкім де.
«Егеменде» басшы болған 20002016 жылдары мұндағы ұжымға нағыз
шығармашылық тəрбие де бере білген
адам. Ол оның əкімшілік-ұйымдастыру
жұмысынан басқа жазуға да белсене
араласуы. Егер ол тек басшы ғана болып жүрсе, оған жұрт біржақты қарар
еді. Жоқ, ол бұлай істемеді. Газеттің
мазмұнды, тартымды болып шығуы
үшін өзі де қалам қайратын көрсете
білді. Оған оның егемендігіміздің алғашқы он жылының хроникасын жасаған «Тəуелсіздік шежіресі», оқырмандар дың таным деңгейін арттыра тын
«Əлемге əйгілі...» деген ортақ тақырыппен берілген қала, ескерткіш, кітап,
археологиялық қазба, сəулет өне рі
жөніндегі жазбалары, ешкімнің қолы
көп жете бермейтін шетелдік əйгілі
өнер иелері Монсеррат Кабалье, Сергей
Михал ков, Андрей Кончаловский,
Михаил Ульянов, жазушы Шыңғыс Айтматов, имам Валерия Порохова, өзіміздің атақты Олжас Сүлейменов, Бибігүл
Төлегенова сияқты аға-апаларымызбен
жасаған сұхбаттары анық дəлел.
Бұл кісі таңғаларлық істің басықасында өзінің нағыз көшбасшылықлидерлік қарым-қабілетін танытты, ал
ол сөз жоқ, еліміздің баспасөз саласындағы озық өнегелі əрі əріптестері ерекше сүйсінетін талантқа тəн тағылымды
құбылыстар.
Ірілердің жолын қуған білімпаз басшы саясат өнерінде журналистердің де
тың соқпағын салды. Оны «Жаһандану
үлгісіндегі журналистика» деп атауға болады. Өзі де саясат нуынан сескенбейтін
сыралғы саясатшы болса, жазудың
табиғатын тереңінен түсініп, əрбір сөзі
қорғасын құйғандай салмақты, дəлелді,
ойлы, сұхбаттасушы кейіпкерінің ішкі

жан-дүниесін аша білетін, тіптен астарлы мағыналы əдіс-амалы, айтпасына
қоймайтын тəсілдері, ең бастысы, ол
– ел Президенті ме, ол – ірі саясаткер
ме, əлде маңына адам жуыта бермейтін
«мінезді» өнер дүлдүлі ме, тіптен
«мəртебесі» əлемдік дəрежедегі ірі өнер
тұлғасы ма, Сəукеңнің сары майдан қыл
суырғандай сөздері алдында қалт тұра
қалатын сияқты. Əсіресе, кейіпкердің
атақ-даңқынан өрбитін, былайғы жұрт
жамырай айтса да, жария етуге жол таппайтын сəттерде де автордың бүкпесіз,
ашық əңгімеге жетектеп алып кетуі –
журналистика ауылына кеп, босағаға
атын байлаған ізденушілерге олжасы
мол сабақ, бағасы зор дəріс дер едік.
Ол отандық саяси əдебиеттің бүгінгі
биігін қай жерде болса да көтере алатын бірнеше құнды сұхбаттар жүргізіп,
дүниеге келген осы жанрдағы кесек
туындылары – тарих жолы. Əсіресе,
публицист-қаламгердің Елбасы, Қазақстан Республикасының Тұңғыш
Президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен
сыр-сұхбаттары ерекше мағыналы, үздік
жазбалар болып табылады.
Қазақ əдебиеті теориясында академик
Зейнолла Қабдолов қандай ғұламалық
танытса, Сауытбек Абдрахмановтың
шешендігі мен білім-біліктілігі, ғылым
докторының күрделі тақырыптарда қазақ
тілінде замандар биігінде сөйлеуі жəне
оған өзіне тəн мəнді мəнері мен əр сөзіне
ғылыми дəйекті тірек етіп, осы қазіргі заман журналистикасының құбылыстарын
кеңінен көсіліп талдауы – ұлағатты
ұстаздың өзі емей, немене дерсің?
Талантты қаламгер, зерек ғалымның
ұлан-ғайыр ойшыл, ұлт руханиятына
өлшеусіз үлес қосқан тау тұлға Əбіш
Кекілбаевтың ұлы мұраларын тереңінен
толғаған «Абыз Əбіш» атты күрделі
еңбегінің Қазақстан Республикасы
Президенті Қ.Тоқаевтың Жарлығы бойынша Мемлекеттік сыйлықпен марапатталуы да зор мəртебе.
Бұл əдебиет майданындағы, ғылыми
əлемдегі орасан еңбегінің бастауында
да оның албырт жас шағынан басталған
журналистикалық ойшылдықтың табы
да, өзі де бар болғаннан кейін ертерек
ауызға түсіп отыр.
Тегінде, шығармашылық ұжым –
қадірлі, қастерлі ұғым. Мұны терең,
жан-жақты түсінген адамның қасында
өзімен серіктес, сенімді адамдардың
болуы жəне олардың да санаса алдыратын сесі болуы шарт. Бірінші басшы
– жұртқа ес жəне сес болмақ. Күнгейі
мен көркі көзге түсетін бұл жағынан

Сəукең шын мəнінде бақытты адам.
Сонау студенттік аудитория партасынан иықтасып, үзеңгілес болған ЕрағаЕржұман Смайыл, Жанболат Аупбаев
тəрізді қазақ баспасөзінің қара нары,
бар саналы ғұмырын газет жұмысына бағыттаған талантты тарланбоздары мен Еркін Қыдыр сияқты алғыр
ізбасарларының өзара «тандемі», осы
«төрттіктің» бір-бірін байытып, өзектес
тетіктер тəрізді шынайы достық пен
сенімде қызмет етуінің өз дəстүрлі жолы
бар. Олар – «Егемен Қазақстанның»
туын көтерген сардарлар! Ал жол бастаған ұстаздардың əрбір журналистің қаламгерлік, адамгершілік орнын адал
бағалап, қамқор болу дəстүрін аса
мəдениетті, ізгілікті əдеп пен этиканы
абыроймен жоғары ұстағаны да менің
əріптестерім мен баталы ұжымнан шыңдалып шыққан жас журналистердің разы
көңілінде жүр.
Бізге дейін талай мықтылар айтқан
бір ой бар. Өз елімізге үлгі болар өзге
өрелі өлшемдерді кең танытқан қаламгер. Оның, айттық қой, аптасына бес рет
шығатын бас газеттің қым-қуыт жұмысы, қарбалас жиын, кездесулерге жиі
қатысатыны жəне бар, «Əлемге əйгілі...»
айдары мен танымдық мақалалар топтамасы – керемет жəне оқырмандарға
керегі мол туындылар. Бұл бұл ма,
«Жиырмасыншы ғасыр жырлайды» деген екі томдық авторлық антологиясын
əзірлеу жобасы – қазақ əдебиеті мен
мəдениеті үшін бағалы жинақтар, қазақ
поэзиясының үздік шежіресі қатарында
аталады.
Қай қаламгер адамзаттың ақы ны
А.С.Пушкиннің поэзиясын С.Абдрахмановтай шұқшия зерттеді? «Төлтумасы
мен телтумасы» ғылыми ортаны тəнті
еткен ерекше зерттеу, ерен еңбек!
Айналып келгенде, танымдық дүниелері, суреткерлік қабілеті, ғаламдық
ойлылығы биік таудан толқынды аққан мөлдір, нəрлі бұлақтардың кең арнасы тоғысып, толығуы тəрізді бірегей
тұлғаның мемлекет пен қоғам алдындағы қалтқысыз қызметі, ұлт руханиятына сіңірген еңбектері, журналистпублицистік ерекше өнегесі мен азаматтық өмір жолы, сөз жоқ, парасатты
адамның биік əрі зияткерлік болмысын
анық танытады.
Бұл күндері Сауытбек Абдрахманов
Қазақстан Парламенті Мəжілісінің депутаты.
Қазақстан қоғамының талай-талай
аймаңдай ұл-қыздары осы Парламентте
заң шығару ісімен айналысып, халықтың
сенімі мен үмітін ақтау жолында абыройлы қызмет атқарып келе жатқанын
жақсы білеміз.
Көрнекті қоғам зиялысы Сауытбек
ағаның қазіргі ордалы ортада жүруі
кешегі Алаш арыстарының алтын
сынығындай көзге қөрінеді.
Мейрамбек ТЛЕПБЕРГЕН,
Қазақстан Республикасы
Парламенті Мәжілісінің депутаты
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ЕРКІН ЕЛДІҢ ЕРТЕҢІ

11 медаль жеңіп алды

Суретті түсірген Ерлан ОМАР, «EQ»

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстандық оқушылар л-Ферғани атындағы физика пәні
бойынша бірінші халықаралық олимпиадада 11 медаль жеңіп
алды. Ұлттық құраманың қоржынында 2 алтын, 6 күміс және
3 қола медаль бар.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Педагогтердің біліктілігін
көтеруге не кедергі?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Білім беру барлық басқа саланың кш басында тұруы тиіс.
Себебі кез келген кадр білім алу арқылы қалыптасады, даярланады. Мұндайда әлбетте әр маманға берілетін білімнің
«іргетасы» берік болуы керек. Білімнің негізгі іргетасы мектепте, маман ретінде дайындайтын оқу орнында қаланады.
Демек, педагогтер заманның сұранысына сай, қоғамға қажетті
дағдыларды игерген түлектерді шығару үшін үнемі зін дамытып отырғаны абзал. Осыған орай Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт Тоқаев енді 3 жыл сайын мұғалімдерді біліктілігін арттыру курсынан ткізуді тапсырды.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Өзгеріс жазда
енгізіледі

Қарама-қайшылық
бар

Президент Қасым-Жомарт
Тоқаев 2021 жылғы қыркүйекте жариялаған халыққа Жолда уында: «Білім беру жүйе сіне жігерлі əрі білікті мамандар
қажет. Мұғалімдерді қазіргідей
5 жылда емес, 3 жылда бір рет
қайта даярлықтан өткізуіміз керек деп санаймын. Өйткені олар
шəкіртінің бойына жаңа білім
сіңіре алатындай нағыз ағартушы болуға тиіс. Бұл ретте, ұстаздардың курстан өтуі үшін өз
қалтасынан ақша төлеуіне жол
берілмейді», деді.
Ал тапсырма нақты қай уақытта жүзеге асырылмақ? Осы
сұрақты Білім жəне ғылым
ми нистрлігіне жолдағанбыз.
Атал ған ведомстводан: «Министрлік білім беру мəселелері
бойынша кейбір заң на малық
актілерге өзгерістер енгізу бойынша заң жобасын əзір леді,
оның ішінде 3 жылда бір рет
педагогтерді қайта даярлауды
ұйымдастыру туралы өз ге ріс
қарастырылған. Заң жобасы
мемлекеттік органдардың келісімін күтіп тұр. Министрлік
мем ле кеттік органдардан түскен заң жобасы бойынша ұсыныстарға талдау жүргізуде. Заң
2022 жылғы шілде айында қабылданады деп жоспарланып
отыр», деген жауап алдық.
Осы ретте қоғам арасында,
тіпті кейбір мұғалімдерде «Біліктілік тестінен де, яғни аттестаттаудан да 5 жылда емес, 3 жылда бір рет өткізуі мүмкін» деген
қауесет тарап жүр. Бұған педагог
жұртшылығы: «Бұл сұмдық қой.
Біз робот емеспіз. Портфолионы
мұндай жиілікте дайындап үлгеру
мүмкін емес», деп шулап жатыр.
Тиісті министрліктен бұған да
жауап алдық. Түсінгенімізше,
біліктілік курсы, яғни қайта даярлықтан өтуді аттестациядан өтумен, яғни біліктілік тестін тапсырумен шатастырып алмаған
абзал.
«Үш жылда бір рет педагогтердің біліктілігін арттыру мəселесі педагогтерді үш жылда
бір рет аттестаттаудан өткізу деген ұғымды қалыптастырмайды.
Орын алатын өзгерістер – біліктілік арттыру курстарына ғана
қатысты жүзеге асырылатын ісшара. Ал педагогтерді аттестаттау «Педагог мəртебесі туралы» Қазақстан Республикасы
заңының 15-бабының 1-тармағы
3) тармақшасына сəйкес 5 жылда кемінде бір рет өткізіледі.
Педа гог тер үшін аттестаттау:
бі лік тілік тестілеу жəне қызмет нəтижелерін кешенді талдамалық жинақтау (портфолио)
бойынша 2 кезеңді қамтиды»,
делінген ведомс тво ның жауабында.

Президенттің сөзіне қайта
оралайықшы. Мемлекет басшысы ұстаздардың курстан өтуі үшін
өз қалтасынан ақша төлеуіне жол
берілмейтінін мықтап ескертті.
Алайда мұғалімдер өз ақшасына
оқыған, əлі де оқып жүр. Неге?
Қарама-қайшылық неден туып
тұр? Солтүстік Қазақстан облысының Тайынша ауданында математикадан сабақ беретін Феруза
Қайырбекқызы ақылы курстан
өтуге мəжбүрлемейтінін, бірақ
мəжбүр болатынын айтты.
«Инклюзивті білім беретін
оқушысы бар мұғалімдер барып
оқысын. Əйтпесе сағат бере алмаймыз. Бұл заңға қайшы болады», деген соң, өз қалтамыздан
ақша шығарып оқыдық. Заңмен жүрейік деп бардық. Сөйтіп
«Өрлеу» орталығының инклюзивті білім беру курсынан өттік.
Үш күнге 15 мың теңге төледік.
Қазір курстардың бəрі ақылы болып кетті ғой. Ірі қалалардан түрлі
хабарламалар мен шақыртулар
келеді. 72 сағаттық курстар 3040 мың теңге тұрады. Жарайды,
қызықтырған курстарға өзіңақ шығын шығарып барайын
дейсің. Бірақ сабағыңды тастап
барғаныңа жалақыңды сақтап
қоймайды ғой. Оған қоса барыпқайту, барған жеріңде жүріп-тұру
жолақың, пəтерақың, тамағың
тағы бар. Қалтаға салмақ салып
кетеді», дейді Ф.Қайырбекқызы.
Инклюзивті білім беру қазір
қолданыста жүрген Мемлекеттік
стандарт пен оқу бағдарламасында
бар. Бағдарламада бар дүние неге
тегін оқытылмайды?
«Өрлеу» біліктілікті арттыру орталығы «Оқу-əдістемелік
жұмыстар» департаментінің директоры Ержан Болсынбекұлы
жоғарыдағы сауалымызға:
«Біздің орталық Білім жəне ғылым
министрлігімен келісілген 132
оқу бағдарламасы бойынша биыл
30 мыңнан аса педагогті тегін
курстардан өткізіп, біліктілігін
арттыруға атсалысты. Орталықта
оқу бағдарламалары тегін немесе ақылы болып бөлінбейді.
Сонда өз қалтасынан ақша шығарып «Өрлеудің» курстарынан
өтетіндер қайдан шығады? Қазір қолданыстағы заңға сəйкес
мұғалімдер бес жылда кем дегенде бір рет тегін курстан өтуге
құқылы. Ал кейде бір педагог
өзінің пəніне қатысты курстан тегін өтіп алады да, артынша (яғни
бірінші тегін курсынан өткеніне 5 жыл өтпестен) қо сым ша
инклюзивті білім беру курсынан
өтуге мəжбүр болады. Сондайда
ол ақылы оқиды. Тағы бір мысал, қатарынан 2 баланы босанып, ұзақ жылғы декреттік демалыс тан келген мұғалім болуы
мүмкін. Ол да қайта даярлаудан

өтуі тиіс. Сол секілді декреттен
немесе жұмысқа басқа саладан қайта қосылған педагогтің
жұмыс орнында тегін орын
қалмай қалады. Міне, осындай
мамандар өз қалтасынан ақша
шығарып оқып жатады», деп жауап берді.
Орталық өкілінің айтуынша,
ақылы оқу бағдарламаларының
саны əр жылдағы педагогтердің
сұранысына қарай өзгеріп отырады. Мəселен, 2021 жылы 132 оқу
бағдарламасының 32-сі ақылы
оқытылған. Соның ішінде инклюзивті білім беру курсына сұраныс
көп түсіпті. Өйткені мектептерде қазір инклюзивті білім беру
кабинеттері ашылып жатыр.

Біліктіліктің
берері көп
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің аға
оқытушысы Ақмарал Ниязбекова
педагогтердің өзі ізденіп, біліктілігін арттыруға бейім екенін
жеткізді.
«Басқа сатыдағы педагогтерді
білмеймін, бірақ жоғары оқу
орын дарындағы оқытушылар
үнемі ізденісте жүреді. Мұны
қа зақ стандық университеттер
ара сында немесе шетелдерде
ұйымдастырылған семинарларда төбе көрсететін əріптестерден
жиі байқаймын. Өзім де оқу
орны басшылығының жолдамасын күтіп отырмай, онлайн,
офлайн демей халықаралық, қазақстандық семинарларға мүмкіндігінше қатысамын. Шынын
айтқанда, ақысыз курстардан
өтемін, себебі ақылы семинарлар қалтаны қағады. Дегенмен
қызықты курстардың көбі ақылы
келетіні белгілі. Жаңа идея, жаңа
дағды, жаңа əдіс-тəсіл əрқашан
қажет. Онсыз даму болмайды»,
дейді А.Ниязбекова.
Оқытушының ойынша, педагогтерді бес жылда бір емес, тіпті жыл сайын біліктілігін арттыру
курстарынан өткізу керек. Бұл –
заманның талабы.
«Бір жылдары біздің университетте оқытушыларға жылына
біліктілігін арттыру курстарының
сағатын 72 сағатқа жеткізсе, жалақысына қосымша сыйақы беріле тін. Сол кезде оқытушылар
жиі ізденді, семинарларға көп
қатысты. Қазір де саябырсығаны
шамалы, өйткені өзін жетілдіру
сыйақы алу үшін емес, кəсіби
даму үшін, айналып келгенде
маман ретінде өзің үшін қажет»,
дейді.
Расымен біліктілігін арттыру
курстарынан өтудің өзін қызықтырып, ынталандырып, стимул
беретіндей деңгейге жеткізсе,
біліктіліктің берері молая түсер
ме еді. Бұл үшін əлбетте курстар ең алдымен, педагогтерге
тегін болуы керек жəне өтетін
уақыты арбаны да сындырмайтын, өгізді де өлтірмейтіндей
болғаны абзал. Мұны біз əңгімелескен мұғалімдердің көбі айтып
отыр. Мысалы, педагог қауым 56
күн демалады. Сол еңбек демалысы кезінде 2-3 апталық курстан өткізіп алса, жыл сайын біліктілігін арттыруға да мүмкіндік туады-ақ. Оған барлық тарап
(оқытатыны да, оқитыны да)
мүдделі болса, қане...

Олимпиада Өзбекстанның
Ферғана қаласында 8-13 қараша аралығында ұйым дасты рылды. Зияткерлік байқауға 18 елден, соның ішінде Ресей, Əзербайжан, Беларусь, Румыния жəне тағы басқа елден 130-ға жуық оқушы
қатысты. Əл-Ферғани атындағы физика пəні бойынша халықаралық олимпиада екі кезеңде өтті. Біріншісі кезеңде –
жазбаша жұмыстар, ал екінші
кезеңде практикалық жұмыстар

қа ралды. Жеңімпаздардың
қа тарында, алтын медальды
Əлішер Еркебаев, Нұрдəулет
На зарбай, күміс медальды
Даниил Шатохин, Оразхан
Хай дар, Дін мұхаммед Сапыбек, Ердəулет Нахып, Бернар
Шамгонов, Диас Еспан алса,
қола медаль иегерлері қатарында Бексұлтан Шəріп, Асқар
Қасымов, Нұржан Хасенов бар.
Оқушылар олимпиададағы жеңістерін Қазақстан Тəуелсіздігінің 30 жылдығына арнап отыр.

«Олимпиададағы бəсекелестік өте жоғары болды. Өйткені
қатысушылардың басым бөлігі
физика бойынша халықаралық
олимпиада (IPhO) рейтингінде
алдыңғы қатарда. Біздің балалар тамаша нəтижелер көрсетіп,
Қазақстанды əлемдік аренада
лайықты көрсете білді. Қазір
Білім жəне ғылым министрлігінің «Дарын» орталығы оқушыларымыздың халықаралық
олимпиадаларға қатысуына
жағдай жасау үшін əртүрлі деңгейдегі олимпиадаларды өткізу
бойынша жұмыс істеп жатыр»,
деп атап өтті Білім жəне ғылым
министрлігі Мектепке дейінгі
жəне орта білім комитетінің
төрайымы Гүлмира Кəрімова.

ЖӨН ЕКЕН...

Волонтерлік қызметке ақы төленеді
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстанда волонтер студенттерді материалдық ынталандыру жүйесі енгізілді. Енді волонтерлік қызметпен белсенді
айналысатын білім алушылар атқарған еңбегі үшін ақшалай
сыйақы ала бастайды. Сондай-ақ академиялық кредиттер
де есептелуі мүмкін. Білім және ғылым министрлігі осы үшін
тиісті нормаларды енгізді. Бұл туралы аталған ведомство
хабарлады.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мұндай шешім əлеуметтік
маңызды қызметпен айналысатын белсенді студенттердің
санын көбейту мақсатында қабылданып отыр. Олар мұқтаж
адамдарға көмек көрсету,
түрлі əлеуметтік жобаларды
жүзеге асыру жұмыстарымен
айналысады. Енді мұндай
белсенді жастарға лайықты
қолдау көр се тіліп, еңбегі
бағаланбақ. Білім жəне ғылым
министрлігіне қарасты «Қаржы
орталығы» АҚ басқарма
төрағасы Асқар Ибраимов:
«Министрлік жастардың

бастамаларына ерекше ден
қойып, олардың бастамаларын қолдайды. Мəселен,
енді 20 сағаттық волонтерлік
қызмет үшін студенттерге ваучер түрінде кредит беріледі.
Бұл студент оқитын жоғары
оқу орнында/білім беру ұйымында екі академиялық кредитті (сағатты) есепке алуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ студент 20 мың теңге
мөл шерінде біржолғы ақ шалай төлем алады. Егер студент 50 сағат жұмыс істесе,
оған бес академиялық кредит

(сағат) есептеліп, 50 мың теңге
төленеді», деді.
Ведомство өкілінің айтуынша, волонтер-студенттерге
арналған төлемдер тілдерді
оқыту жəне компьютерлік сауат тылық бойынша репетиторлық қызмет үшін, ерекше
білім беру қажеттіліктері бар
балалармен жұмыс, сонымен
бірге аула жəне спорт клубтарын ұйымдастырғаны үшін,
ба лалар, қарттар жəне мүмкін дігі шектеулі адам дармен
жүргізілген əлеуметтік жұмыс,
қоршаған ортаны қорғау жəне
басқа да қызметтер үшін қарастырылған.
Волонтер-студенттерді көтермелеу жүйесін енгізу – жастар арасында əлеуметтік жауапкершілікті дамыту жəне Қазақстанда волонтерлер қозғалысын
ілгерілету барысында жа ңа
серпін болмақ.

БІЛІМ ЖӘНЕ БІЛІК

Озат оқушылар грант олжалайды

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Осы аптаның алғашқы күнінен бастап Қазақстанда
жаратылыстану-математикалық бағыттағы пәндер бойынша ХІV Президенттік олимпиаданың республикалық
кезеңі басталды. Олимпиаданың жеңімпаздары жоғары оқу
орындарында оқуға арналған білім беру гранттарын жеңіп
ала алады.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15 қарашадан басталған əртүрлі деңгейдегі (аудандық,
олимпиада 18 қарашаға дейін қа ла лық, облыстық, рес пубжалғасады. Зияткерлік байқауда ликалық) олимпиадаларды даеліміздің барлық өңірінен 182 йындап, өткіземіз. Президенттік
оқушы бақ сынап жатыр. Биыл олимпиада үш кезеңде өтеді.
білім жəне ғылым министрлігі Атап айтсақ, аймақтық, іріктеу
отандық жоғары оқу орындары- жəне рес пуб ликалық кезең.
мен келіссөз жүргізді, соның нə- Пре зи дент тік олимпиаданың
тижесінде Президенттік олим- бірінші (өңірлік) кезеңі қырпиаданың жеңімпаздары мен күйек айында өтті, оған ресжүл дегерлері қазақстандық публиканың барлық өңірінен
университеттерден грант бері- 3 мыңнан аса оқушы қатысты.
летін болды.
Екінші кезеңге 396 оқушы
«Дарын» республикалық өтті. Іріктеу кезеңі 22 қазанда
ғылыми-практикалық орта- б і р м е з г і л д е б а р л ы қ о б лы ғының директоры Тимур лыс орта лығында жəне ресНұркешов: «Біз оқушыларымыз- пуб ли калық маңызы бар қады ынталандыру жəне болашақта ла лар да ұйымдастырылды.
олар өз білімдерін халықаралық Осылайша, қорытынды ресолимпиадаларда көрсете алуы- публикалық кезеңге 182 оқуна барынша жағдай жасау үшін шы іріктелді. Президенттік
Айдана ШОТБАЙҚЫЗЫ,
«Egemen Qazaqstan»

олимпиаданың жеңімпаздары
мен жүлдегерлері Білім жəне
ғылым министрлігінің І, ІІ жəне
ІІІ дəрежелі дипломдары мен
жəне медальдарымен марапатталады. Сондай-ақ олимпиада жеңімпаздары үшін білім
гранттарын бөлуге дайын екенін
білдірген бірнеше жоғары оқу
орнымен келісімге қол жеткіздік», деді.
Президенттік олимпиадаға
қатысушылардың жұмысын халықаралық олимпиадалардың
жеңімпаздары жəне жүлдегерле рі, Қазақстанның жетекші
жоғары оқу орындарының
PhD докторлары бағалайды.
Барынша ашықтықты қам тамасыз ету үшін конкурс онлайн
түрде көрсетіледі. Бейнетрансля цияға сілтемелер «Дарын»
орталығының аккаунттарында
жарияланады.
Еске сала кетейік, жаратылыстану-математикалық ба ғыттағы пəндер бойынша Президенттік олимпиада 2008 жылдан бері өткізіліп келеді.

ЖАҚЫНЫҢА ЖАНАШЫР БОЛ!

10

16 ҚАРАША 2021 ЖЫЛ

Алматылық балалар Pfizer екпесін алды

Тұмау
жұқтырғандар
күрт көбейді

–––––––––––––––––––
Алматы емханаларында 12 қарашадан бастап
Pfizer вакцинасы салына
бастағанынан ел хабардар болып отыр. Алайда
мегаполисте әзірге жеткілікті ұжымдық иммунитет қа лып та с паған.
Сондықтан 22 қарашада
мегаполисте ревакциналау басталады.
–––––––––––––––––––

Мұның барлығы да қала
тұрғындарын бейжай қалдырмайтын жағдай болғандықтан,
бірнеше баспасөз мəслихаты
қатар өтіп, кезекті брифингте Алматы қаласы қоғамдық
денсаулық басқармасының
орынбасары Лаура Мырзағали:
«Біз жасөспірімдерге емханаларда екпе сала бастадық. 1217 жастағы 1 619 баланың екпе
алғысы келді. Егер жасөспірімдер ата-анасының келісімінсіз
екпе алуға келсе, ме ди цина
қызметкерлері əке-шешелерімен байланысқа шығып, келісімін сұрайды. Тізімдер бар,
педагогтер бізге көмектеседі»,
деген болатын.
Дəрігерлер өз тараптарынан жасөспірімдерді вакциналау алгоритмін түсіндіру
жұмыстарын жүргізіп жатыр.
Мəселен, ата-аналар, егер қаласа, балаларын вакцинлау кезінде емханада да, мектепте де
бірге бола алады.
Екпеге қатысты екіұдай мəселеде мамандар пікірі қандай?
Мəселен, Профи лак тикалық
медицина академиясының президенті Алмаз Шарман ревакциналаудан өтуді, сондай-ақ
жасөспірімдерге екпе салуды
ұсынады.
– Біз балалардың тынымсыз екендігін, ересектермен
де, құрдастарымен де араласатынын, мектепке баратынын,
сондықтан олардың инфекцияны тасымалдаушы екенін түсінуге тиіспіз. Сондықтан көптеген елде балаларды
вак циналау туралы шешім

Коллажды жасаған Зәуреш СМАҒҰЛ, «EQ»

Айнаш ЕСАЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»

қабылданды. 2 мыңнан астам
балаға жүргізілген клиникалық
зерттеулер Pﬁzer вакцинасының қауіпсіз жəне тиімді екенін көрсетті, – деп сендіреді
А.Шарман.
Вирусолог барлық егулер
өмір бойы иммунитет қалыптастырмайтынын, кейбір инфекциялардан əрбір бес, он
жыл сайын, ал тұмау сияқтылардан жыл сайын егілу
керектігін еске салды. Ревакциналау деген осы. Кейде «үдеткіш вакцина» термині қолданылады, яғни тағы бір қосымша.
– Уақыт өте келе вакцинаның əсері төмендейді, оның
үстіне, COVID-19-дың жаңа
штамдары пайда болып отыр.
Қайта егу жаңа коронавирус
инфекциясының барлық штамдарынан қорғау үшін антиденелердің жеткілікті деңгейін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Жақында Израильде кең
ауқымды зерттеу жүргізілді.
Бұл вакциналаудан өткендердің
барлық жас топтарында, əсіресе егде жастағы адамдарда иммундық жауап уақыт өте келе
төмендегенін көрсетті. Сондық тан екпе салдырған соң
6 айдан кейін ревакциналау

ұсынуға ғылыми негіздеме бар,
– дейді А.Шарман.
Вирусолог вакцинаның
үдеткіш дозасы туралы айта
келе, бірқатар ғалымдар кроссревакциналауды, яғни үшінші
вакцинаны басқа препаратпен
алуды ұсынғанын, бірақ бұл
қатып қалған қағида еместігін
алға тартады.
– Денсаулық сақтау министрлігі вакциналарды араластыруды бір нұсқа ретінде
қа рас тырады. Алдында салдырған екпемен қайта вакцина ла нуға болатынын ешкім
жоққа шығармайды. Дегенмен
мен де түрлі вакциналарды
араластыру тиімді болады деп
санаймын. Араластыру кезінде
қандай да бір қарсы көрсетілімдер болған жоқ, – дейді ғалым.
Қысқасы, профессор бұл
коронавируспен бірге əлі ұзақ
жүретінімізді, сондықтан екпе
салдыру жəне ревакциналаудан
өту қажет деп есептейді
Ол мегаполисте ЖРВИ-дің
өршуі жағдайына қатысты түсініктеме бере отырып, коронавирус инфекциясы, тұмау мен
ЖРВИ белгілері ұқсас. Бірақ
ковидтің қосымша симптомы
– дəм, иіс сезу жоғалуы жəне

Тұрғындардың
қауіпсіздігі басты
назарда
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазіргі таңда коронавирус індетінен қорғанудың ең тиімді
жолы вакцина салу болып отыр. Бүгінде Жамбыл облысында
тұрғындарды вакцинамен қамту жұмыстары жүйелі жүргізілуде.
ңірдің барлық аудандары мен ауылдарында да тиісті жұмыстар
атқарылуда. Нәтижесінде, аймақта қауіпті індетті жұқтыру
крсеткіші тмендеп келеді.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Хамит ЕСАМАН,
«Egemen Qazaqstan»
Еліміздің Бас мемлекеттік санитарлық дəрігерінің қаулысымен
өңірдегі 12-17 жас аралығындағы
жасөспірімдерді, жүкті жəне бала
емізетін əйелдерді Pﬁzer вакцинасымен коронавирус індетіне
қарсы иммундау жүргізу бойынша дайындық жұмыстары басталып кетті.
Бүгінгі таңда облыстық денсаулық сақтау басқармасының
қоймасына -90 жəне -60 градусқа
дейінгі температуралық режімде
Pﬁzer екпесін сақтауға арналған
2 мұздатқыш алынған. Басқарма
басшысы Əсет Қалиев жақын
күндері аталған вакцинаның алғашқы партиясы аймаққа жеткі зілетінін, Тараз қаласы мен
аудандардағы емханаларға екпе
арнайы термоконтейнерлермен тасымалданатынын жəне
+2 градустан +8 градусқа дейінгі температуралық режімде тоңазытқыштарда сақталатынын
айтты.
Егу науқанының басында
Pfizer вакцинасын салу Тараз
қаласындағы 9 емханада, сондайақ Шу ауданы Шу қаласының
жəне он ауданның емханаларында
ұйымдастырылады.
«Жасөспірімдерді, оқушылар
мен студенттерді иммундау шараларын оқу орындарының медициналық пункттері, яғни аумақтық
емханалар дəрігерлерінің көшпелі

бригадасы жүргізеді. Қазіргі уақытта педиатрларды, акушер-гинекологтерді, жалпы тəжірибе
дəрігерлерін, вакцинаторларды,
мектептер мен колледждердің
медицина қызметкерлерін, тіркеушілерді, психологтерді даярлау бойынша семинар-тренингтер, Pfizer вакцинасын егу жұмыстарын жүргізуге рұқсат беру
мен оқыту жұмыстары белсенді
жүргізілуде. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы мен санитарлық-эпидемиологиялық
бақылау департаментінің мамандары мобильді топпен бірге Тараз
қаласы мен аудандардың медицина қызметкерлерін даярлау жəне
оқу орындарының басшылары
мен қызметкерлері, ата-аналар,
жасөспірімдер мен антиваксерлер
арасында түсіндіру жұмыстарын
жүргізуде практикалық көмек
көрсетуде», дейді Əсет Қалиев.
Қазіргі таңда Тараз қаласы мен
Байзақ, Жамбыл, Жуалы, Сарысу
жəне Талас аудандарында өткен 12
республикалық, облыстық жəне
көшпелі өңірлік семинарларда
барлығы 700-ден астам медицина маманы оқытылды. Сондай-ақ
дəрігерлер барлық оқу орнының
басшылары, оқытушылары, психологтерімен қатар, ата-аналар,
жасөспірімдер мен антиваксерлер
арасында 12-17 жас аралығындағы жеткіншектерді вакциналау
мəселесін талқылады.
Жамбыл облысы

ентігудің пайда болуы мүмкін
дейді.
– Коронавирус инфекциясы ПТР тестілеу арқылы анықталғаны маңызды. Оның белгілері үшін талдау жасау жəне
кез келген жағдайда, тіпті коронавирус болмаса да, оқшаулау
керек, – деп кеңес берді профессор.
– Мен коронавирусқа, жақында тұмауға қарсы егілдім.
Бұл екі түрлі инфекция жəне
оның өзара сəйкестігі болуы
мүмкін. Қос инфекцияның салдары əрқашан ауыр болады, –
деді спикер.
Сондай-ақ ол қазірдің өзінде
вакциналанған азаматтарға, əсіресе, 60 жастан асқан жəне созылмалы аурулары бар адамдарға коронавирусқа қосымша
үдеткіш вакцина алу керектігін
түсіндірді.
– Израиль ғалымдары коронавирус инфекциясына иммундық жауаптың вак ци на ның
алғашқы екі дозасынан соң
6 айдан кейін төмендейтінін
дəлелдеді. Сондықтан ревакциналау ұсынылады. Бұл қаншалықты жиі қажет болатыны əлі нақты белгісіз. Ол жыл
са йын өтуі мүмкін, мұның

бəрі пандемияның қалай болаты нына байланысты, – деді
А.Шарман.
Профессор коронавирус инфекциясы эндемиялық болғандықтан, бізбен ұзақ уақыт бірге
болады деп санайды. Кейде бұл
тұмау сияқты кішігірім өршиді.
Сондықтан мүмкіндігінше көп
адамның вакциналануы жəне
ревакциналаудан өтуі өте маңызды.
Алматыда бір күнде 300-ден
астам жасөспірім, жүкті əйелдер мен бала емізетін аналар
Pﬁzer екпесін алды. Ең алдымен,
мектеп оқушылары, колледж
студенттері, жүкті жəне бала
емізетін аналар екпе алды. 2 ай
бұрын екінші сəбиін дүниеге
əкелген Алматы қаласының
тұр ғыны Вероника Букша
ек пені бірінші болып алды.
«Мен бала емізетін анамын,
сон дық т ан баламды, өзімді,
отба сымды мүмкіндігінше
қор ға ғым келеді, емханадан
медицина қызметкерлері шақы рып, алғашқылардың бірі
болып Pﬁzer екпесін алғаныма
өте қуаныштымын», дейді
Вероника.
АЛМАТЫ

Үш жеткіншек вирус жұқтырды
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Соңғы тәулікте Ақтбе облысында 15 адамның коронавирус індетіне шалдыққаны тіркелсе, оның 12-сі
ересек адамдар арасында, ал 3-еуі балалар арасынан
анықталды. Соның ішінде Ақтбе қаласында – 9,
Мұғалжар ауданында – 3, Хромтау ауданында – 1,
Шалқар ауданында 2 жағдай тіркелсе, басқа аудандарда КВИ науқастары тіркелген жоқ. Сондай-ақ 53
адам оқшауланды. Бұл туралы облыстық санитарлықэпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының
орынбасары Мұхтар Сербаев брифингте баяндады.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Баян
ҚУАНДЫҚҚЫЗЫ,
«Egemen Qazaqstan»
Пандемия басталғалы
Ақтөбе облысында 34 649
адам ауырып шықса, оның
76,4%-ы симптомды түріне
шалдыққандар. Науқастанғандардың арасында 40-49
жас арасындағылар КВИге ең көп шалдыққан. Пандемия басталғалы оқу шылар арасында 981 жағдай
тіркелсе, 156 мектептен вирус жұқтырған оқушылар
анықталды. Оның 73%-ы қала
мектептерінен, 27%-ы аудан
мектептері оқушылары арасынан шықты. 15 мектеп сыныбы карантинге жіберіліп,
оқушылар оқшауланды.
Ақтөбе облысы «жасыл

аймақта» қалып отыр. Соңғы
аптада аурудың төмендеуі
байқалады. Соған қарамастан
бақылау жұмыстары жалғасып жатыр. Ashyq жүйесі
бойынша «сары» ста тустағы 105 адамның карантин
талаптарын бұзғаны анықталып, қоғамдық ортада жүрген «қызыл» статусы бар 118
адамға əкімшілік іс қозғалып,
айыппұл салынды. Жалпы,
пандемия басталғалы ка рантин талаптарын бұзғандарға 5 206 824 теңге айыппұл салынды. Қараша айы
басталғалы Ақтөбе облысында коронавирус індеті бəсеңдеу байқалса да,
əлемдегі эпидемиологиялық
жағдай қайта күрделеніп барады. Соңғы онкүндікте Ресей мен Еуропа елдерінде,

Украи нада індеттің өршуі
байқалады. Төңіректегі
ахуал еліміз тұрғындарынан
да қарапайым сақтық ережеле рін қатаң сақтауды талап етеді. Бұрынғысынша
адамдардың бетперде киюі,
арақашықтық сақтау, дезинфекциялық қорғаныш заттарын қорғанудан қашпаған
жөн.
Ең басты қорғаныш – екпе
алу. Бір айта кетерлігі, жалпы,
індетке шалдыққандар арасынан екпе алған 129 адам ауырып шықты. Екпе алып, сырқатқа шалдыққандар арасында
өлім жағдайы тіркелмеген.
Бұл барлық тіркелген ауру
санының 0,12 пайызын құрады. Осы көрсеткіш вакцинаның тиімділігін дəлелдеді. Індет басталғалы Ақтөбе
облысында 34 649 жағдай
тіркелсе, соның ішінде 0,12
пайызы вакцинаның толық
курсын алғандардан шықты.
Коронавирусқа қарсы екпе
алған 129 тұрғынның сырқатқа шалдығуы жалпы осы
індетпен тіркелген барлық
ауру санының 10-12%-ын ғана
құраған.
Ақтбе облысы

–––––––––––––––––––––––––
детте күн суығанда шаһар халқының бір блігі күрк-күрк жтелетін кезеңі болады. Алайда бір
аптада ғана Алматы дәрігерлері
10 316 жағдайды тіркеді. Бір
апта ішінде Алматыда 10 мыңнан
астам адамға ЖРВИ диагнозы
қойылғаны туралы қаланың бас
санитарлық дәрігері Жандарбек
Бекшин мәлімдеп отыр.
–––––––––––––––––––––––––
Айнаш ЕСАЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»
– Өткен жылмен салыстырғанда,
қазір ЖРВИ-мен ауыратындар үш есеге
көп. Сонымен қатар бұл көрсеткіш əр
апта сайын өсіп келеді. Науқастардың
62%-ы – балалар. Медициналық
мекемелерге барлығы 526 науқас
жатқызылды, оның ішінде 17 жүкті
əйел жəне бір жасқа дейінгі 165 бала
бар, – деді Ж.Бекшин.
Алматы эпидемиологтері
1 қазан мен 10 қараша аралығында
ЖРВИ-дің 61 252 жағдайын тіркеді,
жұқтырғандардың жартысынан көбі
– балалар. 176 алматылық пневмониямен ауруханаға жатқызылды, оның
ішінде 14 жасқа дейінгі 30 бала жəне
13 жасқа дейінгі жасөспірім бар. Осы
ахуалға орай қаланың бас санитары
коронавирустың ЖРВИ ретінде де
көрінетінін əрі оның ауыр зардаптарға
əкелуі мүмкін екенін еске салды.
– ЖРВИ өз кезегінде адамдарды
коронавирусқа осал етеді. Сондықтан
қала тұрғындары санитарлық-эпидемиологиялық қауіпсіздік шараларын
жауап кершілікпен сақтауы керек.
Тұмауға жəне коронавирусқа қарсы
вакциналау өте маңызды. Алматыда
тұмау жұқтырған 5 жағдай тіркелді.
А H3N2 штамы қалалық клиникалық
жұқпалы аурулар ауруханасының
шолғыншы орталығында жəне емханаларда анықталды, – деді Ж.Бекшин.
Оның айтуынша, жыл басынан бері
маусымдық коронавируспен қатар риновирус, 2 типті парагрипп, бокавирус,
риносинтициалдық вирус (РС-вирус)
жəне аденовирус – барлығы 28 факті
анықталды.
Тұмаудың асқынуынан жəне басқа
маусымдық аурулардан сақтандыру
үшін вакциналаудан өткен дұрыс.
Əсіресе, қауіп санатындағыларға вакциналау өте маңызды.
– Тұмауға қарсы вакциналау бюджет есебінен жүргіледі. Тегін екпелерді
медицина қызметкерлері, медициналық
бақылауға жататын балалар, жиі ауыратын 6 айдан асқан жəне жетім балалар
мен ата-анасының қамқорлығынсыз
қалған балалар, сəбилер үйлерінің
тəрбиеленушілері, медициналықəлеуметтік мекемелердің қызмет алушылары, жүктіліктің 2-ші немесе 3-ші
триместріндегі аяғы ауыр əйелдер,
жүрек-қантамыр жүйесі мен тыныс алу
органдарының созылмалы аурулары
барлар, сондай-ақ эпидемиологиялық
көрсеткіштері бар адамдар ала алады,
– деді Ж.Бекшин.
Айта кетерлігі, биыл қауіп тобындағы адамдарды вакциналау үшін 130
мың доза көлемінде ресейлік өндірістің
«Гриппол Плюс» тұмауға қарсы үшвалентті вакцинасы сатып алынған.
Егуді мемлекеттік емханада да, ақылы
негізде де бес жеке медициналық
орталықта: IMC, «Фармаком» ЖШС
«Вакцинация клиникасында», «СОСҚазақстан», Medical Assistance Group
жəне Интертичте алуға болады. Қазіргі
уақытта Алматыда тұмауға қарсы
113 555 қала тұрғыны егілді, оның
ішінде 14 жасқа дейінгі балалар – 15
907, жүкті əйелдер – 5 479, жұмыс
берушілер есебінен 1 835 адам, ақылы
негізде өз қаржысымен 2 782 адам
егілді.
Баспасөз конференциясы барысында Алматының бас санитарлық
дəрігері Дүниежүзілік денсаулық
сақтау ұйымының алдағы күзгі-қысқы
маусымға арналған болжамын алға тарта отырып: «Солтүстік жарты шарда
вирустың төрт штамы өзекті болады –
A/Guangdong – Maonan/SWL1536/2019
(H1N1) pdm09, a/Hong Kong/2671/2019
(H3N2), B/Washington/02/2019 (B/
Victoria lineage), B/Phuket/3073/2013
(B/Yamagata lineage), олар ДДҰ
ұсынысы бойынша тұмауға қарсы вакцина құрамына енгізілді. Алматыда бар
вакцина алдағы маусымда неғұрлым
белсенді болатын вирустардан
қорғауға арналған, яғни «Гриппол
Плюс» тұмаудың төрт түрінен қорғауға
қабілетті», деді.
АЛМАТЫ

ҚҰҚЫҚ
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Жамбылда жол апаты азаймай тұр
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жамбыл облысы «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық
автожолының бойында орналасқан ңір. Ел мен елдің, қала мен
қаланың арасын жалғап тұрған жол бойында қозғалыс кп. Бұл
жол жолаушылар үшін сапалы әрі ыңғайлы етіп салынған. рі
тегіс, әрі қауіпсіз жолдың бойымен күн сайын қисапсыз клік
ағылуда. Десе де, улиеата ңірінің аумағында соңғы кезде жол
апаты жиілеп кетті.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Хамит ЕСАМАН,
«Egemen Qazaqstan»
Апта сайын ел жайсыз жағдайға куə болуда. Зерттеу бойынша, қайғылы оқиғалар көбінесе
көлік жүргізушілерінің жылдамдықты арттыру салдарынан болады екен. Одан бөлек, қауіпті
бұрылыстарда жол белгілерінің
болмауы да оқыс оқиғаның орын
алуына бір себеп. Сондай-ақ халықаралық тасжолдың облыс
аумағындағы бірқатар тұстары
тозған. Мəселен, əлі күнге дейін
Қордай ауданы мен Алматы облысының шекарасына дейінгі жолдар кедір-бұдыр, жөнделмеген.
Осы сияқты күрделі мəселелер
Меркі ауданының төңірегінде де
кездеседі.
Жамбыл облыстық Полиция
департаменті бастығының орынбасары Нұржан Қалметов биылғы
тоғыз айда 879 жол-көлік оқиғасы
тіркелгенін айтты. Өкінішке қарай, бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 33,2 пайызға
өсіп отыр. Ал түрлі жол-көлік
оқиғаларының алдын алу үшін
жергілікті атқарушы органдармен
бірге облыстың автомобиль жолдарына 1 684 тексеру жүргізіліпті.
Жұмыс нəтижесінде 11 мың 713
ақау анықталып, тиісті нұсқамалар

берілген. Аймақты басып өтетін
көлік жолдарын дұрыс ұстамағаны
жəне жол қозғалысы қауіпсіздігін
қам тамасыз етпегені үшін 211
лауазымды тұлға əкімшілік жауапкершілікке тартылған. Бірақ түйткілді мəселенің түйіні мұнымен
тарқамайды. Бұл ретте «Қазавтожол» ұлттық компаниясы»
акционерлік қоғамы облыстық
филиалының директоры Айжан
Туғанова жол қауіпсіздігінің деңгейін арттыру мақсатында тасжолдардағы шұңқырларды жөндеу, жол белгілері мен электрондық-ақпараттық таблолар орнату,
елді мекендердің кіреберістерінде жылдамдықты шектейтін жол
белгілерін орнату керектігін жəне аталған мəселелер бойынша
жұмыстар атқарылып жатқанын
айтты. Қазіргі кезде күн санап көлік құралдарының саны мен жолдардағы қозғалыс қарқынының
артып келе жатқанын ескерсек,
бұл мəселеге бейжай қарауға болмайды. Сол сияқты, күн санап жолкөлік оқиғаларының көрсеткіші
де өсуде. Осы орайда, Жамбыл
облысының əкімі Бердібек Сапарбаев та жол-көлік оқиғалары
жиі тіркелетін аумақтарда жол
белгілерін орнату, жол ережелерін бұзушылық деректерін тіркеу
үшін «Аркан» жəне «Автоураган»

ЖЕМҚОРЛЫҚ – ІНДЕТ,
ЖОЮ – МІНДЕТ

Парақор көп
Жымқыратындар да
жетіп артылады
–––––––––––––––––––––––––––––––
Шымкент қаласында сыбайлас жемқорлық сипатындағы қылмыстардың кбі
құқық қорғау органдарында, білім, денсаулық сақтау, құрылыс салаларында
тіркеліп отыр. Жыл басынан бері Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі
Шымкент қаласы бойынша департаменті
77 қылмысты тіркеген. Оның 63-і сыбайлас жемқорлық сипатындағы қылмыс.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Ғалымжан ЕЛШІБАЙ,
«Egemen Qazaqstan»
Департамент басшысының бірінші орынбасары Т.Серікбаевтың айтуына қарағанда, тіркелген қылмыстардың басым бөлігін парақорлық
жəне жымқыру фактілері құрайды. «Жымқыру
фактілері бойынша – 17, парақорлық фактілері бойынша 48 қылмыс тіркелген. Салалар
бойынша анықталған қылмыстардың ең көп
саны құқық қорғау органдарында – 20, білім,
денсаулық сақтау, құрылыс салаларында
12 қылмыстан тіркелді. Сондай-ақ сыбайлас жемқорлық жасағаны үшін 51 жауапты
қызметкер əшкереленіп, 16 адам сотталды.
Қылмыстық істерді тергеу шеңберінде мемлекеттік органдарға 49 ұсыным енгізіліп,
оның 46-сы қаралған. Нəтижесінде, 24 лауазымды тұлға тəртіптік жауапкершілікке тартылды, оның ішінде 3 қызметкер атқарып
отырған лауазымынан босатылса, 5-уі жұмыстан
босатылды», деді Талғар Серікбаев соңғы 10
айда атқарылған жұмыстар бойынша берген
ақпаратында. Сонымен қатар ол сыбайлас
жемқорлықтың алдын алу бағытында азаматтық
қоғам институттарымен тығыз өзара іс-қимыл
маңызды рөл атқаратындығын мəлімдеді. Бұл
орайда «Шымкент – адалдық алаңы», арнайы
мониторингтік топ жəне ақпараттық-ағартушылық штабы тарапынан жүзеге асырылған
жобалар оң нəтиже берген. Мегаполис тұрғындарына кеңестер берілетін Antikor Live жəне Adal
Komek жобалары халықты қызықтыратын өзекті
мəселелерді талқылау бойынша тиімді диалог
алаңына айналған. Жыл басынан бері департамент 10 мекеменің қызметіне талдау жүргізіп,
сыбайлас жемқорлық тəуекелдері анықталған.
Сыртқы талдаулардың қорытындысы бойынша
100-ден аса ұсыныс енгізіліп, олардың жартысынан көбі орындалды.
Сондай-ақ департамент басшысының бірінші орынбасары бүгінде Шымкентте квазимемлекеттік сектордың 186 ұйымында комплаенс
қызметі жұмыс істейтінін айтты. Жыл басынан
бері өтініштері бойынша сыбайлас жемқорлық
құқық бұзушылықтарының жолын кесуге ықпал
еткен 12 адам көтермеленіп, олардың сыйақы
мөлшері 2 млн теңгеден астам соманы құраған.
ШЫМКЕНТ

аппараттық-бағдарламалық кешендері мен уақытша радарларды көбейту қажеттігін, осы мəселеге жауапты мекемелер мен
аудандық əкімдіктер тығыз байланыста жұмыс істеуі тиіс екенін,
ең бастысы тұрғындарға жол жүру мəдениеті мен тəртібін сақтауды ескертіп, жас инспекторлар жасағының жұмысын ұйымдастыру қажеттігін айтқан. Алайда
өңірде күре жолдың бойында бейнекамералар аз болып тұр. Кейбір
құрылғылар істен шыққан.
Десе де, облыстағы полиция
қызметкерлері тиісті жұмыстарын атқаруда. «Жыл сайын 1
қыркүйектен 1 қарашаға дейін
облыстық Полиция департаменті

Əкімшілік полиция басқармасы
жол жəне техникалық инс пекциясының қызметкерлері автомобиль жолдарына кешенді күзгі
тексеру жұмыстарын жүргізеді.
Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында полицейлер 7-20 қазан аралығында облыстық жолаушылар көлігі жəне
автомобиль жолдары басқармасы,
«Жол активтерінің ұлттық сапа
орталығы», «Қазавтожол» мекеме лерінің облыстық филиа лының өкілдерімен бірлесіп, облыс
аума ғын қамтитын жəне респуб ликалық маңызы бар автомобиль жолдарын кешенді тексерістен өткізді. Тексеру барысында облыстық маңызы бар

жолдарда 639 кемшілік, республикалық маңызы бар жолдарда
762 кемшілік анықталды. Жол
белгілерінің болмауы жəне олардың талаптарға сəйкес келмеуі,
асфальтбетон жабынының бұзылуы мен шұңқырлар анықталды. Күзгі кешенді тексеріс қорытындысы бойынша облыстық
жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары басқармасына
анықталған кемшіліктерді жою
бойынша 37 жазбаша нұсқама,
ал «Қазавтожол» мекемесінің облыстық филиалына 12 нұсқама
берілді», дейді облыстық Полиция департаменті Əкімшілік полиция басқармасының басшысы
Жайдарбек Құттыбаев.
Жол апатының тек жылдамдықты арттырудан ғана болмайтыны белгілі. Мəселен, Тараз қаласының іргесінде орналасқан Байзақ ауданына қарасты Үшбұлақ
ауылының маңында оқыс оқиға
жиі тіркеледі. Бұл жер – «Батыс
Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық көлік жолының түйінделетін тұсы. Жол бойы жағалай
асханалар болғандықтан, ауыр
жүк көліктері көбінесе осында
тоқ тайды. Жолдың жағасында
тізіліп тұрған жүк көліктеріне
соқтығысу жағдайлары жиі бола ды. Əрі көп жағдайда көлік
апаты таңға жуық орын алады.
Сондай-ақ Қордай ауданының
аумағындағы «Қордай» асуы мен
Жуалы ауданының аумағындағы
«Күйік» асуларында да мұндай
жағдайлар жиі қайталанады. Сол
сияқты, қараусыз жайылып жүрген
мал да жол апатын тудыратын
жағдайлардың бірі. Мəселен, жыл

басынан бері Жамбыл облысында
жануарлардың кесірінен 11 жолкөлік оқиғасы тіркелген. Оқиға
салдарынан 14 адам зардап шегіп,
1 адам қайтыс болған. Көптеген
шаруа қожалығының иелері іріқараларын қараусыз жібере салады. Ал мұның соңы көбіне қайғылы жағдайлармен аяқталады.
Бұл ретте патрульдік полиция батальонының қызметкерлері күн
сайын бекітілген автожол аумақтарында жайылып жүрген малды
жолдың жүру бөлігінен айдап өту
бойынша іс-шаралар қабылдап,
олардың иелерін анықтайды екен.
Сонымен қатар жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету
мақсатында республикалық жəне
облыстық маңызы бар жолдарға
жақын орналасқан шаруашылық
иелері арасында алдын алу жұмыстарын жүргізуде. Сон дайақ «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» автожолының 320 жəне 323
шақырымында малдың қозғалысын шектейтін «Электрпастух»
құрылғысы орнатылыпты. Десе
де, мұның бəрі жол-көлік оқиғаларының азаюына сеп бола ма, жоқ
па, оны да алдағы уақыт көрсетеді.
«Жол – қателікті кешірмейді»,
деген бар. Жол бойында заулаған
шетелдік көліктер, бірін-бірі басып озуға бейім жүргізушілер
де көп. Бəрі асығыс, бəрі жылдам. Көліктің жылдамдығы артқан сайын қауіптің де арта түсетіні белгілі. Ал Жамбыл өңірінде
жиілеп кеткен жол апатына мұндай жағдайдың да əсер етпей қоймасы анық.
Жамбыл облысы

ТАЛАП ЖӘНЕ ТӘРТІП

Мал қараусыз қалмасын

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Керек кезінде «малым арымның, арым жанымның садағасы» дейтұғын
кеңпейілді, кесек бітімді жұрт қызылды-жасылды дүниеден адамгершілігін
жоғары қойған. Ендігі әңгіме де осы тңіректе.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Байқал БАЙДІЛ,
«Egemen Qazaqstan»

Дүние-малдың бет-жүзіне қарамайтын мəрттікті, арлы адамгершілікті
бəрінен жоғары деп есептегендіктен,
ұрпағын кісі ақысын жемеуге, ала жіпті
аттамауға тəрбиеледі. Солай бола тұра
соңғы жылдары ауылдасының ақ адал
еңбегімен өсіріп отырған төрт түлік
малына түз тағысынан бетер ындыны
құрып, көз алартатындардың көбеюі
ойландырады-ақ.
2020 жылдың ақпан айынан бастап
қолданыстағы заңнамаға өзгерістер енгізілді. «Мал ұрлығы» деген жеке бап
түзілді, қылмыстық жауапкершілік күшейтілді. Енді мал ұрлығы азайды ма?
Осы жылдың өзінде облыста 118
мал ұрлау фактісі тіркеліп отыр. Бұл
мал иелерінің арыз-шағымы тиісті
органдарға жетіп, анықталғаны ғана.
Əйтпесе, кеңпейіл қазақтың «бір қой
жай да өліп қалады», «бір малды қасқыр да жейді» десіп, жоғын іздемейтін,
ұры алыстан келмей, ауылдан табылса,
кешіріммен қарайтын кеңдігінің кесірінен жария болмай жатқаны да аз емес.
Наурыз айында облыстық мəслихат

төрт түлік малды жаю ережелерін
бекітті. Жаңа ереже учаскелік полиция
инспекторлары жəне əлеуметтік желілер арқылы малсақ қауымға жеткізілді.
Осы арада тағы бір айта кететін жайт,
мал жаю ережелерін сақтамағаны
үшін əкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Өкінішке қарай, мұның өзі
де мал иелерінің жауапкершілігін арттыра алмай отырған жайы бар. Осы
жылы 3,5 мың бас малдың қараусыз
жүргендігі анықталған. Мал иелері
жауапкершілікке тартылған. Оған қоса
бақташысыз жайылымда жүріп, күре
жолдың үстіне шығып кетіп, темір жол
тораптарына тұяқ іліктірген үш мыңға
жуық мал 182 мал қорасына қамалған.
Республикалық жəне жергілікті маңызы бар жол бойында қараусыз жайылып жүрген мал қанша рет жол-көлік
оқиғасының себепкері болды. Адам
да, мал да опат болып, əрқилы дене
жарақатын алып, бейнетке ұшырап
жатыр. Соңғы алты жыл ішінде төрт
түліктің қараусыздығынан болған 49
жол-көлік апатында бес адам қаза тауып, 74 адам ауыр жарақат алды.
Ауылдық жердегі малсақ қауымның негізінен малдың сүмесімен күн

көріп отырғаны белгілі. Əйтсе де, сол
малына мұқият қарау, көзден таса етпеу жағы кемшін. Малы көзінен таса
болып, жазатайым айырылып қалған
соң ғана опынады. Мұндайда полиция
қызметкерлеріне жүгінеді. Бұл арада
бір айта кетерлігі, кейбір мал иелерінің
тиісті құжаттары толтырылмаған, ветеринарлық төлқұжаттары жоқ. Мұндай
келеңсіздікті болдырмау үшін төрт
түлік малды тегіс таңбалау жəне ен салу қажет. Малды тасымалдаған кезде
ветеринарлық анықтама болуы міндетті.
– Мал ұрлығына жол бермеу мақсатында Полиция департаментінің
қызметкерлері жергілікті атқарушы
органдармен бірлесе отырып мал жаюды ұйымдастыру, төрт түлікті таңбалау жəне ауыл шаруашылығы жануарларын сəйкестендіру базасына
қажетті мəліметтерді уақытылы енгізу
мəселелері қаралды, – дейді облыстық
Полиция департаментінің басшысы
Арманбек Баймурзин. Осы жылы ғана
көліктердің малға соғылуы себебінен
7 оқыс оқиға болды. Бір адам қаза тауып, 9 жолаушы жарақаттанды. Мал
жолға шығып кетпеу үшін жағалауына 15 мың метр қоршау, Нұр-Сұлтан
– Щучинск бағытындағы автожолға
жалпы ұзындығы 10 мың метрден астам тор орнатылды.
Осы арада бір айта кететін дүние,

полиция күшінің жеткіліксіздігі. Облыс ішіндегі жол мыңдаған шақырымды құрайды. Демек, мал иелері өз
бағымындағы жануарларға жауапты
болуы керек. Бұл жайында полиция
қызметкерлері де айтып отыр.
Осы арада бір мысал келтіре кетелік, биылғы 24 қазанда Есіл аудандық
полиция бөліміне шағым түскен. Онда
Свободное ауылының тұрғыны жалпы құны 14 млн теңгеден асатын 49
бас жылқысының жоғалғаны туралы
хабарлаған. Іле полиция қызметкерлері
8 іздеу тобын ұйымдастырған. Жоғалған
жылқыны іздеуге жергілікті тұрғындар да атсалысқан. Екі тəулік ішінде
аудан аумағындағы барлық сай-сала,
орман-тоғай сүзіліп шыққан. Көп күш
жұмсап, тиянақты іздеудің нəтижесінде
жайылымнан жоғалған жылқылар табылды. Сөйтсе олар елді мекеннен
15 шақырымдағы Қызылсу өзенінің
жағалауынан табылған. Əрине, мал
иесі жылқыларының сəйкестендіру
базасында тіркелмегендігінен жауапқа
тартылды. Мұндай мысалдарды көптеп
келтіруге болады.
Сөз соңында айтарымыз, бар жауапкершіліктің мал иесінің мойнында
екенін тағы бір қайталағымыз келеді.
Бұрынғыдай «ұзын арқан, кең тұсауға»
салынудың ендігі арада еш қажеті жоқ.
Ақмола облысы
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47 есірткі сату фактісі анықталды
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жуырда Солтүстік Қазақстан облыстық полиция департаменті Есірткі қылмысына қарсы
іс-қимыл басқармасы 1 маусым мен 31 қазан
аралығында ткен республикалық жеделпрофилактикалық «Қарасора» іс-шарасының
(ЖПІШ) облыс бойынша қорытындыларын
шығарды.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жақсыбай САМРАТ,
«Egemen Qazaqstan»
ЖПІШ аясында барлығы 125 заң бұзушылық,
оның ішінде 47-і есірткі сату, өткізу фактісі анықталды. Іс-шараның басты міндеті есірткі сату мен
таратуды құрықтау болғандықтан, əсіресе, осы
қылмыстардың өршуіне полиция ерекше назар
аударды.
Есірткімен қылмыс жасай тындар да бүкіл
елімізде жаман індет жүріп, кейбір адамдардың
өліп жатқанына қарамай есірткі қылмысын жалғастыра берген. Соның бірі Жамбыл ауданының 39
жастағы тұрғыны болып шықты. Полицейлер оны
операцияның алғашқы күндерінде Петропавлдың

орталық көшелерінің бірінде жүргізілген жеделіздестіру іс-шараларының нəтижесінде ұстаған.
Оның Subaru Legacy көлігінің жүксалғышынан
5 кило марихуана салынған полиэтилен пакет
тəркіленді. Ұсталған адам екі жыл бойы есірткі
қолданып, сатқанын мойындады. Мұның қара
базардағы құны ондаған млн теңге.

Аталған факті Қылмыстық кодекстің 297-бабы
3-бөлігі – «Есірткі, психотроптық заттарды, сол
тектестерді өткізу мақсатында заңсыз дайындау,
қайта өңдеу, иемдену, сақтау, тасымалдау, жөнелту не өткізу» бойынша сотқа дейінгі тергептексерудің бірыңғай тізіліміне енгізілген. 20 қыркүйек күні соттың үкімімен нашақор 10 жылға бас
бостандығынан айырылды.
Бұл ЖПІШ барысында Солтүстік Қазақстан
облысында тіркелген ең үлкен қылмыс болды.
Жалпы, «Қарасора» іс-шарасы барысында барлығы
295,5 килограммнан астам əртүрлі есірткі заттары
тəркіленген.
Облыстық полиция департаменті бастығының
орынбасары, полиция полковнигі Руслан Назаровтың
айтуына қарағанда: «Жыл басынан облыстық
Полиция департаменті Есірткі қылмысына қарсы
іс-қимыл басқармасының қызметкерлері есірткі
бизнесі саласында 195 түрлі қылмысты анықтады.
Оның ішінде есірткіні өткізудің 49 фактісі, 15 аса
ірі көлемде сақтау фактісі болды. 409,5 кг есірткі
заттары тəркіленген».
Солтүстік Қазақстан облысы
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Тәуелсіздіктің тәтті дәмі
––––––––––––––––––––––––––––––––
Балдай німдері бүгінде байтақ әлемнің
әр түпкіріне тарап кеткен «Баян Сұлу»
кондитерлік фабрикасының табысты рлеу жолына бет бұрып, ішкі һәм
сыртқы сауда кеңістігіне тең тімді кп
тәттілерінің брендке айналуы еліміз
тәуелсіздік алғаннан кейінгі рісті отыз
жыл ішіндегі экономикалық дамудың
жемісі екені анық. Тоқсаныншы жылдары тоқыраңқырап қалған ірі кәсіпорынға
тәуелсіздік жылдары ауқымды инвестиция салынды. Нәтижесінде, Германия,
Италия, Швейцария сияқты ндірісі ркендеген мемлекеттерден заманауи
технология құрылғылары әкелініп, жаңа желілер орнатылды.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Нұрқанат ҚҰЛАБАЙ,
«Egemen Qazaqstan»
– Қостанай кондитерлік фабрикасына соңғы 10-15 жылдың өзінде шамамен 20 млрд теңге инвестиция салынды. Біздің көптеген жобамыз Үкімет
пен Ауыл шаруашылығы министрлігі,
сондай-ақ облыс басшылығы тарапынан өте үлкен қолдау тапты. Мемлекет
субсидия, дотация, қолжетімді несие
беруде көп жеңілдік жасап, аз жылдың
ішінде толайым табысқа жетуімізге
жағдай жасады. Осының нəтижесінде
тұтынушылар өнімдерімізді еліміздің
кез келген түкпірінен сатып алу мүмкін дігіне ие болып отыр. Қостанай
тəттілерін Қазақстанда жасалған өнім
деп үлкен мақтанышпен айтуға болады,
– деді «Баян Сұлу» АҚ басқармасының
төрағасы Тимур Садықов.
Айта кетерлігі, соңғы он шақты
жылдың ішінде кондитерлік фабрика
экспорт көлемін едəуір ұлғайтып алды.
Кəсіпорын жылына 85 мың тонна мармелад, шоколад, карамель, печенье, карамель өнімдерін шығарады. «Баян Сұлу»
өндіретін тəттілердің түрін түстеп, атын
атайтын болсақ, 350-дің үстіне шығып
кетеді. Фабрика өнімдерінің 60 пайызға
жуығы ішкі нарықты қамтамасыз етсе,
43 пайызы экспортқа жөнелтіледі.
– 2014 жылы бисквит цехында бірнеше жаңа желі іске қосылды. Бүгінде
біздің цех айына 400 тоннадан астам
вафли шығарады. Өнімнің біраз бөлігін
Өзбекстан, Əзербайжан, Грузия, Ресей
елдеріне жібереміз. Əр елдің қалауы əр
түрлі. Мысалы, Ресейге негізінен арахис
аромат пен артек өнімдерін жөнелтеміз.
Ал Өзбекстанға қуырылған арахис пен
қант қосылған тоғыз қабатты «Цирк»
вафлиі ұнайды. Өндірістік желі автоматты
режімде жұмыс істейді, – дейді бисквит
цехының бас технологы Алиса Галимова.

Бүгінде «Баян Сұлуда» 2 мыңнан
астам адам жұмыс істесе, соның 80 пайызы – қыз-келіншектер. Олардың айлық
еңбекақысы – 150-200 мың теңгенің аралығында. Фабрика өз жұмысшыларын
əлеуметтік қолдау жағынан көптеген
кəсіпорынға үлгі болып отыр.
– «Баян Сұлуда» 11 жылдан бері
жұмыс істеп келемін. Жалақымыз жақсы,
уақтылы алып отырамыз. Бес күн жұмыс
істейміз. Фабриканың өз асханасы бар,
тамағы дəмді əрі арзан. Мысалы, қаланың
асханаларында мың-мың жарым теңге
тұратын асты біз мұнда 150-250 теңгеге
ішеміз. Өзіміздің қызметтік автобус
бар, жұмысқа тегін əкеп, үйге тегін апарып тастайды. Бас ғимаратымызда
медициналық бөлім жұмыс істеп тұр.
Сондықтан осында тегін тіс емдетіп, физиотерапиядан өтіп, қантқа қан тапсыруға
болады. Ұжымның дені əйелдер болған
соң, жеке гинекология кабинеті жұмыс
істейді. Көп кəсіпорындарда мұндай
қолдау жоқ. Осында бірге жұмыс істеп
жүріп, жарасып, бас қосып, шаңырақ
көтеріп жатқан жастар көп. Басшылық
оларға да қомақты мөлшерде қаржылай
көмек көрсетуді дəстүрге айналдырған. Балаларымыз жазғы демалыс маусымында 10-15 күнге демалыс орындарына барып, тынығып қайтады. Лагерь
ақысының 80 пайызын фабрика төлейді.
Мұнда ерінбей еңбек еткен адамға қолдау
көп. Мысалы, өз басым лауазымым бойынша соңғы 4 жылдың ішінде қатардағы
жұмысшыдан шебер көмекшісі, ауысым
шебері болып бірнеше саты өрлеп, қазір
цех бастығының міндетін атқарып жатырмын. Маған жүктелген жауапкершілік өте
жоғары. Цехта 150 адам жұмыс істейді.
Бірнеше өндірістік желі бар. Олардың
тоқтаусыз жұмыс істеуін бақылап, техникалық қауіпсіздікті қамтамасыз етемін,
– дейді №1 бисквит цехының бастығы
Сайын Талапұлы.

Пандемия кезінде Ресеймен екі
арадағы шекара жабылып, екі ел арасында келімді-кетімді жолаушылардың
сиреп кетуі, сондай-ақ тойдың толастап қалуы кондитерлік өнімдердің
өтіміне де кері əсерін тигізді. Бұрын
«Баян Сұлудың» фирмалық дүкендері
Қостанайға қыдырып келген ресейлік
меймандардың ұзын-сонар кезегінен

ЖОЛ ЖӘНЕ ЖАҢАРУ

арылмайтын. Қазір мұндай кезек жоқ,
сондықтан соңғы екі жыл ішінде сыйкəде есебінде жүретін бағалы тəттілердің
өтімі түсіп кетті. Есесіне, печенье, вафли, арзан карамельдер мен кəмпиттердің, яғни жергілікті халық тұтынатын
өнімдер көп сатыла бастады.
Ал қазіргідей шекара біртіндеп
ашылып, дүкендер қалыпты жұмыс

тəртібіне көшіп, той-қуаныштар да
көбейе бастаған сəтте Қостанай тəттілерінің де саудадағы өтімі өсе бастады. Əсіресе, экспорт көлемі ұлғайды.
Кəсіпорын былтыр жалпы өнімінің
43 пайызын экспорттаса, биыл да осы
межені көздеп отыр. Тиімдісі сол, іргеде
Ресей тұр, яғни бұл жақын жерде үлкен
нарық бар деген сөз. Қазірдің өзінде
Қостанайдың кондитерлік өнімдері
Челябі, Свердлов, Омбы, Барнаул,
Алтай, тіпті Татарстан мен Мəскеуге
дейін толассыз жөнелтіліп жатыр. Ал
енді «Баян Сұлу» өнімдерінің сыртқы
нарықтағы үлесінің қомақты болуының
құпиясы неде дейтін болсақ, біріншіден,
қостанайлық тəттілер экологиялық
тұрғыдан таза өнім болып саналады.
Екіншіден, сапасы жоғары, үшіншіден,
арзан, яғни қалтасы жұқа жұрттар да
сатып ала алады. Мəселен, Ресейде
«Красное-белое» деген ірі супермаркет желісі бар. Оның құрамына енетін
200 дүкен ай сайын 200 тоннадан астам
«Баян Сұлудың» арахисті жəне шоколадты вафлилерін сатады. Бұл вафлилер
Ресей нарығында өте жоғары сұранысқа
ие. Фабрика басшысының айтуынша,
соңғы кездері ресейліктер Қостанайдан
шығатын «Қазақстан» шоколадына да
үлкен қызығушылық танытып отыр.
Өйткені бұл шоколадтың құрамында
ешқандай қоспа жоқ, экологиялық таза
өнім саналады.
Қостанай облысы

ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК

Депозит көлемі көбейді

Қызылордада ақылы жол
іске қосылады
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Осы айдың ортасынан бастап республикалық маңызы бар «Самара-Шымкент»
күре жолы ақылы негіздегі жүйеге қосылады. Ақылы жол тарифі жеңіл кліктерге
1 шақырымға – 1 теңге, жүк кліктері мен автобустарға техникалық клеміне
байланысты 5 пен 25 теңге аралығында болады. Бұл туралы Қызылорда облыстық
жолаушылар клігі және автомобиль жолдары басқармасы хабарлап отыр.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мұрат ЖЕТПІСБАЙ,
«Egemen Qazaqstan»
Облыс аумағындағы автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы – 3 397 шақырым.
Оның 1 016 шақырымы – республикалық,
557 шақырымы – облыстық, қалғаны
аудандық маңызы бар автомобиль жолдары.
Облыстық жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары басқармасы басшысының
орынбасары Қайрат Əбсұлтановтың айтуынша, 2019 жылы ел Үкіметінің қаулысымен
бекітілген инфрақұрылымды дамытудың
«Нұрлы жол – 2020-2025» мемлекеттік
бағдарламасы аясындағы 7 жаңа ақылы
жол учас кесіне биыл өңір аумағынан
өтетін республика лық маңызы бар 812
шақырымдық автомобиль жолы қосылады.
Онда автомобильаралық бақылау аркалары орнатылып, жүйені пайдаланушыларға
қызмет көрсететін орталықтар ашылды.
Ақылы жүйеге енгізілген автомобиль

жолдарында «Ашық» жүйесі қолданылмақ.
Сондай-ақ көліктердің өтуі арнайы бейнекамералар жəне арнайы жабдықтардың
көмегімен бақылау аркаларына бекітілген.
«ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ об лыстық
филиалы директорының орынбасары
Шанжархан Мырзабай инфрақұрылымды
да мы тудың «Нұрлы жол 2020-2025»
мем лекеттік бағ дар ламасы шең берінде
еліміздегі 11 мың шақырымды құрайтын
автожол ақылы жүйеге ауысатынын атап
өтті. Ақылы учаскені пайдалануға енгізу туралы бұйрыққа қол қойылған. Соған сəйкес,
І тех ни калық санаттағы учаскелердегі
«Шымкент – Қызылорда», «Нұр-Сұлтан –
Павлодар», «Шымкент – Өзбекстан шекарасы», «Щучинск – Көкшетау», «Қапшағай –
Талдықорған», «Шымкент – Тараз», «Тараз
– Қайнар» бағыттарына ақылы жүйе 15
қарашадан бастап енгізіледі.
Қызылорда облысы

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Биыл экономикалық белсенділіктің қалпына келуіне банктердегі
депозиттік базалардың 3,5 трлн теңгеге дейін сім крсетуі де әсер еткен. Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығының хабарлауынша, 2021
жылдың қаңтар-қыркүйек аралығында 14,9 трлн теңге жаңа займ
берілген. Бұл былтырмен салыстырғанда 4,7 трлн теңгеге кп.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Бұл салымдар бойынша пайыздық
Абай АЙМАҒАМБЕТ,
сыйақының капиталдануы жəне аза«Egemen Qazaqstan»
маттар мен кəсіпорындар табысының
Қауымдастық биыл тоғыз ай- қайта қалпына келе бастауымен байдағы отан дық банк секторының ланысты. Капиталдану есебінен дивиахуалына шолу жасаған. Онда заңды дендтер төленгеніне қарамастан табыс
тұлғалардың несие алудағы үлесі ба- пен екінші деңгейлі банктердің меншік
сым екеніне қарамастан бөлшек не- капиталы тұрақты түрде өсіп жатыр
сие портфелінің əлдеқайда жоғары (+10 пайыз немесе 395 млрд теңге).
өсім көрсеткені (+27 пайыз немесе Сектордың табысы тоғыз айда 925 млрд
2,1 трлн теңге) айтылады. Бизнеске теңгеге дейін көбейді. Былтыр тоғыз
берілген несие 4 пайызға ғана өсім айдағы табыс небəрі 597 млрд теңгені
құраған еді. Макроэкономикалық жағкөрсеткен.
«Заңды тұлғалар несиесінің есеп- дайдың анағұрлым жақсаруы экономитен шығарылуы (-475 млрд теңге мау- ка субъектілерінің қарыз ресурстарын
сым айында) жəне қазіргі қарызды пайдалану жəне жинақ қалыптастыру
қайта қаржыландыру есебінен осындай қабілетіне оң əсер етеді» деп жазады
басымдық қалыптасқан болуы мүмкін. қауымдастық.
Сөз жоқ, нарықта болып жатЖыл басынан бері NPL деңгейі 6,9-дан
4,3 пайызға дейін төмендеді. Екінші қан оң тай лы үрдістер банктердің
деңгейлі банктердің ресурстық база- деңгейіне де əсер етпей қоймайды.
сы депозиттер есебінен едəуір артты Жыл басынан бері 8 екінші деңгей(+16 пайыз немесе 3,5 трлн теңге). лі банктің рей т ингі көтерілген.

Сектордағы банк көрсет кіш терін
бағалап отыратын S&P, Fitch жəне Moody’s рейтинг агенттіктері 8
банктің деңгейін жалпы жинақтай
алғанда 12 рет жоғарылатыпты.
Қауымдастықтың пайымдауынша, қарыз ресурстарына деген
сұраныстың өсуі, бірқатар жеңілдетілген бағдарламалардың қолға
алынуы, ақша-несие саясаты ның
бірқалыпқа түсе бастауы 2021 жылы
жаңа несиелердің молынан берілуіне
жол ашқан. Несие порт фелінде,
əсіресе, тұтынушылық (жыл басынан бері +28 пайыз) жəне ипотекалық
сегменттің (жыл басынан бері +23
пайыз) үлесі жоғары.
«Дегенмен сұраныстың кейінге
қалуы, зейнетақы жинағынан артық
ақша алу сияқты бір реттік факторлардың жоғалуына жəне мемлекеттік
бағдарламалардың қысқаруына байланысты несие белсенділігінің динамикасы қайта əлсіреуі мүм кін.
Корпоративті секторда бəрі сұраныс
сапасына, қарыз алушының қаржылық жағдайына жəне ауқымды
мемлекеттік бағдарламалардың көлемі мен бағытына байланысты», дейді
қауымдастық.

МƏДЕНИЕТ

16 ҚАРАША 2021 ЖЫЛ

13

Халің қалай,
қазақ анимациясы?

Мұхтар КҮМІСБЕК,
«Egemen Qazaqstan»

Қазақфильм
«Қазақ анимациясы»
студиясын ашпақ
Шындығында, себеп көп. Мемлекетті
кінəлай жөнелейік десек, шама-шарқынша қолдау көрсетіп жатқанын айтады. Мамандарды айыптайық десек,
бұрынғымен салыстырғанда бəсі биік,
танымы тереңдей түскен. Даму бар, тек
шеңбер ішінде ғана.
Осыған дейін ұлттық анимацияның
дөңгелегі əлі де батпақтан шықпағаны
басылым беттерінде талай рет жазылды.
Əйтсе де жартастың жылжитын түрі жоқ.
Бір-бірімен бəсекеге түскен еліміздегі 5-6
студияның жыры жылда айтылып жауыр
болғалы қашан!? Баяғы «бірақтың» айналасынан ары аса алмай отырмыз. Сондықтан
біз Мəдениет жəне спорт министрлігіне
арнайы сауал жолдаған болатынбыз. Əңгімеміздің əлқиссасын содан бастасақ.
«Тəуелсіз Қазақстанның тарихындағы
отандық анимация ұзақ уақыт бойы шетелдік табысты жобалардың көлеңкесінде
жүрді. Көрермендер ерекше байқаған жобалардың бірі – «Ер Төстік пен Айдаһар»
атты алғашқы 3D-мультфильм. Одан кейін
жарыққа шыққан «Күлтегін» мен «Мұзбалақ» толықметрлі мультфильмдері ілгерілету стратегиясының жоқтығынан қазақстандық прокатта аса көріне қоймады. Осылайша, отандық мультипликация үлкен экранда көріну мүмкіндігінен айырылып, толығымен телевизиялық форматқа ауысты.
Бірақ қазіргі таңда, алға жылжу байқалады. Анимация саласы ақырындап
дамып келеді. Елімізде бірқатар анимациялық студия қызмет етуде, оның
ішінде Astana film жастар киностудиясы, Khan Comics студиясы, «Адай Продакшн анимациялық студиясы», Dala
animation, «Ырысы Ақ Қазақстан» компания лары бар. Дегенмен анима цияны шығаратын ең ірі орталық «Қазақфильм» киностудиясының жанындағы
«Анимациялық кино» шығармашылық
бірлестігі болып табылады. 1991 жылдан
бастап 2016 жылға дейін «Қазақфильм»
киностудиясы 70-ке жуық анимациялық
фильм шығарған (оның ішінде 1 анимациялық сериал жəне 1 толықметрлі анимациялық фильм).
Сонымен қатар 2022 жылы Қазақстан
Республикасы Үкіметі алдағы уақытта
қабылдайтын «Ұлттық рухани жаңғыру»
ұлттық жобасының аясында балаларға
арналған сапалы анимациялық фильмдер
мен контентті шығару мақсатында «Шəкен Айманов атындағы «Қазақфильм»
ки но студиясының базасында «Қазақ

анимациясы» студиясын ашу жоспарланған». Бұл министрліктің бізге берген
жауабы.

3D мамандар даярлайтын
тәжірибелі мұғалім жоқ
Қайбір жылы Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаев қазақ мультфильмдері жайында сөз қозғап, бұл саланы дамытуға
мəн беру қажеттігін ескерткені есімізде.
Осыдан кейін қазақ анимациясы қайта
жанданғандай болып, біршама жұмыс
қолға алынған еді. Бірақ уақыт өте келе
жоспарлы жұмыстар жалғасын таппады.
Неліктен? Əрине, құзырлы мекемелер мен
тұлғалар бұл саланы ілгерілетуге мүдделі
болмағандықтан. Десек те, қарап жатқан
аниматорлар жоқ. Қолдарынан келгенше,
ұлттық анимация көшін алға сүй реп
келеді. Соның бірі – режиссер-аниматор
Жанадiл Байдарбек. Маманның сөзіне
сүйенсек, елімізде анимация саласы енді
көктеп келе жатқан жеміс ағашы секілді.
«Қазақ анимациясының қазіргі жағдайын айтатын болсақ, соңғы 10 жыл-

Соңғы уақытта анимация саласына қызығып, оқып үйренгісі келетін жастардың
қарасы көбейген. Олардың дені шетелдік
мамандардан онлайн дəріс алып, тəп-тəуір
маман атануда. Əйтсе де білімін шыңдаған
соң, отандық туындыларға қатыспай, шетел асып, сол жақтағы ірі компанияларға
жұмысқа орналасады. Бүгінде біршамасы
қашықтан онлайн жұмыс істеп жатыр.
Себе бі Қазақстанда ани маторлардың
еңбек ақысы шетелмен салыстырғанда
10-20 есе аз бағаланады.
Нарыққа шығу үшін арнайы кадрлар тартып, шетелден білікті маман
шақырып, тəжірибе алмасу керек. Шетелде өткен фестивальдардан жүлде алып
жүрген 2D анимациялық фильмдеріміз
бар, бірақ өзгемен бəсекелес болатындай
дəрежеде емес. Кинопрокаттан қаржы
жинайтын қауқары жоқ. Мұны осы саланы дамытуға үлес қосып жүрген, 3D
анимациясы бойынша шəкірт тəрбиелеп
жатқан мультипликатор, Quantﬁlm киностудиясының директоры Талас Оразбай
тарқатып айтып берді.
«Анимациялық фильм шығарудағы
сценарий жазу, режиссура идеясы əлі де
толық піспей жатыр. Былайша айтқанда,
техникалық мамандар жоқ. Білікті маман
болу үшін үлкен мектептен өту керек.
Бүгінде 5 жыл оқып, менің компаниямда
жұмыс істеп жатқан балалар бар. Олар
теориялық жағынан мықты болғанымен,
практикада кемшін түсуде. Жалпы 3D
анимация туралы танымы аз болса да,
жетіліп келеді. Мультипликацияда 3D
техникасы ерекше сұранысқа ие. Балалар
Youtube-тан шетелдің мультфильмдерін
көріп өсіп келе жатыр. Себебі олардың
талғамы жоғары. 6 жастан кейінгі балалар көбінесе 3D фильмдер көреді. Əлем-

Коллажды жасаған Зәуреш СМАҒҰЛ, «EQ»

–––––––––––––––––––––––––––––
Жапон халқы анимацияны салтдәстүрін насихаттауға арнаса, америкалықтар жекелеген ғылыми пәндерді
осы әдісті қолдану арқылы оқытады
екен. Олардан қалыс қал май келе
жатқан Қытай мен Ресей мультфильмдерінің нарыққа шыққанына
жарты ғасырға жақын дап қалды.
Іші тұнған идеология. Ал Қазақстан әлемдік згерістерге терезеден
қарап отырғандай. Ақиқаты сол, аудиторияны қазақ тіліндегі анимациялық
контентпен қамтамасыз етуге қауқарсыз. Біз бүгін осы мәселенің себебіне
үңіліп крдік.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

НАРЫҚҚА ШЫҒУ ҮШІН АРНАЙЫ КАДРЛАР ТАРТЫП, ШЕТЕЛДЕН БІЛІКТІ МАМАН ШАҚЫРЫП, ТӘЖІРИБЕ АЛМАСУ КЕРЕК.
ШЕТЕЛДЕ ӨТКЕН ФЕСТИВАЛЬДАРДАН ЖҮЛДЕ АЛЫП ЖҮРГЕН 2D АНИМАЦИЯЛЫҚ ФИЛЬМДЕРІМІЗ БАР, БІРАҚ ӨЗГЕМЕН БӘСЕКЕЛЕС БОЛАТЫНДАЙ ДӘРЕЖЕДЕ ЕМЕС. КИНОПРОКАТТАН ҚАРЖЫ ЖИНАЙТЫН ҚАУҚАРЫ ЖОҚ.
да жеке анимациялық студиялардың
қатары көбейді. Бірақ сол студияларға
2D, 3D анимация жасайтын кадрлар жетіспейді. Елімізде режиссер-аниматор
мамандарын даярлайтын үш-ақ оқу оны
бар. Атап айтсақ, Алматыдағы Темірбек
Жүргенов атындағы Ұлттық өнер академиясы, елордадағы Қазақ Ұлттық өнер
университеті жəне Шымкент қаласындағы Əбілхан Қастеев атындағы Өнер
жəне дизайн колледжі. Осы оқу орындарында режиссер-анимация кафедрасын
жылына жалпы 20-30 студент бітіреді.
Өкінішке қарай, сол жас мамандардың
80 пайызы басқа салаға кетсе, тек 20 пайызы анимация саласында жұмыс істеп
жатыр. Сол 20 пайыздың жартысынан
көбі режиссурамен айналысса, 5 пайызы аниматор (мультипликатор) міндетін
атқарады. Жүйелі түрде 2D аниматор
тəрбиелейтін білікті бір-екі ғана ұстаз
бар. 3D мамандар оқытатын тəжірибелі
мұғалім жоқ», дейді Ж.Байдарбек.
Оның айтуынша, қазіргі таңда 3D
анимациялық фильмдер əлемде үлкен
сұранысқа ие. Қазақстан техникалық жағынан «Уолт Дисней», PIXAR, Ресей мен
Қытай компанияларынан 40-50 жыл артта
қалып келеді.

де де солай. Сол үрдіске ілесу үшін 3D
өндірісін дамытуымыз керек. Мысалы,
мен жарты жылдық оқу бағдарламасын
жасап шықтым. Курстың мазмұны барған
сайын дамып, кемелденіп келеді. Ал оған
ағылшын тілін қосып, тіпті де кеңейтетін
болсақ, бір жылдық курс болайын деп
тұр. Ол кезде толыққанды маман даярлайтын деңгейге жетеміз. Бірақ бір жыл
оқытуға біздің де, оқушының да жағдайы
жете бермейді», дейді Т.Оразбай.

Ресей мамандары
тағылымдамадан өтуді
ұсынды
Министрліктің БАҚ-пен байланыс
департаментінің бізге берген мəліметіне иек артсақ, Ұлттық киноны қолдау
мемлекеттік орталығы анимация саласын дамытуға барынша жағдай жасауда.
Мəселен, былтыр аталған орталық онлайн
режімде өткізілген ÁMEN анимациялық
фильмдер фестивалінің серіктесі болған.
Бұл фестивальға Түркия, Əзербайжан,
Түрікменстан, Өзбекстан, Қырғызстан,
Татарстан мен Башқұртстаннан аниматорлар қатысқан екен.
ÁMEN-2020 шеңберінде алдыңғы

қатардағы отандық жəне шетелдік мультипликаторлардың шеберлік сыныптары мен
тренингтері өткізілген. Сондай-ақ «Рухани
жаңғыру» қазақстандық қоғамдық даму
институтының қатысуымен «Қазақ анимациясының өзекті мəселелері» жəне
«Түркі елдеріне ортақ қайраткерлер туралы халықаралық анимациялық жоба» атты
дөңгелек үстел де ұйымдастырылған. Оған
қоса, «Қазақфильм» киностудиясымен
бірлесіп, отандық анимация тарихындағы
ең үздік 30 картинаны қамтитын (19602020) қазақстандық анимацияның ретроспективасы жинақталған екен. Оның ішінде
отандық анимацияның негізін қалаушы
Əмен Қайдаровтың жұмыстары да бар.
Ұлттық киноны қолдау мемлекеттік
орталығы Ресейдің Анимациялық кино
қауымдастығымен ынтымақтасып, анима циялық киноның барлық мамандарына арналған жаһандық форумға қазақстандық аниматорларды шақырған.
Онда анимациялық фильмдерді жасаудың ерекшелігі туралы ақпаратты тікелей əлемнің алдыңғы қатарлы мамандарынан алуға бірегей мүмкіндік беріліпті. Қатысушылар Disney, Warner Bros
жəне басқа да əйгілі студиялардың əлемдік

ауқымдағы сарапшыларымен бірге онлайн
режімде мазмұнды үш күнді өткізген. Бұл
игілікті істердің бəрі саланың ілгерлеуіне
септігін тигізеді деген ойдамыз. Айтпақшы, ресейлік білікті мамандар қазақстандық студенттерге ресейлік студияларда тағылымдамадан өтуді ұсыныпты.
Алдағы уақытта бұл үрдіс жүзеге аспақ.
Иə, ұлттық анимацияның дамуына
əлі талай уақыт керегі анық. Десе де,
осы саланың маңызы мен мазмұнын қоғамның санасына сіңіру қажет. Оның балалардың ойлау өрісін кеңейтіп, қазақы
тəрбиеге қазық байлап, тіпті ұлт идеологиясына қызмет етері сөзсіз. Оған үлгі
жоғарыда айтылған алып державалардың
əрекеті. Қараңызшы, қазіргі балалар
шытырман оқиғалы сюжетке құрылған
дүниелерді сүйіп тамашалайды. Шетелдің
қолдан жасалған батырларының ерлігіне
сүйсінеді, одан қалса соларға еліктейді
де. Ал мұндай анимацияға сұранып тұрған қазақтың шығармалары, эпостық
жəне лиро-эпостық жырлары, ертегілері
жетерлік. Ендеше олақтық өзімізден. Бізге
дəл қазір анимациялық кейіпкер ауадай
қажет секілді. Ал оны өмірге əкелу үшін
əлі қанша уақыт күтеді екенбіз.

ЖӘДІГЕР

Құнды мұралар музейге табысталды
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ткен аптаның аяғында, отандық археология ғылымының
негізін қаласқан қайраткер ғалым Кемел Ақышевтың жеке
заттары және Ақмола облысының, Атбасар ауданы, Тайпақ
ауылы маңынан табылған қола дәуіріне тән кне жәдігерлерді
Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері скери-тарихи
музейіне табыстау рәсімі тті.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Майдангер ғалым дала жұмысымен
Бекен ҚАЙРАТҰЛЫ,
қатар, соғыс кезінде қолданған зат«Egemen Qazaqstan»
тарын жəне Ұлы Отан соғысының
Үлкен ғалым Кемел Ақышев- ардагері ретінде берілген құжаттық
ты көпшілік 1970-жылдары Есік дүниелерін жеке сақтаған екен.
қорғанынан табылған «Алтын Бұл мұраларды ғалымның жары
адам», яғни сақ көсемінің авто- К.Ақышев атындағы археология
ры ретінде таниды. Бұның сыр- ҒЗИ директоры Марал Хабдуллина
тында, археолог ғалым Ұлы Отан өзі келіп əскери-тарихи музейге
соғысына қатысқан майдангер тапсырды.
Музей қорына тапсырылған
екенін көпшілік біле бермейді.
Ғалымның майданда ғы өмірін құнды жəдігерлерді жеке-жеке
көктей шолып айтсақ, К.Ақышұлы таныстырар болсақ: əйгілі археосоғыс басталған тұста Самарқандта- логтің дала жұмыстары кезінде киіп
ғы əскери училищені тəмамдап, жүрген қарасұр түсті жеңіл плащмайданға аттанған. 1943 жылы шекпені, майданда пайдаланған
Донбасты жаудан азат ету шай- «ТТ» тапаншасы жəне ғалымға беқасы ке зінде ауыр жарала нып, рілген «Ұлы Отан соғысының ардаəскер қатарынан босатылған. 1944 гері» белгісі, 1945 жылы 8 мамыр
жылы 20 жастағы жігіт лей те- күні шығарылған «С Днем Победы!
нант шенімен Алматыға оралған. От Москвы до Берлина!» жəне

«Майданнан жаңа жылдық жауынгерлік сəлем» атты пошта карточкалары, КСРО Халық комиссарлары кеңесі төрағасының орынбасары, Сыртқы істер халық комиссары
В.М.Молотовтың 1941 жылы 23
маусым күні радио арқылы сөйлеген сөзі басылған «Акмолинская
правда» газетінің көшірмесі, сондай-ақ археологтің жеке мүлкі – əнші, сазгер бір жылы туған құрдасы

Б.Окуджава орындаған əндердің
күйтабағы, т.б. дүниелер бар.
Сонымен қатар əскери-тарихи
музей қорына табысталған келесі
жəдігерлер Ақмола облысының,
Атбасар ауданы, Тайпақ ауылы маңында жүргізілген археологиялық қазба жұмыстары барысында табылған екен. Атап айтар
болсақ, б.з.д. X-VIII ғасырларға тəн
артефактілер: қоладан жасалған

пышақ түрлері, кельт-балта, сонымен қатар кейінгі қола дəуіріне
жататын сақина тəрізді пышақ,
ілгек иінді қисық пышақ, кескіш,
қашау, орақ, таға, қысқыш, жапырақ пішінді жебенің ұштары,
найзаның ұшы, ою өрнектелген
керамика жəне қола бұйымдар
фрагменті, иінді һəм тұтқасы ілгекті
қола пышақ, қола жапсырма мен
сақиналар, декорацияланған қола

түйме, шегенің қалпақ бастары,
белбеу ілгектері, тастан жасалған əшекейлер, əртүрлі еңбек
құралдары қатарлы 40-қа жуық
жəдігер музейге тапсырылды.
Бұл мұраларды өткізген жеке
кəсіпкер-меценат Марат Нəбиев.
«Жəдігерлерді бірнеше жыл
бұрын əуесқой археологтердің
қолынан сатып алған едім. Жəдігерлерге ғылыми тұрғыдан
сипат берген танымал археолог
Марал Қалымжанқызының айтуына қарағанда, бұл бұйымдар бұдан
төрт мың жыл бұрын қолданыста
болған екен. Бұдан шығатын
қорытынды төрт мың жыл бұрын
Арқа өңірінде қола өндірісі дамыды деген сөз. Осы құнды бұйымдар менің жеке қорымда емес,
аталған музейде тұрғаны жөн деген шешімге келіп, заттарды түгелдей тапсырдым» дейді Марат
Əскенұлы.
СУРЕТТЕ: атақты археолог
К.Ақышевтың плащ-шекпені жəне
Тайпақ ауылы маңынан табылған
қола жəдігерлер
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік сатып алу,
жер қойнауын пайдаланушылар мен табиғи монополиялар субъектілерінің сатып алуы,
байланыс, автомобиль клігі, қорғаныс және ғылымды қаржыландыру мәселелері
бойынша згерістер мен толықтырулар енгізу туралы
(Жалғасы. Басы 1-бетте)
«9) əлеуетті өнім берушілердің немесе өнім берушілердің «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес мемлекеттік сатып алуға
қатысу шеңберінде қамтамасыз ету шаралары ретінде ақша
енгізуіне арналған мемлекеттік сатып алу саласындағы
бірыңғай оператордың банктік шотындағы ақшаға тыйым
салуға жол берілмейді.»;
3) 741-баптың екінші бөлігі 7) тармақшасындағы
«ағымдағы шотындағы ақшаға өндіріп алуды қолдануға
жол берілмейді.» деген сөздер «ағымдағы шотындағы
ақшаға;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай
мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:
«8) əлеуетті өнім берушілердің немесе өнім берушілердің «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес мемлекеттік сатып алуға
қатысу шеңберінде қамтамасыз ету шаралары ретінде ақша
енгізуіне арналған мемлекеттік сатып алу саласындағы
бірыңғай оператордың банктік шотындағы ақшаға өндіріп
алуды қолдануға жол берілмейді.».
2. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне:
53-баптың 1-тармағы 1) тармақшасының он үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«іргелі жəне қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу,
ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызметтің
нəтижелерін коммерцияландыру, іргелі ғылыми зерттеулерді жүзеге асыратын ғылыми ұйымдардың ғылым
саласындағы уəкілетті орган бекіткен тізбесіне енгізілген
ғылыми ұйымдарды қаржыландыру;».
3. 2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының
Қылмыстық-процестік кодексiне:
161-баптың жетінші бөлігінің екінші абзацы «ағымдағы шотындағы ақшаға» деген сөздерден кейін «, сондай-ақ əлеуетті өнім берушілердің немесе өнім берушілердің «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан
Республикасының Заңына сəйкес мемлекеттік сатып алуға
қатысу шеңберінде қамтамасыз ету шаралары ретінде ақша
енгізуіне арналған мемлекеттік сатып алу саласындағы
бірыңғай оператордың банктік шотындағы ақшаға» деген
сөздермен толықтырылсын.
4. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының
Кəсіпкерлік кодексіне:
28-баптың 13-тармағы мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын:
«7) Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар
туралы заңнамасына сəйкес мемлекеттік құпияларды
құрайтын жəне (немесе) Қазақстан Республикасының
Үкіметі айқындаған таралуы шектеулі қызметтік ақпаратты қамтитын мəліметтерді қоспағанда, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің құрылымына кіретін ұйымдарды жəне дауыс беретін акцияларының (жарғылық
капиталға қатысу үлестерінің) елу жəне одан да көп
пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне
тиесілі немесе оның сенімгерлік басқаруындағы заңды
тұлғаларды қоспағанда, өткізілетін мемлекеттік сатып
алу жəне квазимемлекеттік сектор субъектілерінің сатып
алуы бойынша ақпарат, оның ішінде жоспарлар, хабарландырулар, қатысушылар, қорытындылар, жасалған
шарттар, шарттық міндеттемелердің орындалуы жəне
ақы төлеу туралы мəліметтер, сондай-ақ жергілікті қамту
бойынша ақпарат.».
5. 2015 жылғы 31 қазандағы Қазақстан Республикасының
Азаматтық процестік кодексіне:
1) мазмұны алып тасталсын;
2) 156-баптың бірінші бөлігі 1) тармақшасының екінші
абзацы «ағымдағы шотындағы ақшаға» деген сөздерден
кейін «, сондай-ақ əлеуетті өнім берушілердің немесе өнім
берушілердің «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан
Республикасының Заңына сəйкес мемлекеттік сатып алуға
қатысу шеңберінде қамтамасыз ету шаралары ретінде ақша
енгізуіне арналған мемлекеттік сатып алу саласындағы
бірыңғай оператордың банктік шотындағы ақшаға» деген
сөздермен толықтырылсын.
6. 2017 жылғы 27 желтоқсандағы «Жер қойнауы жəне
жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне:
1) мазмұны алып тасталсын;
2) 3-тарау мынадай мазмұндағы 28-1-баппен толықтырылсын:
«28-1-бап. Кəсіпкерлікті ынталандыру туралы келісім
1. Көмірсутектер, уран өндіру жəне пайдалы қатты
қазбалар саласындағы уəкілетті органдар Қазақстан Республикасының Ұлттық кəсіпкерлер палатасымен жəне
жер қойнауын пайдаланушылармен ерікті негізде жасасатын жəне жергілікті өндірушілерді қолдауға бағытталған
келісімдер кəсіпкерлікті ынталандыру туралы келісім деп
түсініледі.
2. Кəсіпкерлікті ынталандыру туралы келісім шарттарының орындалуын мониторингтеуді, сондай-ақ оның
қорытындыларын интернет-ресурстарда жариялауды
Қазақстан Республикасының Ұлттық кəсіпкерлер палатасы
көмірсутектер, уран өндіру жəне пайдалы қатты қазбалар
саласындағы уəкілетті органдармен бірлесіп, электрондық
сатып алу жүйелеріне қолжетімділікті қамтамасыз ету
арқылы жер қойнауын пайдаланушылардың ұсынатын
мəліметтері негізінде жүзеге асырады.»;
3) 61-бап мынадай мазмұндағы 6-1) жəне 6-2) тармақшалармен толықтырылсын:
«6-1) Қазақстан Республикасының Ұлттық кəсіпкерлер
палатасымен жəне жер қойнауын пайдаланушылармен
кəсіпкерлікті ынталандыру туралы келісімдер жасасу;
6-2) көмірсутектер жəне уран өндіру саласындағы
уəкілетті органдармен бірлесіп, кəсіпкерлікті ынталандыру
туралы келісімді жасасу, оған өзгерістер, толықтырулар
енгізу жəне оны бұзу, сондай-ақ олардың орындалуын
мониторингтеу қағидаларын, кəсіпкерлікті ынталандыру
туралы келісімнің үлгілік нысанын əзірлеу жəне бекіту;»;
4) 62-бап мынадай мазмұндағы 11-1) жəне 11-2) тармақшалармен толықтырылсын:
«11-1) Қазақстан Республикасының Ұлттық кəсіпкерлер
палатасымен жəне жер қойнауын пайдаланушылармен
кəсіпкерлікті ынталандыру туралы келісімдер жасасу;
11-2) уран өндіру жəне пайдалы қатты қазбалар
саласындағы уəкілетті органдармен бірлесіп, кəсіпкерлікті
ынталандыру туралы келісімді жасасу, оған өзгерістер,
толықтырулар енгізу жəне оны бұзу, сондай-ақ олардың
орындалуын мониторингтеу қағидаларын, кəсіпкерлікті
ынталандыру туралы келісімнің үлгілік нысанын əзірлеу
жəне бекіту;»;
5) 63-бап мынадай мазмұндағы 7-1) жəне 7-2) тармақшалармен толықтырылсын:
«7-1) Қазақстан Республикасының Ұлттық кəсіпкерлер
палатасымен жəне жер қойнауын пайдаланушылармен
кəсіпкерлікті ынталандыру туралы келісімдер жасасу;
7-2) көмірсутектер жəне пайдалы қатты қазбалар саласындағы уəкілетті органдармен бірлесіп, кəсіпкерлікті
ынталандыру туралы келісімді жасасу, оған өзгерістер,
толықтырулар енгізу жəне оны бұзу, сондай-ақ олардың
орындалуын мониторингтеу қағидаларын, кəсіпкерлікті
ынталандыру туралы келісімнің үлгілік нысанын əзірлеу
жəне бекіту;»;
6) 215-баптың 2-тармағының бірінші бөлігіндегі
«Мерзімдік» деген сөз «Осы баптың 1-тармағының 2)
тармақшасында көзделген, есепті кезеңнен кейінгі айдың
жиырма бесінен кешіктірілмей тоқсан сайын ұсынылатын есепті қоспағанда, мерзімдік» деген сөздермен
ауыстырылсын.
7. «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк

қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан
Республикасының Заңына:
51-баптың 1-тармағының екінші бөлігі 8) тармақшасындағы «ағымдағы шотындағы ақшаға тыйым салуға жол
берілмейді.» деген сөздер «ағымдағы шотындағы ақшаға;»
деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 9)
тармақшамен толықтырылсын:
«9) əлеуетті өнім берушілердің немесе өнім берушілердің «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан
Республикасының Заңына сəйкес мемлекеттік сатып алуға
қатысу шеңберінде қамтамасыз ету шаралары ретінде ақша
енгізуіне арналған мемлекеттік сатып алу саласындағы
бірыңғай оператордың банктік шотындағы ақшаға тыйым
салуға жол берілмейді.».
8. «Автомобиль көлігі туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі
Қазақстан Республикасының Заңына:
1) 14-1-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қазақстан Республикасының Үкіметі халықаралық
автомобиль тасымалдарын қадағалап отырудың ақпараттық жүйесінің ұлттық операторын ақпараттандыру саласындағы уəкілетті органмен келісу бойынша, салықтардың
жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің
түсуін қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге
асыратын уəкілетті мемлекеттік орган белгілеген тəртіп
пен талапқа сəйкес конкурс қорытындылары бойынша
айқындайды.»;
2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) Еуразиялық экономикалық одақтың заңнамасында
айқындалған жəне (немесе) салықтардың жəне бюджетке
төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын
уəкілетті мемлекеттік орган айқындаған тəртіпке сəйкес
навигациялық спутниктік жүйелерді пайдалана отырып,
халықаралық автомобиль тасымалдарын қадағалап отыру
мүмкіндігін қамтамасыз етеді;»;
2) 45-баптың 6-тармағында:
үшінші бөлікте:
«төлемдердің» деген сөз «басқа да міндетті төлемдердің»
деген сөздермен ауыстырылсын;
«уəкілетті» деген сөзден кейін «мемлекеттік» деген
сөзбен толықтырылсын;
төртінші бөлік алып тасталсын.
9. «Байланыс туралы» 2004 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан
Республикасының Заңына:
1) 8-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 19-20)
тармақшамен толықтырылсын:
«19-20) Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы
Қазақстан Республикасының Радиожиіліктер жөніндегі
ведомствоаралық комиссиясы конкурс (немесе аукцион)
өткізу арқылы бөліп беруге ұсынған диапазондарда Қазақстан Республикасында жиіліктер белдеулерін, радиожиіліктерді (радиожиілік арналарын) бөліп беру жөніндегі
конкурстарды (немесе аукциондарды) ұйымдастыру жəне
өткізу, конкурстар (немесе аукциондар) шарттарын, оларға
қатысушыларға қойылатын талаптарды айқындау;»;
2) 12-бапта:
6-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші жəне төртінші
бөліктермен толықтырылсын:
«Көрсетілетін байланыс қызметтеріне кең жолақты
қолжетімділікті ұйымдастыру үшін берілген, радиожиілік
спектрін пайдалануға арналған рұқсаттарды алған жеке
жəне заңды тұлғалар осындай рұқсаттарды алған кезден
бастап екі жылдан аспайтын мерзімде берілген рұқсаттарды пайдалану аумағындағы əрбір елді мекендегі халықтың кемінде отыз пайызына сапасы бойынша ең төмен
шекті мəндерге сəйкес келетін көрсетілетін байланыс
қызметтеріне қолжетімділікті ұсыну үшін техникалық
инфрақұрылымның болуын қамтамасыз етуге міндетті.
Осы тармақтың үшінші бөлігінің талабы уəкілетті
орган берген радиожиілік спектрін пайдалануға арналған
рұқсаттар шеңберінде өзіне осы тармақтың екінші бөлігіне
сəйкес елді мекендерді жəне (немесе) аумақтарды көрсетілетін байланыс қызметтерімен қамтамасыз ету бойынша
міндеттемелер қабылдаған байланыс операторларына
қолданылмайды.»;
7-тармақтың 6) тармақшасындағы «оң нəтижелері болмаса;» деген сөздер «оң нəтижелері болмаса, бас тартылады.» деген сөздермен ауыстырылып, 7) тармақшасы
алып тасталсын;
8-1-тармақ 4) тармақшасындағы «төлемақы төлемегенде
уəкілетті орган айқындаған тəртіппен тоқтатылады.»
деген сөздер «төлемақы төлемегенде;» деген сөздермен
ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен
толықтырылсын:
«5) радиожиілік спектрін пайдалануға арналған рұқсат
берілгеннен кейін екі жыл өткен соң ол пайдаланылатын
əрбір елді мекендегі жəне (немесе) аумақтағы халықтың
кемінде отыз пайызына көрсетілетін байланыс қызметтеріне кең жолақты қолжетімділік беру үшін жағдайларды қамтамасыз ететін техникалық инфрақұрылым болмағанда, уəкілетті орган айқындаған тəртіппен тоқтатылады.»;
9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Жиіліктер белдеулерін, радиожиіліктерді (радиожиілік арналарын) радиожиілік органдарымен келісу
жүргізілген жағдайда, келісу жүргізу мерзімі сұрау салу
алынған кезден бастап күнтізбелік отыз күннен аспауға
тиіс, бұл ретте өтінімді қарау мерзімі қажетті келісулерді
жүргізу уақытына, бірақ күнтізбелік отыз күннен асырмай
ұзартылуы мүмкін.
Халықаралық электр байланысы одағының Радиобайланыс регламентіне сəйкес іргелес жатқан мемлекеттермен (Қазақстан Республикасының шекара маңындағы аймақтарында) радиожиіліктерді халықаралық
үйлестіруді жүргізу қажет болған жағдайда өтінімді қарау
мерзімі, бірақ алты айдан асырмай ұзартылуы мүмкін, бұл
жөнінде өтінім беруші алдын ала электрондық нысанда
хабардар етіледі.
Радиожиілік спектрін пайдалануға арналған рұқсатты
ресімдеу жəне беру тəртібін уəкілетті орган айқындайды.»;
3) 18-бапта:
1-тармақтағы «конкурстық негізде» деген сөздер
«жиіліктер белдеулері, радиожиіліктер (радиожиілік арналары) конкурс (немесе аукцион) негізінде бөліп берілгеннен кейін» деген сөздермен ауыстырылсын;
2-тармақтың бірінші бөлігіндегі «1-тармағының 1)
тармақшасына» деген сөздер «1-тармағына» деген
сөздермен ауыстырылсын;
3-тармақ «конкурстың» деген сөзден кейін «(немесе
аукционның)» деген сөздермен толықтырылсын;
4-тармақтағы «конкурс (немесе аукцион) өткiзу
қағидаларына» деген сөздер «жиіліктер белдеулерін,
радиожиіліктерді (радиожиілік арналарын) иелікке беру,
радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғыларды пайдалану, сондай-ақ азаматтық мақсаттағы
радиоэлектрондық құралдардың электрмагниттік үйлесімдігін есептеуді жүргізу қағидаларына» деген сөздермен
ауыстырылсын.
10. «Қазақстан Республикасының қорғанысы жəне
Қарулы Күштері туралы» 2005 жылғы 7 қаңтардағы
Қазақстан Республикасының Заңына:
1) 1-бап мынадай мазмұндағы 11-1) жəне 11-2)
тармақшалармен толықтырылсын:
«11-1) əскери мақсаттағы ақпараттық-коммуникациялық
инфрақұрылым – мемлекеттің əскери ұйымының жұмыс
істеуін қамтамасыз ететін ақпараттық-коммуникациялық
инфрақұрылым объектілерінің жиынтығы;
11-2) əскери мақсаттағы ақпараттық-коммуникациялық

инфрақұрылымның бірыңғай операторы – мемлекет жүз
пайыз қатысатын, өзіне əскери мақсаттағы ақпараттықкоммуникациялық инфрақұрылым объектілерін құру
жөніндегі жобаларды басқару функциялары, сондайақ оларды ендіру, қолдап отыру, дамыту, интеграциялау жəне оларға жүйелік-техникалық қызмет көрсету,
мемлекеттік органдардың əскери мақсаттағы ақпараттықкоммуникациялық инфрақұрылымының субъектілеріне
консультациялық көмек көрсету жəне əскери мақсаттағы
ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның
ақпараттық қауіпсіздігіне сəйкестігін қамтамасыз ету
жөніндегі функциялар жүктелген заңды тұлға;»;
2) 7-баптың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 8-1)
жəне 24-3) тармақшалармен толықтырылсын:
«8-1) əскери мақсаттағы ақпараттық-коммуникациялық
инфрақұрылымның бірыңғай операторын айқындайды;»;
«24-3) əскери мақсаттағы ақпараттық-коммуникациялық
инфрақұрылымның бірыңғай операторына бекітіп берілген
əскери мақсаттағы ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның жұмыс істеуін қамтамасыз ету шеңберінде
əскери мақсаттағы тауарларға (өнімдерге), қосарланған
мақсаттағы (қолданыстағы) тауарларға (өнімдерге), əскери
мақсаттағы жұмыстар мен əскери мақсаттағы көрсетілетін
қызметтерге баға белгілеу қағидаларын бекітеді;»;
3) 15-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы екінші
жəне үшінші бөліктермен толықтырылсын:
«Одан əрі сақталуы нақты қауіп төндіретін жəне дереу
жоюды қажет ететін оқ-дəрілер пайдаланылмайтын əскери
мүлік деп танылмайды жəне жойылуға жатады.
Оқ-дəрілерді дереу жоюды қажет ететін оқ-дəрілерге
жатқызу өлшемшарттарын, сондай-ақ оларды жою
тəртібін Қорғаныс министрлігі мүдделі мемлекеттік органдармен келісу бойынша айқындайды.»;
4) 22-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 26-29),
26-30) жəне 26-31) тармақшалармен толықтырылсын:
«26-29) əскери мақсаттағы ақпараттық-коммуникациялық
инфрақұрылымның бірыңғай операторына бекітіп берілген
əскери мақсаттағы ақпараттық-коммуникациялық
инфрақұрылымның жұмыс істеуін қамтамасыз ету шеңберінде
əскери мақсаттағы тауарларға (өнімдерге), қосарланған
мақсаттағы (қолданыстағы) тауарларға (өнімдерге), əскери
мақсаттағы жұмыстар мен əскери мақсаттағы көрсетілетін
қызметтерге баға белгілеу қағидаларын əзірлейді;
26-30) əскери мақсаттағы ақпараттық-коммуникациялық
инфрақұрылымның бірыңғай операторының жұмыс істеу
қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;
26-31) арнаулы мемлекеттік органдардың əскери
мақсаттағы ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымының объектілерін қоспағанда, əскери мақсаттағы
ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның бірыңғай операторына бекітіп берілетін əскери мақсаттағы ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерінің
тізбесін əзірлейді жəне бекітеді;»;
5) 26-бап мынадай мазмұндағы 5 жəне 6-тармақтармен
толықтырылсын:
«5. Басқа да əскерлер мен əскери құралымдар əскери
мақсаттағы ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның бірыңғай операторына бекітіп берілетін
əскери мақсаттағы ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерінің тізбесін əзірлейді жəне Қорғаныс
министрлігіне бекітуге енгізеді.
6. Арнаулы мемлекеттік органдардың əскери мақсаттағы
ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымы арнаулы мемлекеттік органдардың шешімі бойынша əскери
мақсаттағы ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның бірыңғай операторының қызмет көрсетуіне
жатқызылуы мүмкін.
Əскери мақсаттағы ақпараттық-коммуникациялық
инфрақұрылымның бірыңғай операторына бекітіп берілетін
арнаулы мемлекеттік органдардың əскери мақсаттағы
ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымы объектілерінің тізбесін арнаулы мемлекеттік органдардың
бірінші басшылары айқындайды.».
11. «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан
Республикасының Заңына:
2-баптың 3-тармағы 2) тармақшасындағы «тауарларды
сатып алу бөлігінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының күші қолданылмайды.» деген сөздер «тауарларды;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:
«3) мемлекеттік білім беру тапсырысының көрсетілетін
қызметтерін сатып алу бөлігінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының
күші қолданылмайды. Бұл ретте мемлекеттік білім беру
тапсырысының көрсетілетін қызметтерінің шарттары білім
беру саласындағы уəкілетті орган айқындаған тəртіппен
мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалады.».
12. «Тауар биржалары туралы» 2009 жылғы 4 мамырдағы
Қазақстан Республикасының Заңына:
15-баптың 3-тармағы «тауар биржаларынан тыс»
деген сөздерден кейін «Қазақстан Республикасының
тауар биржалары туралы заңнамасының талаптарын бұза
отырып» деген сөздермен толықтырылсын.
13. «Атқарушылық iс жүргiзу жəне сот орындаушыларының мəртебесi туралы» 2010 жылғы 2 сəуірдегі
Қазақстан Республикасының Заңына:
1) 58-баптың 2-тармағының екінші бөлігі 10) тармақшасындағы «ағымдағы шотындағы ақшаға өндіріп алуды
қолдануға жол берілмейді.» деген сөздер «ағымдағы
шотындағы ақшаға;» деген сөздермен ауыстырылып,
мынадай мазмұндағы 11) тармақшамен толықтырылсын:
«11) əлеуетті өнім берушілердің немесе өнім берушілердің «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан
Республикасының Заңына сəйкес мемлекеттік сатып алуға
қатысу шеңберінде қамтамасыз ету шаралары ретінде ақша
енгізуіне арналған мемлекеттік сатып алу саласындағы
бірыңғай оператордың банктік шотындағы ақшаға өндіріп
алуды қолдануға жол берілмейді.»;
2) 62-баптың 3-тармағының екінші бөлігі 11) тармақшасындағы «ағымдағы шотындағы ақшаға тыйым салуға
жол берілмейді.» деген сөздер «ағымдағы шотындағы
ақшаға;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай
мазмұндағы 12) тармақшамен толықтырылсын:
«12) əлеуетті өнім берушілердің немесе өнім берушілердің «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес мемлекеттік сатып алуға
қатысу шеңберінде қамтамасыз ету шаралары ретінде ақша
енгізуіне арналған мемлекеттік сатып алу саласындағы
бірыңғай оператордың банктік шотындағы ақшаға тыйым
салуға жол берілмейді.»;
3) 98-баптың бірінші бөлігі 22) тармақшасындағы
«ағымдағы шотындағы ақшадан өндіріп алуға болмайды.»
деген сөздер «ағымдағы шотындағы ақшадан;» деген
сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 23)
тармақшамен толықтырылсын:
«23) əлеуетті өнім берушілердің немесе өнім берушілердің «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес мемлекеттік сатып алуға
қатысу шеңберінде қамтамасыз ету шаралары ретінде ақша
енгізуіне арналған мемлекеттік сатып алу саласындағы
бірыңғай оператордың банктік шотындағы ақшадан
өндіріп алуға болмайды.».
14. «Ғылым туралы» 2011 жылғы 18 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына:
1) 1-бапта:
мынадай мазмұндағы 16-1) тармақшамен толықтырылсын:
«16-1) ғылыми тағылымдама – «Болашақ» халықаралық
стипендиясы шеңберіндегі тағылымдаманы қоспағанда,

ғалымдардың таңдалған ғылыми зерттеулер бағыты бойынша кəсіптік құзыреттерді дамыту мақсатында шетелдік жетекші жоғары жəне (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарында, ғылыми орталықтарда
жəне өзге де ұйымдарда тағылымдамадан өтуі;»;
19-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«19-1) жетекші ғалым – уəкілетті орган белгілеген
талаптарға сəйкес келетін жеке тұлға;»;
мынадай мазмұндағы 19-2) тармақшамен толықтырылсын:
«19-2) жоғары жəне (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымының эндаумент-қоры – инвестициялық кірісі ғылыми, ғылыми-техникалық жəне
(немесе) білім беру қызметін қаржыландыруға бағытталатын, қайырымдылық көмек, өтеусіз аударымдар,
қайырмалдықтар, гранттар, білім беру ұйымдары құрылтайшыларының (қатысушыларының) салымдары есебінен
қалыптастырылатын нысаналы капитал қоры;»;
23-1) тармақша «қаржыландыру» деген сөзден
кейін «, іргелі ғылыми зерттеулерді жүзеге асыратын
ғылыми ұйымдарды қаржыландыру» деген сөздермен
толықтырылсын;
2) 2-баптың 2-тармағы «қаржыландыру» деген сөзден
кейін «, іргелі ғылыми зерттеулерді жүзеге асыратын
ғылыми ұйымдарды қаржыландыру» деген сөздермен
толықтырылсын;
3) 3-бапта:
мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:
«5-1) апелляциялық комиссия туралы ережені бекітеді;»;
10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«10) ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық
қызметті базалық жəне бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру, ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық
қызмет пен ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық
қызметтің нəтижелерін коммерцияландыруды гранттық
қаржыландыру, іргелі ғылыми зерттеулерді жүзеге
асыратын ғылыми ұйымдарды қаржыландыру қағидаларын
бекітеді;»;
мынадай мазмұндағы 10-1) жəне 14-1) тармақшалармен
толықтырылсын:
«10-1) үміткерлерді іріктеу жəне ғылыми тағылымдамадан өту қағидаларын бекітеді;»;
«14-1) осы Заңның 27-1-бабына сəйкес іргелі ғылыми
зерттеулерді жүзеге асыратын ғылыми ұйымдарды
қаржыландыру нормаларын бекітеді;»;
4) 4-бапта:
мынадай мазмұндағы 5-4), 5-5), 14-1), 15-1) жəне 17-1)
тармақшалармен толықтырылсын:
«5-4) осы Заңның 27-1-бабына сəйкес іргелі ғылыми
зерттеулерді жүзеге асыратын ғылыми ұйымдардың
тізбесін бекіту;
5-5) осы Заңның 27-1-бабына сəйкес іргелі ғылыми зерттеулерді жүзеге асыратын ғылыми ұйымдарды қаржыландыру нормаларын əзірлеу;»;
«14-1) үміткерлерді іріктеу жəне ғылыми тағылымдамадан өту қағидаларын əзірлеу;»;
«15-1) еңбегіне ақы төлеу базалық қаржыландыру
шеңберінде жүзеге асырылатын жетекші ғалымдарға
қойылатын талаптарды əзірлеу жəне бекіту;»;
«17-1) апелляциялық комиссия туралы ережені əзірлеу
жəне оның құрамын бекіту;»;
18) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«18) ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық
қызметті базалық жəне бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру, ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық
қызмет пен ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық
қызметтің нəтижелерін коммерцияландыруды гранттық
қаржыландыру, іргелі ғылыми зерттеулерді жүзеге асыратын ғылыми ұйымдарды қаржыландыру қағидаларын
əзірлеу;»;
5) 5-баптың 4-5) жəне 4-6) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«4-5) уəкілетті органға базалық қаржыландыру
субъектілерінің жəне осы Заңның 27-1-бабына сəйкес іргелі
ғылыми зерттеулерді жүзеге асыратын ғылыми ұйымдардың тізбелерін қалыптастыру бойынша ұсыныстар енгізу;
4-6) ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық
қызметті базалық жəне бағдарламалық-нысаналы
қаржыландыру, сондай-ақ ғылыми жəне (немесе) ғылымитехникалық қызмет пен ғылыми жəне (немесе) ғылымитехникалық қызметтің нəтижелерін коммерцияландыруды гранттық қаржыландыру, іргелі ғылыми зерттеулерді
жүзеге асыратын ғылыми ұйымдарды қаржыландыру
қағидаларын əзірлеуге қатысу;»;
6) 7-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Жеке тұлғалардың ғылыми жəне (немесе) ғылымитехникалық қызметті базалық жəне бағдарламалықнысаналы қаржыландыру, сондай-ақ ғылыми жəне
(немесе) ғылыми-техникалық қызмет пен ғылыми жəне
(немесе) ғылыми-техникалық қызметтің нəтижелерін
коммерцияландыруды гранттық қаржыландыру, іргелі
ғылыми зерттеулерді жүзеге асыратын ғылыми ұйымдарды
қаржыландыру қағидаларына жəне конкурс шарттарына
сəйкес мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын
ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламалар
конкурстарына қатысуға құқығы бар.»;
7) 17-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 2-1)
тармақшамен толықтырылсын:
«2-1) апелляциялық комиссия;»;
8) мынадай мазмұндағы 18-1-баппен толықтырылсын:
«18-1-бап. Апелляциялық комиссия
1. Апелляциялық комиссия алқалы орган болып
табылады.
2. Апелляциялық комиссияның құрамы уəкілетті
органның, салалық уəкілетті органдардың, ғылыми
қоғамдық бірлестіктер өкілдерінің, сарапшылардың қатарынан, сондай-ақ ғалымдар болып табылатын Жоғары
ғылыми-техникалық комиссияның мүшелерінен қалыптастырылады. Апелляциялық комиссияның төрағасы,
мемлекеттік органдардың өкілдерін қоспағанда, апелляциялық комиссия мүшелерінің қатарынан сайланады.
3. Апелляциялық комиссия мыналарды:
1) ұлттық ғылыми кеңестердің қабылданған шешімдері
бойынша конкурстарға қатысушылардың келіспейтіні туралы жолданымдарын;
2) уəкілетті органның ұсынуы бойынша Ұлттық ғылыми
кеңестер мүшелерінің əдеп кодексін ұлттық ғылыми
кеңестер мүшелерінің сақтауы мəселелерін;
3) ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет,
ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызметтің
нəтижелерін коммерцияландыру туралы аралық жəне
қорытынды есептерді ұлттық ғылыми кеңестердің қарауының нəтижелері бойынша жолданымдарды қарайды.
4. Апелляциялық комиссия мыналарды:
1) өтінімдері ұлттық ғылыми кеңестердің қарауына
жіберілмеген конкурсқа қатысушылардың жолданымдарын;
2) жобалар мен бағдарламаларды қаржыландыруды
азайту мəселелері жөніндегі жолданымдарды;
3) Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама
орталығы ұсынатын ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламаларды, ғылыми жəне (немесе) ғылымитехникалық қызметтің нəтижелерін коммерцияландыру
жобаларын іске асыру мониторингінің қорытындыларын
қараудың мəселелері жөніндегі жолданымдарды;
4) иесі бүркемеленген жолданымдарды;
5) мəселенің мəні баяндалмаған жəне жеткілікті
негіздемелер мен фактілер ұсынылмаған жолданымдарды;
(Жалғасы 15-бетте)
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(Жалғасы. Басы 1, 14-беттерде)
6) апелляциялық комиссия туралы ережеге сəйкес басқа
да жолданымдарды қарамайды.
5. Əдеп кодексін сақтау мəселелері бойынша конкурстарға қатысушылардың жолданымдарын жəне уəкілетті
органның ұсынымдарын қарау тəртібі апелляциялық
комиссия туралы ережеде айқындалады.
6. Апелляциялық комиссия өз құзыреті шегінде өтініш
берушілердің жолданымдарын, оның ішінде олардың
қатысуымен объективті, жан-жақты жəне уақтылы қарауды қамтамасыз етеді.
7. Апелляциялық комиссияның шешімдері ұлттық
ғылыми кеңестердің, уəкілетті органның жəне (немесе)
салалық уəкілетті органдардың не Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған, ғылыми жəне (немесе)
ғылыми-техникалық қызметті, сондай-ақ ғылыми жəне
(немесе) ғылыми-техникалық қызметтің нəтижелерін коммерцияландыруды қаржыландыратын заңды тұлғалардың
міндетті түрде орындауына жатады.
8. Уəкілетті орган апелляциялық комиссияның жұмыс
органы болып табылады.»;
9) 19-бапта:
5-тармақ бесінші абзацындағы «қаржыландыру
(қаржыландыруды тоқтату)» деген сөздерден кейін «, осы
Заңның 27-1-бабына сəйкес ғылыми ұйымдар жүзеге асыратын іргелі ғылыми зерттеулерді қаржыландыру (қаржыландыруды тоқтату)» деген сөздермен толықтырылсын;
мынадай мазмұндағы 10-тармақпен толықтырылсын:
«10. Ұлттық ғылыми кеңестер туралы ереженің құрылымына Ұлттық ғылыми кеңестер мүшелерінің əдеп кодексі кіреді.
Ұлттық ғылыми кеңес мүшесінің Ұлттық ғылыми
кеңестер мүшелерінің əдеп кодексінің талаптары мен
ережелерін бұзуы осы мүшені ұлттық ғылыми кеңестің
құрамынан шығару үшін негіз болып табылады.»;
10) 24-бапта:
2-тармақ мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
«4) іргелі ғылыми зерттеулерді жүзеге асыратын ғылыми ұйымдарды қаржыландыру.»;
3 жəне 4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық
қызмет субъектілерін қаржыландыру ғылыми жəне
(немесе) ғылыми-техникалық қызметті базалық жəне
бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру, ғылыми жəне
(немесе) ғылыми-техникалық қызмет пен ғылыми жəне
(немесе) ғылыми-техникалық қызметтің нəтижелерін
коммерцияландыруды гранттық қаржыландыру, іргелі
ғылыми зерттеулерді жүзеге асыратын ғылыми ұйымдарды
қаржыландыру қағидаларында белгіленген тəртіппен жəне
шарттарда бір мезгілде əртүрлі қаржыландыру нысандары
бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.
4. Ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламаларды іске асыруға арналған шарт ғылыми жəне
(немесе) ғылыми-техникалық қызметтің аккредиттелген
субъектісі немесе дербес білім беру ұйымы мен оның
ұйымы жəне уəкілетті орган жəне (немесе) салалық
уəкілетті орган не Қазақстан Республикасының Үкіметі
айқындаған, ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық
қызметті қаржыландыратын заңды тұлғалар арасында
олар іске асырылатын бүкіл мерзімге, бірақ бес жылдан
аспайтын мерзімге жасалады.»;
11) 25-бапта:
мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
«1-1. Базалық қаржыландыру іргелі ғылыми зерттеулерді
жүзеге асыратын ғылыми ұйымдардың уəкілетті орган
бекіткен тізбесіне енгізілген ғылыми ұйымдарға бөлінбейді.»;
2-тармақ «қамтамасыз етуге,» деген сөздерден кейін
«жетекші ғалымдардың,» деген сөздермен толықтырылсын;
12) 26-баптың 3-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызметтің
нəтижелерін коммерцияландыру жобаларын гранттық
қаржыландыруға арналған конкурс «Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін коммерцияландыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына,
ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызметті
базалық жəне бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру,
сондай-ақ ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық
қызмет пен ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық
қызметтің нəтижелерін коммерцияландыруды гранттық
қаржыландыру, іргелі ғылыми зерттеулерді жүзеге асыратын ғылыми ұйымдарды қаржыландыру қағидаларына
сəйкес жүзеге асырылады.»;
13) 27-баптың 1 жəне 11-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру стратегиялық маңызды мемлекеттік міндеттерді, оның ішінде
ұлттық ғылыми-техникалық міндеттерді шешу мақсатында
стратегиялық ғылыми зерттеулер жүргізуге бөлінеді жəне
конкурстық негізде жүзеге асырылады. Ұлттық қауіпсіздік
жəне қорғаныс саласындағы, мемлекеттік құпияларды
құрайтын мəліметтерді қамтитын қолданбалы ғылыми
зерттеулерді жүргізуге арналған бағдарламалық-нысаналы
қаржыландыру Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша конкурстан тыс рəсімдер арқылы бөлінуі
мүмкін.»;
«11. Қоғамдық, гуманитарлық ғылымдар, ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жəне қорғаныс ғылымы саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулерді қоспағанда,
жекеше əріптес тарапынан қоса қаржыландыруды тарту
кезінде қолданбалы ғылыми зерттеулерді қаржыландыру
тəртібі ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық
қызметті базалық жəне бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру, сондай-ақ ғылыми жəне (немесе) ғылымитехникалық қызмет пен ғылыми жəне (немесе) ғылымитехникалық қызметтің нəтижелерін коммерцияландыруды
гранттық қаржыландыру, іргелі ғылыми зерттеулерді
жүзеге асыратын ғылыми ұйымдарды қаржыландыру
қағидаларында айқындалады.»;
14) 6-тарау мынадай мазмұндағы 27-1-баппен толықтырылсын:
«27-1-бап. Іргелі ғылыми зерттеулерді жүзеге асыратын
ғылыми ұйымдарды қаржыландыру
1. Іргелі зерттеулерді жүзеге асыратын ғылыми ұйымдардың уəкілетті орган бекіткен тізбесіне енгізілген
мемлекеттік ғылыми ұйымдарға жəне мемлекет жүз пайыз
қатысатын ғылыми ұйымдарға қаржыландыру археология,
астрономия, астрофизика, атом энергиясы, шығыстану,
өнер, тарих, мəдениет, əдебиет, математика жəне механика, білім беру, саясаттану, дінтану, əлеуметтану, философия, этнология, тіл білімі саласында іргелі ғылыми
зерттеулер жүргізуге бөлінеді.
2. Осы баптың 1-тармағына сəйкес іргелі ғылыми
зерттеулерді жүзеге асыратын ғылыми ұйымдардың уəкілетті орган бекіткен тізбесіне енгізілген ғылыми ұйымдарды қаржыландыру бес жылдан аспайтын мерзімде
ғылыми инфрақұрылым мен мүлікті, оның ішінде
ғимараттарды, жабдықтар мен материалдарды ағымдағы
қамтамасыз етуге арналған шығыстарды, еңбекке ақы
төлеуді, іргелі ғылыми зерттеулер жүргізуді қамтиды.
3. Осы баптың 1-тармағына сəйкес іргелі ғылыми зерттеулерді жүзеге асыратын ғылыми ұйымдардың тізбесіне
енгізу үшін, сондай-ақ іргелі ғылыми зерттеулерді қаржыландыруға өтінімдерді мемлекеттік ғылыми ұйымдар жəне
мемлекет жүз пайыз қатысатын ғылыми ұйымдар уəкілетті
органға жібереді.
Іргелі ғылыми зерттеулерді қаржыландыруға берілген
өтінімдерді уəкілетті орган Ұлттық мемлекеттік ғылымитехникалық сараптама орталығына жəне одан əрі тиісті
ұлттық ғылыми кеңестердің қарауына жібереді.
Уəкілетті орган іргелі ғылыми зерттеулерді қаржыландыруға өтінімдерді ұлттық ғылыми кеңестердің шешімдерімен бірге Жоғары ғылыми-техникалық комиссияға
жібереді.
4. Жоғары ғылыми-техникалық комиссия мақұлдаған
іргелі ғылыми зерттеулерді қаржыландыруға өтінімдер
Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында
белгіленген тəртіппен қаралуға жатады.
5. Осы баптың 1-тармағына сəйкес іргелі ғылыми
зерттеулерді жүзеге асыратын ғылыми ұйымдардың

уəкілетті орган бекіткен тізбесіне енгізілген ғылыми ұйымдар ұлттық ғылыми кеңестерге жыл сайынғы есептерді
ұсынады.».
15. «Жеке басты куəландыратын құжаттар туралы»
2013 жылғы 29 қаңтардағы Қазақстан Республикасының
Заңына:
2-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
«3. Қазақстан Республикасының жеке басты куəландыратын құжаттар туралы заңнамасында реттелген құқықтық
қатынастарға осы Заңның 6-бабының 1-тармағы бірінші
бөлігінің 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көрсетілген,
жеке басты куəландыратын құжаттарды дайындауға,
құжаттарды дайындау жүйесінің интеграцияланған
деректер банкін жинақтауға жəне жүргізуге, ішкі істер
органдары үшін көші-қон процестерін есепке алу,
бағдарламалық-техникалық өнімдерді əзірлеу, ендіру
жəне қолдап отыру жөніндегі жұмыстарды автоматтандыруға арналған тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бөлігінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының
күші қолданылмайды.».
16. «Қазақстан Республикасының Ұлттық кəсіпкерлер
палатасы туралы» 2013 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан
Республикасының Заңына:
12-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 2-1)
тармақшамен толықтырылсын:
«2-1) көмірсутектер, уран өндіру жəне пайдалы
қатты қазбалар саласындағы уəкілетті органдармен
«Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы»
Қазақ стан Республикасы Кодексінің 39-1-бабында
көзделген кəсіпкерлікті ынталандыру туралы келісімдер
жасасады, сондай-ақ олардың шарттарының орындалуын
мониторингтеуді, мониторинг қорытындыларын интернетресурстарда жариялауды жүзеге асырады;».
17. «Жол жүрісі туралы» 2014 жылғы 17 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына:
2-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
«3. Қазақстан Республикасының жол жүрісі туралы
заңнамасында реттелген құқықтық қатынастарға жүргізуші куəліктерін, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу
туралы куəліктерді, мемлекеттік тіркеу нөмірі белгілерін
дайындауға арналған тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бөлігінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының
күші қолданылмайды.».
18. «Мемлекеттік-жекешелік əріптестік туралы» 2015
жылғы 31 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңына:
1) 9-баптың 4-тармағының үшінші бөлігі «Бұл ретте»
деген сөздерден кейін «инвестициялық шығындардың
өтемақысын төлеудің жалпы мерзімін қысқартпай жəне
осы Заңның 46-бабы 1-1-тармағының шарттары сақталған
кезде инвестициялық шығындардың өтемақысын төлеудің
біркелкілігі сақтала отырып, мемлекеттік-жекешелік əріптестік объектісін мерзімінен бұрын пайдалануға беру жағдайларын қоспағанда,» деген сөздермен толықтырылсын;
2) 32-бапта:
1-тармақтың 8) тармақшасының бірінші бөлігі «меншікті» деген сөзден кейін «немесе меншікті жəне қарыздық» деген сөздермен толықтырылсын;
мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
«1-1. Егер əлеуетті жекеше əріптес мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобасын іске асыру мақсатында құрылған
заңды тұлға болып табылған жағдайда:
1) əлеуетті жекеше əріптес жəне оның қатысушылары
(акционерлері) осы баптың 1-тармағының 1), 2), 4), 5),
6) жəне 7) тармақшаларында көзделген біліктілік талаптарына сəйкес келуге тиіс;
2) əлеуетті жекеше əріптестің жəне (немесе) оның
қатысушыларының (акционерлерінің) меншікті немесе
меншікті жəне қарыздық қаражатының жиынтық мөлшері
осы баптың 1-тармағы 8) тармақшасының талаптарына
сəйкес келуге тиіс.
Бұл ретте əлеуетті жекеше əріптестің қатысушысы
(акционері) əлеуетті жекеше əріптестіктің құрылтай құжаттарында мұндай міндетті көрсете отырып, осы баптың
1-тармағының 8) тармақшасында көзделген талаптардың
орындалуын қамтамасыз етуге міндетті;
3) əлеуетті жекеше əріптес жəне (немесе) оның қатысушылары (акционерлері) осы баптың 1-тармағының 3)
тармақшасында белгіленген біліктілік талаптарына сəйкес
келуге тиіс.
Осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген жағдайларда,
осы Заңның ақпарат беру жөніндегі талаптары, сондай-ақ
біліктілік талаптарына сəйкестікке анық емес ақпарат
бергені үшін жауаптылық əлеуетті жекеше əріптестің
қатысушыларына да (акционерлеріне де) қолданылады.»;
3) 46-баптың 1-1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-1. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген мемлекеттік-жекешелік əріптестік шартының талаптары елеулі
болып табылады жəне олар мұндай өзгерістердің бюджеттік тиімділігі (ақшалай мəнде) оң болған (бюджет
шығыстарын ұлғайтпаған, мемлекеттік кірісті ұлғайтқан)
жағдайда, сондай-ақ мұндай өзгерістер мемлекеттікжекешелік əріптестік шартында көзделген, тауарлардың,
жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің сапалық
сипаттамаларына жəне (немесе) көлеміне жəне (немесе)
қолжетімділігіне қойылатын талаптарды төмендетпесе,
сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобасының
экономикалық жəне (немесе) əлеуметтік тиімділігі
сақталған не ұлғайған жағдайда тараптардың келісімі
бойынша өзгертілуі мүмкін, бұған мемлекеттік-жекешелік
əріптестік шартын жасасу кезінде оның талаптарында
мұндай өзгерістердің көзделу жағдайлары қосылмайды.».
19. «Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет
нəтижелерін коммерцияландыру туралы» 2015 жылғы 31
қазандағы Қазақстан Республикасының Заңына:
11-баптың 1-тармағының бірінші жəне екінші бөліктері
мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын
ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызметтің
нəтижелерін коммерцияландыруға арналған грант ғылыми
жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызметтің аккредиттелген субъектісі мен ғылыми жəне (немесе) ғылымитехникалық қызметтің нəтижелерін коммерцияландыру
жобасында мəлімделген өзге де қатысушыларға ғылыми
жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызметті базалық
жəне бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру, сондайақ ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет
пен ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызметтің
нəтижелерін коммерцияландыруды гранттық қаржыландыру, іргелі ғылыми зерттеулерді жүзеге асыратын
ғылыми ұйымдарды қаржыландыру қағида ларында
көзделген тəртіппен беріледі.
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми
жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызметтің нəтижелерін
коммерцияландыру жобасын іске асыруға арналған шарт
ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызметтің
аккредиттелген субъектісі мен ғылыми жəне (немесе)
ғылыми-техникалық қызметтің нəтижелерін коммерцияландыру жобасында мəлімделген өзге де қатысушы (қатысушылар) жəне Қазақстан Республикасының Үкіметі
айқындаған, ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық
қызметтің нəтижелерін коммерцияландыруды қаржыландыратын заңды тұлғалар арасында ол іске асырылатын
бүкіл мерзімге, бірақ бес жылдан аспайтын мерзімге жасалады.».
20. «Мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау туралы»
2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасының
Заңына:
1) 14-бап мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен
толықтырылсын:
«3-1) қаржылық есептілік бекітілгенге дейін Қазақстан
Республикасының Үкіметі алдында өз қызметінің нəтижелері туралы жыл сайын есеп береді;»;
2) 32-баптың 2-тармағы 4) тармақшасындағы «ақы
төлеуден басқа, мемлекеттік аудит объектісінің барлық
шығыс операцияларына қолданылады.» деген сөздер
«ақы төлеуден;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай
мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
«5) əлеуетті өнім берушілердің немесе өнім

берушілердің «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан
Республикасының Заңына сəйкес мемлекеттік сатып алуға
қатысу шеңберінде қамтамасыз ету шаралары ретінде ақша
енгізуіне арналған мемлекеттік сатып алу саласындағы
бірыңғай оператордың банктік шотындағы ақшадан
басқа, мемлекеттік аудит объектісінің барлық шығыс
операцияларына қолданылады.».
21. «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына:
1) 2-бапта:
4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«4) бастапқы баға – əлеуетті өнім беруші аукцион
өткізілгенге дейін ұсынған, аукционға қатысуға арналған
өтінімге қоса берілетін, аукцион нысанасының бөлінген
сомасынан бес пайыздан астам төмен бола алмайтын
баға;»;
мынадай мазмұндағы 8-1) тармақшамен толықтырылсын:
«8-1) келісу комиссиясы – тапсырыс беруші осы Заңда
айқындалған тəртіппен құратын, мемлекеттік сатып алу
туралы шартты жасасудан жалтаруы салдарынан мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылар тізіліміне
енгізілген əлеуетті өнім берушілердің жолданымдарын
қарайтын, тұрақты жұмыс істейтін алқалы орган;»;
14) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«14) мемлекеттік сатып алу – Қазақстан Республикасының
бейрезиденттеріне қызметтер көрсетуге байланысты
халықаралық əуежайлардың кірістерін қоспағанда, тапсырыс берушілердің тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін
қызметтерді толықтай немесе ішінара бюджет қаражаты
жəне (немесе) меншікті кірістері есебінен сатып алуы;»;
мынадай мазмұндағы 18-1), 21-1), 22-1), 23-1) жəне 311) тармақшалармен толықтырылсын:
«18-1) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы –
осы Заңның 7-бабына сəйкес мемлекеттік сатып алуды
ұйымдастыруды жəне өткізуді жүзеге асыратын заңды
тұлға немесе өзін құрған заңды тұлғаның атынан əрекет
ететін құрылымдық бөлімше;»;
«21-1) мемлекеттік сатып алу саласындағы электрондық
депозитарий (бұдан əрі – электрондық депозитарий) –
мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында
айқындалған тəртіппен мемлекеттік сатып алу веб-порталында қалыптастырылатын, əлеуетті өнім берушілердің
жұмыс тəжірибесінің болуын растайтын мəліметтер мен
құжаттарды қамтитын электрондық дерекқор;»;
«22-1) негіздемелік келісім – тапсырыс беруші мен
негіздемелік келісімге қатысушы арасында кейіннен
мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу мақсатында
орталықтандырылған мемлекеттік сатып алуды өткізу
нəтижелері бойынша əлеуетті өнім берушілермен
мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы
жəне (немесе) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы
арасында жасалатын келісім;»;
«23-1) офтейк-келісімшарт – тапсырыс беруші мен
əлеуетті өнім беруші арасында жасалған, өндіруге
жоспарланған тауарларды болашақта кепілдендірілген
түрде сатып алу жөніндегі келісім;»;
«31-1) форматтық-логикалық бақылау – мемлекеттік
сатып алу веб-порталында орнатылатын, мемлекеттік
сатып алу веб-порталын пайдаланушылардың Қазақстан
Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын сақтауын қамтамасыз етуге бағытталған бағдарламалық шектеулер кешені;»;
33) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«33) электрондық əмиян – мемлекеттік сатып алу
саласындағы бірыңғай оператор өзінің уəкілетті орган
айқындаған тəртіппен бюджетті атқару жөніндегі орталық
уəкілетті органда ашылған банктік шотына əлеуетті өнім
беруші немесе өнім беруші ақша енгізген кезде оның:
конкурсқа, аукционға жəне баға ұсыныстарын сұратуға
қатысуға арналған өтінімдерді қамтамасыз етумен;
мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын
қамтамасыз етумен;
авансты қамтамасыз етумен (егер мемлекеттік сатып алу
туралы шартта аванс көзделген жағдайда);
осы Заңның 26-бабына сəйкес соманы енгізумен
(бар болса) байланысты операцияларын көрсету үшін
пайдаланатын əлеуетті өнім берушінің немесе өнім
берушінің жеке шоты;»;
мынадай мазмұндағы 34) жəне 35) тармақшалармен
толықтырылсын:
«34) электрондық дүкен – мемлекеттік сатып алу
саласындағы бірыңғай оператор айқындаған, мемлекеттік
сатып алу веб-порталымен интеграцияланған, уəкілетті
орган айқындайтын талаптарға сəйкес келетін əлеуетті
өнім берушілер тауарлар мен олардың бағалары туралы
ақпаратты орналастыратын бірыңғай ақпараттық жүйе;
35) электрондық тауарлар каталогі – сатып алынатын
тауарларды автоматтандырылған түрде сəйкестендіру
мақсатында тауарлардың біріздендірілген сипаттамасын
қалыптастыруға арналған мемлекеттік сатып алу вебпорталының ақпараттық кіші жүйесі.»;
2) 4-баптың 3) жəне 4) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«3) əлеуетті өнім берушілер арасындағы адал бəсекелестік, сатып алуға қатысушылар арасында сөз байласуға
жол бермеу;
4) мемлекеттік сатып алу процесінің, оның ішінде өнім
берушілердің коммерциялық құпияға заңды құқықтары
сақтала отырып (мемлекеттік сатып алу қорытындылары
шығарылғанға дейін), ашықтығы мен айқындығы;»;
3) 5-баптың 3 жəне 12-тармақтары мынадай редакцияда
жазылсын:
«3. Тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алудың жылдық
жоспарын (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық
жоспарын) жасаған кезде тауарларды, жұмыстарды,
көрсетілетін қызметтерді олардың біртекті түрлері жəне
оларды беру (орындау, көрсету) орны бойынша лоттарға
бөлуге міндетті.»;
«12. Конкурс тəсілімен мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асырған кезде мемлекеттік сатып алу саласындағы
бірыңғай оператор осы Заңның 29-бабы 4-тармағының
талап тарын ескере отырып, мемлекеттік сатып алу
қорытындылары шығарылғанға дейін əлеуетті өнім берушілердің конкурстық баға ұсыныстарының құпиялылығын
қамтамасыз етеді.»;
4) 6-бапта:
1-тармақтың 2) тармақшасының бірінші абзацы
мынадай редакцияда жазылсын:
«2) əлеуетті өнім беруші жəне (немесе) оның жұмыскері
тапсырыс берушіге не мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға өткізілетін мемлекеттік сатып алуды дайындау
бойынша сараптамалық, консультациялық жəне (немесе)
өзге де жұмыстар, қызметтер көрсетсе жəне (немесе)
көрсеткен болса, техникалық-экономикалық негіздемені
əзірлеушінің жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасын
əзірлеу жөніндегі мемлекеттік сатып алуға қатысуын
қоспағанда, мемлекеттік сатып алудың нысанасы құрылыс-монтаждау жұмыстары, техникалық қадағалауды
жүзеге асыру жəне жобаны басқару жөніндегі инжирингтік
көрсетілетін қызметтер болып табылатын объектінің
құрылысына арналған техникалық-экономикалық негіздемені жəне (немесе) жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасын əзірлеуге тапсырыс беруші, бас жобалаушы не
қосалқы жобалаушы ретінде қатысса, өткiзiлетiн мемлекеттiк сатып алуға қатысуға құқылы емес.»;
1-1-тармақта:
«мемлекеттік мүлік туралы» деген сөздер «квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы
туралы» деген сөздермен ауыстырылсын;
«жəне дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу жəне одан да көп пайызын
тікелей немесе жанама түрде Ұлттық əл-ауқат қоры иеленетін заңды тұлғалардың» деген сөздер алып тасталсын;
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Əлеуетті өнім беруші мен əлеуетті өнім берушінің
үлестес тұлғасының бір конкурс (аукцион) лотына
қатысуға құқығы жоқ.
Құрылыс-монтаждау жұмыстарын мемлекеттік сатып алу
жөніндегі конкурстың жеңімпазы деп танылған əлеуетті
өнім берушінің жəне оның үлестес тұлғасының сол бір құрылыс объектісінде инжинирингтік көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуға қатысуға құқығы жоқ.
Инжинирингтік көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік
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сатып алу жөніндегі конкурстың жеңімпазы деп танылған
əлеуетті өнім берушінің жəне оның үлестес тұлғасының
сол бір құрылыс объектісінде құрылыс-монтаждау жұмыстарын мемлекеттік сатып алуға қатысуға құқығы жоқ.»;
5) 7-баптың 5-тармағы мынадай мазмұндағы екінші
бөлікпен толықтырылсын:
«Бюджеттік бағдарламаның əкімшісі оларға қатысты
өзі мемлекеттік басқару органы болып əрекет ететін
бірнеше заңды тұлғалар, ведомстволар жəне ведомстволық
бағынысты ұйымдар үшін олардың арасынан мемлекеттік
сатып алуды ұйымдастырушыны айқындауға құқылы.»;
6) 8-баптың 3 жəне 4-тармақтары мынадай редакцияда
жазылсын:
«3. Мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы
орталықтандырылған мемлекеттік сатып алуды:
1) тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің уəкілетті орган айқындайтын тізбесі бойынша;
2) тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің уəкілетті орган айқындайтын тізбесі бойынша,
біртекті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді беру (орындау, көрсету) орнына қарамастан, оларды
бір лотқа біріктіру арқылы жүзеге асырады.
4. Орталықтандырылған мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асырған кезде мемлекеттік сатып алуды жүзеге
асыру қағидаларында айқындалған тəртіппен мемлекеттік
сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының бірінші басшысы не оның міндетін атқарушы адам не оның орынбасары конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) төрағасы болып анықталады.»;
7) 9-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Əлеуетті өнім берушілерге мынадай біліктілік талаптары қойылады:
1) құқық қабілеттілігінің (заңды тұлғалар үшін), азаматтық əрекетке қабілеттілігінің (жеке тұлғалар үшін)
болуы;
2) қаржылық тұрғыдан орнықты болуы жəне республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына
белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген
мөлшерінен асатын салықтық берешегінің болмауы.
Əлеуетті өнім берушінің қаржылық орнықтылығы
мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында
айқындалған тəртіппен айқындалады;
3) банкроттық не таратылу рəсіміне жатқызылмауы;
4) мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық, еңбек
жəне қаржы ресурстарының болуы;
5) жұмыс тəжірибесінің болуы (əлеуетті өнім берушіде
лицензияның жəне (немесе) рұқсаттың болуы мемлекеттік
сатып алудың нысанасы болып танылатын жағдайларды
қоспағанда).
Осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген біліктілік
талаптары мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалатын тəртіппен белгіленеді.»;
5-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде
мəліметтер болмаған жағдайда, əлеуетті өнім беруші
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес алынған
(жіберілген) тиісті рұқсаттың (хабарламаның) нотариат
куəландырған немесе электрондық көшірмесін ұсынады.»;
7-тармақ алып тасталсын;
8) 11-бапта:
тақырып «өнім берушінің» деген сөздерден кейін «, өнім
берушінің» деген сөздермен толықтырылсын;
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Əлеуетті өнім беруші біліктілік талаптары жəне
(немесе) конкурстық баға ұсынысына əсер ететін құжаттар
бойынша беретін ақпараттың анықтығын уəкілетті орган
не мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау органдары
мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың кез келген
сатысында, оның ішінде тапсырыс беруші, мемлекеттік
сатып алуды ұйымдастырушы, мемлекеттік сатып алуды
бірыңғай ұйымдастырушы ұсынған мəліметтер мен
құжаттар негізінде анықтауы мүмкін.»;
3-тармақтың бірінші бөлігінің бірінші абзацы «өнім
берушінің» деген сөздерден кейін «, өнім берушінің» деген
сөздермен толықтырылсын;
9) 12-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«12-бап. Мемлекеттік сатып алу саласында қалыптастырылатын тізілімдер
1. Уəкілетті орган:
1) мыналардың:
тапсырыс берушілердің;
мемлекеттік сатып алу туралы шарттардың;
мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың;
шағымдардың мемлекеттік сатып алу саласындағы
республикалық тізілімдерін (бұдан əрі – тізілімдер)
қалыптастыруды жəне жүргізуді жүзеге асырады;
2) əлеуетті өнім берушілердің паспорттарының базасын
қалыптастырады жəне жүргізеді.
2. Тапсырыс берушілердің тізілімі өздерінің жұмыс
істеуін қамтамасыз етуі, сондай-ақ осы Заңға жəне Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сəйкес
мемлекеттік функцияларды не жарғылық қызметті орындауы үшін қажетті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін
қызметтерді сатып алуды жүзеге асыруға міндетті заңды
тұлғалардың тізбесін білдіреді.
3. Мемлекеттік сатып алу туралы шарттардың тізілімі
тапсырыс берушілер тиісті қаржы жылында жасасқан
мемлекеттік сатып алу туралы шарттардың тізбесін
білдіреді жəне мемлекеттік сатып алу туралы шарттың
нысанасы, сандық жəне құндық көрсеткіштері туралы, тараптардың шарттық міндеттемелерді орындау
нəтижелері туралы мəліметтерді қамтиды.
Осы Заңның 39-бабы 3-тармағының 9), 18), 31), 32)
жəне 35) тармақшаларында жəне 50-бабында көзделген
мемлекеттік сатып алудың нəтижелері бойынша жасалған
шарттар туралы мəліметтер мемлекеттік сатып алу туралы
шарттардың тізіліміне енгізілуге жатпайды.
4. Мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылар
тізілімі:
1) біліктілік талаптары жəне (немесе) конкурстық баға
ұсынысына əсер ететін құжаттар бойынша анық емес
ақпарат берген əлеуетті өнім берушілердің немесе өнім
берушілердің;
2) жеңімпаздар деп айқындалған, мемлекеттік сатып
алу туралы шарт жасасудан жалтарған əлеуетті өнім
берушілердің;
3) өздерімен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы
шарттар бойынша өз міндеттемелерін орындамаған не
тиісті түрде орындамаған өнім берушілердің тізбесін
білдіреді.
Осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасында
көрсетілген жағдайда, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы, тапсырыс беруші не уəкілетті орган əлеуетті
өнім берушінің немесе өнім берушінің Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын
бұзу фактісі туралы өздеріне мəлім болған күннен бастап
күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей, мұндай əлеуетті өнім
берушіні немесе өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға
жосықсыз қатысушы деп тану туралы талап қоюмен сотқа
жүгінуге міндетті.
Осы тармақтың бірінші бөлігінің 3) тармақшасында
көрсетілген жағдайда, тапсырыс беруші өнім берушінің
Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу
туралы заңнамасын бұзу фактісі туралы өзіне мəлім
болған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей
мұндай өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз
қатысушы деп тану туралы талап қоюмен сотқа жүгінуге
міндетті, бұған жиынтығында мынадай шарттарды:
1) өнім берушінің тұрақсыздық айыбын (айыппұлды,
өсімпұлды) төлеуі;
2) шарттық міндеттемелерді толық орындау;
3) тапсырыс берушіге келтірілген залалдың болмауы
шарттарын қанағаттандыратын жағдайлар қосылмайды.
5. Осы баптың 4-тармағы бірінші бөлігінің 1) жəне 3)
тармақшаларында көзделген мемлекеттік сатып алуға
жосықсыз қатысушылар тізілімі заңды күшіне енген сот
шешімдерінің негізінде қалыптастырылады.
(Жалғасы 16-бетте)
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(Жалғасы. Басы 1, 14-15-беттерде)
Осы баптың 4-тармағы бірінші бөлігінің 2) тармақшасында көзделген мемлекеттік сатып алуға жосықсыз
қатысушылар тізілімі уəкілетті органның əлеуетті өнім
берушілерді мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылар деп тану туралы шешімі негізінде қалыптастырылады.
6. Егер əлеуетті өнім беруші уəкілетті органның оны осы
баптың 5-тармағының екінші бөлігінде көзделген, мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы
шешімімен келіспеген жағдайда, мұндай əлеуетті өнім
беруші мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылар
тізіліміне енгізу туралы өзіне мəлім болған күннен бастап
он жұмыс күнінен кешіктірмей уəкілетті орган айқындаған
тəртіппен келісу комиссиясына жүгінуге құқылы.
Келісу комиссиясы мемлекеттік сатып алу туралы
шарт жасасудан жалтарған əлеуетті өнім берушінің
жолданымын қарайды жəне мұндай əлеуетті өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылар
тізілімінен алып тастау не алып тастаудан бас тарту туралы
шешім қабылдайды.
Əлеуетті өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылар тізілімінен алып тастау туралы шешім
қабылданған жағдайда, тапсырыс беруші уəкілетті органға
жүгінеді.
Уəкілетті орган келісу комиссиясының шешімін ескере
отырып, əлеуетті өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға
жосықсыз қатысушылар тізілімінен алып тастау туралы
шешім шығарады.
7. Келісу комиссиясының құрамына міндетті түрде
Қазақстан Республикасы Ұлттық кəсіпкерлер палатасының
өкілдері кіреді.
8. Осы баптың 4-тармағы бірінші бөлігінің 1) жəне
3) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша
мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылар тізіліміне енгізілген өнім берушілер соттың оларды мемлекеттік
сатып алуға жосықсыз қатысушылар деп тану туралы
шешімі заңды күшіне енген күннен бастап жиырма төрт
ай бойы мемлекеттік сатып алуға қатысуға жіберілмейді.
Осы баптың 4-тармағы бірінші бөлігінің 2) тармақшасында көзделген негіз бойынша мемлекеттік сатып
алуға жосықсыз қатысушылар тізіліміне енгізілген əлеуетті
өнім берушілер уəкілетті орган оларды мемлекеттік
сатып алуға жосықсыз қатысушылар деп тану туралы
шешім қабылдаған күннен бастап жиырма төрт ай бойы
мемлекеттік сатып алуға қатысуға жіберілмейді.
Мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылар тізілімінде қамтылған мəліметтер осы тармақтың бірінші жəне
екінші бөліктерінде белгіленген мерзім аяқталған күннен
бастап бір жұмыс күнінен кешіктірілмей көрсетілген
тізілімнен алып тасталады.
9. Мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылар
тізілімінен мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы
туралы мəліметтерді алып тастауға мыналар негіз болып
табылады:
1) осы баптың 8-тармағының бірінші жəне екінші
бөліктерде белгіленген мерзімдердің өтуі;
2) мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп
тану туралы шешімнің күшін жою туралы заңды күшіне
енген сот актісінің болуы;
3) келісу комиссиясының əлеуетті өнім берушіні
мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылар тізілімінен алып тастау туралы жолданымын қарау қорытындылары бойынша қабылдаған уəкілетті органның шешімі.
10. Əлеуетті өнім берушіні немесе өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылар тізіліміне
енгізу туралы шешімге олар Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес шағым жасай алады.
11. Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар
туралы заңнамасына сəйкес мемлекеттік құпияларды
құрайтын жəне (немесе) Қазақстан Республикасының
Үкіметі айқындаған таралуы шектеулі қызметтік ақпаратты
қамтитын мəліметтерді қоспағанда, тізілімдерде қамтылған
мəліметтер мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылады жəне олар мүдделі тұлғалардың танысуына
төлемақы алынбастан, қолжетімді болуға тиіс.
12. Мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылар
тізіліміне осы Заңның 39-бабы 3-тармағының 1), 2),
27) жəне 36) тармақшаларында көзделген жағдайларда
айқындалған əлеуетті өнім берушілер мен өнім берушілер
енгізілмейді.
13. Шағымдар тізілімі əлеуетті өнім берушілердің жəне
өнім берушілердің уəкілетті органға мемлекеттік сатып
алу веб-порталы арқылы берген шағымдарының тізбесін
білдіреді жəне шағымдарды қараудың жəне берілген
нұсқамалардың (хабарламалардың) нəтижелері бойынша
қабылданған шешімдер туралы мəліметтерді қамтиды.
14. Əлеуетті өнім берушілердің паспорттарының
базасы мемлекеттік жəне мемлекеттік емес ақпараттық
жүйелерден алынған əлеуетті өнім берушілер туралы
мəліметтерді қамтитын жəне мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына сəйкес мемлекеттік сатып
алу веб-порталында қалыптастырылатын электрондық
дерекқорды білдіреді.»;
10) мынадай мазмұндағы 12-1-баппен толықтырылсын:
«12-1-бап. Электрондық тауарлар каталогі
1. Тауарларды мемлекеттік сатып алу электрондық тауарлар каталогінен жүзеге асырылады.
2. Электрондық тауарлар каталогінен тауарларды мемлекеттік сатып алу мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру
қағидаларында айқындалған тəртіппен, уəкілетті орган
бекіткен тауарлар тізбесі бойынша жүзеге асырылады.»;
11) 13-бапта:
1-тармақта:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) конкурс (ашық конкурс, екі кезеңдік рəсімдер
пайдаланылатын конкурс, алдын ала біліктілікті іріктеу
арқылы өткізілетін конкурс, негіздемелік келісімдер
пайдаланылатын конкурс, рейтингтік-балдық жүйе пайдаланылатын конкурс, сатып алынатын тауарлардың,
жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің өмірлік циклі
құнының есептемесі пайдаланылатын конкурс);»;
5) тармақшадағы «биржалары арқылы жүзеге асырылады.» деген сөздер «биржалары;» деген сөзбен
ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен
толықтырылсын:
«6) электрондық дүкен арқылы жүзеге асырылады.»;
мынадай мазмұндағы 1-1 жəне 2-1-тармақтармен
толықтырылсын:
«1-1. Осы баптың 1-тармағының 1), 2), 3), 5) жəне
6) тармақ шаларында көзделген мемлекеттік сатып
алуды жүзеге асыру тəсілдері бəсекелестік тəсілдер деп
танылады.»;
«2-1. Тапсырыс берушілер мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру тəсілін айқындау кезінде мемлекеттік сатып
алудың бəсекелестік тəсілдерін таңдауға ұмтылады.»;
12) 16-бапта:
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) мемлекеттік сатып алу есептілігін жинау, қорыту
жəне талдау қағидаларын, оның ішінде мемлекеттік сатып
алу есептілігін қалыптастыру тəртібін бекітеді;»;
мынадай мазмұндағы 11-3), 11-4) жəне 11-5) тармақшалармен толықтырылсын:
«11-3) электрондық депозитарийді қалыптастырады
жəне жүргізеді;
11-4) сараптама комиссиясын не сарапшыны тарту
қажет болатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін
қызметтердің тізбесін айқындайды;
11-5) келісу комиссиясының үлгілік ережесі мен жұмыс
тəртібін бекітеді;»;
13) 17, 19 жəне 20-баптар мынадай редакцияда
жазылсын:
«17-бап. Мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай
оператордың өкілеттіктері
Мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператор:
1) мемлекеттік сатып алу веб-порталын, электрондық тауарлар каталогін дамытуды, қолдап отыруды жəне оларға
жүйелік-техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асырады;
2) мемлекеттік сатып алу веб-порталын, электрондық тауарлар каталогін дамыту бойынша жобаларды басқаруды
жүзеге асырады;
3) əлеуетті өнім берушілерге мемлекеттік сатып алу

веб-порталын пайдалану (оған қол жеткізу) бойынша ақылы негізде қызметтер көрсетеді. Əлеуетті өнім
берушілердің мемлекеттік сатып алу веб-порталын
пайдалануы (оған қол жеткізуі) бойынша көрсетілетін
қызметтердің бағасын мемлекеттік сатып алу саласындағы
бірыңғай оператор уəкілетті органмен келісу бойынша
белгілейді.
Бұл ретте мемлекеттік сатып алу веб-порталын пайдалану (оған қол жеткізу) бойынша көрсетілетін қызметтердің бағасы мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың өкілеттіктерін жүзеге асыруға мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператор шеккен
шығындардың толық өтелуін қамтамасыз етуге тиіс;
4) мемлекеттік сатып алу жүйесінің субъектілеріне
мемлекеттік сатып алу веб-порталының жұмыс істеуі
мəселелері бойынша өтеусіз негізде консультациялық
көмек көрсетеді;
5) мемлекеттік сатып алу веб-порталында, электрондық
тауарлар каталогінде орналастырылған мемлекеттік сатып
алу жүйесі субъектілерінің электрондық ақпараттық
ресурстарын сақтаудың ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етеді;
6) мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына
сəйкес мемлекеттік сатып алу веб-порталын ақпараттық
толықтыруды жүзеге асырады;
7) мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін,
мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстарды интеграциялау жəне ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз
ету мəселелері бойынша уəкілетті субъектілермен өзара
іс-қимыл жасайды;
8) электрондық тауарлар каталогін ендіруді, толықтыруды жүзеге асырады, сондай-ақ əлеуетті өнім берушілердің аталған каталогке тауарларды орналастыруы
үшін қолжетімділігін қамтамасыз етеді;
9) мемлекеттік сатып алу веб-порталының құралдарын
пайдалана отырып, осы Заңда жəне мемлекеттік сатып
алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалған тəртіппен
конкурсқа (аукционға) жəне баға ұсыныстарын сұратуға
қатысуға арналған өтінімдерді қамтамасыз етуді енгізу
жəне қайтару процесін операциялық қолдап отыруды
қамтамасыз етеді;
10) мемлекеттік сатып алу саласындағы уəкілетті органмен келісу бойынша электрондық дүкенді айқындау
талаптары мен тəртібін айқындайды;
11) кейіннен мемлекеттік меншікке бере отырып, электрондық дүкенді сенімгерлік басқаруды жүзеге асырады;
12) электрондық тауарлар каталогін қалыптастыру жəне
ұсыну тəртібін айқындайды;
13) электрондық тауарлар каталогін қалыптастыру жəне
толықтыру мəселелері бойынша мемлекеттік органдармен
жəне өзге де ұйымдармен өзара іс-қимыл жасайды;
14) мемлекеттік сатып алу веб-порталы, электрондық тауарлар каталогі арқылы электрондық қызметтер көрсетеді;
15) анықтамалықты ендіре отырып, тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге бағалардың дерекқорын
ендіруді жəне оны қолдап отыруды жүзеге асырады.»;
«19-бап. Мемлекеттік сатып алудың мониторингі
1. Мемлекеттік сатып алудың мониторингі мемлекеттік
сатып алуды жүзеге асыру туралы ақпаратты жинау,
қорыту, талдау, жүйелеу жəне бағалау негізінде жүзеге
асырылады.
2. Уəкілетті орган мемлекеттік сатып алудың мониторингін мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жəне
онда қамтылған ақпарат негізінде жүзеге асырады.
3. Мемлекеттік сатып алу мониторингінің нəтижелері
бойынша уəкілетті орган Қазақстан Республикасы Президентінің Əкімшілігіне жəне Қазақстан Республикасының
Үкіметіне мемлекеттік сатып алу туралы жыл сайынғы
есепті жібереді, сондай-ақ оны мемлекеттік сатып алу
веб-порталына орналастырады.
4. Мемлекеттік сатып алу туралы жыл сайынғы есепте барлау жəне қарсы барлау қызметін жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды, олардың мекемелері мен
ведомстволық бағынысты ұйымдарын қоспағанда, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде мемлекеттік
органдар мен олардың ведомстволық бағынысты
ұйымдарының қызметі тиімділігінің түйінді көрсеткіштері
де қамтылуға тиіс.
5. Мемлекеттік сатып алу туралы жыл сайынғы есепті
дайындау қағидаларын уəкілетті орган бекітеді.»;
«20-бап. Конкурс тəсілімен мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру
1. Конкурс тəсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге
асырған кезде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы
мыналарды:
1) өзара байланысты жұмыстар, көрсетілетін қызметтер
кешенін көздейтін жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді
сатып алуды;
2) уəкілетті орган бекіткен тізбе бойынша тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуды қоспағанда, конкурстық құжаттамада тауарларды,
жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді олардың біртекті
түрлері жəне оларды беру (орындау, көрсету) орны бойынша лоттарға бөлуге міндетті.
Тауарлар берудің, қызметтер көрсетудің кемінде бес
орны болған жағдайда, лотта тауарлар берудің, қызметтер
көрсетудің бірнеше орнын көрсетуге жол беріледі.
2. Конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді қарау,
конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын бағалау жəне салыстыру, сондай-ақ конкурс жеңімпазын айқындау конкурстық құжаттамада көзделген əрбір
лот бойынша жүзеге асырылады.
3. Конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді қарау
қорытындылары бойынша біліктілік талаптарына жəне
конкурстық құжаттаманың талаптарына сəйкес келеді деп
айқындалған əлеуетті өнім берушілер конкурс тəсілімен
мемлекеттік сатып алуға қатысады.»;
14) 21-бапта:
2-тармақтың бірінші бөлігі 2) тармақшасының үшінші
бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Жобалау-сметалық құжаттаманы талап ететін жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырған кезде
конкурстық құжаттамада белгіленген тəртіппен бекітілген техникалық өзіндік ерекшелік, жобалау-сметалық
құжаттама жəне оның кешенді ведомстводан тыс сараптаманың оң қорытындысы қамтылуға тиіс. Бұл ретте
мұндай мемлекеттік сатып алу бойынша жұмыстарды
орындау мерзімдері белгіленген тəртіппен бекітілген
жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды
орындау мерзімдеріне сəйкес келуге тиіс;»;
4-1-тармақ алып тасталсын;
15) 22-баптың 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Осы баптың талаптары жобалау-сметалық құжаттаманы талап ететін жұмыстарды мемлекеттік сатып
алуға қолданылады, онда конкурстық құжаттамада техникалық өзіндік ерекшелік жəне осы баптың 2-тармағы
бірінші бөлігінің 3) тармақшасы бөлігінде Қазақстан
Республикасының заңнамасына сəйкес сараптамадан өткен
жобалау-сметалық құжаттама қамтылады.»;
16) мынадай мазмұндағы 22-1-баппен толықтырылсын:
«22-1-бап. Конкурс тəсілімен мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру туралы алдын ала хабарлау
1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы осы
Заңның 22-бабының талаптарын ескере отырып, мемлекеттік сатып алу веб-порталында конкурс тəсілімен
мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы алдын ала
хабарландыруды орналастыруға құқылы.
2. Мемлекеттік сатып алу веб-порталында конкурс
тəсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы алдын ала хабарландыру орналастырылған жағдайда,
жиынтығында мынадай шарттардың орындалуы:
1) осы Заңның 22-бабына сəйкес бекітілген конкурстық
құжаттаманың өзгермеуі;
2) конкурс тəсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге
асыру туралы алдын ала хабарландыру мемлекеттік сатып алу веб-порталында күнтізбелік отыз күннен он екі
айға дейінгі мерзімде, бірақ мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру туралы хабархат орналастырылған күнге
дейін ағымдағы қаржы жылының аяқталу мерзімінен
кешіктірілмей орналастырылуы шартымен, əлеуетті өнім
берушілердің конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді
ұсынатын соңғы күнінің мерзімі мемлекеттік сатып
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алу веб-порталында конкурс тəсілімен мемлекеттік
сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру мəтіні
орналастырылған күннен бастап жеті жұмыс күнінен кем
болмауға тиіс.»;
17) 25-баптың 3-тармағында:
бірінші бөліктің 1) тармақшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«1) əлеуетті өнім берушінің электрондық əмиянындағы
ақшаны таңдауға құқылы. Кепілдік ақшалай жарнаны
беруге осы Заңның 50-бабында көзделген жағдайларда
жол беріледі;»;
мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:
«Мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың өз ақшасын осы Заңда көзделген есеп айырысу
операцияларын жүзеге асыруға арналған банктік шотқа
есепке жазуына жол берілмейді.»;
18) 26-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«26-бап. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру
кезіндегі демпингке қарсы шаралар»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Əлеуетті өнім беруші ұсынған, мемлекеттік сатып
алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалатын шекті
мəннен төмен болып табылатын баға демпингтік баға деп
танылады.»;
19) 27-бапта:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Тапсырыс беруші, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы қажет болған кезде əлеуетті өнім берушілер
ұсынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін
қыз меттердің конкурстық құжаттаманың ажырамас
бөлігі болып табылатын техникалық өзіндік ерекшелікке
сəйкестігіне қатысты сараптамалық қорытынды дайындау
үшін сараптама комиссиясын құрады не сарапшыны
айқындайды.
Сараптама комиссиясын құру жəне (немесе) сарапшыны
айқындау тəртібі, сондай-ақ сарапшыларға қойылатын
талаптар мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалады.»;
5-тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«1) конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді қарауды,
бағалауды жəне салыстыруды оңайлату үшін əлеуетті
өнім берушілерден олардың өтінімдеріне байланысты
материалдар мен түсіндірмелерді мемлекеттік сатып алу
веб-порталы арқылы сұратуға;»;
20) 29-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен
толықтырылсын:
«4. Осы баптың 1-тармағының 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша конкурс тəсілімен
мемлекеттік сатып алу өтпеді деп танылған жағдайларда,
əлеуетті өнім берушілердің конкурстық баға ұсыныстары
ашылмайды.»;
21) 30-баптың 1-тармағы 3) тармақшасындағы «сатып
алынған жағдайларда жүзеге асырылуы мүмкін.» деген
сөздер «сатып алынған;» деген сөздермен ауыстырылып,
мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
«4) инвестициялық құрамдас бөлігі бар, офтейккелісімшарттар қолданылатын тауарлар сатып алынған
жағдайларда жүзеге асырылуы мүмкін.
Офтейк-келісімшарттарды жасасу Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сəйкес тиісті бюджет
негізінде жүзеге асырылады.»;
22) 4-тарау мынадай мазмұндағы 31-1, 31-2 жəне
31-3-баптармен толықтырылсын:
«31-1-бап. Негіздемелік келісім пайдаланылатын
конкурс тəсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру
ерекшеліктері
1. Негіздемелік келісім пайдаланылатын конкурс тəсілімен мемлекеттік сатып алу тауарлардың, жұмыстардың,
көрсетілетін қызметтердің уəкілетті орган бекіткен тізбесі
бойынша жүзеге асырылады.
2. Негіздемелік келісімдер пайдаланылатын конкурс
тəсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тəртібі
мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында
айқындалады.
31-2-бап. Рейтингтік-балдық жүйе пайдаланылатын
конкурс тəсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру
ерекшеліктері
1. Рейтингтік-балдық жүйе пайдаланылатын конкурс
тəсілімен мемлекеттік сатып алу тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің уəкілетті орган бекіткен
тізбесі бойынша жүзеге асырылады.
2. Рейтингтік-балдық жүйе пайдаланылатын конкурс
тəсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тəртібі
мен олардың өлшемшарттары мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларында айқындалады.
31-3-бап. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың,
көрсетілетін қызметтердің өмірлік циклі құнының есептемесі пайдаланылатын конкурс тəсілімен мемлекеттік
сатып алуды жүзеге асыру ерекшеліктері
1. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің өмірлік циклі құнының есептемесі
пайдаланылатын конкурс тəсілімен мемлекеттік сатып
алу тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің уəкілетті орган бекіткен тізбесі бойынша жүзеге
асырылады.
2. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің өмірлік циклі құнының есептемесі
пайдаланылатын конкурс тəсілімен мемлекеттік сатып
алуды жүзеге асыру тəртібі мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларында айқындалады.»;
23) 32, 33 жəне 34-баптар мынадай редакцияда
жазылсын:
«32-бап. Аукцион тəсілімен мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру
1. Аукцион тəсілімен мемлекеттік сатып алу нақты
уақыт режимiнде мемлекеттiк сатып алу веб-порталында
жүзеге асырылады, оның өткізілуін мемлекеттiк сатып алу
саласындағы бірыңғай оператор қамтамасыз етеді.
2. Аукцион бір лотқа өткізіледі, бұл ретте тауар аукцион
нысанасы болып табылады.
3. Аукцион тəсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге
асырған кезде уəкілетті орган бекіткен тізбе бойынша
тауарларды сатып алуды қоспағанда, мемлекеттік сатып
алуды ұйымдастырушы аукциондық құжаттамада тауарларды олардың біртекті түрлері жəне оларды беру орны
бойынша лоттарға бөлуге міндетті.
Тауарларды беретін кемінде бес орын болған жағдайда,
лотта тауарларды беретін бірнеше орынды көрсетуге жол
беріледі.
4. Аукцион тəсілімен мемлекеттік сатып алу мынадай
ретпен жүзеге асырылады:
1) бірінші кезеңде аукцион өткізіледі;
2) екінші кезеңде аукциондық комиссия аукционға
қатысуға арналған өтінімдерді олардың біліктілік
талаптарына жəне аукциондық құжаттама талаптарына
сəйкестігі тұрғысынан қарайды.
5. Аукциондық құжаттамаға, алдын ала талқылауға,
аукцион тəсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру
туралы хабархатқа, аукционға қатысуға арналған өтінімге,
оны қамтамасыз етуге қойылатын талаптар осы бапта
белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, осы Заңның
21-бабының 1, 2, 3 жəне 5-тармақтарына, 22, 22-1, 23, 24
жəне 25-баптарына сəйкес айқындалады.
33-бап. Аукцион өткізу
1. Аукцион мемлекеттік сатып алу веб-порталында
аукциондық құжаттамада көрсетілген күні жəне уақытта
өткізіледі.
Аукционға қатысуға арналған өтінімдерді ұсынудың
соңғы мерзімі өткен күннен кейінгі жұмыс күні аукционды
өткізу күні болып табылады.
2. Аукцион өткізілетін аукционның нысанасы болып табылатын тауарды сатып алу үшін аукционға қатысушының
ең төмен бастапқы бағасынан бастап баға туралы ағымдағы
ұсынысты аукцион адымына төмендету арқылы өткізіледі.
Аукцион адымы өткізілетін аукционның нысанасы
болып табылатын тауарды сатып алу үшін аукционға
қатысушының ең төмен бастапқы бағасының жарты
пайызынан бес пайызына дейінгіні құрайды.
3. Аукционды өткізу кезінде мемлекеттік сатып алу
саласындағы бірыңғай оператор аукционды өткізу мерзімі

өткенге дейін əлеуетті өнім берушілердің құпиялылығын
қамтамасыз етеді.
4. Аукционды өткізу кезінде аукционға қатысушылар
өткізілетін аукционның нысанасы болып табылатын
тауардың бағасы туралы ұсыныстар береді, онда баға
туралы ағымдағы ең төмен ұсынысты аукцион адымы
шегіндегі шамаға төмендету көзделеді.
5. Аукционды өткізу кезінде аукционға кез келген
қатысушы ағымдағы ең төмен ұсыныс болмаған жағдайда
аукцион адымына қарамастан, өткізілетін аукционның
нысанасы болып табылатын тауарды сатып алу үшін
аукционға қатысушының ең төмен бастапқы бағасынан
төмендетілген, өткізілетін аукционның нысанасы болып
табылатын тауардың бағасы туралы ұсыныс беруге
құқылы.
6. Егер аукционға қатысушы өткізілетін аукционның
нысанасы болып табылатын тауардың бағасы туралы
ағымдағы ең төмен ұсынысты берген болса, аукционға
осы қатысушы өткізілетін аукционның нысанасы болып
табылатын тауардың бағасы туралы осындай ұсыныстан
төмен болатын, өткізілетін аукционның нысанасы болып
табылатын тауардың бағасы туралы ұсыныс беруге
құқылы емес.
7. Аукционға қатысушылардың өткізілетін аукционның
нысанасы болып табылатын тауардың бағасы туралы ұсыныстарын қабылдау уақыты аукционды өткізу
басталғаннан бастап отыз минутты, сондай-ақ өткізілетін
аукционның нысанасы болып табылатын тауардың бағасы
туралы соңғы ұсыныс келіп түскеннен кейін он минутты құрайды. Егер көрсетілген уақыт ішінде өткізілетін
аукционның нысанасы болып табылатын тауардың
неғұрлым төмен бағасы туралы бірде-бір ұсыныс келіп
түспесе, аукцион аяқталады.
8. Мемлекеттік сатып алу веб-порталы аукцион хаттамасын автоматты түрде қалыптастырады.
9. Егер өткізілетін аукционның нысанасы болып табылатын тауардың аукционға басқа қатысушы ұсынған
бастапқы бағаға тең бастапқы бағасы ұсынылса, тауардың
басқа ұсыныстардан бұрынырақ ұсынылған бастапқы
бағасы ең төмен бастапқы баға деп танылады.
10. Егер аукционды өткізу басталғаннан кейінгі отыз
минут ішінде аукционға қатысушылардың бірде-бірі
өткізілетін аукционның нысанасы болып табылатын
тауардың бағасы туралы ұсыныс бермеген болса, бастапқы
бағасы ең төмен болып табылатын əлеуетті өнім беруші
аукционда бірінші орын алған əлеуетті өнім беруші болып
танылады.
34-бап. Аукционға қатысуға арналған өтінімдерді қарау
1. Аукциондық комиссия біліктілік талаптарына жəне
аукциондық құжаттаманың талаптарына сəйкес келетін
əлеуетті өнім берушілерді айқындау мақсатында аукционға қатысуға арналған өтінімдерді қарауды жүзеге асырады.
2. Аукциондық комиссия аукционға қатысуға арналған
өтінімдерді қарауды бағасы ең төмен болып табылатын
əлеуетті өнім берушінің өтінімінен бастайды.
3. Егер əлеуетті өнім берушінің өтінімін қарау нəтижелері бойынша аукциондық комиссия мұндай өтінімді
біліктілік талаптарына жəне аукциондық құжаттама
талаптарына сəйкес келеді деп таныған жағдайда, аукцион
тəсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы
хаттама қалыптастырылады. Бұл ретте аукционға қалған
қатысушылардың өтінімдері ашылмайды.
Егер əлеуетті өнім берушінің өтінімін қарау нəтижелері
бойынша аукциондық комиссия мұндай өтінімді біліктілік
талаптарына жəне аукциондық құжаттама талаптарына
сəйкес келмейді деп таныған жағдайда, аукцион тəсілімен
мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы аралық
хаттама қалыптастырылады. Мұндай жағдайларда аукциондық комиссия бағасы ең төмен бағадан кейінгі болып
табылатын əлеуетті өнім берушінің өтінімін қарауға
көшеді.
4. Аукциондық комиссия аукцион өткізілген жəне
(немесе) мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы
аралық хаттама орналастырылған күннен бастап екі
жұмыс күні ішінде əлеуетті өнім берушінің аукционға
қатысуға арналған əрбір өтінімін біліктілік талаптарына
жəне аукциондық құжаттаманың талаптарына сəйкестігі
тұрғысынан қарайды.
5. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында
көзделген жағдайларда тапсырыс беруші, мемлекеттік
сатып алуды ұйымдастырушы, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы əлеуетті өнім берушілер
ұсынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін
қызметтердің аукциондық құжаттаманың ажырамас
бөлігі болып табылатын техникалық өзіндік ерекшелікке
сəйкестігіне қатысты сараптамалық қорытынды дайындау
үшін сараптама комиссиясын құрады не сарапшыны
айқындайды.
Сараптама комиссиясын құру жəне (немесе) сарапшыны
айқындау тəртібі, сондай-ақ сарапшыларға қойылатын
талаптар мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалады.
6. Аукционға қатысуға арналған өтінімдерді қарау
кезінде аукциондық комиссия:
1) аукционға қатысуға арналған өтінімдерді қарауды,
бағалауды жəне салыстыруды оңайлату үшін əлеуетті
өнім берушілерден олардың өтінімдеріне байланысты
материалдар мен түсіндірмелерді мемлекеттік сатып алу
веб-порталы арқылы сұратуға;
2) аукционға қатысуға арналған өтінімдерде қамтылған
мəліметтерді нақтылау мақсатында тиісті жеке немесе
заңды тұлғалардан, мемлекеттік органдардан қажетті
ақпаратты мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы
сұратуға құқылы.
Аукциондық комиссияның аукционға қатысуға арналған
өтінімді жетіспейтін құжаттармен толықтыруға, аукционға
қатысуға арналған өтінімде ұсынылған құжаттарды
ауыстыруға, тиісті түрде ресімделмеген құжаттарды
біліктілік талаптарына жəне аукциондық құжаттаманың
талаптарына сəйкес келтіруге байланысты сұрау салу
жіберуіне жəне өзге де əрекеттер жасауына жол берілмейді.
7. Егер аукционға қатысуға арналған өтінімде ұсынылған
өтінімнің мəнін қозғамай түзетуге болатын грамматикалық
немесе арифметикалық қателер болса, аукциондық
комиссия оны аукциондық құжаттаманың талаптарына
сəйкес келеді деп қарайды.»;
24) 35-баптың 1 жəне 2-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Аукцион тəсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттама біліктілік талаптарына
жəне аукциондық құжаттама талаптарына сəйкес келеді
деп танылған əлеуетті өнім берушінің өтінімін қарау
аяқталған күні мемлекеттік сатып алу веб-порталында
автоматты түрде қалыптастырылады жəне аукциондық
комиссияның барлық мүшесі мен аукционға қатысуға
арналған өтінімдерді берген барлық əлеуетті өнім берушіні
электрондық пошта арқылы бір мезгілде хабардар ете
отырып, онда орналастырылады.
2. Аукцион тəсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамада мыналар қамтылуға тиіс:
1) осы Заңның 34-бабы 6-тармағы бірінші бөлігінің 1)
жəне 2) тармақшаларына сəйкес аукциондық комиссияның
сұрау салулары туралы ақпарат;
2) қабылданбау себептерін егжей-тегжейлі сипаттап,
оның ішінде біліктілік талаптарына жəне аукциондық
құжаттаманың талаптарына сəйкес келмейтінін растайтын
мəліметтер мен құжаттарды көрсете отырып, аукционға
қатысуға арналған өтінімдері қабылданбаған əлеуетті өнім
берушілер туралы ақпарат;
3) мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында
айқындалған өзге де мəліметтер.»;
25) 36-баптың 1-тармағының 3) жəне 4) тармақшалары
мынадай редакцияда жазылсын:
«3) егер аукционға қатысушылардың барлығы біліктілік
талаптарына жəне аукциондық құжаттаманың талаптарына
сəйкес келмейді деп танылса;
4) егер аукционға қатысушылардың өтінімдерін қарау
нəтижелері бойынша аукционға бір ғана қатысушы
біліктілік талаптарына жəне аукциондық құжаттаманың
талаптарына сəйкес деп танылса, өткізілмеді деп танылады.»;
(Соңы 17-бетте)
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(Соңы. Басы 1, 14-16-беттерде)
26) 6-тараудың тақырыбы «сұрату тəсілімен» деген
сөздерден кейін «жəне электрондық дүкен арқылы» деген
сөздермен толықтырылсын;
27) 37-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Егер біртекті тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің құндық мəндегі жылдық көлемдері
республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы
жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің сегіз мың
еселенген мөлшерінен аспаса, мұндай біртекті тауарларға,
жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге баға ұсыныстарын
сұрату тəсiлiмен мемлекеттiк сатып алу жүргізіледі. Бұл
ретте баға шешуші шарт болып табылады.»;
мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
«2-1. Баға ұсыныстарын сұрату тəсілімен мемлекеттік
сатып алуды жүзеге асыру кезінде мемлекеттік сатып
алуды ұйымдастырушы уəкілетті орган бекіткен тізбе
бойынша тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуды қоспағанда, тауарларды, жұмыстарды,
көрсетілетін қызметтерді олардың біртекті түрлері жəне
оларды беру (орындау, көрсету) орны бойынша лоттарға
бөлуге міндетті.
Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді
беретін кемінде бес орын болған жағдайда, лотта тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді беретін
бірнеше орынды көрсетуге жол беріледі.»;
28) 38-баптың 2-тармағының 3) тармақшасындағы
«жүзеге асыру;» деген сөздер «жүзеге асыру жағдайлары
қосылмайды.» деген сөздермен ауыстырылып, 4)
тармақшасы алып тасталсын;
29) 6-тарау мынадай мазмұндағы 38-1-баппен толықтырылсын:
«38-1-бап. Электрондық дүкен арқылы мемлекеттік
сатып алуды жүзеге асыру
1. Электрондық дүкен арқылы мемлекеттік сатып алу
жалпы құны республикалық бюджет туралы заңда тиісті
қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің
төрт мың еселенген мөлшерінен аспайтын біртекті
тауарларға жүргізіледі.
2. Электрондық дүкен арқылы мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тəртібі мемлекеттік сатып алуды жүзеге
асыру қағидаларында айқындалады.»;
30) 39-бапта:
3-тармақта:
8) тармақша алып тасталсын;
9) тармақшаның бесінші абзацы «адамдар» деген сөзден
кейін «, аудармашылар, сарапшылар» деген сөздермен
толықтырылсын;
19) тармақша алып тасталсын;
27) жəне 29) тармақшалар мынадай редакцияда
жазылсын:
«27) мемлекеттік органның дауыс беретін акцияларының
(жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) бір жүз пайызы мемлекетке тиесілі акционерлік қоғамдардан, шаруашылық серіктестіктерден жəне өзі Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүлік туралы заңнамасына сəйкес
басқаруды жүзеге асыратын, тиісті өкілеттіктері, оның
ішінде мемлекеттік органның өкілеттіктері Қазақстан
Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы
Президентінің жарлықтарында белгіленген мемлекеттік
кəсіпорындардан тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін
қызметтерді сатып алуы;»;
«29) қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі
мекемелерінің мемлекеттiк кəсiпорындары өндiретiн,
орындайтын, көрсететiн тауарларды, жұмыстарды,
қызметтердi сатып алу. Тауарлардың, жұмыстардың,
көрсетілетін қызметтердiң тiзбесi мен көлемiн, сондай-ақ
мұндай тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер сатып
алынатын қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі
мекемелері мемлекеттік кəсiпорындарының тiзбесiн
Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi.
Қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі мекемелері
мемлекеттiк кəсiпорындарының сотталғандарды жұмысқа
орналастыру мақсатында тауарларды, жұмыстарды,
көрсетiлетiн қызметтердi өндіру үшін шикізатты, материалдар мен жинақтаушы бұйымдарды сатып алуы
заңды тұлғалармен жасасқан шарттар негізінде жүзеге
асырылады.
Қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі мекемелері
мемлекеттік кəсіпорындарының сотталғандарды жəне
(немесе) жаза мерзімін өтегендерді не пробация қызметінде
есепте тұрғандарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру
қағидаларында айқындалған шарттарда қосалқы мердігер
(бірлесіп орындаушы) ретінде жұмысқа орналастыру
мақсатында осы Заңның 43-бабының 23-1-тармағында
көзделген көлемнен аспайтын көлемде, тапсырыс берушімен жасалған шарт шеңберінде тауарларды өндіру,
жұмыстарды орындау жəне қызметтерді көрсету бойынша
қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды)
тартуына жол беріледі;»;
37) тармақша алып тасталсын;
42) жəне 53) тармақшалар мынадай редакцияда
жазылсын:
«42) егер біртекті тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетiн қызметтердің құндық мəндегі жылдық көлемі
республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы
жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің үш
мың еселенген мөлшерінен аспаса, аудандық маңызы
бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер
əкімдері аппараттарының осындай біртекті тауарларды,
жұмыстарды, көрсетілетiн қызметтерді сатып алуы;»;
«53) Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес актімен айқындалған тұрғын емес мақсаттағы
ғимаратты, құрылысты, құрылысжайды, үй-жайды сатып алу, сондай-ақ тұрғын емес мақсаттағы ғимаратты,
құрылысты, құрылысжайды, үй-жайды жалдау, тұрғын
емес мақсаттағы жалданатын ғимаратты, құрылысты,
құрылысжайды, үй-жайды техникалық күтіп-ұстау,
күзету жəне оған қызмет көрсету бойынша көрсетілетін
қызметтерді сатып алу, егер тапсырыс берушіге өтеусіз
пайдалануға жəне (немесе) жедел басқаруға берілген,
тұрғын емес үй-жайлар орналасқан ғимараттағы тұрғын
емес үй-жайларды пайдаланатын басқа тұлғаға немесе
тұлғаларға осындай қызметтер көрсетілетін болса,
тапсырыс берушіге өтеусіз пайдалануға жəне (немесе)
жедел басқаруға берілген тұрғын емес бір немесе бірнеше
үй-жайды техникалық күтіп-ұстау (оның ішінде аса
маңызды мемлекеттік объектілерге жататын ғимараттарда
орналасқан мемлекеттік органдардың), күзету жəне оларға
қызмет көрсету бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып
алу;»;
мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
«4. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей
жасасу арқылы бір көзден алу тəсілімен мемлекеттік сатып
алу мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында
айқындалған тəртіппен форматтық-логикалық бақылау
ескеріле отырып жүзеге асырылады.»;
31) 41-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«41-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей
жасасу арқылы бір көзден алу тəсілімен мемлекеттік сатып
алуды жүзеге асыру
1. Осы Заңның 39-бабының 3-тармағында көзделген
негіздер бойынша мемлекеттік сатып алу туралы шартты
тікелей жасасу арқылы бір көзден алу тəсілімен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік
сатып алу мұндай тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін
қызметтерді осы Заңның 13-бабы 1-тармағының 1), 2), 3)
жəне 5) тармақшаларында көрсетілген өзге де тəсілдермен
сатып алу мүмкін болмаған айрықша жағдайларда жүзеге
асырылады.
2. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу
арқылы бір көзден алу тəсілімен мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру туралы шешім қабылданған жағдайда, тапсырыс беруші өнім берушіні айқындайды жəне онымен
мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы мемлекеттік
сатып алу туралы шарт жасасады.

3. Тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт
жасалған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей,
мемлекеттік сатып алу веб-порталында мемлекеттік сатып
алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалған нысан
бойынша, мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей
жасасу арқылы бір көзден алу тəсілімен мемлекеттік сатып
алу туралы есепті орналастыруға міндетті.
Есепте мыналар қамтылуға тиіс:
1) мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу
арқылы бір көзден алу тəсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу туралы шешім қабылдаған лауазымды
адам туралы мəліметтер;
2) осы Заңның 13-бабы 1-тармағының 1), 2), 3) жəне
5) тармақшаларында көрсетілген өзге де тəсілдермен
мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың мүмкін
болмауы себептерінің негіздемесі;
3) өнім берушіні таңдау негіздемесі;
4) мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шарт
бағасының негіздемесі, сондай-ақ мемлекеттік сатып алу
туралы шарттың өзге де талаптары.
4. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу
арқылы бір көзден алу тəсілімен мемлекеттік сатып
алуды жүзеге асыру туралы шешімді тапсырыс берушінің
бірінші басшысы не оның міндетін атқаратын адам не
орталық мемлекеттік органның аппарат басшысы немесе
аппарат басшысының өкілеттіктерін жүзеге асыратын өзге
лауазымды адам қабылдайды.
5. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу
арқылы бір көзден алу тəсілімен мемлекеттік сатып алу
осы Заңның 4-бабының 1) тармақшасында көзделген
мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаты сақтала
отырып жүзеге асырылады.
Мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу
арқылы бір көзден алу тəсілімен мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру туралы шешім қабылдаған адам осы Заңның
4-бабының 1) тармақшасында көзделген мемлекеттік
сатып алу қағидаттарының сақталуына дербес жауапты
болады.
6. Осы баптың 1-тармағының талабы өзі туралы
мəліметтер Қазақстан Республикасының мемлекеттік
құпиялар туралы заңнамасына сəйкес мемлекеттік
құпия ларды құрайтын жəне (немесе) Қазақстан
Республикасының Үкіметі айқындаған таралуы шектеулі
қызметтік ақпаратты қамтитын мемлекеттік сатып алу
туралы шартты тікелей жасасу арқылы бір көзден алу
тəсілімен мемлекеттік сатып алуға, сондай-ақ осы Заңның
39-бабы 3-тармағының 4), 9), 17), 18), 20), 21), 23), 26),
31), 32), 35), 40) жəне 41) тармақшалары негізінде жүзеге
асырылатын мемлекеттік сатып алуға қолданылмайды.
7. Осы баптың 2 жəне 3-тармақтарының талаптары
өзі туралы мəліметтер Қазақстан Республикасының
мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасына сəйкес
мемлекеттік құпияларды құрайтын жəне (немесе)
Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған таралуы
шектеулі қызметтік ақпаратты қамтитын мемлекеттік
сатып алу туралы шартты тікелей жасасу арқылы бір
көзден алу тəсілімен мемлекеттік сатып алуға, сондай-ақ
осы Заңның 39-бабы 3-тармағының 4), 9), 18), 23), 31),
32) жəне 35) тармақшалары негізінде жүзеге асырылатын
мемлекеттік сатып алуға қолданылмайды.»;
32) 43-бапта:
1-тармақ мынадай мазмұндағы төртінші жəне бесінші
бөліктермен толықтырылсын:
«Тапсырыс берушілер нəтижеге бағдарланған
мемлекеттік сатып алу туралы шарттар (сервистік модель
бойынша шарттар) жасасуға құқылы.
Нəтижеге бағдарланған шарттар (сервистік модель
бойынша шарттар) бойынша мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру тəртібі мемлекеттік сатып алуды жүзеге
асыру қағидаларында айқындалады.»;
7, 9, 11, 12 жəне 14-тармақтар мынадай редакцияда
жазылсын:
«7. Егер жеңімпаз деп айқындалған əлеуетті өнім
беруші осы баптың 3-тармағында белгіленген мерзімдерде
мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына қол
қоймаса не мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасып,
мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын
қамтамасыз етуді жəне (немесе) осы Заңның 26-бабына
сəйкес соманы (болған кезде) енгізбесе, тапсырыс беруші үш
жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алу туралы шарттың
жобасына қол қою қажеттігі туралы хабарлама жібереді.
Егер əлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алу вебпорталы арқылы хабарламаны алған күннен бастап үш
жұмыс күні ішінде тапсырыс берушіге қол қойылған
мемлекеттік сатып алу туралы шартты ұсынбаса, тапсырыс
беруші жеңімпаздың мемлекеттік сатып алу туралы шарт
жасасудан жалтарған күнінен бастап екі жұмыс күні ішінде
екінші орын алған əлеуетті өнім берушіге электрондық
цифрлық қолтаңбамен куəландырылған мемлекеттік сатып
алу туралы шарттың жобасын мемлекеттік сатып алу вебпорталы арқылы жібереді.
Екінші орын алған əлеуетті өнім беруші өзіне мемлекеттік
сатып алу туралы шарттың жобасы ұсынылған күннен
бастап үш жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алу
туралы шарттың жобасын электрондық цифрлық қолтаңба
арқылы куəландыруға тиіс.»;
«9. Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт
күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде
мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын
қамтамасыз етуді, сондай-ақ осы Заңның 26-бабына сəйкес
соманы (болған кезде) енгізуге міндетті.
Бұл ретте тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алу
туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, сондайақ осы Заңның 26-бабына сəйкес соманы (болған кезде) енгізу мерзімі өткен күннен бастап екі жұмыс күні
ішінде өнім берушіге мемлекеттік сатып алу веб-порталы
арқылы осы шартты бұзу ниеті туралы хабарлама жібереді.
Егер өнім беруші мемлекеттік сатып алу веб-порталы
арқылы хабарламаны алған күннен бастап үш жұмыс
күні ішінде мемлекеттік сатып алу туралы шарттың
орындалуын қамтамасыз етуді енгізбесе, тапсырыс беруші
осы шартты бұзу туралы хабарлама жібереді.»;
«11. Қолданылу мерзімі бір қаржы жылынан
асатын мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған
жағдайда, ағымдағы қаржы жылына мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету
мөлшері тиісті қаржы жылында көзделген мемлекеттік
сатып алу туралы шарттың жылдық сомасы негізге алына
отырып есептеледі.
Өнім беруші мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың
орындалуын қамтамасыз етудiң жəне авансты қамтамасыз
етудің (егер мемлекеттік сатып алу туралы шартта аванс
көзделген жағдайда) мынадай түрлерiнiң бiрiн:
1) өнім берушінің электрондық əмиянындағы ақшаны;
2) электрондық құжат нысанында берілетін
банк кепілдігін таңдауға құқылы. Осы Заңның 39бабы 3-тармағының 4), 9), 17), 18), 20), 21),
23), 26), 31), 32), 35), 40) жəне 41) тармақшаларында жəне
50-бабында көзделген жағдайларда банк кепілдігін қағаз
жеткізгіште беруге жол беріледі;
3) уəкілетті орган қаржы нарығын жəне қаржы
ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау саласындағы
уəкілетті органмен келісу бойынша бекітетін, мемлекеттік
сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету
жəне авансты қамтамасыз ету мақсаттары үшін үлгілік
сақтандыру шартына сəйкес жасалатын өнім берушінің
азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шартын
таңдауға құқылы.
Өнім берушінің мемлекеттік сатып алу туралы шарт
бойынша өз міндеттемелерін орындамауы немесе тиісінше
орындамауы салдарынан тапсырыс берушіге келтірілген
мүліктік зиянды өтеу міндетіне байланысты мүліктік
мүддесі мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету жəне авансты қамтамасыз ету
мақсаттары үшін сақтандыру шартының объектісі болып
табылады.
Тапсырыс берушінің мүліктік мүдделеріне келтірілген
зиянды өтеу бойынша өнім берушінің азаматтық-құқықтық

жауапкершілігінің басталу фактісі мемлекеттік сатып алу
туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету жəне авансты қамтамасыз ету мақсаттары үшін сақтандыру шарты
бойынша сақтандыру жағдайы болып танылады.
Сақтандыру сомасы мемлекеттік сатып алу туралы
шарттың орындалуын қамтамасыз ету мақсаттары үшін
сақтандыру шартында айқындалады жəне мемлекеттік
сатып алу туралы шарттың жалпы сомасының үш
пайызынан кем болмайды.
Əлеуетті өнім берушінің мемлекеттік сатып алу туралы
шарт бойынша мiндеттемелер толық орындалғанға дейiн
электрондық əмияндағы ақшаны тұтастай не оның бір
бөлiгiн талап ету құқығы үшiншi тұлғаларда туындауына
алып келетін əрекеттер жасауына жол берiлмейдi.
Өнім беруші енгiзген электрондық əмияндағы ақшаны
мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың
осы Заңда көзделмеген мақсаттарға пайдалануына жол
берiлмейдi.
Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын
қамтамасыз етуді жəне авансты қамтамасыз етуді (егер
мемлекеттік сатып алу туралы шартта аванс көзделген жағдайда) енгізу туралы талап тауар биржалары
арқылы тəсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары
бойынша айқындалған өнім берушілерге, сондай-ақ осы
Заңның 51-бабының 6-тармағында көзделген жағдайда
кəсіпкерлік қызмет субъектілері болып табылмайтын өнім
берушілерге қолданылмайды.
12. Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт
бойынша өз міндеттемелерін толық жəне тиісінше орындаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде, сондай-ақ өнім
беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың қолданылу
кезеңінде мемлекеттік сатып алу туралы шарттың
орындалуын қамтамасыз ету тəсілін ауыстыруды ұсынған
жағ дайда, тапсырыс беруші енгізілген мемлекеттік
сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз
етуді, сондай-ақ демпингке қарсы шаралар қабылданған
жағдайда қамтамасыз ету сомасын (болған кезде) өнім
берушіге қайтарады.
Өнім берушінің шарттық міндеттемелерді орындамауына
байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шарт бұзылған
жағдайда, мемлекеттік сатып алу туралы шарттың
орындалуын қамтамасыз ету, сондай-ақ осы Заңның
26-бабына сəйкес өнім беруші енгізген сома (болған кезде)
өнім берушіге қайтарылмайды.
Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын
қамтамасыз ету жəне осы Заңның 26-бабына сəйкес
өнім беруші енгізген сома (болған кезде) тиiстi бюджет,
мемлекеттiк кəсiпорын, дауыс беретiн акцияларының
(жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу жəне одан да
көп пайызы мемлекетке тиесiлi заңды тұлға немесе олармен үлестес заңды тұлғалар кірісінің есебіне жатқызылады.
Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді жəне осы Заңның
26-бабына сəйкес соманы (болған кезде) электрондық əмиян арқылы енгізген кезде мемлекеттік
сатып алу саласындағы бірыңғай оператор өнім берушінің мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша
міндеттемелерді толық жəне тиісінше орындағанына дейін
тиісті соманы автоматты түрде бұғаттайды.
Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт
бойынша міндеттемелерді толық жəне тиісінше орындаған
күннен бастап үш жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып
алу саласындағы бірыңғай оператор өнім берушінің
электрондық əмиянына мемлекеттік сатып алу туралы
шарттың орындалуын қамтамасыз ету үшін енгізілген
ақшалай соманы, сондай-ақ осы Заңның 26-бабына сəйкес
соманы (болған кезде) қайтаруды автоматты түрде жүзеге
асырады.»;
«14. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт бір қаржы
жылы мерзіміне жасалады.
Мемлекеттік сатып алу үшін пайдаланылатын ақшаны
оңтайлы жəне тиімді жұмсау мақсатында мемлекеттік
сатып алу туралы шартты бір қаржы жылынан асатын
мерзімге жасасуға жол беріледі.
Мемлекеттік сатып алу туралы шарттарды үш жылдан
асатын мерзімге жасасу Қазақстан Республикасының
бюджет заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.»;
16-тармақ алып тасталсын;
23-1-тармақтың екінші жəне үшінші бөліктері мынадай
редакцияда жазылсын:
«Бұл ретте қосалқы мердігерлердің (бірлесіп орындаушылардың) өткізілетін мемлекеттік сатып алудың
нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындау не
қызметтерді көрсету көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) беруіне тыйым салынады.
Осы тармақтың ережесі осы Заңның 39-бабы 3-тармағының
36) тармақшасында көзделген мемлекеттік сатып алу туралы шарттар жасасу жағдайларына қолданылмайды.»;
33) 45-баптың 2-тармағында:
3) жəне 7) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«3) осы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін
қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалған
шартта көрсетілген тауардың, жұмыстың, көрсетілетін
қызметтің бірлігі үшін бағаның өзгермеуі талабымен сатып
алынатын тауарлардың, осы тармақтың 2) тармақшасында
көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, жұмыстардың,
көрсетілетін қызметтердің көлеміне қажеттіліктің азаюына
не ұлғаюына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы
шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде жол беріледі.
Көрсетілетін көлік қызметтерін, көрсетілетін байланыс
қызметтерін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Қарулы
Күштерінің, басқа да əскерлер мен əскери құралымдардың
тамақтануын ұйымдастыруға байланысты тауарлар
мен көрсетілетін қызметтерді қоспағанда, тауарларды,
жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып
алу туралы жасалған шартты осындай өзгертуге осы
мемлекеттік сатып алу бойынша қалыптасқан үнемдеу
шегінде жол беріледі;»;
«7) мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шарт
сомасының өзгермеуі талабымен жылдар бойынша
қаржыландыру өзгертілген жағдайда, жұмыстарды немесе
көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы
шарттың орындалу мерзімдерін өзгерту бөлiгiнде;»;
9) тармақшадағы «аспайтын мерзімге жол беріледі.»
деген сөздер «аспайтын мерзімге;» деген сөздермен
ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 10) жəне 11)
тармақшалармен толықтырылсын:
«10) төтенше жағдайдың не карантиндік шектеулердің
енгізілуіне байланысты тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы
шарттың орындалу мерзімдерін өзгерту бөлігінде жол
беріледі. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты
осындай өзгертуге өнім берушінің хабарламасы бойынша
ағымдағы қаржы жылы шегінде;
11) өнім беруші ақшалай талапты басқаға беріп
қаржыландыру (факторинг) шартын жасасқан кезде
ақша алушының деректемелерін өзгерту бөлігінде жол
беріледі.»;
34) 46-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«46-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың
күшіне енуі
Мемлекеттік сатып алу туралы шарт тапсырыс беруші
мен өнім беруші оған қол қойғаннан кейін күшіне енеді.
Егер мемлекеттік сатып алу туралы шарт тіркелуге
жататын болса, ол Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес тіркелгенінен кейін күшіне енеді.»;
35) 47-баптың 7-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Уəкілетті органның осы баптың 6-тармағына сəйкес
қабылданған шешімімен келіспеген жағдайда, əлеуетті
өнім беруші оған Қазақстан Республикасының мемлекеттік
аудит жəне қаржылық бақылау туралы заңнамасында
көзделген тəртіппен апелляциялық комиссияға шағым
жасауға құқылы.»;
36) 48-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды
ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай
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ұйымдастырушының, комиссиялардың, сарапшының,
мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне), шешімдеріне уəкілетті
органға берілетін шағымда мыналар қамтылуға тиіс:
1) əрекеттеріне (əрекетсіздігіне), шешімдеріне шағым
жасалатын заңды тұлғаның, сарапшының атауы, тұрған
жері;
2) шағым берген тұлғаның атауы, тұрған жері;
3) өз шеңберінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұзушылық
жасалған мемлекеттік сатып алу туралы мəліметтер;
4) қажет болған кезде растаушы құжаттар қоса беріле
отырып, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып
алу туралы заңнамасын бұзудың нақты фактілеріне
нұсқама;
5) тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды
ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай
ұйымдастырушының, комиссиялардың, сарапшының,
мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың
шағым жасалған əрекеттері (əрекетсіздігі), шешімдері.
Шағым берген тұлғаның дəлелдерін растайтын құжаттар
шағымға қоса берілуі мүмкін.».
22. «Пошта туралы» 2016 жылғы 9 сəуірдегі Қазақстан
Республикасының Заңына:
1-баптың 54) тармақшасындағы «акцияларының
бақылау пакеті ұлттық басқарушы холдингке тиесілі»
деген сөздер алып тасталсын.
23. «Төлемдер жəне төлем жүйелері туралы» 2016
жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:
1) 27-бапта:
10-тармақтың үшінші бөлігінде:
«8) берілген банктік қарыздар бойынша» деген сөздер
«9) берілген банктік қарыздар бойынша» деген сөздермен
ауыстырылсын;
9) тармақшадағы «негізгі борыш сомасы мөлшерінде,
өндіріп алуды қолдануға жол берілмейді.» деген сөздер
«негізгі борыш сомасы мөлшерінде;» деген сөздермен
ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 10) тармақшамен
толықтырылсын:
«10) əлеуетті өнім берушілердің немесе өнім берушілердің «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан
Республикасының Заңына сəйкес мемлекеттік сатып алуға
қатысу шеңберінде қамтамасыз ету шаралары ретінде ақша
енгізуіне арналған мемлекеттік сатып алу саласындағы
бірыңғай оператордың банктік шотындағы ақшаға өндіріп
алуды қолдануға жол берілмейді.»;
11-тармақтың екінші бөлігі «ағымдағы шотындағы
ақшаға,» деген сөздерден кейін «əлеуетті өнім берушілердің
немесе өнім берушілердің «Мемлекеттік сатып алу
туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес
мемлекеттік сатып алуға қатысу шеңберінде қамтамасыз
ету шаралары ретінде ақша енгізуіне арналған мемлекеттік
сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың банктік
шотындағы ақшаға,» деген сөздермен толықтырылсын;
2) 46-баптың 7-тармағы бірінші бөлігінің 5) тармақшасы
«ағымдағы шотындағы ақшаны,» деген сөздерден кейін
«əлеуетті өнім берушілердің немесе өнім берушілердің
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес мемлекеттік сатып алуға қатысу
шеңберінде қамтамасыз ету шаралары ретінде ақша
енгізуіне арналған мемлекеттік сатып алу саласындағы
бірыңғай оператордың банктік шотындағы ақшаны,» деген сөздермен толықтырылсын.
24. «Табиғи монополиялар туралы» 2018 жылғы 27
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына:
1) 23-бапта:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Тауарларды, жұмыстарды жəне көрсетілетін
қызметтерді сатып алу электрондық сатып алудың
ақпараттық жүйелерінде мынадай тəсілдердің бірімен:
1) конкурс;
2) баға ұсыныстарын сұрату;
3) бір көзден алу;
4) тауар биржалары арқылы тəсілімен жүзеге асырылады.
Тауар биржалары арқылы тəсілімен сатып алу сауда
қызметін реттеу саласындағы уəкілетті орган бекітетін,
биржалық сауданың үлгілік қағидаларына жəне биржалық
тауарлар тізбесіне сəйкес жүзеге асырылады.»;
3-тармақ алып тасталсын;
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Табиғи монополия субъектісі сатып алуды Қазақстан
Республикасы Ұлттық кəсіпкерлер палатасының ақпараттық жүйесімен интеграцияланған электрондық сатып
алудың ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге асырады.»;
9-тармақтағы «2-тармағының» деген сөздер «2-тармағы
бірінші бөлігінің» деген сөздермен ауыстырылсын;
2) 26-баптың 2-тармағының бірінші бөлігі мынадай
мазмұндағы 18-1) тармақшамен толықтырылсын:
«18-1) сатып алу бойынша ақпаратқа бірыңғай қол
жеткізу нүктесін қалыптастыру мақсатында электрондық
сатып алудың ақпараттық жүйелерінде жүзеге асырылатын
сатып алу туралы ақпаратты, мəліметтерді Қазақстан
Республикасы Ұлттық кəсіпкерлер палатасының ақпараттық жүйесіне беруді қамтамасыз етуге;».
25. «Қорғаныс өнеркəсібі жəне мемлекеттік қорғаныстық
тапсырыс туралы» 2019 жылғы 18 наурыздағы Қазақстан
Республикасының Заңына:
1) 7-бап мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен
толықтырылсын:
«5-1) оқ-дəрілерді жоюды жүзеге асырады;»;
2) 16-бап мынадай мазмұндағы 7-1-тармақпен толықтырылсын:
«7-1. Пайдаланылмайтын деп танылған оқ-дəрілерді
жою мүмкіндігі болмаған кезде не пайдаланылмайтын
деп танылған оқ-дəрілерді одан əрі сақтау нақты қауіп
төндірген кезде уəкілетті орган оларды жою туралы шешім
қабылдайды.
Пайдаланылмайтын деп танылған оқ-дəрілерді жоюдың
нақты қауіптілік өлшемшарттары, сондай-ақ тəртібі
пайдаланылмайтын мүлікті беру, өткізу, құртып жіберу,
кəдеге жарату, көму арқылы жою жəне қайта өңдеу, сондайақ пайдаланылмайтын қорғаныс объектілерін мүліктік
жалдауға (жалға) беру қағидаларында белгіленеді.»;
3) 22-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы екінші
бөлікпен толықтырылсын:
«Тауарларды (өнімдерді) дайындаудың технологиялық
мерзімі үш жылдан асатын уақытты құрайтын мемлекеттік
қорғаныстық тапсырысты орындауға арналған шарттар
Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сəйкес
оларды дайындауға, сынау мен тапсыруға қажетті жəне
жеткілікті үш жылдан асатын мерзімге жасалуы мүмкін.».
2-бап.
1. Осы Заң:
1) алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік
он күн өткен соң қолданысқа енгізілетін 1-баптың
10-тармағының 3) тармақшасын, 25-тармағының 1) жəне
2) тармақшаларын;
2) 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін
1-баптың 21-тармағы 22) тармақшасының сегізінші,
тоғызыншы жəне оныншы абзацтарын, 32) тармақшасының
екінші, үшінші жəне төртінші абзацтарын қоспағанда, 2022
жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
2. Осы Заңның 1-бабы 21-тармағының 11) тармақшасы
төртінші абзацының қолданысы 2022 жылғы 1 қаңтардан
бастап 2023 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын,
тоқтатыла тұрған кезеңде осы абзац мынадай редакцияда
қолданылады деп белгіленсін:
«1) конкурс (ашық конкурс, екі кезеңдік рəсімдер
пайдаланылатын конкурс, алдын ала біліктілікті іріктеу
арқылы өткізілетін конкурс, негіздемелік келісімдер
пайдаланылатын конкурс, рейтингтік-балдық жүйе
пайдаланылатын конкурс);».

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 15 қараша
№ 72-VIІ ҚРЗ
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«Ақшақар мен жеті ергежейлі»
балеті қалай дайындалды?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Бұл заманауи, к ңілді әрі жарқын балет кезінде венгр қойылым тобын әлемге
танымал еткен еді. Ағайынды Гриммдердің аттас ертегісі бойынша жасалған
туындының к рерменді тәнті қылған ерекше қыры да сол – таңғажайып музыкадан б лек, бейнелі балеттің сценографиясы, ол «Оскар» жоғары марапатын
алған диснейлік мультфильмді еске салады. Т рткүл дүние к рермендерін,
әсіресе балдырғандарды зінің сиқырлы атмосферасымен баурап алған
таңғажайып оқиғаға толы сол тамаша балеттің «Астана Опера» театры сахнасында елордалық к рермендерді қуантуына санаулы-ақ күн қалды.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
«Астана Опера» балет труппасының
көркемдік жетекшісі, Ресейдің халық
əртісі Алтынай Асылмұратованың бастамасымен «Ақшақар мен жеті ергежейлі»
балеті театр репертуарының сəнін келтіреді деп күтілуде. Спектакльдің қоюшы
дирижері – Арман Оразғалиев, сценограф
– Кентавр, костюмдер бойынша суретші
– Рита Велих. Музыкасы мен хореографиясы –Тибор Кочак (Венгрия) пен Дюла
Харангозоның қиялының жемісі.
«Ақша қар жəне жеті ергежейлі»
балеті қалай əзірленіп жатыр? Қойылым
несімен ерекше? Бұл туралы премьера
алдында мамандардың өздерінен сұрап
білген едік.

Дирижер бүй дейді...
– Тибор Кочак – 50-ден астам туындының, оның ішінде 11 мюзикл мен рокопера, сондай-ақ екі балеттің авторы.
Солардың бірі – венгр композиторының
балетмейстер Дюла Харангозомен
ынтымақтастықта шығарған «Ақшақар мен жеті ергежейлі» балеті. Партитурамен танысқаннан кейін музыка 2
сағат бойы шаттық, сауық-сайран мен
керемет көңіл күйді жеткізеді деп анық
айта аламын. Мұнымен қоса ол өте
жарқын, есте қаларлық. Онда бірегей
тақырыптар өте көп. Маған партитурада бəрі нақты əрі сауатты жазылғаны
ұнайды. Жалпы спектакльдің, сондай-ақ
əрбір кейіпкердің жекелей драматургиясы шебер үйлесіммен құрылған. Балет
сонысымен де қызық, сонысымен де
құнды деп атап өтті қоюшы дирижер
Арман Оразғалиев.

«Ақшақардың» жан сыры
– Бұл ертегіні бала күнімізден
білеміз, жақсы көреміз. Ақшақар партиясын хореограф Дюла Харангозоның
дəл осы интерпретациясында орындау
– балерина үшін үлкен олжа. Алдыма
нақты міндеттер қойылды, бастысы –
эмоцияны көрсету, актерлік шеберлікке
басымдық беру. Балеттегі негізгі эмоция
– махаббат, алайда ол орын алғанға дейін
менің кейіпкерім осынау бір сезімді тек
ойша қиялдайды, ханзаданы көз алдына
елестете отырып, сыпырғышпен шыр айнала билейді. Кейіпкерімді көрерменге
ағайынды Гриммдердің түпнұсқа
ертегісінен жақсы таныс əрі бəрінің
есіндегі кейіпте көрсеткім келеді. Бұл
партияның техникалық жағына келетін
болсақ, мұнда күрделі демеулер бар,
дегенмен стиль айтарлықтай еркін.
Мен Ханзада партиясын орындаушы
Ғалымжан Нұрмұхаметпен жұптасып
билеймін. Ол жақсы əрі ұқыпты серіктес.
Бұдан бөлек, мұнда ергежейлілердің
өте тартымды партиялары бар – жеті
түрлі мінез, олардың бəрі де қызықты,
күлкілі. Біреуі күңкілдеп ұрсысады,
екіншісі жалқау, енді бірі тым ақылгөй.
Жұмыстан керемет лəззат аламын, –
дейді театрдың жетекші солисі, Ақшақар
рөліндегі Мəдина Басбаева.

Ханзада биігінен
бағалағанда...
– Мəдина Басбаевамен бірге билейтінім үшін қуаныштымын. «Астана
Опера» театрының репертуары осынау
тамаша спектакльмен толығатынына
дəн ризамын. Бұл қойылымдағы барлық
дүние мені баурап алды – заманауи,
екпінді музыка, декорациялар мен
костюмдер, сонымен қатар заманауи
элементтері бар классикалық хореография. Дюла Харангозо – бүгінгі таңда
өте танымал қоюшы, оның жұмыстары
хореографиялық айла-тəсілдердің сан
алуандығымен өзгешеленеді. Қазіргі
кезде тыңғылықты дайындалудамыз.
Көркемдік жетекшіміз Алтынай Асылмұратоваға алғысым шексіз, ол менің
бойымнан ханзаданы байқап, оны
сахнада жүзеге асыруыма мүмкіндік
берді. Бұдан кейін рөліме деген жауапкершілігім одан сайын арта түсті, – деп
Ғалымжан Нұрмұхамет əсерімен бөлісті.
Ханзаданың бейнесін сондай-ақ өзге
құрамда Далер Запаров пен Данияр
Жұматаев сомдайды.

Мың түрлі мінезді Мыстан
– Алдағы премьерада мен Зұлым

Патшайымның рөлін сомдаймын.
Бұл партия өте қызықты əрі жарқын,
оны өзіндік ерекшелігі бар деуге
болады. Ақшақардың өгей шешесі
– осы балеттегі басты жауыз əйел.
Патшайымның сырт келбетін сипаттайтын болсақ, бекзат əйелдерге тəн байсалды, нəзік əрі айбынды болып көрінеді.
Ал шын мəнінде ол – аяусыз, қызғаншақ
жəне əлемдегі ең сұлу əйел болуға деген ессіз құлшынысы бойын билеген
адам. Сахнаға алғаш шығуынан-ақ ол
көзқарасымен қол астындағыларының
үрейін тудырады. Аталған балетте өте
көп реквизит қолданылады. Екінші
бөлімде Патшайым Ақшақардың тірі
екенін білгенде, ол сиқыр жасап, істі
өз қолына алуды ұйғарады, сиқырлы
су дайындайды. Бұл ретте оған оның
барлық нұсқауларын бұлжытпай орындайтын жын-перілер көмектеседі.
Ол сиқырлы суды ішіп, кемпірге
айналғанда, Патшайым Мыстанға ауысады. Бұл əрекеттің барлығы сахнада
сондай шынайы болып көрінеді, – дейді
Зұлым Патшайым рөліндегі Еркежан
Жүнісова.
Ал Патшайымның орындаушыларын сахнада алмастыратын Мыстанның
бейнесін Ильдар Шакирзянов пен Сұңғат Қыдырбай сомдайды. Рөлі жайлы
Ильдардың пікірі мынадай:
– Бұл қызықты, өзіндік ерекшелігі бар
партия. Əлбетте, соған сай дайындықты
талап етеді. П.И.Чайковскийдің «Ұйқыдағы ару» балетінен жауыз мыстанның
рөлін орындау бойынша тəжірибем бар.
Барлық жағымсыз кейіпкерлердің ортақ
тұстарын атап өтуге болады. Алайда əр
хореографтың қаһарманның бірегейлігін
өзінше көретіні сөзсіз, сондықтан
мұнда мен үшін барлығы жаңаша.
Сахнада дауысым жарқын, мəнерлі,

ал ым-ишараларым айқын болуы тиіс.
Сондықтан дайындық басталғанша ертерек келіп, жұмысқа көңіл аударуға əрі
бейнеге толықтай берілуге тырысамын.
Венгр тобымен жұмыс істеу – жақсы
тəжірибе, себебі өзім үшін балеттің
тың қырларын ашудамын. Спектакль
қабылдауға жеңіл, тартымды, көңілді,
аудитория еш қиындықсыз қабылдайды
деген ойдамын, – деп атап өтті Ильдар
Шакирзянов.

Ерекше ергежейлілер
Аталған үш кейіпкердің партиясы қызықты, дегенмен спектакльдің
күлдіргі тұстары негізінен ергежейлілердің қылығымен ерекше бейнеленеді.
Атап айтсақ, алдағы жаңа қойылымда
Ақылды (Жанəділ Бейсембиев, Олжас
Маханбеталиев), Ұрысқақ (Қуат Кəрібаев, Бақытжан Талғатұлы), Көңілді
(Жансерік Ахметов, Нима То ков,
Руслан Қанағат), Кішіпейіл (Санжар
Əубəкіров, Абзал Нұрмахан, Ислам
Қайыпбай), Ұйқышыл (Ислам Тұрғанов, Даянхан Құмаров, Жаннар
Нарынбеков), Түшкіргіш (Евгений
Рыбкин, Олжас Əнуарбек), Аңқау
(Сұлтанбек Гұмар, Ұлан Бейсенбаев,
Бейбарыс Ақарыс, Серік Нақыспеков).
Аңқаудың рөлі техникалық ше берлігімен ерекшеленетінін атап өту керек,
ол өте күрделі жəне үлкен шеберлікті
талап етеді. Сондықтан да айтулы рөл
тəжірибелі əртістерге сеніп тапсырылыпты. Ал Аңшының рөлін Арман
Оразов, Жəнібек Ахмедиев пен Айбар
Тоқтар ұсынады.

Сахна сыртынан
сөйлегенде...
Тігін, декорация жəне бута фор
цехтарының шеберлері тура мағынасында таңғажайып іс жасауда. Міне,
Патшайымның асатаяғы көк түске
боялды, əне ергежейлінің бас киімінен
күтпеген жерден отшашу лап етті,
мыстанның қазанында жасыл түсті
дəрі бұрқ-сарқ қайнауда. Дуа кітабы
жылтырап, одан найзағай атуда. Ал
Патшайымның сиқыр жасайтын орнында қорқынышты аңның бас сүйегі
тұр. Мұның барлығы əлбетте, сахна
сыртындағы шеберлердің өлшеусіз
еңбегінің нəтижесі.
– Мұндай ойын-сауық балет бізде əлі
болған емес. Театрдың көркемдік цехтары ауқымды жұмыс атқарғанын айта
кеткен жөн, мұнда сахнамызға арнайы
ыңғайластырылған жүздеген декорация элементтері бар. Сөйтіп, барлық
элементтердің бастапқы өлшемдері
өзгертілген, ұлғайтылған. Реквизиттер
мен бутафорияның зор көлемдері қайран
қалдырады. Спектакльде 4,5 мың шаршы
метрден астам кескіндеме бар – мұның
барлығы өндіріс логистикасына ерекше
ыңғайды талап етті. Осындай көлемдегі
қатты жəне жұмсақ декорацияларды
алғаш рет суретшілер өз қолдарымен салып, əшекейлегенін айтып өту маңызды.
Тұрмыстық моторландырылған элементтер: көкек ұшып шығатын қабырға сағаты,
сахна үстінде қатты жылдамдықпен айдап
өтетін ергежейлілердің ваннасы жəне өзге
де қызықты жайттар спектакльге ерекше
сəн береді. Бəрі өте əдемі шықты, бірақ
біз үшін ең маңыздысы – жұртшылықтың
əсері. Көрермен қауымның бағасын
алу үшін баршамыз шымылдықтың
түрілуін күтудеміз. Ал қазір көңіліміз
толқып, уайымдап тұрғанымыз сөзсіз, –
деді директордың көркемдік-өндірістік
мəселелері мен ғимаратты пайдалану
жөніндегі орынбасары Виктор Караре.

Сурет тілі былай сөйлейді...
Кентавр лақап атына ие қоюшы
суретшінің айтуынша, айтулы балеттің
сценографиясында қолданылған белгілі
«кадр алмасу» əдісі қалың əрі түрлі-түсті
ертегілер жинағының парақтарын еске
салады.
– Бала кезімде үш өлшемді кескіндерге
толы «жиналмалы» сүйікті хикаялар
кітабым болатын. Декорациялар жасауға
шабыт берген дəл сол суреттер. Біз
үш өлшемде салынған, алайда оң мен
солға жылжитын тегіс беткі қабаты
бар барокко стиліндегі бейнелі көркем
театрды көрсетеміз. Мұның бəрін ХХІ
ғасырдың заманауи сахналық əрі бейнелеу техникасымен біріктірдік. Ең
маңызды аспект – жас көрермендерді
ең жоғары деңгей мен ең тартымды
түрде классикалық балет əлеміне тарту.
Спектакль, шынымен де, классикалық
балет қойылымдарымен салыстырғанда
шамамен кинематографиялық қарқынмен қозғалады. Сахналық көріністер фильмдер мен заманауи мюзиклдердегідей шымылдықсыз жəне ықшамдаусыз, арасында бір-біріне ауыса
отырып, бірінен соң бірі жүреді. Көп
болғанымен, орын ауыстырылуы оңай
декорациялардан тұратын сценография
əзірлеуімнің себебі осы, – деп түсіндірді
Кентавр. Сонымен қатар сценограф декорацияларды дайындау үшін барлық
классикалық жəне заманауи материалдарды, бірақ ең алдымен, қозғалтуға
оңай көптеген алюминий жəне ағаш
жақтаулар, боялған кенеп, сондай-ақ
боялған жазықтықтардың негізі ретінде
өте жеңіл əрі заманауи материал – поликарбонатты пайдаланғанын атап өтті.

Костюмдердің керемет
көрмесі
Костюмдер бойынша суретші Рита
Велих костюмдерді жоспарлау мен жасау керемет үрдіс болғанын айтады.
– Бұл балеттің əлемдік премьерасы
Венгрияда өтті, сондықтан маған ерекше

шығармашылық ұжымның бір бөлігі
болу жəне ергежейлілер əлемін бірге
құру, ертегіге ену мəртебесі бұйырды.
Дюла Харангозо негізгі идеяны жасады, ал Тибор Кочактың музыкасы маған
кейіпкерлерді көруге, дизайнға жан
бітіруге көмектесті. Спектакльдің негізі
болып табылатын Кентавр сценографиясының кəсіби көзқарасын айтпасақ
та болады. Алғашқы қиын қадам ергежейлілердің костюмдерін жасау болды, себебі олардың киімдері олардың
тұлғасын, мінез-құлқын көрсетуі қажет. Содан кейін ергежейлілер үлкен
қалпақтарымен кішкентай болып көрінуі
үшін жəне мұрын, құлақ, иек сияқты
арнайы бетперделерді, киімдердегі
толтырмаларды қалай жасау бойынша
техникалық құрылымды əзірлеу қажет
болды. Біз табиғи жүнді, зығырды – арнайы көркем түрде мыжылған, əдемі
өңделген материалдарды, бауланған
бөлшектерді қолдандық. Ұзын тұмсықтары бар арнайы аяқ киімдер жасадық.
Бұл қос мақсаттағы аяқ киімнің сыртқы
түрі қалыпты болғанымен, ол сонымен
қатар би мен қойылымдарға да жарамды, – десе, «Астана Операның» костюмдер бойынша суретші-дизайнері Дариға
Тайшықова қойылымға барлығы 77 костюм дайындалғанын атап өтті.
– Біздің барлық жұмысымыз онлайн өтті, себебі костюмдер өндірісін
дайындауға біз жылдың басында, бəрі
карантинге жабылған кезде кіріскен
едік. Бірінші күннен бастап костюмдер, бутафория, аяқ киім жəне грим
бойынша цехтардың барлық тобына
кейіпкерлердің ертегі бейнелерімен жұмыс бастау өте қызықты болды. Себебі
əрбір кейіпкер ерекше жəне өзінше
күрделі, олардың өзіндік сипаты, пішіні
мен түсі бар. Тиімді жұмыс істеу үшін
біз костюмдер бойынша суретшіден
ауқымды жəне айтарлықтай толыққанды
материал алдық. Костюмдердің алғашқы
өлшемінен кейін суретшіге үлгілерді
бекіту үшін фотосуреттер мен бейнелерді
жіберген кезде əрі қобалжыдық, əрі
қуандық. Алайда қоюшы хореограф
пен оның ассистентінен дайын костюмдер туралы мақұлданған оң пікірлерді
естіген кезде қатты қуандық. Ертегідегі
кейіпкерлердің костюмдері музыкамен, декорациялармен, реквизиттермен, хореография жəне драматургиямен тамаша үйлесіп, кейіпкерлердің
бейнесі мен мінез-құлқын тартымды əрі айқын көрсетеді. Сахнадағы
шын мəніндегі ғажайып көріністермен
жəне əдемі көркем композициялармен тамсануға болады. Басты кейіпкер
Ақшақардың екі костюмі бар: біріншісі
– балалар Ақшақарды қабылдап үйреніп қалған көк-қызыл түстердің үйлесімінде жасалған. Екінші костюм– оның
той көйлегі. Ханзаданың киімдері қолмен кестеленген, аппликациялармен
толықтырылған, сонымен қатар олардың
түстері Ақшақардың костюмдерімен
үйлеседі, – деп Дариға Тайшықова жұмыс барысын тəптіштеп түсіндірді.
Композитор Тибор Кочактың
(Вен г рия) музыкасына дайындалған
Дюла Харангозоның қойылымындағы
«Ақшақар мен жеті ергежейлі» ертегі
балетінің премьерасын 19 жəне 20
қараша күндері тамашалап, лайықты
бағасын беруге болады.
Иə, əлемді таңдай қаққызған əйгілі
«Ақшақар мен жеті ергежейлі» балеті
Тəуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңында
елордалық кішкентай көрерменге тамаша тарту болмақ. Балдырғандар мен
олардың ана-аналарының премьераны асыға күткені соншалық, билеттер
қойылым басталмай тұрып əлдеқашан
сатылып кеткен екен. Алайда оған
өкініш білдіруге себеп жоқ. Өйткені
бекзат өнер жанкүйерлерінің қаңтар
айының басында хореографияның осынау жауһар туындысымен қауышуына
мүмкіндігі бар.
Дайындаған
Назерке ЖҰМАБАЙ,
«Egemen Qazaqstan»
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Өнегелі ісімен
есте қалды

Коллажды жасаған Зәуреш СМАҒҰЛ «EQ»

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Адамның мірі артында қалдырған ғибратты істерімен
лшенбек. Бұл тұрғыдан алғанда қоғам қайраткері, кәсіпкер
Кеңесхан Асылханұлы бділденовтің еліміздің мал шаруашылығы саласына, оның ішінде қой шаруашылығының дамуына қосқан үлесі зор болды.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ташкенттегі табысымыз қомақты
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
збекстанның бас шаһары – Ташкентте самбодан әлем чемпионаты аяқталды. Бұл жарыста Қазақстанның балуандары
табысты нер к рсетті. Еліміздің ерлер мен әйелдер құрамасы
2 алтын, 2 күміс және 2 қоланы иеленіп, жалпыкомандалық
есепте үшінші орынға табан тіреді. Алдымызда – Ресей мен
збекстан. Сондай-ақ жауынгерлік самбодан т рт реніміз
жеңіс тұғырына к терілді.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ғалым СҮЛЕЙМЕН,
«Egemen Qazaqstan»
Жарыстың алғашқы күні еліміздің ерлер мен əйелдер құрамасы үш жүлдеге иелік еткенде, барша қазақ жанкүйері кəдімгідей марқайып қалды. 64
кило салмақтағы Рахат Жаңаниет
бастапқы бəсекелерде гре киялық Саввая Каракизидис пен
түрікменстандық Мұхаммед Косе ковтің аяғын көктен келтірсе, жартылай финалда белоруссиялық Павел Гладкихты жеңді.
Ақтық сында тəжікстандық Хушкадам Кхусравовты қапы қалдырған қандасымыз əлем чемпионы атанды.
58 кило салмақтағы Болатбек
Райымқұлов та алғашқы айналымда бос болып, келесі кезеңде
əзербайжандық Эйвас Бахшиевтен
басым түсті. Жартылай финалда қандасымыздың жолы Тəжікстанның атақты балуаны Ақмалиддин Каримовпен қиысты. 30
жастағы Душанбенің тумасы 20102020 жылдар аралығында əлем
чемпионатында жеті рет жеңіс
тұғырына көтерілген. Нақтылап
айтсақ, сол жарыстарда төрт күміс
пен үш қоланы олжалады. Бұл
айқаста Ақмалиддин айласын асырып кетті. Одан кейін марокколық
Ясер Боухесоннан басым түскен
Болатбек қола медальды еншіледі.
Əйелдер арасында 54 кило
салмақтағы Гүлдана Əлмұханбетованың жұлдызы жанды.
Жарысты басынан аяғына дейін
бір деммен өткізген ол молдовалық
Ана-Мария Чобану, ресейлік Əлия
Биккужина жəне моңғолиялық
Баюарма Некхитбаатарды жолынан ығыстырып, алтыннан алқа
тақты.
Келесі күндері де шиеленісті
бəсекелер жалғасты. 79 кило салмақтағы Айдын Дартаев үшінші орынды иеленсе, 65 кило
салмақтағы Ажар Салықова күміс
жүлдегер атанды. Тағы бір күміс
медальды Ділдаш Құрышбаева
еншіледі. 72 кило салмақта сынға
түскен қазақ балуанынан біз осы

жолы алтын күткен едік. Себебі
осыған дейін ол 2014 жылы
Наритада, 2019 жылы Сеулде күміс медаль иеленсе, 2013 жылы
Санкт-Петербург, 2015 жылы
Касабланка жəне 2016 жылы
Софияда қола жүлдені еншіледі.
Бұл жолы финалда ол Израиль
спортшысы Алис Шлезингерге
жол берді. Осылайша, Ділдаш
əлем чемпионатының алты дүркін
жүлдегері атанып отыр.
Өткенге зер салсақ, Қазақстан
самбошыларының əлем чемпионаттарында олжаға кенелген
кездері аз емес екеніне анық көз
жеткізуге болады. Қазақ жанкүйерлері алғашқы алтын медальдың сыңғырын 1993 жылы
естіді. Омбыда ұйымдастырылған
дүбірлі додада Бауыржан Садыханов қарсы келгендерді қоғадай
жапырып, бас жүлдені олжалады.
Осылайша, семейлік балуанның
есімі тəуелсіз еліміздің тарихында əлем чемпионы атанған
тұңғыш самбошы ретінде тарихта
қалды. Садыхановқа дейін КСРО
дəуірінде Қанат Байшолақов пен
Асқар Шайхиевтің дəл сол биіктен көрінгенін айта кеткен абзал.
Олардан бөлек, Айсара Керімбекова, Сəлкен Жартыбаев, Руслан Сейілханов, Ғалымжан Жылкелдиев, Қарлығаш Əжі мова,
Алмагүл Кашина, Берік Жетпісбаев, Қайрат Күнсафин жəне
тағы басқа жүлдегерлер санатына
қосылған самбошылардың өнерлері көпшілік көңілінен шықты.
Төрткүл дүниенің теңдессіздері жиналған жарыста Қа зақ
елінің тоғыз өрені жеңіс тұғырының ең биік сатысына көтерілді.
ХХІ ғасыр табалдырықтан аттаған
тұста Асхат Шахаровтың шоқтығы
биік болды. 2000, 2004 жəне 2005
жылдары өткен жарыстардың
үшеуінде де Ақтөбенің арланы қар сылас шақ келтірмеді.
2001 жылы Батыс Қазақстан
облысының өкілі Қоныс Жетпісов
жеңіске жетті. Одан кейін Ерболат
Байбатыровтың бақ жұлдызы
жарқырай жанды. Жайықтың
жағалауынан келген жігерлі жігіт

2008-2011 жылдар аралығында
алдына жан салмай, төрт дүркін
əлем чемпионы атанды. Сондай-ақ
Дəурен Жайнақов (2009), Азамат
Мұқанов (2010), Бейімбет Қанжанов (2015), Есет Қуанов (2017)
жəне Нұрбол Серіковке (2018) де
бұл белес бір-бір реттен бағынды.
Міне, енді Рахат Жаңаниеттің жұлдызы жарқырай жанды.
Аталған жарыста олжаға молынан кенелген балуандардың тізімін
Ерболат Байбатыров бастап тұр.
Оралдың оғланы жеңіс тұғырына
бақандай жеті рет (4 алтын+1
күміс+2 қола) көтерілген екен.
Асхат Шахаров (3+0+2), Азамат
Мұқанов (1+0+4) жəне Асылбек
Əлкей (0+1+4) бес мəрте дəл сондай құрметке бөленді. Дінмұхамед
Мүсірəлиевке осындай бақ төрт
рет (0+1+3) бұйырды.
Əйелдер самбосы жайында
əңгіме қозғасақ, ең бірінші кезекте
Сəуле Ғабдуллинаның есімі еске
түседі. Ол – қазақ қыздары арасынан шыққан тұңғыш əлем чемпионы. Бұрынғы Торғай облысының
тумасы 1995 жылы Токиода алтыннан алқа тағып, Алаш жұртын
қуаныш пен шаттыққа бөледі.
Одан кейін бұл белесті Раиса
Баялиева бағындырды. Ақтөбе
қаласында құқық қорғау саласында қызмет етіп жүрген жерлесіміз
2007 жылы төрткүл дүниенің
теңдессізі деп танылды. Сəуле
мен Раиса апайларының ерлігін
2014 жылы Гауһар Тұрмаханова
қайталады. Ол Наритада шымылдығы түрілген додада шашасына шаң жұқтырмады. Сөйтіп,
қыздар арасындағы əлем чемпиондарының саны əзірге үшеу
еді. Күні кеше олардың қатарына
Гүлдана Əлмұханбетова қосылды.
Жиі-жиі жеңіс тұғырына көтерілген бұрымдылар арасында
Ділдаш Құрышбаеваның (0+3+3)
алдына түсетін ешкім жоқ. Ол
əлемдік додада алты жүлде алса,
Раиса Баялиева (1+1+3) бес рет
үздіктер қатарынан көрінді. Ал
Сəуле Ғабдуллина төрт (1+0+3)
жəне Алмагүл Кашина үш мəрте
(0+0+3) жүлдегерлер санатына
қосылды.
Қазақстанның ерлер құрамасы
жалпыкомандалық есепте бұған
дейін үш рет үшінші орынды
иеленген еді. 2009 жылы Салоникиде жəне 2010 жылы Ташкентте өткен дүниежүзілік додаларда екі алтыннан олжалады.
Грекияда Ерболат Байбатыров

пен Дəурен Жайнақов жеңімпаз
атанса, Арман Сəрсенбин күміс,
ал Азамат Мұқанов пен Асылбек
Əлкей қолаға қол созды. Өзбекстанда Ерболат Байбатыров пен
Азамат Мұқанов бірінші жəне
Арсен Хатип (68 кило) пен Саят
Шамшиев үшінші орындарды
иеленді.
2005 жылғы əлем чемпионаты Астанада дүркіреп тұрып
өткені есімізде. Сол жарыста да
Қазақстанның самбошылары жалпы есепте Ресей мен Моңғолиядан
қалып қойып, үшінші орынға табан тіреді. Қандастарымыздың
арасынан 74 кило салмақ дəрежесінде күрескен Асхат Шахаров
алтын тұғырға көтерілді. Осы бəсекелерді тамашалау үшін спорт
кешеніне арнайы атбасын бұрған
сол кездегі Мемлекет басшысы
Нұрсұлтан Назарбаев Асхатқа
жүлдені өз қолымен табыс еткен еді. Дидар Молдағалиев пен
Ар сен Хатип финалда ұтылса,
Тимур Оңдағанов пен Дінмұхамед
Мүсірəлиев қола медальды қанағат
тұтты. Одан бөлек, 1994 жылы
Нови-Садта (5 қола) жəне 2002
жылы Панамада (1 күміс, 4 қола)
бес жүлдеге иелік еткен самбошыларымыз ең жақсы нəтиже
көрсетті.
Бұрымдылар ең көп жүлдені
2005 жылы Астанада алды. Өз
елімізде өткен байрақты бə секеде бес аруымыз жеңіс тұғырынан қол бұлғады. Олар – Жұлдыз Айтмағамбетова (күміс),
Келбет Нұрғазина, Раиса Баялиева, Динара Оразбекова жəне
Алмагүл Кашина (қола). 2010
жылы Ташкентте Əлия Жылқыбаева финалда ұтылса, Ленария
Менғазова, Алмира Иса таева
жəне Анар Сейтімова үшін ші
сатыға табан тіреді. Балуан қыздарымыз үшін ең табысты жарыстар осылар.
Жерлестеріміз жауынгерлік
самбодан да жақсы нəтиже көрсетті. Райхан Мəдидің де бас
жүлдені олжалауына мүмкіндігі
болды. 98 кило салмақта күш
сынасқан қазақтың қайсар ұлы
қарсы ластарын сыпыра ұтып,
финалға шықты. Бірақ абайсызда алған жарақатының кесірінен
шешуші айқасқа шыға алмаған
Рахат күміс медальды қанағат
тұтты. Нұркен Домбаев (58 кило),
Əділбек Сейісов (64 кило) жəне
Умар Яновский (88 кило) үшінші
сатыға тұрақтады.

Қоғамға келтірер пайдасы мол, жан-жағына тек жақсылық нұрын шашатын жандардың ғұмырының қысқа болатыны да – өмір заңдылығы.
Ауру деген ауыр сынақты қайсарлықпен көтерген Кеңесхан
Асылханұлының өмірден өткеніне де бір жылға таяп қалыпты. Қымбат жанның қазасы
бə рімізге ауыр тигені анық.
Жақ сы адамды жүрек қисын
ба, жол бастар тəлімгер, сыйлы əріптес, адал досты іздеп,
қабырғамыздың қайысатыны
да рас.
Кеңесхан Асылханұлы қысқа ғұмырында туған-туыс, досжарандары мен əріптестерінің
қамқоршысы бола білді. Кəсіппен айналыса жүріп қоғамдық
істерге де көңіл бөлді. Кəсібін
жаңадан бастағандарға жол
көрсетіп, заманауи бизнес-жобаларды ұсынып, өз кəсіптерін
дөңгелентіп кеткенінше қамқорлығын көрсетті. Əл-ауқаты
төмен отбасыларға қамқорлық
жасап, əрдайым көмектесіп
тұрды.
Отбасына да қамқоршы əке,
адал жар бола білді, өмірлік
қосағы Айман Заманбекқызын
қатты сыйлады, балалары мен
немерелерін жанындай жақсы
көрді. Туған-туыс, құда-құдағиларымен де сыйластықта болды. Күйеу балаларын өз балаларындай көрді, оларға ақылшы,
кеңесші, дос бола білді.
Басына қандай ауырт пашылық түссе де сыр бермейтін
байсалды кісі еді. Көңіл күйі
болмай, іштей күйзеліп жүрсе
білдірмейтін. Қазір ойласақ, ол
да жақындарына деген шынайы
қамқорлықтың үлгісі, «мені
ойлап алаңдамасын, уайымға
салынып, қиналмасын» дегені
екен-ау?!
Кеңесхан Асылханұлының
туып-өскен мекені – Алматы
облысы, Ескелді ауданы, Шұбар
ауы лына деген махаббаты
ерекше еді. Əрдайым ауылын
сағынып жүретін, қажет болғанда қамқор қолын созудан еш
тартынбайтын. Осындай аядай
ауылдан бала кезден білімге
құштар, əр нəрсенің сырын білуге, зерттеуге ынтық болып
өсіп, үлкен өмірге қадам басты,
би ік белестерді бағындырды
емес пе?!
Кеңесхан Асылханұлының
өмірдерегіне тоқталар болсақ,
ол еңбек жолын 1983 жылы
ММТУ-54-те оқытушы болып
бастады. 1985 жылы АМТУ3, 1990 жылы Талдықорған
зооветеринарлық техникумында оқытушы болды. 1994 жылы «Темір» фирмасының

директоры, 1998 жылы «Жаркент» МҚКК директоры, 2005
жылы «Алрун» асыл тұқымды
зауыты» ЖШС Талдықорған аймақтық филиалының директоры
қызметтерін атқарды.
Кандидаттық диссертациясын «Шаруа жəне фермер қожалықтарында қойлардың
өнімділігін арттыру үшін етті
бағыттағы тұқымдық қошқарларды пайдалану» тақырыбына
арнады. 2016 жылы Қазақстан
Республикасының Қой шаруашылығы Республикалық Палаталарын құрып, өмірінің соңына
дейін осы Палаталардың директоры қызметін атқарды.
«Қа зақстан қой өсірушілер
одағының» жəне «Жетісу қой
өсірушілер ассоциациясының»
Президенті болды.
Ауыл шаруашылығы министірінің Алғыс хатымен, 2018
жылы «Ауыл шаруашылығы
саласының үздігі» төсбелгісімен
марапатталды.
Қазақстан Республикасы
жəне Алматы облысы қой шаруашылығы саласын 2030 жылға дейін дамыту бағдарламаларының жетекшісі ретінде талай жарқын істің бастамашысы
болған, түрлі меншік нысандарында қойлардың генетикасы
мен өнімділігін жоғарылатуда
селекциялық-асылдандыру жұмыстарының отандық заманауи
əдістерін енгізуде белсенділік
танытқан жанның еңбегі, елі
үшін жасаған қызметі зор.
Кеңесхан Асылханұлының
нұр лы бейнесі, адами үлкен
қасиеті, еңбекке деген ынтаықыласы, жігерлілігімен бізге
əрқашан үлгі болып қала бермек.

«Қылшық жүндi (Едiлбай,
Қазақтың қылшық жүнді
құйрықты, Ордабасы,
Сарыарқа қылшық жүнді
құйрықты) німділік
бағытындағы қойлардың»
республикалық палатасы
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ЖЕКПЕ-ЖЕК

Ақынның немересі – әлем чемпионы
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
бу-Даби қаласында Шығыс жекпе-жегі – джиу-джитсудан ткен әлем чемпионатында Қарағанды қаласынан барып бақ сынаған ли Ақсұңқар тамаша
нер к рсетіп, дүниежүзілік доданың жеңімпазы атанды.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
«Əли бұдан бұрын да бірталай жарысҚайрат БІЛДА,
қа қатысып, жүлде алып жүрді. Ол жекпе«Egemen Qazaqstan»
жекке шыққанда, үйде тақымды қысып,
Балғын чемпион кеншілер астана- шықпа жаным шықпамен отырамыз.
сындағы №101 мектеп-гимназияның Немерем жарыста намысшыл, ал өмір6-сыныбында оқиды. Жасы 11-ге биыл дің өзінде мейірімді болып өсіп келеді»,
толған өрен спорттың бұл түрімен үш дейді əжесі Ғалия Бердібай.
Қазіргі уақытта Əли Ақсұңқар білікті
жылдан бері айналысады.
Əлем чемпионы Əли қазақтың бел- бапкерлер Олжас Нұртаханов пен Айбар
гілі ақыны, Абай атындағы Мемлекеттік Оразалының қарамағында жаттығады.
сыйлықтың лауреаты Серік Ақсұң- Болашақта ол ересектер арасындағы əлем
қарұлының Рауан есімді ұлынан туған чемпионатында өнер көрсетіп, жеңіс тұғынемересі. Атасы немересінің айтқанды рының ең биік сатысында тұрып еліміздің
екі етпейтін елгезек екенін, сабаққа да, Əнұранын шырқатуды армандайды.
спортқа да уақыт тауып, бірдей үлгеріп
жүретінін айтады.
ҚАРАҒАНДЫ

Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жəне филология
факультетінің ұжымы ардақты ана, ұлағатты ұстаз, филология ғылымдарының
кандидаты, доцент
Рената Серəліқызы ҚОЖАМҚҰЛДЫҢ
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-туыстарының
қайғыларына ортақтасып көңіл айтады.
«ҚазТрансГаз» АҚ басшылығы мен ұжымы корпоративтік қауіпсіздік
департаментінің директоры Сəбит Қасеновке, отбасы мен туған-туыстарына
бауырлары
Ғалым СƏКЕНҰЛЫНЫҢ
мезгілсіз дүние салуына байланысты ауыр қайғыларына ортақтасып көңіл
айтады. Марқұмның топырағы торқа, жаны жəннатта болсын.
Қаржы нарығын реттеу жəне дамыту агенттігінің ұжымы көрнекті мемлекет
қайраткері, белгілі қаржыгер
Дəулет Хамитұлы СЕМБАЕВТЫҢ
өмірден өтуіне байланысты оның отбасы мен туған-туыстарына орны толмас ауыр қайғыларына ортақтасып көңіл айтады. Артына айтарлықтай із
қалдырған ардақты қаржыгер Дəулет Хамитұлының жарқын бейнесі республика қаржыгерлерінің жадында əрдайым сақталады.
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ФОТОЭТЮД

КӘСІПҚОЙ БОКС

Әлем чемпионымен
айқасады

Суреттерді түсірген Ерлан ОМАР, «EQ»

–––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстандық кәсіпқой боксшы
Фируза Шарипова (14-1, 8 КО) зінің
келесі жекпе-жегін 11 желтоқсанда
ткізетін болды. Бұл күні отандасымыз жеңіл салмақта әлемнің абсолютті
чемпионы ирландиялық Кэти Тэйлормен (19-0, 6 КО) кездеседі.
–––––––––––––––––––––––––––––

ЖӘДІГЕР

МАҚАТАЕВ – 90

Мәшһүр Жүсіптің
тақиясы мен
шапаны
–––––––––––––––––––––––––––––––
Тарихымызда бір бойына сан түрлі нер мен
тылсым дүние тоғысқан ғажайып тұлғалар
болған. Сондай асылдың бірі – крнекті
ақын, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты
Ғафу Қайырбеков «Қазақтың пайғамбары
Мәшһүр Жүсіп» деп жырлаған, тарихшы,
этнограф, философ, фольклортанушы, ақын
Мәшһүр Жүсіп Кпейұлы. Елордадағы
Ұлттық музейде осы әулие бабамыздың
тақиясы мен шапаны сақталған.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Азамат ЕСЕНЖОЛ,
«Egemen Qazaqstan»
Құнды жəдігер бас музейге бұрынғы Президенттік
Мəдениет орталығынан тапсырылған. Шапанның
ұзын дығы – 128 см,
жеңінің ұзындығы –
66 см, ені – 30 см. Ол
күлгін түсті барқыт
матадан тігілген, тік
жағалы болып келеді. Шапанның
алды мен етегі жəне
жеңінің екі жағындағы жиек теріне
алтын жəне ақ, жасыл, қы зыл түсті
жібек жіптермен ою
жүргізілген. Етек
жағы кең ті гі ліп,
екі жанына 45 см
көлемде қиық салынған. Ал тақия
күлгін түсті барқыт
матадан жасалған.
Тақия да алтын жəне
ақ, жасыл, қызыл
түсті жібек жіптермен оюланған. Төбесіне үкі
тағылып, маңдай тұсына ай пішінді түйреуіш
қадап қойылған.
Мəшһүр Жүсіптің есімі мен тақиясының
төбесіндегі үкісіне қатысты ел ішінде сақталған
əңгімеде былай деп айтылады: ол кісі əкесінің 42
жасында өмірге келіп, оған «Адам Жүсіп» деген
азан шақырып, есім берілген. Бірде ауылдағы той
үстінде қисса-дастандарды жатқа айтып, жұртты
өнерімен таңғалдырған тоғыз жасар балаға көзі
түскен, аузы дуалы би, шешен Мұса Шорманұлы
зерделі жеткіншекке ырза болып, тақиясына үкі
таққызып, «Өз заманында халқына Мəшһүр болатын бала екенсің» деп батасын беріпті. Содан
«Мəшһүр Жүсіп» атанған дейді.
Бүгінде өз заманында халқымыздың бай
тарихы мен шежіресін хатқа түсіріп, кейінгі
ұрпаққа қалдырған көрнекті тұлғаның мол
мұрасы жинақталып, бірнеше том болып жарық
көрді.

КОНЬКИМЕН ЖҮГІРУ

Алғашқы кезең
табысты өтті

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мәдениет және спорт министрлігінің қолдауымен Ұлттық
академиялық кітапханада мұзбалақ ақын Мұқағали Мақатаев
атындағы Мәжіліс залының ашылу салтанаты тті. Бұл зал
ақынның туғанына 90 жыл толуына орай ашылып отыр.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Маржан БІШ,
«Egemen Qazaqstan»
Іс-шараға мемлекет жəне қоғам
қайраткері, профессор Мырзатай
Жолдасбеков, филология ғылымдарының докторы Əділ Ахметов,
жазушы, Мемлекеттік сыйлықтың
лауреаты Əлібек Асқар, Парламент

Бас редактор
Ғабит ІСКЕНДЕРҰЛЫ

Владимир КУРЯТОВ – «Егемен Қазақстан» РГ» АҚ
басқарма төрағасының бірінші орынбасары

Бас редактордың
орынбасарлары
Думан АНАШ
Талғат БАТЫРХАН

Айбын ШАҒАЛАҚ – «Егемен Қазақстан» РГ» АҚ
басқарма төрағасының орынбасары
Ерболат ҚАМЕН – «Егемен Қазақстан» РГ» АҚ
басқарма төрағасының орынбасары

Жауапты хатшы
Самат МҰСА

Сенатының депутаты Нұртөре Жүсіп, Парламент Мəжілісінің депутаты Қазыбек Иса, Халықаралық
М.Мақатаев қорының президенті
Бақытгүл Айдарова, Altyn Qyran
Foundation қоғамдық қорының
қамқоршылық кеңесінің төрағасы
Исламбек Салжанов сынды қоғам
қайраткерлері мен шығармашыл

жастар қатысты. Əдеби жиын барысында ақын туралы естеліктер айтылып, өлеңдері оқылды.
Айта кетейік, Мұқағали Мақатаев атындағы Мəжіліс залының
ашылуындағы негізгі мақсат – қазақтың өлең-сөзін жаңа кеңістікке алып шыққан жиырмасыншы
ғасырдың санаулы саңлақтарының
бірі болған ақынның мол мұрасын
насихаттау, оқырмандарды əдебиетті сүюге жəне өлең құдіретін
бағалай білуге баулу, қазақ ақынжазушыларының шығармаларын
насихаттау болып отыр.

Өкінішке қарай, Польшада ерлер құрамасының бірде-бір өкілі жүлделі орындарға
іліге алмады. Ал əйелдер арасында 1500 метрге жарысқан Надежда Морозова Қазақстан
командасының қоржынына алғашқы қола
жүлдені салды. А тобында сынға түскен
отандасымыз 1500 метр қашықтықты 01:56.925
уақыт көрсеткішімен жүріп өтіп, үздік үштікке
енді. Алтын медальды жапониялық Михо
Такаги (01:56.000), күмісті америкалық Бриттани Боуи (01:56.606) иеленді.
Жарақатына байланысты былтырғы
маусымға қатыспаған Екатерина Айдова
биылғы жарысты В тобынан бастады. Ол 1000
метрге жүгіруден В тобында үздік атанса, 1500
метрге жүгіруде екінші орынға табан тіреді.

БӘРЕКЕЛДІ!

Аялдамалар музей атымен аталады
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Орал қаласында қоғамдық клік аялдамалары сол маңдағы музейлер атымен аталатын болды. Бұл ұсынысты Батыс Қазақстан
облыстық тарихи-лкетану музейінің директоры, Орал қалалық
мәслихатының депутаты Мирболат Ерсаев жасаған екен.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазбек
ҚҰТТЫМҰРАТҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»
«Қаладағы автобус аялдамаларын музей атауларымен атау үлкен
қалалардың тəжірибесінде бар. Бұл
– тұрғындар мен қала қонақтарына
жергілікті туризмді насихаттаудың
бір үлгісі. Сондықтан Орал қаласының мəдени нысандарын – музейлерін кеңірек насихаттау туралы
көптен бері айтып жүрген едік»,
дейді Мирболат Бижанұлы.
Осылайша, Орал қаласында төрт
аялдамаға музейлердің атауы берілді.
Н.Назарбаев даңғылы бойындағы
бұрын «Облисполком», «Қазақтелеком» деп аталып келген аялдама енді
Батыс Қазақстан облыстық музейінің

Жалпыұлттық республикалық газет. 1919 жылғы 17 желтоқсаннан шыға бастады

Дархан ҚЫДЫРƏЛІ – «Егемен Қазақстан» РГ» АҚ
басқарма төрағасы

–––––––––––––––––––––––––––––
Польшаның Томашув-Мазовецкий
қаласында конькимен жүгіру спортынан Бейжің Олимпиадасына жолдама
беретін лицензиялық лем кубогының
алғашқы кезеңі з мәресіне жетті.
–––––––––––––––––––––––––––––

Мұқағалидың мәжіліс залы

Саясат жəне құқық бөлімі
Жолдыбай БАЗАР

МЕНШІК ИЕСІ:
«Егемен Қазақстан» республикалық газеті» акционерлік қоғамы

Жекпе-жекті тікелей эфирде көрсететін
DAZN платформасының хабарлауынша, кездесу 10 раундқа жоспарланған. Айқас Англияның
Ливерпуль қаласында өтеді. 35 жастағы Кэти
Тейлор – əуесқой бокста да, кəсіпқой бокста да
талай биікті бағындырған тəжірибелі боксшы.
2012 жылы 60 кило салмақ дəрежесінде Лондон
Олимпиадасының чемпионы атанған ол бес
мəрте əлем біріншілігінде, алты рет Еуропа
чемпионатында қарсылас шыдатпаған. Сондайақ Еуроодақ чемпионаттарында да бірнеше
рет алтын тұғырдан көрінген. 2016 жылдың
қарашасында кəсіпқой боксқа бет бұрған
Тейлор бүгінге дейін 19 жекпе-жек өткізіп,
барлығында басым түскен. 14-ші жекпе-жегінде өз салмағында əлемнің абсолютті чемпионы атанған Кэти қатарынан бес кездесуде
белбеулерін сəтті қорғап келе жатыр. Тейлор
ең кейінгі айқасын қыркүйекте америкалық
Дженнифер Ханмен (18-4-1, 1 КО) өткізіп, ұпай
санымен жеңіске жетті.
Ал 27 жастағы Фируза Шарипова 2012
жылғы Қазақстан біріншілігінің жеңімпазы,
Сары құрлық чемпионатының қола жүлдегері.
2016 жылы кəсіпқой боксқа ауысқан отандасымыз бүгінге дейін 14 жекпе-жек өткізіп,
оның 13-інде қарсыластарынан басым түскен.
Тек бір кездесуінде ғана жеңілген. Шарипова
соңғы кездесуін 12 қыркүйекте ресейлік
Любовь Беляковамен өткізіп, техникалық нокаутпен жеңген еді.

Экономика бөлімі
Қымбат ТОҚТАМҰРАТ
Əлеумет жəне білім бөлімі
Орынбек ӨТЕМҰРАТ
Мəдениет жəне руханият
бөлімі
Мирас АСАН
Əдебиет жəне өнер бөлімі
Ерлан ЖҮНІС
Интернет-редакция бөлімі
Динар КЕРІМ

атын иеленді. Дəл осы жерде құны
10 млн теңгелік жаңа жылы аялдама
да пайдалануға берілді. Сондай-ақ
бұрынғы «Облыстық сот» аялдамасы
– «Рухани жаңғыру музейі», Сарайшық көшесі бойындағы Еуразия институты аялдамасы – Сəкен Ғұмаров
музейі жəне Мəншүк Мəметова музейі деп өзгерді.
Сарайшық көшесінде қазақтың
батыр қызы Мəншүк Мəметованың
мемориалдық музейі орналасқан.
Бұл – Алаш арысы, ақын, ұлттық
баспасөздің негізін салушылардың
бірі əрі дəрігер, саяси қуғын-сүргін
құрбаны Ахмет Мамытұлының өзі
тұрған тарихи үй. Келесі жылы 100
жылдығы аталып өтілетін батыр
қыздың мерейтойы қарсаңында
Оралдың əуежайына Мəншүк есімі

МЕНШІКТІ ТІЛШІЛЕР:

Нұр-Сұлтан
Ақтау
Ақтөбе
Талдықорған
Атырау
Көкшетау
Қарағанды
Қызылорда
Қостанай
Орал
Өскемен
Павлодар
Тараз
Шымкент
Петропавл

– astana@egemen.kz
– mangystau@egemen.kz
– aqtobe@egemen.kz
– 7su@egemen.kz
– atyrau@egemen.kz
– kokshe@egemen.kz
– qaragandy@egemen.kz
– qyzylorda@egemen.kz
– qostanai@egemen.kz
– bqo@egemen.kz
– shygys@egemen.kz
– pavlodar@egemen.kz
– taraz@egemen.kz
– oqo@egemen.kz
– sqo@egemen.kz

берілген еді. Енді аялдамаға атау
беріліп, күн сайын жолаушылардың
құлағына жетіп тұратын болды.
Сондай-ақ əлемдік сурет өнерінде
өзіндік қолтаңба қалдырған суретші
əрі философ Сəкен Ғұмаровтың
музейі де арнайы іздеп бармаса көзге
түспейтін қалтарыста тұр. Енді, осы
жерден өткен жолаушылардың
құлағына күнде естіліп, насихаты
көбейетін болды. «Қоғамдық көлікте
бұл аялдамалардың аты аталған сайын осындай музейлеріміз бар екендігі халықтың санасына сіңіріп, қызығушылығын туғызып, сол арқылы
тарихымызға қызығушылық артары
анық», дейді музей директоры.
Айта кетейік, Орал қаласының
музейлерін дəріптеуді мақсат еткен
М.Ерсаевтың ұсынысына қалалық
мəслихатының депутаттары, əсіресе
«Рухани жаңғыру» офисінің басшысы, қалалық мəслихат депутаты Айгүл
Түркина ерекше қолдау білдірген.

ТАЭКВОНДО

Жансель жарап тұр
–––––––––––––––––––––––––––––
Франция астанасы – Парижде таэквондодан French ECOpen 2021 халықаралық турнирі аяқталды. Аталған
жарысқа қазақстандық спортшылар
да қатысты.
–––––––––––––––––––––––––––––
2018 жылы Джакартадағы Азия ойындарында, оның алдында Тайпейде өткен
жазғы Универсиадада күміс жүлде иеленген
Жансель биылғы жарыстарда да жарап тұр.
Бір айдың ішінде үш ірі турнирге қатысқан
отандасымыз барлық жарыста жүлдегерлер
қатарынан көрінуде.
Атап айтар болсақ, қазанның екінші жартысында Черногориядағы рейтингтік турнирде, өткен аптада Пəкістандағы 2021 COAS
Pakistan Open Taekwondo Championships
бəсекесінде топ жарған Жансель күні кеше
Париждегі жарыста қола жүлдеге қол жеткізді.
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