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Новости области

Құрметті мектеп түлектері! 
Өмір атты үлкен жолға басқан қадамдарың 

сəтті болсын! Сіздердің осы мерекелеріңіз 
Қазақстан Республикасындағы ең айту-
лы күндермен қатар келді. Сіздерді Қазақ 
хандығының 550 жылдығы, Қазақстан халықтар 
Ассамблеясының 20 жылдығы, Ұлы Отан 
соғысының 70 жылдығымен қатар келген 
мектеп бітіру салтанатты сəттеріңмен 
құттықтаймын! Қазақстан – біздің ортақ 
үйіміз, біз өзіміз де, біздің бабаларымыз да осы 
жерді мекен еткен. Мемлекетіміздің келешегінің 
тұтқасын ұстайтын жас ұрпақ - сендерсіңдер.

Уважаемые выпускники!
Примите самые искренние поздравления с 

окончанием школы! Вы заканчиваете школу и 
вступаете во взрослую жизнь. 

За годы учебы вы прошли большой и увлека-
тельный путь, наполненный учебой и творче-
ством, познанием и дружбой, первыми откры-
тиями и победами. Вместе с вами всегда были 
ваши учителя и родители, которые пережива-
ли за вас, радовались вашим успехам, помогали 
преодолевать трудности.

Школа дала вам прочные знания и верные 
нравственные ориентиры, воспитала любовь к 
родному городу и нашей замечательной Родине, 
подготовила к продолжению образования в выс-
ших учебных заведениях и к старту трудовой 
карьеры. Мы верим, что, избрав себе дело по ду-
ше, вы добьетесь успехов и в работе, и в жизни.

Желаем вам, дорогие выпускники, здоровья, 
счастья, целеустремленности, верных друзей и 
удачи в реализации ваших планов и начинаний. 
Пусть сбудутся все ваши мечты! Пусть в ваших 
сердцах всегда живут воспоминания о родной 
школе и любимых учителях!

Тəуелсіз мемлекетіміздің өркендеп өсуі, 
халықтың экономикалық жағдайын арттыру, 
экономикамыздың қарыштап дамуы сендердің 
қолдарыңда! 

Жаңа өмірде сендерге тек қана сəттілік 
тілеймін. Алдағы уақытта болатын ҰБТ – 
де жоғарғы көрсеткіш көрсетулеріңе кəміл 
сенемін. Болашақта жоғары білімді аза-
мат, білікті маман, қаламыздың өркендеуіне 
лайықты үлес қосатын азамат болуларыңа 
тілектеспін. Үлкен өмір жолына бастар 
қадамдарың құтты болсын! Бəріңе ақ жол 
тілеймін! Қай кезде де білімді алдыңғы орынға 
қойып, талмай ізденіп, ел тізгінін ұстайтын 
азамат болуларыңа нық сенемін.

А.Аглиулин, аким г.Шахтинска
А.Сатова, секретарь 

городского маслихата 

По итогам 4 месяцев в Карагандинской обла-
сти наблюдается положительная динамика роста 
промышленного производства, о чем свидетель-
ствует индекс физического объема промышлен-
ной продукции, который составил 111,7.

В горнодобывающей промышленности и раз-
работке карьеров этот показатель достиг 109,8%, 
а в обрабатывающей промышленности - 114,3%. 

На начало 2015 года в Карту индустриализации 
первой пятилетки было включено 83 проекта на 
сумму 395,6 млрд тенге с созданием  9376   рабо-
чих мест. В Карте индустриализации присутству-
ют все города и районы области, ими представ-
лены проекты  по 12 отраслям промышленности.

К настоящему времени реализовано 59 про-
ектов  на общую сумму 122 млрд тенге, открыто 
4458 новых рабочих мест. За январь-апрель эти-
ми предприятиями произведено продукции на 
22,4 млрд тенге.

Объем инвестиций в промышленность соста-
вил 58,9 млрд тенге, или 131,1% к соответствую-
щему периоду прошлого года. При этом в обраба-
тывающую промышленность инвестировано 41,4 
млрд тенге или 162,9% к  аналогичному периоду 
прошлого года.

На недавних заседаниях Координационного 
совета по ГПИИР для получения статуса участни-
ка Специальной экономической зоны «Сарыарка» 
были рассмотрены и одобрены еще ряд  проектов 
в отраслях машиностроения и стройиндустрии на 
общую сумму 38,3 млрд тенге с созданием по-
рядка 700 новых рабочих мест. 

В апреле в соответствии с Законом РК «О не-
драх и недропользовании»  впервые проведен 
конкурс заявок на право разработки  общерас-
пространенных полезных ископаемых, по ито-
гам которого определены победители по 10 
участкам.

Бүгін біз Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың бес институттық рефор-
масын жүзеге асыруға бағытталған 100 
нақты қадамды жариялап отырмыз.

ҰЛТ ЖОСПАРЫ – 100 ҚАДАМ 
БАРШАҒА АРНАЛҒАН 

ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ МЕМЛЕКЕТ 

2-4-беттер

Под председательством аки-
ма Карагандинской области Нур-
мухамбета Абдибекова прошло 
очередное заседание комиссии 
по чрезвычайным ситуациям, на 
котором были рассмотрены ито-
ги паводкового периода, имею-
щиеся проблемы и пути их ре-
шения.

Прошедший паводок для об-
ласти имел катастрофические 
последствия, нанес огромный 
ущерб. Был подтоплен 2121 дом 
в четырех населенных пунктах. 
По оценке экспертов, 380 до-
мов находятся в аварийном со-
стоянии, в том числе 290 – в Бу-
харжырауском районе. К насто-
ящему времени получено 1741 

заявление об оценке имущества. 
Ориентировочная сумма ущер-
ба по имуществу составляет 613 
млн тенге.

С начала паводка из зон под-
топления были эвакуированы 
13 279 человек. В свои дома 
уже возвратились 13 213 чело-
век, остальные (жители посел-
ка  им.Г.Мустафина) остаются 
по местам эвакуации.

Из зон подтопления было ото-
гнано 33466 голов скота. Погиб-
ло 1711 голов скота всех видов 
и 1590 голов птицы. Возмещено 
573 головы скота.

В зонах прохождения павод-
ковых вод различным разруше-
ниям подверглись 13 мостов, бы-

ли подтоплены и размыты 16844 
метра автодорог на 118 участках. 
В настоящее время восстановле-
ны 16210 метров.

О принимаемых мерах по 
ликвидации последствий наво-
днения доложили руководители 
некоторых организаций и акимы 
ряда сельских районов.

На заседании также обсуж-
дались меры по обеспечению 
пожарной безопасности и орга-
низации тушения природных по-
жаров, состояние безопасности 
граждан на водоемах и меры по 
ее обеспечению.

По всем рассмотренным во-
просам Н.Абдибеков дал соот-
ветствующие поручения.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА РОСТА

ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПАВОДКОВОГО ПЕРИОДА



І. КәсІби мемлеКеттІК аппарат құру

1-қадам.     мемлеКеттІК қЫЗметКе қабЫлДау ресІмДерІН ЖаҢҒЫрту.   
                   Мемлекеттік қызметке қабылдау тӨмеНГІ лауаЗЫмДарДаН
                 басталуы тиіс.  

2-қадам.    Төменгі лауазымдарға кандидаттарды реттеу және одан әрі               
                 лауазымдық өсу ІсКерлІК қасиеттер негізінде жүзеге 
                 асырылуы тиіс.

3-қадам.    қаЗақстаН республиКасЫНЫҢ мемлеКеттІК қЫЗмет
                  ЖәНе ЖемқОрлЫққа қарсЫ Іс-қимЫл аГеНттІГІНІҢ   
                  рӨлІН арттЫру есебінен мемлекеттік қызметке алғаш рет
                 қабылданушыларды ІрІКтеу ресІмІН ОрталЫқтаНДЫру. 
                 Үш сатылы іріктеу жүйесін енгізу.

4-қадам.    3+3 ФОрмуласЫ бОЙЫНШа мемлекеттік қызметке бірінші
                     рет қабылданушылар үшін мІНДеттІ тҮрДе сЫНақ мерЗІмІ 
        (тиісінше үш айдан кейін және алты айдан кейін сәйкестілікті 
                 межелік бақылау).

5-қадам.     Мемлекеттік қызметкерлердің жалақысын қызметінің нәтижесіне
                 байланысты өсіру. 

6-қадам.   еҢбеКақЫНЫ НәтиЖе бОЙЫНШа тӨлеуГе КӨШу.
       Мемлекеттік қызметкерлер үшін – жеке жылдық жоспарларды 
       орындау; мемлекеттік органдар үшін – стратегиялық 
                 жоспарларды орындау; министрлер және әкімдер үшін – 
                 мемлекеттік қызмет сапасының арнаулы индикаторлары, өмір 
                   сапасы, инвестиция тарту; Үкімет мүшелері үшін – интегралдық 
       макроэкономикалық индикаторлар.
7-қадам.   Мемлекеттік қызметкерлердің лауаЗЫмДЫқ еҢбеКақЫ-
                  ларЫНа ӨҢІрлІК ҮЙлестІру КОЭФФиЦиеНттерІН қосу   

8-қадам.   Ауыстырылатын мемлекеттік қызметкерлерге лауазымдық       
                 міндеттерін атқару кезеңінде оларға ЖеКеШелеНДІру 
                     құқЫҒЫНсЫЗ қЫЗметтІК пәтерлерДІ  мІНДеттІ тҮрДе беру.

9-қадам.    мемлеКеттІК қЫЗметКерлерДІ тұрақтЫ тҮрДе ОқЫту 
                      ЖҮЙесІН ЗаҢДЫ  тҮрДе беКІту – үш жылда бір рет олардың
                 кәсіби шеберлігін арттыру.

10-қадам.  мемлеКеттІК қЫЗметКерлерДІ маНсаптЫқ
                  ЖОҒарЫлату ҮШІН КОНКурстЫқ НеГІЗГе КӨШу. 
                 «Б» корпусының жоғары лауазымдарына жылжыту төменгі
                 лауазымдағы мемлекеттік қызметкерлер қатарынан тек қана 
                    конкурстық негізде жылжыту есебінен меритократия қағидатын
                 нығайту. 

11-қадам.  ШетелДІК меНеДЖерлерДІ, ЖеКемеНШІК сеКтОрДЫҢ
                        ЖеКелеГеН мамаНДарЫН, ХалЫқаралЫқ   ұЙЫмДарДЫҢ 
                  қЫЗметКерлерІ болып табылатын Қазақстан Республикасы-
                 ның азаматтарын мемлекеттік қызметке жіберу. Оларды 
                      тағайындау ерекше талаптар және лауазымдардың жеке кестесі 
                 бойынша жүзеге асырылуы мүмкін. Бұл қадам мемлекеттік 
       қызметті ашық және бәсекеге қабілетті жүйе етеді.

12-қадам.  ЖаҢа ЭтиКалЫқ ереЖелерДІ еНГІЗу. Мемлекеттік
                 қызметтің жаңа Этикалық кодексін жасау. Этика мәселелері
                 жөніндегі уәкілетті өкіл лауазымын енгізу. 

13-қадам.  ЖемқОрлЫққа қарсЫ КҮрестІ КҮШеЙту, сонымен бірге,
                 жаңа заңнамалар  әзірлей отырып, Мемлекеттік қызмет істері
                 және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің құрылымында
                     жемқорлық құқық бұзушылықтың жүйелі түрде алдын  алу және
                 сауықтыру үшін жемқорлыққа қарсы арнайы бөлім құру. 

14-қадам.  Барлық мемлекеттік органдарға, оның ішінде құқық қорғау
                       органдарының барлық қызметкерлеріне қатысты мемлеКеттІК
                  қЫЗмет туралЫ ЖаҢа ЗаҢ қабылдау.        

15-қадам.  Мемлекеттік қызмет туралы жаңа заң қабылданғаннан кейін
                 Іс басЫНДаҒЫ мемлеКеттІК  қЫЗметКерлерДІ 
                  КеШеНДІ аттестаттауДаН өткізу, кәсіби талаптарды 
                 күшейту және еңбекақы төлеудің  жаңа жүйесін енгізу.

II. ЗаҢНЫҢ ҮстемДІГІН қамтамасЫЗ ету

16-қадам.  аЗаматтарДЫҢ сОт тӨрелІГІНе қОлЖетІмДІлІГІН 
                  ЖеҢІлДету ҮШІН сОт ЖҮЙесІ иНстаНЦиЯларЫН 
                  ОҢтаЙлаНДЫру. бес сатЫлЫ сОт ЖҮЙесІНеН
                  (бірінші, апелляциялық, кассациялық, қадағалау және қайта 
                 қадағалау жасау) ҮШ сатЫлЫ (бірінші, апелляциялық,
                 кассациялық) сот төрелігі жүйесіне көшу.

17-қадам.  Судья лауазымына КаНДиДаттарДЫ ІрІКтеу тетІКтерІН     
                  КӨбеЙту ЖәНе бІлІКтІлІК талаптарЫН қатаЙту. Міндетті
                    түрдегі талап – сот істерін жүргізуге қатысудың 5 жылдық өтілі. 
        Кәсіби дағдысы мен іскерлігін тексеру үшін ахуалдық тестілер 
                        жүйесін енгізу. Судьялыққа үміткерлер сОттарДа стипендия төленетін  
                   бІр ЖЫлДЫқ таҒЫлЫмДамаДаН өтеді. Бір жылдық
                      тағылымдамадан кейін судья бІр ЖЫлДЫқ сЫНақ мерЗІмІНеН өтеді.    
18-қадам.  Оқуды және сот тәжірибесі арасындағы өзара байланысты 
                 күшейту үшін сОт тӨрелІГІ  иНститутЫ мемлеКеттІК 
                    басқару аКаДемиЯсЫНЫҢ құрЫлЫмЫНаН бөлінуі керек. 
                   Аталмыш институт Жоғарғы Соттың жанында жұмыс істеп, қызмет 
                   бабындағы судьялардың біліктілігін тұрақты түрде арттыруды 
                   қамтамасыз ететін болады. 

19-қадам.    суДЬЯларДЫҢ есеп беру тәртІбІН КҮШеЙту. суДЬЯларДЫҢ 
                    ЖаҢа ЭтиКалЫқ  КОДеКсІН жасау, соның негізінде азаматтар 
                       судьялардың әрекеттері бойынша еліміздің Жоғарғы Сотының жанынан
                    құрылған арнайы сОт алқасЫНа шағымдана алатын болуы керек.

20-қадам.    барлЫқ сОт прОЦестерІНе беЙНе ЖәНе таспаҒа ЖаЗу 
                    ШараларЫН міндетті түрде енгізу. Судьяның бейне жазуды 
                   тоқтатуға немесе аудио жазу материалдарын  редакциялауға 
                   мүмкіндігі болмауы тиіс. 

21-қадам.     Алқа билер соты қолданылатын салаларды кеңейту. Заңды түрде алқа
                    билер сОтЫ мІНДеттІ тҮрДе қатЫстЫрЫлатЫН қылмыстық
                   істердің категорияларын анықтау қажет.

22-қадам.    аДамНЫҢ ЖәНе аЗаматтарДЫҢ КОНституЦиЯлЫқ құқЫН 
                    ШеКтеЙтІН  барлЫқ терГеу қЫЗметІ ЖӨНІНДеГІ ӨКІлеттІлІКтІ 
                   тергеу судьясына біртіндеп беруді қамтамасЫЗ ету арқЫлЫ 
                    сОтта аЙЫпталуШЫ ЖәНе қОрҒауШЫ арасЫНДаҒЫ 
                    теҢГерІмДІ қамтамасЫЗ ету.

23-қадам.    иНВестиЦиЯлЫқ Даулар бОЙЫНШа жеке сОт ІстерІН 
                    ЖҮрГІЗуДІ құру. Жоғарғы Сотта ірі инвесторлар қатысатын 
                         дауларды қарау үшін иНВестиЦиЯлЫқ алқаНЫ ұЙЫмДастЫру. 

24-қадам.    Дубай тәжірибесі бойынша Астана қаласында AIFC ХалЫқаралЫқ
                    арбитраЖДЫқ ОрталЫҒЫН құру.

25-қадам.   Шетелдік және халықаралық соттардың ҮЗДІК стаНДарттарЫ 
                  бОЙЫНШа сОт  ІстерІН ЖҮрГІЗуДІ қамтамасЫЗ ету
                  ҮШІН ЖОҒарҒЫ сОт ЖаНЫНаН беДелДІ ШетелДІК 
                  суДЬЯлар меН ЗаҢГерлер қатысатын халықаралық кеңес 
                 құру.  Кеңес қазақстандық сот жүйесін жетілдіру мәселелері 
                 бойынша Жоғарғы Сотқа кеңес беріп отырады.   
26-қадам.  Сот ресімдерін оңайлату және сот процестерін жеделдету үшін
                 азаматтық-құқықтық даулар жөніндегі соттарға 
                  прОКурОрДЫҢ қатЫсуЫН қысқарту. Азаматтық іс жүргізу
                 кодексіне тиісті өзгертулер енгізу. 

27-қадам.  Жекеменшік сот орындаушылар институтын одан әрі дамыту.
                 сОт ОрЫНДауШЫларЫНЫҢ мемлеКеттІК қЫЗметІН
                  бІртІНДеп қЫсқарту. 

28-қадам.  Полиция қызметкерлерін ІсКерлІК қабІлеттерІ НеГІЗІНДе
                      ІрІКтеу ЖҮЙесІН Жақсарту. Кәсіби дағдыларын және жеке
                 тұлғалық қасиеттерін тексеру үшін іс басындағы полиция 
        қызметкерлерін және қызметкерлікке кандидаттарды 
                 тестілеудің арнайы жүйесін енгізу.    

29-қадам.  құқЫқ қОрҒау ОрГаНДарЫНЫҢ қЫЗметКерлерІН 
                  мемлеКеттІК қЫЗмет ЖҮЙесІНе қОсу. Әрбір құқық 
                 қорғау қызметінің ведомстволық ерекшеліктеріне сәйкес 
                 бірыңғай қызмет  ету ережесін енгізу. 

30-қадам.  Жергілікті атқарушы органдарға және жергілікті қоғамдастыққа
                 есеп беретін ЖерГІлІКтІ  пОлиЦиЯ қЫЗметІН құру.
                 Жергілікті полиция қызметінің өкілеттілігі: қоғамдық тәртіпті 
        қорғау мәселелері, тұрмыстық қылмысқа қарсы тұру, 
                 жол-бақылау қызметі, ұсақ құқық бұзушы лыққа атымен 
                 төзбеушілік. Жол-бақылау полициясының қызметкерлері 
                 полиция қызметкерлерінің жұмыс ауысымы кезінде атқарған
                 ісінің барлығын жазып отыратын бейнетіркегіштермен 
                 қамтамасыз етіледі.    

31-қадам.  Этикалық нормаларды бұзуға жол беретін полицейлердің іс-
                 әрекеттеріне ШаҒЫмДаНҒаН аЗаматтарДЫҢ арЫЗЫН  
                  қарау ЖӨНІНДеГІ қОҒамДЫқ КеҢес ЖҮЙесІН құру 
           арқЫлЫ полицияның ашықтығын қамтамасыз ету. қОҒамДЫқ  
                  КеҢестерДІҢ мәртебесІмеН ӨКІлеттІлІГІ ЗаҢДЫ 
                  тҮрДе беКІтІлетІН бОлаДЫ. 

32-қадам.  «Қылмыстық құқық бұзу картасы» ұлттық ақпараттық жүйесі 
         негізінде «қЫлмЫстЫқ құқЫқ бұЗу КартасЫ» интернет-
       порталын құру. Бұл картада елімізде 1 аптадан әрі кетпейтін 
       мерзімде жасалған барлық қылмыстық құқық бұзушылық 
                 тіркелетін болады. Бұл қОҒамҒа ІШКІ Істер ОрГаНДарЫ 
                  ЖұмЫсЫНЫҢ тиІмДІлІГІН бақЫлауҒа мҮмКІНДІК береДІ. 

33-қадам.  Бас бостандығынан айыру орнынан босаған және сынақтан өту
                 қызметіне тіркелген азаматтарды әлеуметтік оңалтудың тиімді
                 жүйесін қалыпқа келтіру. Осындай азаматтар үшін арНаулЫ 
                  әлеуметтІК қЫЗмет стаНДарттарЫН ЖәНе әлеуметтІК 
                  ОҢалтуДЫҢ КеШеНДІ стратеГиЯсЫН жасау. 
    
34-қадам.  мемлеКет-ЖеКемеНШІК серІКтестІГІН ДамЫту
                  ШеҢберІНДе пенитенциярлық инфрақұрылымды жаңғырту.
                 Пенитенциярлық мекемелерді салуға, ұстауға және басқаруға 
       жекеменшік секторды тарту жөнінде ұсыныстарды екшеу 
                 және халықаралық тәжірибені зерттеу.

 ІІІ. иНДустриЯлаНДЫру ЖәНе ЭКОНОмиКалЫқ ӨсІм

35-қадам.  ауЫлШаруаШЫлЫқ ЖерлерІН тиімді пайдалану
                 мақсатымен оларды нарықтық айналымға енгізу.  Жер
                  КОДеКсІНе ЖәНе басқа Да ЗаҢ  аКтІлерІНе өзгерістер енгізу. 

36-қадам.  Жер телімдерін мақсатты пайдалану түрін өзгертуге рұқсат алу 
                     ресімдерін жеңілдету. Ауылшаруашылық жерлерін пайдалануға 
                 тұрақты түрде  мониторинг жүргізу. Барлық пайдаланылмай 
                 жатқан жерді алдағы уақытта ЖеКеШелеНДІру ҮШІН 
                  мемлеКеттІК қОрҒа беру.

37-қадам.     Салық және кеден саясатын және ресімдерін оңтайландыру.
                    тН сЭқ  6 белгісіндегі біркелкі тауарлар тобы шеңберінде
                    «0-5-12» моделі бойынша Бірыңғай кеден тарифі кедендік
                    мөлшерлемесін қысқарту. 

100 НАҚТЫ ҚАДАМ 
бАршАғА АрНАлғАН МеМлекеТ

«100 нақты қадам» – бұл ЖаҺаНДЫқ ЖәНе ІШКІ сЫН-қатерлерГе Жауап және сонымен бір 
мезгілде, жаңа тарихи жағ дайларда ұлттЫҢ ДамЫҒаН мемле КеттерДІҢ ОтЫЗДЫҒЫНа КІруІ 
ЖӨНІНДеГІ ЖОспарЫ.
«100 нақты қадам» елімізге «2050-Стра тегиясын» жүзеге асыру мен қаЗақстаН мемлеКеттІлІГІН 
НЫҒаЙ    туҒа, ЖОлДаН аДаспауҒа, КҮрДелІ КеЗеҢНеН сеНІмДІ ӨтуГе жағдай туғызатын БЕРІКТІК 
ҚОРЫН жасап беретін болады.
Жоспардың негізгі мақсаты «ауруларДЫҢ сЫртқЫ белГІлерІН» сЫлап-сипап қОЮ емес, 
ОларДЫ «ЖҮЙелІ емДеу» болып табылатын қоғам мен мемлекетті түбегейлі қайта өзгертуге негіз 
қалайды.
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38-қадам.     Экспорттық және импорттық кеден рәсімдерінен өту кезінде
                    «БІР ТЕРЕЗЕ» қағидатын енгізу. Электронды жария ету 
                    жүйесін дамыту (тауарларды кедендік  тазалауға 
                    автоматтандырылған жүйені енгізу). Экспорт және импорт
                    үшін құжаттар санын және оларды өңдеу уақытын қысқарту. 

39-қадам.       КЕДЕН ЖӘНЕ САЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРІН ИНТЕГРАЦИЯЛАУ. Тауар
                    салық салу мақсатында Қазақстан аумағына кірген кезеңнен 
                    бастап оны сатқанға дейін бақылауға алынады. 

40-қадам.    «ПОСТФАКТУМ» КЕДЕНДІК ТАЗАЛАУ РЕЖІМІН ЕНГІЗУ. 
                    Сыртқы экономикалық қызметке қатысушы жекелеген 
                         санаттарға тауарларын  жария еткенше тауарларын шығаруға 
                    мүмкіндік беру.   

41-қадам.      МҮЛІКТІ ЖӘНЕ ҚАРЖЫНЫ заңдастыру РЕСІМДЕРІН ОҢАЙЛАТУ.
                       Қолданыстағы заңға өзгертулер және толықтырулар енгізу. 

42-қадам.     2017 жылдың 1 қаңтарынан мемлекеттік қызметкерлер үшін, 
                    одан әрі барлық азаматтар үшін КІРІСТІ ЖӘНЕ ШЫҒЫСТЫ 
           ЖАЛПЫ ЖАРИЯЛАУДЫ КЕЗЕҢ-КЕЗЕҢМЕН ЕНГІЗУ. 

43-қадам.     САЛЫҚ ДЕКЛАРАЦИЯЛАРЫН ҚАБЫЛДАУ ЖӘНЕ
           ӨҢДЕУдің ОРТАЛЫҚ ЖЕЛІСІН ҚҰРУ. Орталық салық 
                    төлеушілердің электронды құжаттарының бірыңғай
                    мұрағатына кіру  мүмкіндігіне ие болады. ТӘУЕКЕЛДЕРДІ
                     БАСҚАРУ жүйесін енгізу. Декларанттар салықты бақылау 
                    бойынша шешім қабылдау үшін тәуекел санаттарына
                    бөлінетін болады. Жариялауды бірінші рет тапсырған жеке 
                        тұлғалар үш жыл мерзімде қайта тексерістен өтпейтін болады.

44-қадам.    ЖАНАМА САЛЫҚ САЛУ ТЕТІКТЕРІН ЖЕТІЛДІРУ.  
          Қосымша құн салығының орнына сатудан салық алуды 
          енгізу мәселесін жан-жақты зерттеу. 

45-қадам.     Кіріске және шығысқа салық есебін міндетті түрде енгізу
                    арқылы ҚОЛДАНЫСТАҒЫ САЛЫҚ РЕЖІМІН ОҢТАЙЛАНДЫРУ. 

46-қадам.      Рұқсат алуды оңтайландыру. ҚҰРЫЛЫСҚА РҰҚСАТ АЛУДЫҢ
                     ҮШ САТЫЛЫ («30-20-10») қағидаты енгізіледі. Бірінші саты
                          – архитектуралық жобалау тапсырмасын беру өтініш берілген 
                       күннен кейін 30 күн ішінде жүзеге асырылады. Екінші – эскиз
                    жобаны  (дизайн-жобаны) мақұлдау – 20 күнге дейін, үшінші
                     – рұқсаттың өзі – 10 күн ішінде. 

47-қадам.     Жобалау-сметалық және жобалау құжаттарын  сараптамадан
                    өткізуге байланысты  МЕМЛЕКЕТТІК МОНОПОЛИЯДАН 
                     БІРТІНДЕП БАС ТАРТУ.  Жобаларды сараптауды 
                    бәсекелесті ортаға тапсыру.  
48-қадам.     ҚҰРЫЛЫСТЫҢ СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫН АНЫҚТАУДЫҢ 
           РЕСУРСТЫҚ ӘДІСІН ЕНГІЗУ. Құрылыста баға қалыптасты-
           рудың жаңа әдісін енгізу материалдардың, бұйымдардың, 
            жабдықтардың және еңбекақының қолданыстағы бағаға 
                      сәйкес нақты нарықтық бағасына байланысты құрылыстың 
                        сметалық құнын анықтауға мүмкіндік береді, сонымен бірге жаңа 
                         материалдармен, жабдықтармен және технологиямен сметалық-
                      нормативтік базаны жедел жаңартуды қамтамасыз етеді. 

49-қадам.     Кеңестік кезеңнен бері қолданылып келе жатқан 
                         ҚҰРЫЛЫСТЫҢ ЕСКІРГЕН НОРМАЛАРЫ МЕН ЕРЕЖЕЛЕРІНІҢ     
                     ОРНЫНА ЕУРОКОДТАР ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУ. Жаңа нормативтерді
                    қабылдау инновациялық технологиялар мен материалдарды
                    қолдануға, құрылыс қызметі нарығындағы қазақстандық 
          мамандардың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға, сонымен 
                    бірге құрылыс саласындағы шетелдік қызмет нарығына 
                    қазақстандық компаниялардың шығуына мүмкіндік береді. 

50-қадам.     ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАСЫ САЛАСЫН ҚАЙТАдан ҚҰРУ,
                     «БІРЫҢҒАЙ САТЫП АЛУШЫ» МОДЕЛІН ЕНГІЗУ. Бұл 
                    өңірлер арасындағы электр энергиясының әртүрлі тарифтерін
                    реттеуге мүмкіндік береді. 

51-қадам.     ӨҢІРЛІК ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ КОМПАНИЯЛАРДЫ (ӨЭК)
                     ІРІЛЕНДІРУ. Бұл энергиямен қамтамасыз етудің сенімділігін
                    арттырады, өңірлерге электр энергиясын таратудың шығынын
                    төмендетеді, тұтынушылар үшін электр  энергиясының ақысын    
                    азайтады. 

52-қадам.     ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАСЫ СЕКТОРЫНДА САЛАҒА 
                     ИНВЕСТИЦИЯ ТАРТУДЫ ЫНТАЛАНДЫРАТЫН ЖАҢА
                     ТАРИФ  САЯСАТЫН ЕНГІЗУ. Тариф құрылымын өзгерту. 
          Тарифтерде 2 құрауыш ерекшеленеді: күрделі  шығындарды
                    қаржыландыру және электр энергиясы өндірісінің ауыспалы
          шығындарын жабу үшін пайдаланылатын электр энергиясы 
                      үшін төленетін ақы белгіленетін болады. Бұл «шығынды өтеу»
                    әдісі бойынша тарифтерді бекітетін қазіргі ахуалды өзгертуге
                    мүмкіндік береді.

53-қадам.     ЭЫДҰ СТАНДАРТТАРЫНА СӘЙКЕСТЕНДІРУ
                     МАҚСАТТАРЫНДА МОНОПОЛИЯМЕН ҚЫЗМЕТ
                     ЖҰМЫСЫНЫҢ ТҰЖЫРЫМДАРЫН ӨЗГЕРТУ. Қызметті
                    жаңғырту еркін бәсекелесті дамытуға бағытталуға тиіс. 

54-қадам.    КӘСІПКЕРЛЕРДІҢ МҮДДЕЛЕРІН ҚОРҒАУ ҮШІН 
          БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН ИНСТИТУТЫН НЫҒАЙТУ. 
          Жаңа институттың құрамына бизнестің және Ұлттық 
                    кәсіпкерлер палатасының өкілдері кіреді. 

55-қадам.    ҚАЗАҚСТАННЫҢ ӘЛЕМДІК НАРЫҚҚА ШЫҒУЫ ЖӘНЕ
                    ЭКСПОРТ ТАУАРЛАРЫ ҮШІН ӨҢДЕУ ӨНЕРКӘСІБІНЕ ЕҢ
                     КЕМІНДЕ 10 ТРАНСҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯНЫ  ТАРТУ.
                            Халықаралық экономикалық нысандардың жаңа мүмкіндіктері 
                    туралы халықаралық бизнесті ақпараттандыру. 

56-қадам.    Экономиканың басым секторларында «зәкірлік  инвесторлар-
                   мен» – халықаралық стратегиялық серіктестермен 
                         («Эйр Астана», «Теңіз-Шевройл», ҚТЖ локомотивтерін шығару 
                    жөніндегі зауыт  үлгісі бойынша) БІРЛЕСКЕН КӘСІПОРЫНДАР
                     құру. Шетелдерден жоғары білікті мамандар тарту үшін АҚШ,   
                    КАНАДА, АВСТРАЛИЯ ҮЛГІСІ БОЙЫНША ҚОЛАЙЛЫ 
                    КӨШІ-ҚОН РЕЖІМІН қалыптастыру.

57-қадам.    ТУРИСТІК КЛАСТЕРЛЕР ҚҰРУДА ҮЗДІК ТӘЖІРИБЕСІ БАР
                    стратегиялық (зәкірлік) инвесторлар тарту. 

58-қадам.    ЖОЛ-КӨЛІК ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ
                    ДАМЫТУ ЖӨНІНДЕ БІРЫҢҒАЙ ОПЕРАТОР қалыптастыру
                    үшін стратегиялық (зәкірлік) инвесторлар тарту.

59-қадам.    МОЙЫНДАЛҒАН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЭНЕРГОСЕРВИСТІК 
          ШАРТТАР АРҚЫЛЫ ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕУ САЛАСЫНА 
          СТРАТЕГИЯЛЫҚ ИНВЕСТОРЛАР ТАРТУ. Олардың 
          негізгі міндеті: жеке шығындарын өтей отырып, энергия 
          үнемдеу саласында кешенді қызмет көрсету үшін жеке-
          меншік энергия  сервистік компанияларды дамытуды 

          ынталандыру және іс жүзінде энергетикалық 
          шығындарды үнемдеуден қаржылай пайда табу. 

60-қадам.    СҮТ ЖӘНЕ СҮТ ӨНІМДЕРІ ӨНДІРІСІН ДАМЫТУ ҮШІН 
          СТРАТЕГИЯЛЫҚ ИНВЕСТОРЛАР ТАРТУ. Негізгі міндет: 
                    үш жыл мерзімде ТМД елдері нарығына шығарылатын 
                    өнімдерінің жартысына дейінгі экспортын қамтамасыз ету.
                    Жұмыс селода кооперативтік өндірісті дамыту арқылы 
          жаңазеландиялық Fronterra  және даниялық Arla 
                    үлгісімен ұйымдастырылды.

61-қадам.       ЕТ ӨНДІРІСІ МЕН ӨҢДЕУДІ ДАМЫТУ ҮШІН СТРАТЕГИЯЛЫҚ
          ИНВЕСТОРЛАРДЫ ТАРТУ. Негізгі міндет шикізат базасын 
                   дамыту және өңделген өнімдерді экспорттау. 

62-қадам.      Экономиканың шикізаттық емес салаларындағы орта бизнестің 
          нақты көшбасшы компанияларын қолдауға бағытталған 
          «ҰЛТТЫҚ ЧЕМПИОНДАР» БЕЛСЕНДІЛІГІН ЖҮЗЕГЕ 
                     АСЫРУ. Бизнес-көшбасшыларды айқындау ноу-хау трансфері
                   үшін біліктілік орталықтарын құру мүмкіндігін береді. 

63-қадам.    ҒЫЛЫМДЫ ҚАЖЕТ ЕТЕТІН ЭКОНОМИКАНЫҢ НЕГІЗІ 
                    РЕТІНДЕ ЕКІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ КЛАСТЕРДІ ДАМЫТУ. 
                     НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТТЕ «АСТАНА БИЗНЕС КАМПУСТА» 
           ҒЫЛЫМИ ОРТАЛЫҚТАРЫ МЕН ЗЕРТХАНАЛАР ОРНАЛАС-
                    ТЫРЫЛАДЫ. Олар бірлескен ғылыми-зерттеу жобаларын
                   және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуге, 
          сондай-ақ, оларды коммерцияландыруға қызмет етеді. 
                         Нақты өндірістік жобаларды жүзеге асыру үшін инновациялық
                   технологиялар паркі жергілікті және шетелдік жоғары 
                   технологиялы компанияларды тартатын болады. 

64-қадам.    ӨНДІРІСКЕ ИННОВАЦИЯЛАР ЕНГІЗУ ЖӨНІНДЕГІ 
                         ЖҰМЫСТАРДЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ТЕТІКТЕРІ бар «Ғылыми
                    және (немесе) ғылыми техникалық қызмет нәтижелерін
                       коммерцияландыру туралы» Заң әзірленеді. Ғылыми гранттар
          мен бағдарламалар құрылымдары индустриялық-инновациялық
                    даму мемлекеттік бағдарламасының қажеттілігіне орай қайта 
                   бағытталады. 

65-қадам.    ҚАЗАҚСТАНДЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КӨЛІК-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ 
          АҒЫМДАРҒА ИНТЕГРАЦИЯЛАУ. «ЕУРАЗИЯЛЫҚ 
                    ТРАНСКОНТИНЕНТАЛДЫҚ ДӘЛІЗ» МУЛЬТИМОДЕЛДІК 
                    КӨЛІК ДӘЛІЗІН ҚҰРУ жөніндегі жобаны іске қосу. Ол
                   Азиядан Еуропаға жүктер транзитін кедергісіз жүзеге 
                   асыруға  мүмкіндік береді. Көлік дәлізі: бірінші бағыт –
                   Қазақстан аумағы арқылы Ресей Федерациясына және одан
                   әрі Еуропаға өтеді. Екінші бағыт – Қазақстан аумағы арқылы 
                   Қорғастан Ақтау портына дейін, одан әрі Каспий теңізі мен 
                   Әзербайжан, содан соң Грузия арқылы. Жобаға болашақта
                   2014 жылдың аяғында құрылған Азия инфрақұрылымдық 
                   инвестициялар банкін тарту. 

66-қадам.    Халықаралық авиациялық хаб құру. Стратегиялық инвесторды
                           тарту арқылы Алматы іргесінен ӘЛЕМДІК СТАНДАРТҚА СӘЙКЕС 
                       КЕЛЕТІН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖАҢА ӘУЕЖАЙ салынатын болады. 

67-қадам.    «ЭЙР АСТАНА» ӘУЕ ТАСЫМАЛДАУШЫ ЖӘНЕ «ҚТЖ» 
           ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯЛАРЫН ІРІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ОПЕРАТОР
                     РЕТІНДЕ ДАМЫТУ. «Эйр Астана» халықаралық бағыттарға
                    ыңғайластырылады және әлемнің негізгі қаржы орталықтарына
                   (Нью-Йорк, Токио, Сингапур) жаңа бағыттар ашады. 
            «Эйр Астананың» дамуы «ҚТЖ»-ның баламалы маршруттарды 
                    дамыту жөніндегі жоспарымен үйлестіріледі, бұл жүктерді 
                        жеткізу құнын екі еседен астам төмендетуге мүмкіндік береді. 

68-қадам.    Қазақстан арқылы әуе транзитінің тартымдылығын арттыру 
                          үшін ӘУЕ ТАСЫМАЛЫН МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ ТИІМДІЛІГІН
                   жақсарту. Азаматтық авиация комитетінің қызметі британ
                   азаматтық авиациясы мемлекеттік агенттігінің және ЕО авиация          
                   қауіпсіздігі агенттігінің үлгілеріне бағдарланатын болады. 

69-қадам.      Астананы зерттеушілерді, студенттерді, кәсіпкерлерді, барлық
                    өңірлерден туристерді тартатын ЕУРАЗИЯНЫҢ ІСКЕРЛІК,
                     МӘДЕНИ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ ОРТАЛЫҒЫНА АЙНАЛДЫРУ. 
          Мұнымен бірге қалада әуежайдың жаңа терминалын қоса 
                          алғанда, қазіргі замандық халықаралық көліктік-логистикалық
                   жүйе құрылады.

70-қадам.    ASTANA EXPO – 2017 инфрақұрылымдары арқауында 
                   АРНАУЛЫ МӘРТЕБЕ БЕРЕ ОТЫРЫП, АСТАНА ХАЛЫҚАРАЛЫҚ   
                      ҚАРЖЫ ОРТАЛЫҒЫН (АІҒС) ҚҰРУ. Қаржы орталығының 
                    ерекше заңды мәртебесін Конституцияда бекіту. Орталықтың 
                   ТМД, сондай-ақ, Батыс және Орталық Азияның барлық 
                    өңірлерінің елдері үшін ҚАРЖЫ ХАБЫ ретінде қалыптастыру. 
                    ӨЗІНДІК ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ БАР ТӘУЕЛСІЗ СОТ ЖҮЙЕСІН 
                    ҚҰРУ, ол ағылшындық құқық қағидаттарымен қызмет
                   істейтін болады. Судьялар корпусы шетелдік мамандардан 
         құрылады. БОЛАШАҚТА ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚАРЖЫ ХАБЫ 
                    ӘЛЕМНІҢ 20 АЛДЫҢҒЫ ҚАТАРЛЫ ҚАРЖЫ ОРТАЛЫҚ-
                    ТАРЫНЫҢ ҚАТАРЫНА ЕНУІ ТИІС.  
71-қадам.    Қаржы орталығының даму стратегиясын КАПИТАЛ
                    НАРЫҚТАРЫНА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ИСЛАМДЫҚ
                    ҚАРЖЫЛАНДЫРУ мамандығына сәйкес әзірлеу. Элиталық 
                     қаржы қызметінің жаңа түрлерін, соның ішінде private banking
                   активтерді басқару саласындағы қызметтерді дамыту. 
                   Орталыққа либералды салық режімін енгізу. Офшорлық 
                         қаржылық орталық құрылуы мүмкін. Дубайдың үлгісі бойынша
                   инвестициялық резиденттік қағидатын енгізу. 

72-қадам.    Қаржы орталығы аумағында ресми тіл ретінде ағылшын тілін
                   енгізу. Орталықтың дербес  заңдылықтары АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕ 
                    ЖАСАЛЫНУЫ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫЛУЫ тиіс.

73-қадам.    Қаржы орталығының халықаралық көліктік қолжетімділігін
                   қамтамасыз ету. Қаржы орталығының ЖЕТЕКШІ ҚАРЖЫ 
                    ОРТАЛЫҚТАРЫМЕН ЖҮЙЕЛІ ЖӘНЕ ЖАЙЛЫ ӘУЕ 
          ҚАТЫНАСЫ жүйесін құру.  

74-қадам.    ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАР ҚОРЫ ЖӨНІНДЕ ЕСЕП БЕРУДІҢ
                    CRIRSCO ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТАНДАРТТАР ЖҮЙЕСІН 
                    ЕНГІЗУ арқылы жер қойнауларын пайдалану саласының 
                   мөлдірлігі мен болжамдылығын арттыру. 

75-қадам.    Пайдалы қазбалардың барлық түрлері үшін үздік әлемдік 
          тәжірибені пайдалана отырып, КЕЛІСІМДЕР ЖАСАСУДЫҢ 
          ОҢТАЙЛАНДЫРЫЛҒАН ӘДІСІН енгізу. 

76-қадам.    ЭЫДҰ елдері стандарттарының негізінде адам капиталының 
             сапасын көтеру, 12 ЖЫЛДЫҚ БІЛІМ БЕРУДІ кезең-кезеңімен 
          ЕНГІЗУ, функциялық сауаттылықты дамыту үшін мектептегі 
                   оқыту стандарттарын жаңарту. Жоғары сыныптарда 
                   жанбасылық қаржыландыруды енгізу, табысты мектептерді
                   ынталандыру жүйесін құру. 
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77-қадам.    Экономиканың алты негізгі саласы үшін ОН АЛДЫҢҒЫ 
          ҚАТАРЛЫ КОЛЛЕДЖ БЕН ОН ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНДА 
          білікті кадрларды әзірлеу, кейіннен бұл тәжірибені еліміздің 
          басқа оқу орындарына тарату.   

78-қадам.    Назарбаев Университеті тәжірибесін ескере отырып, 
                    ЖОО-ЛАРДЫҢ АКАДЕМИЯЛЫҚ ЖӘНЕ БАСҚАРУШЫЛЫҚ 
                      ДЕРБЕСТІГІН кезең-кезеңімен кеңейту. Коммерциялық емес 
         ұйымдардағы жекеменшік ЖОО-ларын халықаралық 
                   тәжірибеге сәйкес трансформациялау.

79-қадам.    Білім беру жүйесінде – жоғары сыныптар мен ЖОО-ларда         
                       ағылшын тілінде оқытуға кезең-кезеңмен көшу. Басты мақсаты – 
          ДАЯРЛАНАТЫН КАДРЛАРДЫҢ БӘСЕКЕЛЕСТІК ҚАБІЛЕТІН
                    АРТТЫРУ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ СЕКТОРЫНЫҢ 
          ЭКСПОРТТЫҚ ӘЛЕУЕТІН КӨТЕРУ.

80 -қадам.    МІНДЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУДЫ     
                    ЕНГІЗУ. Мемлекет, жұмыс беруші және азаматтың 
         ынтымақтасқан жауапкершілігі қағидаты негізінде денсаулық 
                   сақтау жүйесінің қаржылық орнықтылығын күшейту. Бастапқы
                   медициналық-санитарлық көмекті (БМСК) басымдықпен 
                   қаржыландыру. Бастапқы көмек аурудың алдын алу және 
                        ерте бастан күресу үшін ұлттық денсаулық сақтаудың орталық
          буынына айналады. 

81-қадам.    ЖЕКЕМЕНШІК МЕДИЦИНАНЫ ДАМЫТУ, МЕДИЦИНАЛЫҚ
                    МЕКЕМЕЛЕРГЕ КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУДЫ ЕНГІЗУ.
                   Бәсекелестік есебінен қызметтің қолжетімділігі мен сапасын
                   көтеру мақсатында әлеуметтік медициналық сақтандыру 
                   жағдайындағы бастапқы медициналық әлеуметтік көмекті 
                      қаржыландыру – бәсеке есебінен  медициналық ұйымдардың
                   корпоративтік басқару қағидаттарына көшуін қамтамасыз 
             етеді. Мемлекеттік медициналық ұйымдарды жекешелендіруді 
                   ынталандыру, мемлекеттік емес ұйымдар арқылы тегін
                      медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін беруді кеңейту. 

82 -қадам.   ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУ 
          МИНИСТРЛІГІ ҚАСЫНАН МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ 
          САПАСЫ БОЙЫНША БІРЛЕСКЕН КОМИССИЯНЫ ҚҰРУ. 
          Басты мақсат: медициналық қызмет көрсетудің алдыңғы 
          қатарлы стандарттарын енгізу (емдеу хаттамалары, 
          кадрлар әзірлеу, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету, 
          сапаны және қолжетімділікті бақылау). 

83-қадам.     Еңбек қатынастарын ырықтандыру. Жаңа ЕҢБЕК КОДЕКСІН әзірлеу.

84-қадам.     ӘЛЕУМЕТТІК КӨМЕКТІ ОНЫҢ АТАУЛЫ СИПАТЫН КҮШЕЙТЕ               
                    ОТЫРЫП, ОҢТАЙЛАНДЫРУ. Әлеуметтік көмек тек оған 
                   шынымен зәру азаматтарға ғана берілетін болады. Кірісі төмен
                   еңбекке қабілетті азаматтарға мемлекеттік атаулы әлеуметтік 
                   көмек тек олардың еңбекке ықпал ету және әлеуметтік 
                   бейімдеу бағдарламаларына белсенді қатысуы жағдайында  
                   ғана берілетін болады. 

IV. БІРТЕКТІЛІК ПЕН БІРЛІК

85-қадам. «МӘҢГІЛІК ЕЛ» патриоттық актісі жобасын әзірлеу. 

86-қадам.    ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫНЫҢ «ҮЛКЕН ЕЛ –
                    ҮЛКЕН ОТБАСЫ» КЕҢ КӨЛЕМДІ ЖОБАСЫН ӘЗІРЛЕУ 
                           ЖӘНЕ ЖҮЗЕГЕ  АСЫРУ, ол қазақстандықтардың біртектілігін 
                      нығайтады және азаматтық қоғамның бүтіндігін қалыптастыру 
                   үшін жағдай туғызады. Бұл барлық жұмыстар Қазақстан 
                   Республикасының туристік саласын дамытудың 2020 жылға  
                   дейінгі тұжырымдамасын (ішкі туризмді  дамытуды қоса есеп-  
                   тегенде) және «Астана – Еуразия жүрегі», «Алматы – 
                   Қазақстанның еркін мәдени аймағы», «Табиғат бірлігі және 
                   көшпелі мәдениеттер», «Алтай інжулері», «Ұлы Жібек жолын 
                  қайта жаңғырту»,  «Каспий қақпасы» өңірлік мәдени-туристік
                  кластерлерін  құруды жүзеге асырумен байланыстырылады.  

87-қадам.   Азаматтық біртектілікті нығайтудың «МЕНІҢ ЕЛІМ» ұлттық 
                  жобасын әзірлеу және жүзеге асыру, оның аясында технология-
                   лық жобалар серияларын іске асыру қарастырылатын болады. 
                    Соның бірі – «ҚАЗАҚСТАН ЭНЦИКЛОПЕДИЯСЫ» КЕҢ КӨЛЕМДІ     
                   ИНТЕРНЕТ  ЖОБАСЫН ҚҰРУ. МҰНДАҒЫ БАСТЫ МАҚСАТ – 
                   ӘРБІР АЗАМАТҚА ЖӘНЕ ШЕТЕЛДІК ТУРИСКЕ ЕЛ ТУРАЛЫ
                    КӨБІРЕК БІЛУГЕ КӨМЕКТЕСУ. Порталға Қазақстан бойынша
                  3D бейне турлары, елдің тарихы мен мәдениеті, қызықты 
                  оқиғалары және қарапайым қазақстандықтардың өмірі 
                  туралы ақпараттар орналастырылады. Портал бір есептен елдің 
        «сапарнама карточкасына», ұлттық жол көрсетушісіне, 
                  қызықты азаматтар үшін ұлттық құрмет тақтасына және 
                  виртуалды хабарласу тұғырнамасына айналады. 
     
88-қадам.   Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы идеясын алға жылжыту жөніндегі 
                    ұлттық жобаны әзірлеу және жүзеге асыру, ол «НҰРЛЫ ЖОЛ» 
                       инфрақұрылымдық  даму, ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУДЫҢ  екінші 
        бесжылдығы бағдарламаларын, сондай-ақ, тәуелсіздік 
                  жылдарында мемлекеттік саясаттың арқасында еңбек, 
                  кәсіпкерлік, ғылым мен білім және басқа да кәсіптік қызмет-
                        терде жоғары нәтижелерге қол жеткізген қазақстандықтардың
                  (біздің  заманымыздың батырларының) табыстарының дербес            
                   тарихын ескере отырып, ЖАЛПЫҒА ОРТАҚ ЕҢБЕК ҚОҒАМЫ 
                   ИДЕЯЛАРЫН ілгерілетуге, индустрияландырудың және
                      «Қазақстан-2050» Стратегиясын жүзеге асырудың мемлекеттік 
                  саясаты талаптарына жауап бере алатын жұмысшы және
                  кәсіптік-техникалық мамандықтардың артықшылықтары 
        мен танымалдылығын насихаттауға бағытталады.   

89-қадам.   «НҰРЛЫ БОЛАШАҚ» ұлттық жобасын әзірлеу және жүзеге
                    асыру. Мектептік білім берудің қолданыстағы оқу бағдарлама-            
                  ларына МӘҢГІЛІК ЕЛ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН ЕНГІЗУ.       

90-қадам.    Бес институттық реформаны, сондай-ақ, БАҚ-тағы, интернеттегі,
                  бұқаралық ақпараттың жаңа буындарындағы, сондай-ақ, 
                  әлеуметтік желілердегі қазақстандық біртектілік  идеяларын
                  жүзеге асыруды АҚПАРАТТЫҚ ҚАМТУ ЖӘНЕ ілгерілету.

V. ЕСЕП БЕРЕТІН МЕМЛЕКЕТТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ

91-қадам.   Мониторингтің, бағалау мен бақылаудың стандартталған және
                  азайтылған ресімдері аясында МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУДАН
                       нақты НӘТИЖЕЛЕР БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУҒА 
                        КӨШУ. Тәртіптік бақылау жүйесі тек қана мақсатты индикатор-
                  ларға қол жеткізуді бақылауға негізделуі тиіс. РЕСІМДІК 
                   СИПАТТАҒЫ БАРЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР МЕН АРАЛЫҚ 
                   БАҚЫЛАУ ТАРАТЫЛАТЫН БОЛАДЫ. Мемлекеттік органдарға
                  олардың алдына қойылған мақсаттықиндикаторларға
                  қол жеткізу жөніндегі қызметінде дербестік беріледі. 

92-қадам.   МЕМЛЕКЕТТІК ЖОСПАРЛАУДЫҢ ЫҚШАМ ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ.     
                   Жекелеген салалық бағдарламалардың мемлекеттік
                  бағдарламаларға интеграциялануымен МЕМЛЕКЕТТІК 
                   БАҒДАРЛАМАЛАР САНЫН ҚЫСҚАРТУ. САЛАЛЫҚ 
                   БАҒДАРЛАМАЛАР, сондай-ақ, мемлекеттік органдардың
                   СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ ЖОЙЫЛАДЫ. 
                   СТРАТЕГИЯЛЫҚ  ЖОСПАРЛАР мен аумақтық даму 
                  бағдарламасын негізгі мақсатты индикаторлар бөлігінде 
        ҚАЙТА ПІШІНДЕУ.    

93-қадам.   АУДИТ ПЕН МЕМЛЕКЕТТІК АППАРАТ ЖҰМЫСТАРЫН
                   БАҒАЛАУДЫҢ ЖАҢА ЖҮЙЕСІН енгізу. Мемлекеттік бағдар-
                  ламаларды бағалау үш жылда бір рет жүргізілетін болады. 
        Мемлекеттік органдардың нәтижелілігін бағалау стратегиялық 
                  жоспарлар бойынша жылма-жыл жүзеге асырылады.  «Мемлекеттік    
                  аудит және қаржылық бақылау туралы» Заң қабылдау. Есеп
                        комитеті бірінші сыныпты әлемдік аудиторлық компаниялардың 
                  модельдері бойынша жұмыс істейтін болады және 
                  ағымдық операциялық бақылаудан кетеді.  

94-қадам.    «Ашық үкіметті» енгізу. АҚПАРАТҚА ҚОЛЖЕТІМДІЛІК ТУРАЛЫ
                   ЗАҢДЫ ӘЗІРЛЕУ, ол мемлекеттік органдар иелігіндегі тек
                  мемлекеттік құпия мен заңмен қорғалатын басқа да ақпараттар-          
                   дан өзге кез келген ақпараттың ашықтығын қамтамасыз етеді.  

95-қадам.   Мемлекеттік органдар басшыларының халық алдында 
                   СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАР ЖӘНЕ АУМАҚТЫҚ ДАМУ
                   БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ 
                   ҚОЛ ЖЕТКІЗІЛГЕНДІГІ ТУРАЛЫ ЖЫЛ САЙЫНҒЫ АШЫҚ 
                   БАЯНДАМАЛАР ЖАСАУЛАРЫН және олардың есептерін 
                       ресми веб-сайттарда орналастыруды тәжірибеге енгізу. Ұлттық 
                  ЖОО-лар басшыларының өз қызметтері туралы оқушылар, 
                  жұмыс берушілер, қоғам өкілдері мен БАҚ алдында 
                  жылма-жыл есеп берулерін тәжірибеге енгізу.

96-қадам.     ОРТАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРДЫҢ СТАТИСТИКАЛЫҚ  
                   БАЗАЛАРЫ мәліметтеріне ОНЛАЙН-қолжетімділікті қамтамасыз 
                  ету. Барлық бюджеттік және топтастырылған қаржылық есеп,
                  сыртқы қаржы аудитінің нәтижелері, мемлекеттік саясат 
                  тиімділігін бағалау қорытындылары, мемлекеттік қызметтің 
                  сапасын қоғамдық бағалау нәтижелері, республикалық және 
                  жергілікті бюджеттің орындалуы туралы есеп 
                   ЖАРИЯЛАНАТЫН БОЛАДЫ.     

97-қадам.    Өзін-өзі реттеу мен жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту арқылы 
                  АЗАМАТТАРДЫҢ ШЕШІМДЕР ҚАБЫЛДАУ ҮДЕРІСІНЕ
                   ҚАТЫСУ МҮМКІНДІГІН КЕҢЕЙТУ. МЕМЛЕКЕТКЕ ТӘН ЕМЕС            
                   ҚЫЗМЕТТЕРДІ БӘСЕКЕЛЕСТІК ОРТАҒА және өзін-өзі реттеуші
                       ұйымдарға беру. Үкімет мемлекетке тән емес және басы артық    
                  қызметтерді қысқарту есебінен неғұрлым ықшам бола түседі.

98-қадам.   Селолық округ, ауыл, село, кент, аудандық маңыздағы қала 
                  деңгейінде ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУДЫҢ ДЕРБЕС  
                   БЮДЖЕТІ ЕНГІЗІЛЕТІН БОЛАДЫ.  Облыс орталықтарында 
                  және республикалық маңыздағы қалаларда азаматтардың 
                  тиісті бюджеттік жобаларын талқылауға қатысуының тетіктері  
                  жұмыс істейді.   

99-қадам.   МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАР МЕН ӘКІМДЕР ЖАНЫНДАҒЫ
                   ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСТЕРДІҢ стратегиялық жоспарлар мен
                  аумақтық даму бағдарламаларын; бюджеттерді, есептерді, 
                  мақсатты индикаторларға қол жеткізуді, азаматтардың 
                  құқықтары мен еркіндіктерін қозғайтын нормативтік-құқықтық 
                  актілер жобаларын; бағдарламалық құжаттар жобаларын
                  талқылау бөлігіндегі рөлдерін күшейту. ҚОҒАМДЫҚ 
                   КЕҢЕСТЕРДІҢ ӨКІЛЕТТІКТЕРІ мен мәртебесін заңмен бекіту,  
                  мемлекеттік шешімдерді қабылдау ашықтығын арттыру. 

100-қадам. Канададағы Canada Service және Австралиядағы Centrelink 
         үлгісі бойынша МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ БІРЫҢҒАЙ 
         ПРОВАЙДЕРІНЕ АЙНАЛАТЫН «АЗАМАТТАР ҮШІН ҮКІМЕТ» 
         МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫН құру. Мемлекеттік 
                  корпорация халыққа қызмет көрсететін барлық орталықтарды
                  бір жүйеге интеграциялайды. Қазақстан азаматтары 
                    МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕРДІ БІР ЖЕРДЕН алатын болады.         
                  Мемлекеттік қызметті САПА МЕНЕДЖМЕНТІ ISO 9000 
                   СЕРИЯСЫНА СӘЙКЕС халықаралық сертификаттау.

• Ұлттық комиссия ТҰЖЫРЫМДАМАЛЫҚ 
ШЕШІМДЕР ҚАБЫЛДАП, ІС-ҚИМЫЛДЫҢ 
НАҚТЫ ЖОСПАРЫН АЙҚЫНДАУЫ тиіс. 
Оның ұсыныстары ел Президенті тарапынан 
бекітілетін болады. Бекітілген шешімдерді 
орындау үшін жедел түрде ПАРЛАМЕНТ 
ТАРАПЫНАН ЗАҢДАР, ҮКІМЕТ ТАРА-
ПЫНАН ҚАУЛЫЛАР ҚАБЫЛДАНАТЫН 
БОЛАДЫ.

• Министрлер мен әкімдердің шешуші бастамала-
рын тиімді жүзеге асырулары ҰЛТТЫҚ КОМИС-
СИЯ ТАРАПЫНАН ҚАТАҢ ҚАДАҒАЛАНАТЫН 

болады. 

• Ұлттық комиссия жанынан БЕДЕЛДІ ШЕТЕЛДІК 
САРАПШЫЛАР ҚАТАРЫНАН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
КОНСУЛЬТАТИВТІК КЕҢЕС жасақтау қажет. 
Аталған кеңес ұсынымдар жасап,реформаларды 
орындау НӘТИЖЕЛЕРІНІҢ ТӘУЕЛСІЗ ЖҮЙЕЛІ 
МОНИТОРИНГІН жүзеге асыратын болады.  

• Ұлттық комиссияның жұмыс органы етіп 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРІНІҢ КЕҢСЕСІН айқындау 
қажет.

ІСКЕ АСЫРУ ТЕТІГІ

• Ел Президенті жанынан жедел түрде 
құрамы отандық және шетелдік сарапшылардан 
тұратын, БЕС ЖҰМЫС ТОБЫНАН жасақталған 
жаңғырту жөніндегі ҰЛТТЫҚ КОМИССИЯ 
ҚҰРЫЛДЫ.

• Ұлттық комиссия БЕС ИНСТИТУТТЫҚ РЕФОР-
МАНЫ КЕЗЕҢ-КЕЗЕҢІМЕН 
ОРЫНДАУДЫ КЕЛІСІЛГЕН БАСҚАРУ бойынша 
жүзеге асыруы тиіс. 
Ол мемлекеттік органдардың, бизнес-сектор мен 
азаматтық қоғамның өзара тиімді іс-қимылын 
қамтамасыз етеді. 
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Глава государства особо подчеркнул, что 
все надежды на светлое будущее страны воз-
ложены на отечественную молодежь, которая 
является опорой Президента в воплощении 
дальновидных идей в жизнь. Молодежь яв-
ляется двигателем нового курса, которая 
заставляет страну прогрессировать во всех 
направлениях - от спортивных достижений до 
различных научных открытий. 

Именно сегодняшние школьники, студенты, 
молодые рабочие, предприниматели и ученые 
будут определять пути развития Казахстана. 
Это те люди, которые займут в будущем 
ключевые посты в государстве и  будут опре-
делять его курс и приоритеты. Поэтому Прези-
дент обращает особое внимание на молодежь 
и дает ей возможности для самореализации. 

В соответствии с объявленной новой эконо-
мической политикой Казахстана «нұрлы жол» 
немалые силы государства сконцентрированы 
в финансово-экономической сфере. Успех эко-
номики будет зависеть от эффективной работы 
госслужащих, для чего требуется задейство-
вать весь кадровой потенциал республики. 

Это тот фронт деятельности, над которым 
работают Агентство Республики Казахстан по 
делам государственной службы и противо-
действию коррупции и его территориальные 
подразделения. Принимаются меры, направ-
ленные на формирование профессионального 
аппарата государственных служащих, готовых 
честно и беспристрастно служить на благо 
граждан Казах стана. 

Ведется работа по формированию «пула 
талантов» из числа перспективной молоде-
жи: отличников учебы, победителей научных 
и творческих конкурсов, олимпиад, среди 
стипендиатов программы «Болашак» и госслу-
жащих. Внедрение системы управления талан-
тами является отдельной важнейшей задачей. 

Хотелось бы отметить, что в Карагандин-
ской области в данном направлении реали-
зуется свой проект, собственное детище. на 
протяжении последних семи лет функциони-
рует Карагандинская школа государственной 
службы, доказавшая свою успешность и 
жизнеспособность. Если останавливаться под-
робнее, то студентов 3-4 курсов принимают 
в данную школу посредством конкурсного 
отбора. В ходе обучения стажеры школы гос-
службы получают ценные знания в Регио-
нальном центре подготовки государственных 
служащих, затем организуются их стажировки 
в государственных органах. 

Как правило, выпускник Карагандинской 
школы госслужбы, имеющий на руках серти-
фикат об окончании и на практике знакомый с 
особенностями работы госорганов, в дальней-
шем успешно поступает на госслужбу. 

Полагаю, что накопленный опыт и практика 
данной школы могут быть полезны в свете 
новых кардинальных реформ госслужбы. 

Государственная служба всегда широко от-
крывает свои двери перед молодыми специа-
листами, которые будут активно работать и ре-
шать проблемы простых людей. Для них сегод-
ня предусматривается мотивация качественно-
го и эффективного труда, так как идет работа 
над внедрением новых механизмов карьерного 
планирования. Это дает молодому чиновни-
ку уверенность в том, что его умения, вклад  
и работоспособность будут оценены по до-
стоинству.

Государство создает все условия для 
того, чтобы молодежь смогла себя проявить 
и ощутить свою ценность в делах общества и 
государства. Призываю наших госслужащих 
добросовестно и с особой ответственностью 
относиться к своим обязанностям для того, 
чтобы добиться успешной реализации Посла-
ния Президента «нұрлы жол – путь в будущее».

Госслужба

Будущее
за молодыми

За   4 месяца с начала года на предприятиях  
АО «АрселорМиттал Темиртау»  Шахтинского 
региона   произошло 6 производственных травм 
тяжелой степени. О причинах  травматизма   шла 
речь на собрании, приуроченном  ко Дню  охраны  
здоровья и техники безопасности. на шахте    им. 
Ленина собрались представители  угледобываю-
щих предприятий региона. В качестве почетных 
гостей присутствовали  аким города А.Аглиулин,  
генеральный директор АО «АМТ» В.Махадеван, 
руководитель областного департамента КИР и 
ПБ С.Сытник, главные специалисты  угольного 

департамента АО «АМТ».
началось собрание с видеообращения  к  

трудовым коллективам владельца компании 
А.Миттала. Собравшиеся минутой молчания по-
чтили память погибших на производстве. К со-
жалению, ситуация  с производственным травма-
тизмом в начале этого года неутешительная. По   
сравнению с соответствующим периодом 2014-го 
отмечается рост. Уже три травмы  допущены на 
шахте им.Ленина, две – на шахте «Казахстанская»,  
одна – на «Тентекской». В результате несчастного 
случая  пострадали  и 3 человека на  Производстве 

№2 ТОО «Құрылысмет». Как показывает анализ  
травматизма, при производстве добычных работ  
основной его причиной стало падение  отслоив-
шихся   кусков породы и угля,  в ходе  монтажных 
-  падение  предметов оборудования.  Работни-
ки  Производства №2, необъективно оценившие    
степень риска при работе на высоте,  пострадали  
в результате  своей неосторожности и невнима-
тельности.

но есть на предприятиях и коллективы, кото-
рые добились хороших производственных пока-
зателей и не допустили несчастных случаев. на 
собрании  были освещены результаты соревнова-
ния проходческих бригад. Лучшей признана и на-
граждена  бригада Мудренко (шахта им. Ленина). 
Пример коллектива показывает,  что  и под землей  
можно работать без травм и несчастных случаев.

З.СейСенов, 
и.о. руководителя оГТн №4

 В Казахстане уже не первый 
год функционирует сервис Еди-
ной электронной почтовой систе-
мы государственных органов (да-
лее - ЕЭПС). В Шахтинске к нему 
были подключены государствен-
ные сотрудники самостоятельных 
отделов, аппаратов 
акима города и по-
селков, которые про-
вели  определенную 
работу по созданию 
учетных записей в 
ЕЭПС. В результате
ЕЭПС интегрирована 
с информационной 
системой «Интра-
нет-портал государ-
ственных органов Ре-
спублики Казахстан» 
(далее – ИПГО). До-
ступ пользователей 
к  данной инфор-
мационной системе  
имеют все  государ-
ственные учрежде-
ния Шахтинского региона. 

Однако результаты опроса 
пользователей информационных 

систем ИПГО и ЕЭПС, проведен-
ного сотрудниками областного 
центра информационных техно-
логий АО «нИТ»,  показали, что 
многие используют сервисы не в 
полной мере. 

АО «нИТ» за счет собствен-

ных средств было инициировано 
проведение повторного обучения 
всех государственных служащих 

исполнительных органов Караган-
динской области навыкам работы 
с интранет-порталом и Единой 
электронной почтовой системой. 

В Шахтинске обучающий се-
минар для более чем 60 госу-
дарственных служащих прошел 

на минувшей неде-
ле в актом зале го-
родского акимата. 
Инженер областного 
центра национальных 
информационных тех-
нологий Л.Волобуев 
в доступной и по-
нятной форме про-
вел мастер-класс для 
пользователей, снаб-
див необходимой ин-
формацией и нагляд-
ными материалами.

 По итогам семи-
нара руководителям 
отделов аппарата 
акима города, а так-
же акимам поселков 

и руководителям государственных 
учреждений были даны соответ-
ствующие поручения.

В единой системе

Безопасность

Зависит от каждого

Семинар

Ж.САРСенов, председатель Дисципли-
нарного совета Агентства РК по делам 
государственной службы и противо-
действию коррупции в Карагандинской 
областинапомню,  что разработать ее  поручил  Глава го-

сударства нурсултан назарбаев  в целях объединения  
уже действующих  отраслевых программ поддержки и 
развития предпринимательства в Казахстане. Единая  
программа, на  взгляд Президента,  будет эффективнее 
способствовать улучшению бизнес-климата в стране. 

Единая программа поддержки и развития бизне-
са «ДКБ-2020» выгодно отличается от  ранее дей-
ствовавших  более доступными формами поддержки 
и  более короткими  сроками их реализации.

Основная задача программы — обеспечение до-
ступности финансирования для предпринимателей 
из сельских населенных пунктов, малых и моно-
городов,  содействие здесь же увеличению произ-
водственных мощностей предприятий. Кроме того, 
она предполагает: расширение бизнес-инициатив 
предпринимателей; увеличение объемов произ-
веденной продукции обрабатывающей промыш-
ленности; создание новых конкурентоспособных 
производств; рост занятости населения в малом и 
среднем предпринимательстве, а также недопуще-
ние трансформации валютных рисков в кредитные 
в связи с колебаниями иностранных валют.

Единая программа «ДКБ-2020» предусматри-
вает 4 направления. Первое — поддержка новых 
бизнес-проектов. Это направление рассчитано на 
начинающих и действующих предпринимателей, 
реализующих или планирующих реализовать соб-
ственные проекты в малых и моногородах, на селе. 
Оно не содержит каких-либо отраслевых ограниче-
ний. Второе направление — отраслевая поддержка. 
В нем могут принять участие предприниматели, 
занятые в приоритетных секторах экономики, а 
также в отраслях обрабатывающей промышлен-
ности, определенных второй пятилеткой ГПИИР. 
Третье — снижение валютных рисков. В рамках 
третьего направления принят существенный пакет 
по снижению валютных рисков и недопущению их 
трансформации в кредитные риски. Предполагается 
субсидирование валютных займов предприятий, 
которые имеют валютную выручку 10% и более. 
Четвертое направление программы  - нефинансовые 
меры поддержки. 

Согласно программе, новые бизнес-проекты 

будут реализовываться с помощью следующих ин-
струментов: субсидирование ставки вознаграждения 
по кредитам/лизинговым сделкам (размер субсиди-
рования — 10% годовых от ставки вознаграждения 
по кредиту/лизингу); частичное гарантирование по 
кредитам (размер гарантий для начинающих пред-
принимателей увеличен до 85% по кредитам до 20 
млн тенге, для действующих предпринимателей — до 
50% по кредитам до 180 млн тенге); предоставление 
государственных грантов (максимальная сумма гран-
та для одного предпринимателя — до 3 млн тенге).

В свою очередь, отраслевая поддержка будет 
реализовываться с помощью такого инструмента, 
как субсидирование ставки вознаграждения по 
кредитам/лизинговым сделкам. Для приоритетных 
отраслей размер субсидирования составит 7% 
годовых от ставки вознаграждения. Для проектов 
казахстанских товаропроизводителей  он увеличен 
до 10%. К числу инструментов отраслевой под-
держки также относится частичное гарантирование 
по кредитам. Для приоритетных отраслей сумма 
гарантии составит до 50% по кредитам до 360 млн 
тенге. Для проектов в отраслях обрабатывающей 
промышленности  ее размер - до 20% по кредитам 
до 1,850 млрд тенге.

В программе расширен инструмент микрокредито-
вания. Теперь субъектам малого предпринимательства 
в сельских населенных пунктах, малых городах и моно-
городах вместо микрокредитов в размере 3 млн тенге, 
которые ранее предоставлялись только в моногородах 
для определенной категории населения  (самозанятых, 
малоимущих и безработных), будут предоставляться 
микрокредиты в размере до 10 млн тенге (годовая 
эффективная ставка вознаграждения не будет превы-
шать 12 процентов для конечного заемщика).  

новая экономическая политика «нұрлы жол»,  со-
ставной частью которой можно назвать  Программу 
«Дорожная карта бизнеса-2020»,  предусматривает 
беспрецедентные меры поддержки деловой актив-
ности  казахстанского бизнеса. Отдел предприни-
мательства и сельского хозяйства города обращает 
внимание предпринимателей, что это - отличная 
возможность развивать и расширять бизнес, повы-
шать свое благосостояние.

Д.МАнАМбАев, руководитель
 ГУ «отдел предпринимательства 
и сельского хозяйства города Шахтинска»

31 марта 2015 года Постановлением Правительства РК 
утверждена Единая программа поддержки и развития 
бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020»  (далее ДКБ-2020).

Новые возможности

А.СеилКАновА, и.о. руководителя отдела мониторинга 
социальной сферы и предоставления государственных 
услуг аппарата акима г.Шахтинска

5Шахтинский вестник 22 мая 2015 года № 20



Искоренить 
наркопреступность

В первом квартале текущего 
года личным  составом ОВД го-
рода выявлены 4 факта незакон-
ного хранения жителями региона   
наркотических средств. В связи с 
изменением законодательства с ян-
варя 2015-го  это правонарушение  
относится к  категории уголовных 
проступков.  По каждому из фак-
тов  возбуждено уголовное дело. 
И теперь уже суд определит меру 
наказания за эти правонарушения.

Профилактика и выявление нар-
копреступлений – одно из важных 
направлений в работе правоохра-
нительных органов  города. Выяв-
лением фактов не только хранения, 
но и склонения к употреблению 
наркотиков  озабочены все службы  
отдела внутренних дел. Но, следуя 
принципу «легче  предупредить, 
чем лечить», в учреждениях об-
разования за это время проведены 
11 лекций, направленных на профи-
лактику наркомании  в молодежной 
среде.

Верховенство 
закона

В числе  пяти институциональ-
ных реформ для укрепления го-
сударственности, предстоящих 
в ближайшее время Казахстану, 
Глава государства назвал необхо-
димость  обеспечить в республике 
верховенство закона и защиту прав 
собственности. Судебная система 
страны, в том числе и  Шахтинский 
городской суд, уже работают  над 
реализацией намеченных задач. 

Итоги работы в первом квартале 
года выглядят следующим образом: 
рассмотрены 734 гражданских и  9 
уголовных дел. Почти 99 процентов 
решений суда признаны законны-
ми и обоснованными, несмотря на 
имевшиеся  апелляции. По уголов-
ным делам количество  отменен-

ных, измененных в апелляционном 
порядке  решений составляет 50 
процентов от обжалованных.

Всего за три первых месяца года 
в производстве городского суда  
находилось 12 уголовных дел. 7 
из них рассмотрены с вынесением 
приговоров, производство по  2 
делам прекращено. К реальному 
решению свободы осуждены 5 лиц.

По гражданским делам в про-
изводстве находилось 1019 дел и 
заявлений. С вынесением решения 
рассмотрены 509. В апелляционном 
порядке обжалованы 43 решения 
и лишь 6 из них с положительным 
результатом. Это подтверждает  
улучшение качества отправления 
правосудия в стенах городской 
Фемиды. 

Гостям рады, но…
Шахтинцы не только активно об-

щаются с друзьями и родственника-
ми за рубежом, но и  сами принима-
ют гостей. С начала нынешнего года 
на территорию региона  прибыло 
около 350 граждан из  ближнего и 
дальнего зарубежья.

 Гостям мы рады, но только тем, 
кто строго следует Правилам пре-
бывания иностранных граждан в 
республике. К сожалению, далеко 
не все приезжающие в Казахстан 
законопослушны. В первом квар-
тале года сотрудники миграцион-
ной полиции выявили около 300 
нарушений казахстанского зако-
нодательства со стороны гостей 
и  принимающей их стороны. По 
сравнению с аналогичным про-
шлогодним периодом отмечается 
тенденция к увеличению числа  
правонарушений. 

Незаконная миграция по Казах-
стану для иностранных граждан 
чревата высылкой из страны, а для 
шахтинцев, пренебрегших обязан-
ностями законопослушных хозяев,  
- административным штрафом. И 
как всегда, незнание закона не сни-
мает ответственности перед ним.

Начался вечер с награжде-
ния. В начале весны старто-
вал республиканский конкурс 
семей «Мерейлі от-
басы». Победителя-
ми городского этапа 
стали сразу две семьи 
- Жампеисовы и Ма-
каровы. Они и будут 
представлять Шах-
тинск на областном 
конкурсе.  Также на 
сцене ДКГ многодет-
ной маме Светлане 
Дранько вручили го-
сударственную награ-
ду - подвеску «Күміс 
алқа». 

Участники конкур-
са воодушевились 
таким началом и, 
приободренные, приступили 
к выполнению заданий. Со-
стязаться за звание самого 
лучшего папы мужчины на-
чали с конкурса «Визитка». 
Задача была не такая уж 
и простая - за три минуты 
рассказать о себе, семье, 
любимых увлечениях и рабо-
те. А если брать во внимание 
то, что некоторые из них 
уже дедушки, она казалась 

и вовсе сложной. Но папы 
могут все, что угодно, найти 
выход и из этой ситуации им 

оказалось под силу. Кто-то 
выразительно рассказывал о 
себе скороговоркой, а кто-то 
привлек к участию всю свою 
семью. В следующем кон-
курсном задании «Женская 
логика» нужно было отве-
тить на каверзные вопросы. 
Здесь папы заметно волно-
вались, ведь как отметили 
сами ведущие, «женская 
логика - это травма муж-

ской психики». Но участники 
оказались не из робкого 
десятка и с этим заданием 
справились «на отлично». 
Не подвел и ведущий Сакен 
Танабаев, которому тоже 
досталась 
пара не-
п р о с т ы х 
вопросов.

Д а л ь -
ше жюри 
оценивало 
ч у в с т в о 
ю м о р а 
конкурсан-
тов и бы-
строту их 
смекалки. 
Папам не-
обходимо 

было придумать 
название к не-
стандартным се-
мейным фото, 
появлявшимся на 
большом экра-
не. Тут мужчины 
дали волю своей 

фантазии, придумывая к 
картинкам целые истории. 
Понравилось зрителям и за-
дание «Устами младенца». 
Мужчинам предстояло уга-
дать о чем так захватывающе 
рассказывают учащиеся «ну-
левого» класса. Трудностей с 
задачей у пап не возникло, 
ведь все участники - препо-
даватели и давно научились 
понимать учеников с полу-

слова. 
В заключение конкурсан-

ты порадовали работами, 
сделанными своими руками. 
К заданию папы готовились 
дома, проявляя не только 

творческие способности, но и 
смекалку. Отсюда и родились 
корабль и сундучок из газет, 
скворечник из строительных 
материалов, соления из соб-
ственноручно выращенных 
овощей и даже платье из 
пакетов для любимой до-
чери. А вдохновили отцов на 
творческие свершения самые 
близкие – жены и дети.

Все участники покорили 
зрителей, да и члены жюри при 
выборе победителя пришли 
в замешательство. Но кон-
курс требовал соблюдения 
правил, и, посовещавшись, 
жюри подвело итог. Четвертое 
место занял Фаниль Ваккасов, 
преподаватель физкультуры в 

школе №3 и обладатель самой 
большой группы поддержки на 
конкурсе. Третьим стал препо-
даватель НВП Шахтинского гор-
но-индустриального колледжа, 
счастливый супруг и отец двух 
дочерей Мейрамбек Абдулла-
ев. Заместитель директора по 
воспитательной работе девятой 
школы Еркебулан Кирбасов 

оказался в шаге от победы. Но 
ни он сам, ни его родные не 
расстроились, а только еще раз 
восхитились талантами главы 
семейства. А лучшим папой 
2015 года стал Ануар Ахметов. 
Полковник в отставке, препо-
даватель НВП Шахтинского 
технологического колледжа, 
активный участник городских 
мероприятий, садовод-люби-
тель и главное - любящий муж 
и отец уже взрослых детей.

Сам конкурс прошел в 
дружеской, веселой атмос-
фере. И еще раз наглядно 
продемонстрировал, что, 
имея надежный тыл и креп-
кую семью, папы способны 
на любые свершения.

На прошлой неделе шахтинские отцы  
объединили свои усилия для укрепле-
ния престижа семьи и приняли участие 
в городском конкурсе «Лучший папа–
2015». Четверо участников отважились 
на сцене Дворца культуры города проде-
монстрировать свои таланты, раскрыть 
немало семейных секретов и показать 
зрителям главные достижения – люби-
мых детей.

Конкурс

Когда семья - надежный тыл

Правопорядок

Крупные пожары на 
объектах торговли в 
Казахстане и государ-
ствах ближнего зарубе-
жья стали  поводом для 
проведения отделом по 
ЧС «круглого стола» с 
участием Шахтинского 
филиала Палаты пред-
принимателей Кара-
гандинской области и 
представителей  малого  

бизнеса города. 
Были рассмотрены 

вопросы: обеспечения 
пожарной безопасно-
сти на объектах тор-
говли, во время прове-
дения массовых меро-
приятий; соблюдения  
антикоррупционного 
законодательства при 
проведении проверок; 
необходимости про-

ведения противопо-
жарных инструктажей 
и практических трени-
ровок с работниками;  
отработки планов дей-
ствий в случае возник-
новения пожара; мерах 
пожарной безопасно-
сти в быту. До руко-
водителей объектов 
доведена информация 
о произошедших пожа-
рах и их последствиях, 
о порядке и сроках 
проведения проверок, 
об ответственности за 
нарушения норм и пра-
вил пожарной безопас-
ности.

«Круглый стол»

Комитет государственных доходов 
Министерства финансов РК с 1 апре-
ля по 30 ноября проводит   республи-
канскую акцию «Требуй чек – выиграй 
приз!».  Её главная 
цель - защита прав 
потребителей, стиму-
лирование добросо-
вестной конкуренции 
среди предпринима-
телей, повышение 
качества и культуры 
обслуживания насе-
ления, увеличение 
поступлений налогов 
в республиканский и 
местный бюджеты за 
счет снижения объ-
ема теневой эконо-
мики. 

Чтобы принять уча-
стие в акции, необхо-
димо принести 10 че-
ков контрольно-кас-
совых машин в один 
из пунктов приема, 
расположенных по 

адресам:  пр-т Абая, 58 (магазин «Та-
быс», 2-й этаж), УГД по г.Шахтинску 
(Парковая, 11), акиматы поселков, и 
обменять их на розыгрышный купон. 

Полученный купон имеет 
уникальный номер, кото-
рый будет участвовать в 
розыгрыше ценных по-
дарков. У каждого участ-
ника есть возможность 
выиграть: мобильные 
телефоны, смартфоны, 
гаджеты и главный приз. 

5 мая проведен 1 этап 
акции «Требуй чек - вы-
играй приз», в котором 
приняли участие 88 ро-
зыгрышных купонов.  По-
бедителями стали  Алия 
Кариба, которая выигра-
ла   планшет «Asus memo 
pad 12.1», и Акнур Али-
бекова (приз - сотовый 
телефон «Nokia -105»).

Акция продолжается. 
Призы  ждут вас.

Ответственны 
за пожарную безопасность

Акция

Требуй чек – выиграй приз
Г.Мансурова, руководитель отдела 
налогового контроля  уГД по г.Шахтинску

н.Лысенко

н.кузнецова, инженер оЧс 
г.Шахтинска лейтенант п/п службы

6 Шахтинский вестник22 мая 2015 года № 20



7Шахтинский вестник
22 мая 2015 года № 20

Бетті дайындаған 
А.ТұржАнов

Акция

Конференция

Былтырдан бастап еліміздің 
барлық  айма ғында  «Әд і ле т 
кеңес береді» акциясы жүргізіліп 
келеді. Бұл маңызды шара биыл 
Конституциямыздың 20 жылдығына 
орай ұйымдастырылды. Әділет, сот 
өкілдері «Нұр Отан» партиясымен 

біргелікте қазақстандықтардың 
толғандырған мәселелерін шешуге, 
көкейде жүрген сауалдарына жауап 
табуға жақыннан көмек көрсетіп, 
кеңестер берді. Биыл да акция 
жалғасын тауып, Шахтинск қалалық 
әділет басқармасының бастығы 
Ә.Түсіпов, «Нұр Отан» партиясының 
қалалық филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары Ғ.Қаржасов, 
ішкі істер бөлімінің құзырындағы 
көші – қон тобының аға инспекто-

ры Ғ.Тәжібаев, қалалық сотының 
сот орындаушысы Н.Абибулла 
шаһарымыздағы жұмыспен қамту 
орталығы, жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі мен 
орталық поликлиникада болды. 

Олар кездесуді жұмыспен қамту 

орталығынан бастады. Осы арада 
орталық мамандары шет елден келіп 
жатқан этникалық қазақтардың жұмыс 
мәселесі бойынша қажетті сауалдар 
қойды. Оған көші - қон тобының 
аға инспекторы жауап берді. Қазіргі 
таңда еліміздің көптеген аймағына ел 
асып келіп, жұмыс істеп жатқандар 
көп. Сондай–ақ, ҚР көші-қон тура-
лы заңына сәйкес ТМД елдерінен 
Қырғыстан, Тәжікстан, Өзбекстан, 
Ресей, Әзірбайжан азаматтары ғана 

жұмыс істей алуына құқылы. Олар 
салық комитетіне мемлекет белгілеп 
берген соманы төлеп, келісімшарт 
негізінде еңбек етуіне болады. 
Алайда, олардың ел азаматтарына 
қауіп төндіретін ауруы жоқ болғанда 
ғана. Әрине, жұмысқа тұрмас алдын 
медициналық көріктен өткізіледі. 
Қажетті құжаттарын әкеліп, көші–қон 
тобына тапсырады. Заң бұзғандарға 
қатаң жаза көріледі. Сонымен қатар 
осы кездесуде қандас бауырлардың 
ыхтиярхаты мен азаматтық алу 
мәселелері де сөз болды. 

Ал жұмыспен қамту әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінде өткен кез-
десуде Ресей азаматының тіркеуге 
тұруы, жұмысқа орналасудағы 
көші–қонға қажет етілетін құжаттар 
м ә с е л е с і  қ о з ғ а л ы п ,  ш а һ а р 
тұрғындарының сұрақтарына жа-
уап берілді. Қалалық поликлиника 
дәрігерлерімен болған кездесуде 
де сұрақтардың көпшілігі көші–қонға 
тиісті болды. Мұнда да тіркеуге 
тұру, азаматтарды құжаттастыру 
болса, тек айрым сұрақтар ғана 
банк саласымен байланысты 
болды. Тыңдаушыларға шет ел 
азаматтарының азаматтық алу 
мәселелері түсіндірілді. Этникалық 
қазақтар төрт жыл ішінде, өзге ұлт 
өкілдері бес жыл ішінде егер олар 
қазақстандық азаматтармен некеге 
тұрса, үш жыл ішінде азаматтық 
алуға қол жеткізеді. 

Поликлиника басшысы осы 
кездесуде туған–туысқаны, үйі 
жоқ көшеде қалған адамдарды 
құжаттастыруға байланысты сау-
алдарына жауап алғанына, көптен 
толғандырып жүрген мәселелерінің 
шешімін табуға осы акцияның пай-
дасы тигеніне ризашылығын білдірді.

Бүгінгі күнде интернеттің біздің 
өміріміз үшін маңызы зор. Жуықты 
қамтиды және әдеттегідей, әр түрліше 
қолданылады – ақпарат іздеу, ойын-
сауық, байланысу, ұсынымдар жа-
сау, кеңес іздеу, және де жұмыс 
іздеуді интернет жілесінен табуға 
болады. Халықты жұмыс іздеу 
порталының іске қосылғандығы ту-
ралы ақпараттандырамыз. «Жұмыс» 
– бұл орасан зор ақпараттық пор-
тал және Қазақстандағы халықты 
жұмыспен қамту мәселелері бойынша 
талдамалы орталығы, сайт мекен-
жайы www.enbek.kz. Осы порталда 
сіз Қазақстан Республикасы бойынша 
32 мың - ға жуық бос орындарды та-
басыз. Бос орындар үнемі жұмыспен 
қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімдерімен, жеке агенттіктермен, 
БАҚ-мен жаңартылады. 

Ұсынылған бос орындардың кең 
аясы, порталдың ыңғайлы және 
қарапайым әрленімі сізге жұмысты 
оңай әрі тез табуға және өзіңіздің 
түйіндемеңізді қалдыруға көмектеседі. 
Сонымен қатар жұмыс берушілер үшін 
портал ыңғайлы талаптарды және 
сансыз функцияларды ұсынады. 
Арнайы көмекшінің арқасында кез 
келген адам бос орынды тез тауып, 
орналаса алады. Бұның барлығын 
тегін жасауға болады, тек тіркелімнен 
өткенде. Іріктеу нәтижесінде сіз үшін 
маңызды параметрлер бойынша 
әлеуетті үміткерлерді тез таңдап алуға 
болады.

жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 

Санаулы уақыттан соң мектеп бітірушілері 
жүрек қалауымен түрлі оқу орындарына құжат тап-
сырады. Олардың алдында үлкен жол қатпарлары 
жатыр. Иә, бәрі де өмірден өз орындарын тауып, 
мақсаттары елге шынайы қызмет ету. Естеріңізде 
болса, былтыр еліміздің көптеген жоғары оқу 
орындарында талапкерлердің сынақтан өту 
барысында қатаң тексеріс жүргізіліп, масқара 
жағдайлар орын алған болатын. Енді бұндай 
келеңсіз әркеттерді қайталамау, болдырмау үшін 
тиісті шаралар көрілуде. Бірақ біздің айтпағымыз 
басқа. 

Біздің айтпағымыз, еліміздің барлық 
мектептерінде өткен республикалық 
конференция аясында шаһарымыздың 
мектептерінде бітіруші жөспірімдердің 
ҰБТ тапсыруға дайындығы кезінде 
ата – аналарға психологиялық көмек 
көрсету мақсатында жоғары деңгейде 
ұйымдастырылған дөңгелек үстел. 
Осы күні мемлекетіміздің барлық 
аймағындағы мектептерде бір уақытта 
старт берілді. Мектеп психолог-
тары тарапынан ұлттық бірыңғай 
тестілеудің маңыздылығы туралы 
ата – аналарға арналған мағлұматтар, 
жадынамалар беріліп, емтихан 
кезінде оқушыларды эмоционалдық 
психологиялық тұрғыдан қолдау 
көрсетуге ықпал етудің тиімді жолдары 
түсіндірілді. Шараға «Нұр Отан» пар-
тиясы, білім және ғылым министрлігі 
және жанұялық тәрбие институты 
басшылық жасады. 

Мектеп психологтары ҰБТ тапсыра-
тын оқушылардың ата–аналарымен жанұялық 
тәрбие институтының дайындаған әдістемелік 
баяндамаларының  төң і р і г і нде  жұмыс 
ұйымдастырды. Шахтинск қалалық білім беру 
бөлімінің басшысы Н.Онсовичтің берген ақпаратына 
сүйенсек, биылғы жылда жоғары сыныптарды 

жалпы 229 оқушы бітіргелі отырса, соның 81–і 
ҰБТ сынағын тапсыру күтілуде. Ал алтын белгіге 
үміткерлердің саны он үш. Соның ішінде алтын 
білгіге ең көп үміткер №16 лицей – мектебінің 
түлектері. Сондықтан да бітірушісі көп саналатын 
осы лицей мектебінде, №5 гимназияда және №6 

жалпы білім беру мектептерінде өткен жиынға ата 
– аналар белсене қатысып, олармен мектеп пси-
хологтары Г.Сабиолдина, М.Әмірханова, О.Пауль 
және С.Шаклеина жұмыс жүргізді.       

Қаламызда жалпы орта білім беру мектептері 
12 болса, соның 9 – да ата – аналарға руха-
ни қолдау көрсетілді. Себебі, қалған 3 білім 
ошағының 1-де жоғары сынып оқушылары ҰБТ 

тапсыруға қарсы. Ал қалған 2-де сынақ тапсыра-
тын жоғары сыныптар жоқ. Сол күні ата – аналар-
мен өткізілген психолгиялық көмек көрсету жиы-
нында баланы тәрбиелеудегі басты жауапкер ата 
– ана екені сөз болды. Одан соң «сынақ» дегенді 
қалай түсінесіз», «балаңызды қалай дайындай-

сыз», тағы басқа қызықты са-
уалдар бойынша викториналық 
сұхбаттар жүргізілді. Қысқасы 
ата – аналарды стрестерден 
сақтауға басты көңіл бөлінді. 
Қалалық білім беру бөлімінің 
әд істемел ік  кабинет ін ің 
меңгерушісі Г.Калуетованың 
айтуынша, биылғы ҰБТ тапсы-
ру қағидаларына өзгерістер 
енгізіліпті. Биылдан бастап 
оқушылардың аттестатына 
ҰБТ мен пән бойынша жылдық 
баға қорытындысының орта-
ша арифметикалық бағасы 
қойылады. 2-15 маусым 
аралығында өтетін ҰТБ – ны 
мектеп психологтары жүргізеді 
екен. Оқушылар мен ата – ана-
лар күйзеліске түспейтін, оған 
жол берілмейтін болады.

Конференция барысында 
лицей мектебіне жиналған ата – аналардың 
арасынан Г.Аренова шараға ырзашылығын 
білдір іп,  ұйымдастырушыларға алғысын 
жеткізді. Әсіресе, алтын белгіге үміткер болған 
перзенті И.Оралдың жетістіктерге жетуде тәлім 
– тәрбие берген, үлкен үлес қосқан мектеп 
ұжымына рахметін айтып, өз әсерлерімен 
бөлісті. 

Өкілдер кеңес берді
Мемлекеттік қызмет

Ақпараттандыратын 
портал

Рухани қолдау көрсетілді

Музыка өнерінде өзінің лайықты 
орнын иелеген шаһарымыздағы 
жастардың бірі – Әсет Қамиев. Бала 
кезінен әнші болуды, сахналардан 
көрінуді армандаған Әсет Нұра 
ауданының Балықтыкөл ауылында 
дүниеге келіпті. 5 жасынан қолына 
домбыра ұстап, той – думандарға 
шығып, терме, толғаулар орындап, 
күй тартқан екен. Сонан кейін ол 
эстардалық әуенге ауысып, өнерге 
құмартқан адамның жүрегін тербеп, 
құлақ құрышын қандырып келеді. 

Қарағанды қаласындағы Тәттімбет 
атындағы өнер оқу ордасының 
режиссерлік факультетін тәмамдап, 
мәдениет сарайында төрт жылдан 

бері вокалдық-эстрадалық өнер 
үйірмесіне жетекшілік ететін Әсеттің 
шырқаған әндерін қала тұрғындары 
сүйсініп тыңдайтынына талай мәрте 
куә болғанбыз. 

Әсеттен өзгеге ұқсамайтын, 
т е к  ә к е д е н  ғ а н а  д а р ы ғ а н 
қабілеттің ұшқынын байқадық. 
Кезінде әкесі Амангелді ағаның 
қазақтың қара домбырасымен ел 
арасында халық әндерін орын-
дап, жақсы бағасын алғаны бар. 
«Әкем ән айтуын тастамағанда, 
өнердегі досы Қайрат Байбосы-
нов ағамыз сияқты белгілі әнші 
болып кетер ме еді», - дейді 
кейіпкеріміз өз әкесі жайлы ой 

толғап.
Бір айта кетерлігі Әсеттің бұл 

салада жеткен жетістіктері мол. Өзі 
тәрбиелеп жатқан шәкірттерінің 
қатарында тау - кен индустриалдық 
колледжінде білім алатын Ержан 
Дәрібеков және №9 жалпы білім 
беру мектебінде оқитын Нұрсұлтан 
Шербаев жақын күнде өткен 
облыстық «Шоқ жұлдыз» конкур-
сынан жүлделі орынмен оралыпты. 
Бұдан басқа да жеңістері толып 
жатқан, өнері өрге жүзген, ұстаз 
әрі әнші Әсетті мәдениет және 
өнер саласы қызметкерлерінің 
кәсіби мерекесімен құттықтап, 
шығрмашылық табыс тілейміз.

Кәсіби мереке

Өнермен өрге жүзген



Бетті дайындаған А.ТұржАнов
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Семинар

Естеріңізде болса, Ел-
басы тарапынан ағымдағы 
жылдың ақпан айында 
жарияланған мораторий 
шағын және орта бизнестің 
өркендеуіне жаңа қарқын 
беріп, еліміз экономикасының 
дамуына септігін тигізді.
Сонан бері кәсіпкерлік са-
ласында күрмеуі шешілмей 
жатқан мәселелер оңтайлы 
шешімін табуда.Әсіресе, 
кәс іпкерл і к т і  жаңадан 
бастаған қазақстандықтарға 
бизнестің қыр – сырларын 
тегін үйрету, оқыту, семинар-
лар ұйымдастыру шаралары 
жиі өткізілуде. Соның бірі 
ретінде таяуда шаһарымызда 
жаңадан бой көтерген, 
яғни өз қызметін жақында 
бастаған Ұлттық кәсіпкерлік 
палатасының Шахтинск 
қалалық филиалында өз 
бизнесін жаңадан бастаған 

және кәсіпкерлікпен айналы-
суды жоспарлаған, сондай–
ақ өз ісін одан әрі өркендетуді 
қалаған азаматтар үшін се-
минар ұйымдастырылды. 

Оған қаламыздағы жеке 
кәсіпкерлер мен бизнес сала-
сына қадам басқалы отырған 
қала тұрғындары қатысты. 
Оларға «Center  AT» компани-
ясы мен Ұлттық кәсіпкерлік 
палатасының Қарағанды 
филиалы бірігіп,  шағын 
және орта кәсіпкерліктің 
стратегиялық жоспарлары, 
бизнес жоспарларын істеп 
шығу, оны жүзеге асырудың 
тиімді жолдары бойынша 
түсініктер берді. Аталмыш 
компанияның сарапшылар 
бизнес клубының жетекшісі 
және кеңесшісі Татьяна 
Хасанова кәсіпкерлікті да-
мыту бағдарламалары мен 
жоспарлары төңірегінде, 

әсіресе кәсіпкерліктің шығу 
тарихын, сондай –ақ, ең 
дамыған мемлекеттердің 
бизнес жоспарларымен та-
ныстырып, екжей – тегжей 
тәптіштеді. Көпшілікке ірі 
мемлекеттер сана-
тына жататын Фран-
ция, Ұлыбритания, 
тағы басқа елдердегі 
бизнестің қалай да-
мып жатқандығын 
т а л қ ы л а п , 
к ә с і п к е р л і к к е 
қызығушылық арт-
тырды. 

- Бұрын – соңды 
к ә с і п к е р л і к к е 
қ ы з ы ғ у ш ы л ы ғ ы м 
болмаған. Семинарға 
о с ы м е н  е к і н ш і 
мәрте  қатысуым. 
Қызықты өтіп жатыр. 
Бұйыртса, алдағы 
уақытта колледжді 

тәмамдап, үлкен бизнеске 
жол алғым келеді. Халыққа 
ө з  п айдамды  т и г і з і п , 
Қазақстанның экономика-
сын дамытуға тамшыдай 
болса да өз үлесімді қоссам 

деймін. Ең бастысы, тұла 
бойымда қызығушылығым 
а р т а  т ү с т і ,  -  д е й д і 
Қарағанды политехникалық 
колледжінің жоғары курс 
студенті Темірлан Егінбаев. 
Расында да,  өзгелерді 
мән-маңызымен тез бай-
рап алған бұл семинарға 
қатысуышлардың саны күн 
сайын артуда.

Кәсіпкерлік - заман талабы

Әкемнің соғыс кезіндегі ерлігін 
көпшілікке айтқым келеді. Ол 
кезде шамамен 2-3 сыныпта 
оқитын кезім. Үйге кісілер келіп, 
Ұлы Отан соғысы жайлы әңгіме 
айтып отыр екен. Біз балалар 
ол кезде соғыс жайлы әңгіме 
естісек қызықты, қорқынышты 
кино көргендей болатынбыз. 
Бір сөздің реті келгенде қонақ 
кісі әкеме қарап: «Бәке, сіз май-
данда болдыңыз, бастан кешкен 
жағдайларды айта отырыңыз»,- 
деді. Әкем еш уақытта бізге 
соғыс туралы ешнәрсе айтпай-
тын. Әкем үнсіз отырды да:

- Мен сіздерге басымнан 
өткен бір оқиғаны айтайын, - деді 
де әңгімесін әрі қарай жалғады, 
- 1942 жылдың ерте күзі еді. 
Біздің взводты түн ішінде толық 
қаруландырып, шұғыл тапсыр-
маны орындауға алып кетті. Түн 
қараңгы, көзге түртсе көргісіз, 
суық. Бес қаруымызды асынып, 
біріміздің соңымыздан біріміз, 
еш сыбырсыз, бір ізбен жүріп 
келеміз. 2-3 сағаттан кейін бір 
өзеннің жағасына келіп тоқтадық. 
Командиріміз бәрімізге жақын 
тұрумызды бұйырды. Сосын жай-
лап қана, қатқылдау үнмен қандай 
мақсатпен бара жатқанымызды 
түсіндірді. Әрқайсымызға не істеу 
керек екеніп тәптіштеді. Мен 
орысша еркін сөйлеп, қатесіз 
жазатынмын. Сол өнерім іске 
жарады. Ұққаным, Дон өзенінен 
өтіп, Шолоховтың туған дерев-
нясынан, былайша айтқанда 
үйіндегі архивтен Шолоховтың 
қол жазбаларын алып, жау 
қолына түсірмей, тылға жіберу 

керек екен. Содан өзенге түстік. 
Менің қоркынышым жау оғы 
емес, жүзу білмегесін өзенге 
батып кетем бе деген үрей. 
Ол кезде сенен жүзу білесің 
бе, білмейсің бе сұрамайды. 
Бұйрықтың аты бұйрық. Мен де 
қасымдағы әскери жігіттермен 
суға түстім, су әуелі белуардан, 
кейін мойынға шейін келді, тіпті 
бата бастадым. Сол уақытта бір 
күш мені қолтығымнан демеп 
су бетіне шығарғандай бол-
ды. Шолоховтың үйін қоршап 
алып, тың тыңдап, бес әскер 
болып үйдің есігін қақтық. Іштен 
жөтеліп, қаба сақалды бір шал 
мен кемпір есік ашты. Ішке кіріп 
Шолоховтың барлық еңбектерін, 
мұраға қалған қылыш, аттың 
жүген саймандарын, қабырғадағы 
сағат, суреттерге дейін ешнәрсе 
қалдырмай арбаға тиедік. Біз зат-
тарды жинағанша шал ат, арба 
дайындап қойған екен. Архивты 
штабқа тапсырып, аман-есен өз 
ротамызға қайттық. Бірде бір оқ 
шығын болған жоқ. Ертеңіне полк 
командирі келіп, caп алдында 
біздің ротаға алғыс жариялады, 
- деген сөзі есемнен кетпейді. 

Мен әкемнің қай майдан-
да болғанын нақты әрі толық 
білмеймін. Естуімше, ол кісі 
Сталинград үшін шайқасқа 
қатысқан. Бала кезіңде есіткенің 
еш уакытта ұмытылмайды екен. 
Ол бір қызықты, мөлдір, аяулы 
күндердің бірі ғана. Сол бір ауыр, 
қасіретті соғыс кесірінен әкем 
1961 жылы өмірден өтті. Қазір 
соғыс ардагерлерін көргенде 
қызыға да қызғана да қараймын.

Т.орАзАлиев, 
зейнеткер

Сол ұлы 
жылдарға тағзым...

Мақсаты - қазақ хандығының та-
рихы, саяси-экономикалық жағдайы 
мен мәдениетінің даму мәселелерін 
талқылау, ұлттық құндылықтарды 
дәріптеу болып табылды.

Жезді қалада «Ұлы дала тарихының 
шежіресі» атты көрме ұйымдастырылды. 
Конференцияның б ір інші  бөлімі 
драмалық театрда өтіп, оған елімізге 
танымал айтыс өнерін дәріптеуші Жүрсін 
Ерман, Л.Гумилев атындағы Ұлттық 
Еуразия және Е.Бөкетов атындағы 
мемлекеттік университеттердің про-
фессорлары мен ғалымдары қатысып,  
баяндама жасап, өз ойларымен бөлісті. 
Конференцияның екінші секциялық оты-
рысы лицейде өтті. Оған Қазақстанның 
барлық облыстарынан 122 оқушының 
баяндамасы келіп түскен екен, соның 
ішінде 40 оқушының  жұмысы іріктеуден 
өтіп, Жезқазған қаласына шақырту 
алды.

Шахтинск өңірінен осы конференцияға 
№16 лицей-мектебінің 8 сынып оқушысы 
Амангелді Елмұратов « Қазақ халқының 
негізін салушы – Жәнібек хан» атты 
тақырыппен қатысты. Жетекшісі - 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 
Ұрхия Жолшыбекова. Пленарлық 

мәжіліс  отырысында Амангелдінің 
жұмысы  ең үздік деп танылып,  ар-
найы алғыс хатпен марапатталды. 
Еңбегі Конференция  баяндамалар 
жинағына еніп, арнайы сертификатқа 
ие болды. Жетекшісіне де алғыс жа-
рияланды. Мақтанышымыз болған 
Амангелді соңғы 3 жылда облыстық 
ғылыми жобаларға үзбей қатысып, 
жүлделі орындарға ие болып жүрген 
іздемпаз оқушы. Атап айтсақ, өткен 
жылы «М.Жұмабаев шығармаларындағы 
ұлттық құндылықтар» атты жұмысы об-
лыстан 2 орынға ие болып, «Ең үздік 
жұмыс» деп танылып, конференцияның 
арнаулы электронды жинағына енген 
болатын.

- Әсем қала Жезқазғанда көптеген 
тарихи тың мәліметтермен таныстым, та-
рихи тақырыпта ғылыми жұмыс жасауға 
деген қызығушылығымды арттыра түсті,- 
дейді әділ бағасын алып риза болған 
жеңімпазымыз. Конференция әрбір 
азаматты Отаншылдық рухқа бөлеп, 
өз тарихын дәріптеп, республиканың 
түкпір-түкпірінен келіп отырған жас 
жеткіншектердің бойындағы өз От-
анына, туған жеріне деген патриоттық 
сезімдерін ұштай түскені сөзсіз.

Қазақ хандығының 550 жылдығына орай жу-
ырда балалар мен жасөспірімдер орталығында 
тоғызқұмалақтан сайыс ұйымдастырылды. 
Шаһарамызда түрлі мерекелер қарсаңында ұлттық 
ойындардан жарыстар өткізу дәстүрге айналған. 
Бүгінгі күнде қазақ балалары түгіл, өзге ұлттың 
перзенттері де тоғызқұмалаққа қызығушылығы 
артып келеді. Қазақ балаларының қатарында өзге 
ұлт балалары да баршылық. Олардың қазақы 
ұлттық ойынға құмарлығы, құштарлығы соншалық, 
былтырмен салыстарғанда биыл бұл ойынға 
көрсеткіш тіпті,біршама артыпты. Мұны қазір 
әділқазылардың сайыс жеңімпаздарына берген 
лайықты бағасынан аңғарасыз. 

Мереке құрметіне өткен жарысқа қаламыздағы 
балабақшалардан жалпы 12 бүлдіршін қатысып, 
тоғызқұмалақтың одан әрі өркендеуіне өздерінің 
салмақты үлестерін қосты.Орталықтың қызметкері, 
тоғызқұмалақ үйірмесінің жатекшісі әрі осы сайы-
сты ұйымдастырушы Қадиша Утепбаеваның айту-
ынша, 6 жастағы бүлдіршін спортшылар сайысқа 
дайындықпен келіпті. Иә, тоғызқұмалақтың 
балаларға берер пайдасы мол. Сонау ықылым 

заманда сайын далада мал баққан ата – бабамыз 
осы тоғызқұмалақтың арқасында сауатын ашып, 
қойдың құмалағын жерге шашып жіберіп, аталмыш 
ойын арқылы  арифметикалық есептерді үйренген 
екен. Міне, сол дәстүр ұрпақтан ұрпаққа жалғасын 
тауып, сәбилер де тоғызқұмалақ үйірмесіне 
тартылғалы математиканы әсте меңгеріп жатыр. 

Сонымен қызықты өткен сайыста ұлдар ара-
сында «Снегурочка» сәбилер балабақшасының 
спортшылары Матвей Аброскин 1-ші орынды, 
Ярослав Филиппов 2–ші орынды иелесе, ал 
«Еркетай» сәбилер балабақшасының ойын-
шысы Ерасыл Мұхамедрахым 3–ші орынға 
табан тіреді. Қыздар арасында «Қарлығаш» 
сәбилер балабақшасының тәрбиеленушілері 
Алиса Кабаева 1-ші орынға, София Бочкина 
3–ші орынға қол жеткізсе, «Еркетай» сәбилер 
бақшасының ойыншысы Лунара Елубаева 
2–ші орынды еншіледі. Міне, өздеріңіз көріп 
тұрғандай, жүлделі орындарды өзге ұлттың 
балалары да қазақ балаларымен қатар иелеу-
де. Жеңімпаздар қалалық білім беру бөлімінің 
алғыс хаттары және медальдарымен марапат-

талды. Бүлдіршіндер арасында осындай ойын 
жыл сайын жалғаса берсін.

н.ҚАсенов,  
№16 лицей-мектебінің мұғалімі

Ұлттық ойын

Бүлдіршіндер сайысы

Бәрекелді!

Бізде осындай шәкірт бар

Жуырда Жезқазған қаласында Қарағанды облыстық 
білім беру басқармасы, білім беруді дамыту орталығы мен 
облысымыздағы №3 қазақ-түрік лицей-интернатының 
ұйымдастыруымен  Қазақ хандығының 550 жылдығына 
арналған «Қазақ халқының тәуелсіздік жолындағы ұлы 
бетбұрысы» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік 
конференция өтті.



Молодёжная среда

В 2014-м это зрелищное спор-
тивное мероприятие побило все ре-
корды: на него съехалось порядка 
12 тысяч единоборцев из 50 стран. 
В IX Олимпиаде «Восток-Запад»  
пусть и  участвовало меньше спор-
тсменов, но по накалу страстей она 
не уступала прошлогодней. 

Подтвердит это шахтинец Аба-
ев Алишер, представивший на тур-

нире казахстанскую школу боевых 
искусств. И, надо сказать, весьма 
успешно. Он стал участником двух 
открытых турниров, вошедших в 
программу Олимпиады. В грэп-
плинге наш молодой спортсмен 
завоевал серебряную медаль, а в 
боевом самбо  - бронзовую. Тре-
нер юноши Булат Нурмагамбетов 
очень доволен результатом. Биться 
на равных с сильными соперника-
ми,  участвовать в финальных боях 
и стать призером столь престижных 
соревнований – говорит только об 
одном: у  Алишера большой спор-
тивный потенциал. Значит, надо 
двигаться дальше к новым дости-

жениям.
Наработанное мастерство дей-

ствительно сослужило Алишеру до-
брую службу. А еще, безусловно, 
уверенности в собственных силах 
добавила встреча с  основателем и 
президентом Школы реального боя 
«Комбат джиу-джитсу» Николаем 
Васильевым (Россия), филиал ко-
торой в Шахтинске и растит таких 

толковых спортсме-
нов, как он. 

Мастер восточно-
го единоборства по-
бывал в нашем горо-
де за несколько дней 
до поездки шахтинца 
в Санкт-Петербург, 
чтобы ознакомиться 
с работой тренеров 
Валерия Соловьёва 
и Булата Нурмагам-
бетова, достижения-
ми их воспитанников, 
отметить лучших из 
них и провести обу-
чающий семинар. 

Рассказать пред-
ставителям местной 
школы было о чем. 
Шахтинские едино-
борцы достаточно 
уверенно заявляют о 

себе на областных, республикан-
ских, международных  турнирах и 
редко когда возвращаются домой 
без наград и кубков. Н.Васильев 
остался доволен подготовкой спор-
тсменов и в целом работой филиа-
ла. Свои слова подкрепил присуж-
дением II дана Друмя Александру и 
Салямову Дмитрию, разрядов:  «Ма-
стер спорта»  - Охочинскому Ивану и 
Садвакасову Евгению,  «Кандидат в 
мастера спорта» - Турдыбекову Ба-
уржану и Абаеву Алишеру. 

На эту высокую оценку своей 
деятельности шахтинские трене-
ры вместе с учениками готовы от-
ветить новыми победами.

Заслуживают высокой оценки

Не все виды единоборств включены на сегод-
няшний день в программу Олимпийских игр. Воз-
можно поэтому Олимпиада боевых искусств «Вос-
ток-Запад», что проходит в Санкт-Петербурге,  так 
востребована у спортсменов. Ведь там продемон-
стрировать свое мастерство могут представители 
разных возрастов и различных  направлений:  ка-
ратэ, грэпплинга, боевого самбо, ушу, кикбоксин-
га, савату, тайского бокса  и других. 

Марафон профессий
А.УсеновА, педагог-организатор 
Ресурсного центра молодежи п.Шахан

Выбор профессии – один из самых важных 
шагов, который делает каждый молодой чело-
век. Правильно считают многие, что ее следует 
выбирать один раз и на всю жизнь. Чтобы ша-
ханским девятиклассникам легче было отве-
тить на вопрос «кем быть?», Ресурсный центр 
молодежи провел для них деловую игру «Уга-
дай профессию».  

В ходе конкурсных этапов «Профголово-
ломки», «Назови профессию», «Один рабочий 
день» учащиеся знакомились с отличительны-
ми особенностями разных специальностей. 
Разбившись на команды, они также готовились 
к игре, поэтому дополняли информацию соб-
ственными суждениями. Формат мероприятия 
позволил им проявить не только эрудицию, а 
также находчивость и чувство юмора. 

Определить лучшую команду оказалось де-
лом сложным, поэтому победителями были 
названы все. В награду старшеклассникам 
достались памятные подарки и грамоты. Но 
главным итогом встречи должен со временем 
стать осознанный выбор будущей профессии. 

Герои войны
В знак уважения к солдатам Великой Отече-

ственной Ресурсный центр  Шахана провел на 
центральной площади поселка акцию «Герои 
войны». 

Убеленные  сединами фронтовики  и тру-
женики тыла  принимали от молодежи заслу-
женные  поздравления и цветы. В этот май-
ский  день  встреча  с участниками боевого и 

трудового фронтов проходила особенно ду-
шевно и радостно. Их ордена и медали, улыб-
ки и теплые  слова признательности за внима-
ние  наполняли души ребят благодарностью  
и гордостью.   

Акция «Герои войны» - это призыв к моло-
дежи проявлять  больше заботы и внимания по 
отношению к ветеранам, чтить память таких же  

молодых людей, которые с оружием  в руках 
защищали  свою Родину, героически погиба-
ли  за нее. Очень важно, чтобы  наши деды и 
прадеды  знали,  что молодые люди  переня-
ли их морально-нравственные качества, пом-
нят  подвиг людей старшего поколения в годы  
жестокой войны.

с уважениеМ к истории
М.БляловА, специалист  
Ресурсного центра молодежи г.Шахтинска

В этом году Казахстан, как и весь прогрес-
сивный мир, отметил 70-летие победы в Вели-
кой Отечественной войне.  Эта знаменательная 
дата не оставляет равнодушным никого. 

Ресурсный центр молодежи Шахтинска  по-
святил юбилею  городской конкурс сочинений, 
который стартовал  20 января. Работы, подан-
ные на конкурс, оценивались по следующим 
критериям: соответствие тематике, стилисти-
ческая грамотность, эмоциональность. В фи-
нал  конкурса   прошли  10 участников.  Победи-
телем стала ученица  гимназии  №5 Агофонова 
Алена, занявшая первое место, второе - жюри 
присудило Грауэр Виктории (ОШ №11), на тре-
тьем  месте Мансурова Карина (гимназия №5). 

Конкурс  продемонстрировал интерес и ува-
жение подрастающего поколения  к истории 
своей страны,  страницы которой «писали» их 
деды и прадеды. Подвиги, самоотверженность 
и любовь к Родине участников  Великой Оте-
чественной войны, тружеников  тыла - пример 
для нашей молодежи.

Шахтинск спортивный

Шахтинск все чаще 
становится местом про-
ведения соревнований 
областного значения, 
что объясняется боль-
шим количеством спор-
тивных секций и успеха-
ми занимающихся в них 
ребят. Еще одним под-
тверждением этого стал 
прошедший на прошлой 
неделе региональный 
турнир по греко-рим-
ской борьбе.

Посвящены со-
ревнования были из-
вестным тренерам, 
воспитавшим нема-
ло успешных спор-
тсменов - С.Бовбелю 
и П.Ащепкову. Почтить 
их память приехали 
девять команд со всей 
области. А за звание 
сильнейших спортсме-
нов боролись 150 па-
луанов младше 13 лет. 

От  шахтинской 
команды призера-
ми стали три спор-
тсмена. В весовой 
категории 46 кг отли-
чились воспитанники 
А.Власюка - И.Бучигов, 
занявший второе ме-
сто, и В.Строкин, став-
ший третьим. Обладате-
лем серебряной медали 

в категории 27 кг стал 
А.Паринов, тренирую-
щийся у А.Амоскина. Ко-
нечно, наставники шах-
тинских борцов рассчи-
тывали на более высокие 
результаты, ведь для их 
достижения у ребят есть 
все возможности. Но не-
смотря на это команда 
весь турнир демонстри-
ровала боевой дух, со-

бранность и взаимную 
поддержку.

Прошедшие соревно-
вания были необычны и 
тем, что здесь выбирали 
лучших борцов в опреде-
ленных номинациях. Так, 

самым юным спортсме-
ном стал Д.Иманкулов, 
представлявший Темир-
тау, а за лучшую технику 
был награжден палуан из 
Сарани Д.Чистов. Шла 
борьба на региональном 
турнире и за звание луч-
шего тренера. Им стал 
С.Алимбаев из поселка 
Молодежный. А специ-
альным кубком за про-

должение спортивных 
традиций и верность 
семейной династии был 
награжден внук Петра 
Ащепкова, шахтинский 
тренер-преподаватель 
ДЮЦ Артём Амоскин.

Через несколько дней школьники 
отправятся на летние каникулы. Вме-
сте с учебным годом завершаются и 
весенние состязания, на которых шах-
тинские ребята показали отличные 
результаты.

Первыми на чемпионате области 
отличились легкоатлеты, собрав в 
Караганде медали всех достоинств. 
Открыл череду наград В.Манаков, 
завоевав третье место сразу в двух 
дисциплинах – беге на 2000 м с пре-
пятствиями и 400 м с барьерами. Так-
же в барьерном беге, только уже на 
300 м, бронзовую медаль выиграл 
Р.Гурьянов, а Р.Хайруллин в этом же 
виде стал серебряным призером. 
Успешными были выступления и в 
прыжках в высоту. А.Конова на чемпи-
онате заняла второе место, а лучшим в 
этой дисциплине стал И.Дмитриенко, 
который с легкостью обошел всех со-
перников.

На открытом первенстве Темиртау 
по каратэ киокушинкай отлично себя 
показали сестры Багаутдиновы. Зо-
лотую медаль завоевала Фарида, а 
Люция поднялась на третью ступень 
пьедестала почета. Наставник Семен 
Ли результатом остался доволен, ведь 
девушки только делают первые шаги 
в восточном единоборстве.

Но самыми неожиданными стали 
достижения футболистов. Две юно-
шеские шахтинские команды на ве-
сеннем первенстве области завоевали 
вторые места. Такого результата спор-
тсмены не достигали за всю историю 
существования ДЮСШ. За последние 
несколько месяцев ребята добились 
небывалых высот и на этом останав-
ливаться не собираются. Теперь они 
готовятся к летним футбольным со-
стязаниям, на которых попытаются 
воплотить главную мечту – стать чем-
пионами. 

Успешные старты

н.лысенко

о.ИльИнА

Состязания борцов
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К Всемирному дню борьбы с курением

Бос азаматтық қызметкер лауазымға орналасуға конкурс туралы 
ХАБАРЛАМА

Қарағанды облысы, Шахтинск қаласы, Абай даңғылы, 50, мекенжай-
ында орналасқан «Шахтинск қаласы әкімдігінің ішкі саясат бөлімі «Шах-
тинск қаласы жастарының ресурстық орталығы» КММ бос азаматтық 
қызметкер лауазымға орналасуға конкурс жариялайды, анықтама теле-
фоны 8(72156)53529:

психолог – 1 адам;
заңгер – 1 адам.
Конкурс қатысушыларына ұсынылатын біліктілік талаптар: 

жоғарғы білім немесе мамандығы бойынша орта арнайы білім. Заңгер 
–«заңтану», «құқықтану» мамандығы. Психолог – «Психология» мамандығы.

Азаматтық қызметкердің лауазымдық жалақысы мамандығы бойынша 
жұмыс өтіліне қарай: G-10  38870-нан 46720-ға дейін. 

Психологтың функционалдық міндеттері: 14-29 жас арасындағы 
жастарға педагогикалық-психологиялық көмек беру, әлеуметтік және 
психологиялық сауалнама өткізу үшін әдістемелік құралдарды әзірлеу, 
жастардың интелектуалын және шығармашылығын дамытуға бағытталған 
орталық қызметкерлері үшін әдістемелік семинарлар, дөңгелек үстел 
және тағы басқа шаралар өткізу, жастар арасында әумесерлік мінез-құлық 
және қылмыс жасаушылықтың, құқықбұзушылықтың алдын алу, салауатты 
өмір салтын қалыптастыруды насихаттау, жастар орталығына келушілерге 
семинарлар, тренингтер өткізу, кәсіптік бағдар бойынша шаралар өткізу.

Заңгердің функционалдық міндеттері: ұйымның құқықтық сипаттағы 
құжаттарын құрастыру немесе әзірлеуіне қатысу, тұрмыстық жағдай 
мәселелері бойынша, жұмысқа орналастыру бойынша, нормативтік 
– құқықтық актілерді түсіндіру бойынша кеңестік және практикалық 
заңды – құқықтық көмек көрсету; қиын жағдайға ұшыраған 14-29 жас 
аралықтағы жастардың әлеуметтік жағдайының жақсаруына көмек 
көрсету, мемлекеттік  жастар саясаты туралы заңды, ҚР Президенті 
Н.А.Назарбаевтың Қазақстан халқына арнаған жыл сайынғы Жолдауларын, 
мемлекеттік  бағдарламаларды және еңбек, жұмыспен қамту, тұрғын-үй 
өрісіндегі кепілдемелерді, жастар арасында кәсіптілікті дамытуды түсіндіру 
және насихаттау бойынша ақпараттық – насихаттау жұмыстарын жүзеге 
асыру, 14-29 жас аралықтағы жастар үшін жұмыспен қамту туралы, тұрғын 
үй беру тізіміне қою туралы ақпарат жинау, бекітілген номенклатураға 
сәйкес құжаттамалар папкасын құрастыру, олардың сақталуын қамтамасыз 
ету, орталықтың кадрлық жұмысын жүргізу.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: Қазақстан 
Республикасының Конституциясын, ҚР 9.02.2015 ж. «Қазақстан 
Республикасындағы мемлекеттік жастар саясаты туралы» Заңдарын, 
«Қазақстан-2050: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» Страте-
гиясын, 2020 жылға дейінгі Қазақстан Республикасы мемлекеттік жастар 
саясатының «Қазақстан-2020: болашаққа жол» Тұжырымдамасын және 
жастар саясаты саласындағы қызметтерді реттейтін басқа да нормативтік-
құқықтық актілерді білу.

Қажет: мемлекеттік тілді және компьютерде жұмыс істей білу.
Конкурсқа қатысу үшін қажетті  құжаттар (қоса берілген құжаттар 

тізімімен конкурсқа қатысу туралы өтініш; жеке басын куәландыратын 
құжат көшірмесі; нақты тұрғылықты жері және байланыс телефонда-
ры көрсетілген кадр есебі бойынша толтырылған жеке парақ; біліктілік 
талаптарға сәйкес білім туралы құжат көшірмесі; ұсынылған лауазымның 
біліктілік талаптарына сәйкес білім туралы құжат көшірмесі; еңбек қызметін 
растайтын құжат көшірмесі; дәрігерлік қаралудан өткен туралы құжат) 
жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша жергілікті бұқаралық ақпарат 
құралдарының басылымында  («Шахтинский вестник» газетінің 2015 ж. 22 
мамырдың № 20 саны) конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған 
сәттен бастап конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар 15 күнтізбелік 
күн ағымында ұсынылуға тиіс, көрсетілген құжаттардың біреуі болмаған 
жағдайда конкурс қатысушысына құжаттарды қайтаруға негіздеме болып 
табылады.

ОБъявЛение
о конкурсе на занятие вакантных должностей гражданских служащих

КГУ «Ресурсный центр молодежи города Шахтинска» отдела внутренней 
политики акимата города Шахтинска: Карагандинская область, г.Шахтинск, 
пр-т Абая, 50, телефон для справок: 8 (72156)53529, объявляет конкурс на 
занятие вакантной должности гражданских служащих:

психолога – 1 человек;
юриста – 1 человек.
Квалификационные требования, предъявляемые к участникам 

конкурса: высшее или среднеспециальное образование по специальности.
Юрист – по специальности «Юриспруденция», «Правоведение». 
Психолог – по специальности «Психология».
Должностной оклад гражданского служащего в зависимости от стажа 

работы по специальности: G-10 от 38870 до 46720.
Функциональные обязанности психолога: оказание психолого-педа-

гогической помощи молодежи в возрасте 14-29 лет, разработка методиче-
ского инструментария для проведения социологических и психологических 
анкетирований, проведение  методических семинаров для сотрудников 
центра, «круглых столов» и иных мероприятий, направленных на поддержку 
интеллектуального и творческого развития молодежи, профилактику де-
виантного и делинквентного  поведения, правонарушений в молодежной 
среде, пропаганду формирования здорового образа жизни,  проведение 
семинаров, тренингов для посетителей молодежных центров, проведение 
мероприятий по профориентации. 

Функциональные обязанности юриста: разработка или принятие 
участия в разработке документов организации правового характера, ока-
зание консультативной и практической юридической - правовой помощи 
по жилищным вопросам, вопросам трудоустройства, разъяснения норма-
тивных правовых актов; содействие улучшению социальной обстановки 
для молодёжи в возрасте 14-29 лет, находящейся в сложной жизненной 
ситуации, осуществление информационно-пропагандистской работы по 
разъяснению и пропаганде закона о государственной молодежной политике, 
ежегодного Послания Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана, 
государственных программ и гарантий в сфере труда, занятости, жилья 
и развития предпринимательства среди молодежи,  сбор информации о 
занятости, о постановке в очередь на предоставление жилья молодёжи в 
возрасте 14-29 лет, формирование папок с документацией в соответствии 
с утвержденной номенклатурой, обеспечение их сохранности, ведение 
кадровой работы центра.

Требования к участникам конкурса: знание Конституции Республики 
Казахстан, Законов РК «О государственной молодежной политике в Респу-
блике Казахстан» от 9.02.2015 г., Стратегии «Казахстан-2050: новый поли-
тический курс состоявшегося государства»,  Концепции государственной 
молодежной политики Республики Казахстан до 2020 года «Казахстан-2020: 
путь в будущее» и других нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность в сфере молодежной политики.

Желательно: знание государственного языка, умение работать на ком-
пьютере.

необходимые для участия в конкурсе документы (заявление об 
участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов; копию 
документа, удостоверяющего личность; заполненный личный листок по 
учету кадров с указанием фактического места жительства и контактных 
телефонов; копии документов об образовании в соответствии с предъявля-
емыми к должности квалификационными требованиями; копию документа, 
подтверждающего трудовую деятельность; документ о прохождении пред-
варительного медицинского осмотра) должны быть представлены по выше-
указанному адресу в течение 15 календарных дней с момента публикации 
объявления о проведении конкурса в издании средств массовой информации 
(газета «Шахтинский вестник» № 20 от 22 мая 2015 г.). Отсутствие одного 
из указанных документов является основанием для возврата документов 
участнику конкурса.

 К сожалению, в сознании моло-
дых людей курение не считается от-
клонением от общепринятой  нормы 
поведения. Общественная мораль 
терпима к нему.  В то же время 
в целом ряде стран курильщиков 
отождествляют с наркоманами, не-
вротиками, загрязнителями воздуха, 
виновниками пожаров и т.д.

 Первое узнавание того, что 
курение существует как привычка,  
приходит в раннем детстве, когда 
ребёнок видит вокруг себя куря-
щих взрослых. Будучи пассивным 
курильщиком, он привыкает к за-
паху и виду сигарет. Со временем 
возникает желание попробовать 
самому. В поле зрения детского 
психиатра попадают учащиеся 1-2-х 
классов с клиникой эпизодического 
табакокурения, что сопровождается, 
как правило, весьма неприятными 
ощущениями (горечь во рту, ка-
шель, головная боль, слюнотечение, 
тошнота). Дети к табаку больше не 
тянутся, удовлетворив любопытство,  
и во 2-6-х классах курят единицы, 
а вот в более старшем возрасте 
число курящих школьников начина-
ет расти. Причины этого уже иные 
нежели любопытство. Чаще всего 
причинами табакокурения являют-

ся: подражание старшим; желание 
казаться взрослым и  «быть как все» 
в курящей компании; «сладость за-
претного плода»; реклама табачных 
изделий.

Большинство молодых людей 
знают об опасности курения для 
здоровья. Если так, то почему же 
они начинают курить и в даль-
нейшем не отказываются от этой 
привычки?    Для молодых людей 
она отождествляется с мужеством, 
независимостью, естественностью, 
красотой, молодостью, благополу-
чием, счастливой жизнью.

В отличие от алкоголя и нарко-
тика табак не вызывает сильного 
изменения в поведении человека. 
Однако в этом и таится его опас-
ность. В табачном дыме содержится 
много вредных веществ, которые, 
попадая в организм, накаплива-
ются и оказывают разрушающее 
действие. При этом они опасны не 
только для самого курильщика, но 
и для людей, находящихся рядом 
в момент курения.  Курящий чело-
век зависим от дозы никотина. Из 
сильной личности он превращается 
в раба своей привычки.  Организм 
ребёнка от действия табачных ве-
ществ не защищён, не имеет устой-

чивых и сильных восстановительных 
механизмов.  Курение замедляет 
как физическое, так и психическое 
развитие детей. А ведь привычки, 
навыки, усвоенные в детстве, самые 
прочные…

 Курение во многом похоже на 
инфекцию: здесь есть источник за-
разы – табак и сами курящие, и есть 
угрожаемый контингент - подрас-
тающее поколение.

Молодых людей страхом бу-
дущих болезней не испугаешь, а 
сигарета, по той или иной причине, 
представляется им необходимой 
именно сейчас.

 Можно сказать, антиникотиновая 
пропаганда, которая разъясняет 

вред курения для здоровья, в профи-
лактике малоэффективна. Курение 
должно быть решительно изъято из 

практики.
 Без хорошо поставленного анти-

никотинового воспитания подрастаю-
щего поколения проблема эта решена 
быть не может.  И оно должно начи-
наться с раннего детства. У ребёнка 
должно быть выработано резкое от-
рицательное отношение к курению и к 
курящим. В помещении, где накурено, 
следует обращать внимание даже 
маленького ребёнка  на неприятный 
запах, на то, что дышать здесь трудно 
и неприятно. Следует учить ребёнка 
ценить свежий воздух и выказывать 
признаки отвращения при виде та-
бачных изделий, курящих. Делать 
это необходимо заблаговременно, до 
того, как ребёнок пойдёт в школу, и 

контроль за ним роди-
телей ослабеет.

 Подобной «пропа-
ганды» не следует пре-
кращать и в дальней-
шем. Следует внушать, 
что курящие «звёзды», 
артисты и т.д. - такие 
же жертвы пагубного 
пристрастия, как и все 
рядовые курильщики, 
что они охотно изба-
вились бы от курения, 
но, видимо, не могут.

 Меры по усилению 
борьбы с курением 
могут оказаться доста-
точно эффективными 
лишь в том случае, 
если они будут до-
полнять настойчиво 
претворяемую систе-
му антиникотинового 

воспитания, проводимую, в первую 
очередь, родителями.

Вредная привычка: как избежать
Т.Ларина,  детский психиатр поликлиники г.Шахтинска 

Курение является одной из самых вредных и рас-
пространённых привычек среди молодёжи. Кроме 
нанесения непоправимого вреда здоровью куря-
щих, их окружения она препятствует формиро-
ванию у детей и  подростков адекватных возрасту 
поведенческих установок на здоровый образ жиз-
ни, замедляет личностный и нравственный рост.
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Астропрогноз   
с 22 по 28 мАя

ОВЕН 
Наступил период, связанный с больши-

ми планами и расходами. Практическая де-
ятельность на первом месте. Хорошо будет 
продвигаться только то, что начато и подго-
товлено раньше.

ТЕЛЕЦ
Вас ждут важные перемены. Этот период 

подходит для улучшения условий жизни, до-
машних переделок, ремонта. Но до середины 
июня лучше отложить крупные траты, пере-
езд и оформление документов.

БЛИЗНЕЦЫ 
Вам может представиться случай приме-

нить долго не используемые знания и умения. 
Или придется платить за ошибки прошлого. 
Вас попытаются переманить, предложат луч-
шие условия. Ждут неожиданные поездки.

РАК 
Организм требует бережного отношения. 

Устройте ревизию своим планам, обсудите 
мероприятия с партнерами. Можно удачно 
ввести нового человека в свой круг или са-
мому влиться в коллектив.

ЛЕВ 
Не гонитесь за журавлем в небе. Объек-

ты, к которым нужно приложить руки, где-
то рядом. К концу недели найдется то, о чем 
вы и думать забыли.

ДЕВА 
Не начинайте новых дел до конца меся-

ца. Это подходящее время для ремонта ис-
порченных вещей, бытовых приборов. Будь-
те экономными и откладывайте про запас. 
Отдыхайте и развлекайтесь.

ВЕСЫ 
Неделя удачная для коллективных дел и 

мероприятий. Прерванная связь с человеком 
снова может возобновиться. Храните свои и 
чужие секреты. Тайные симпатии и протек-
ции сыграют вам на руку.

СКОРПИОН 
Сейчас вы «на коне», но должны думать 

и о себе, и о других. Можно удачно возобно-
вить сотрудничество, вернуться к отложен-
ному проекту. Небольшие знаки внимания 
помогут снять напряжение. В карьере у вас 
привлекательные шансы на повышение.

СТРЕЛЕЦ 
Начинания заметно снизят обороты. Вам 

стоит заняться здоровьем. Чем больше поряд-
ка в делах, тем лучше вы будете себя чув-
ствовать. Повод порадоваться жизни найдет-
ся в выходные.

КОЗЕРОГ 
Время располагает к встречам в семей-

ном кругу, поездкам к родственникам. Но-
вые дела лучше отложить на три недели, а 
что касается давних планов, обстоятельства 
вам подыграют. Вы сможете заручиться под-
держкой, заняться внешностью и здоровьем.

ВОДОЛЕЙ
Вы можете встретить свою старую любовь 

или снова нахлынет давнее увлечение. Но-
вости сместят приоритеты неожиданным об-
разом. В выходные позаботьтесь о душевном 
комфорте.

РЫБЫ 
На три ближайшие недели спешка вам ни 

к чему. Договоренности могут нарушиться, 
но все нужное вы получите в срок. Неделя 
удачна для поездок. В выходные позвольте 
себе заслуженный праздник.
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метеопрогноз

Поздравляем!

Пусть годы летят,
А душа не стареет,
Пусть счастье при вас
Остается всегда.
Больше солнца, смеха,
Здоровья, веселья.
Прожить Вам до сотни лет,
Не зная горя, слез и бед. 

с 87-летием

Семья Аитовых

Ганиуллина Махасима 
Хантимировича

май

Новости культуры

Лучшие вокалисты
Конкурс «Поклонись до земли своей матери 

и отцу до земли поклонись» в  минувшие май-
ские праздники провел Дворец культуры гор-
няков совместно с отделом культуры и разви-
тия языков. Став уже традиционным, он собрал 
немало участников и поклонников вокального 
творчества. 

Проходил конкурс в два этапа. Участники ис-
полнили песни о родителях и родине. Строгое, 
но компетентное жюри оценивало выступления 
артистов по 5-балльной шкале. Лучших опреде-
ляли в трех возрастных группах: от 7 до 15 лет, 
от 16 до 30 лет,  от 30 лет и старше.

В младшей возрастной категории первое ме-
сто  завоевал Д.Ротнов, второе - Б.Женисова, 
третье - М.Колчина. В средней  категории: I ме-
сто - Д.Гайер, II место – Ж.Бейсембаева, III ме-
сто – А.Амандыкова.  В старшей возрастной ка-
тегории победителем  стала Г.Абдрахманова, на 
втором месте - О.Гриценко.  Всем  участникам 
конкурса  вручены памятные призы и подар-
ки. Спонсорами выступили  предприниматели, 
депутаты  городского маслихата  М.Кадырова, 
Е.Керимкулов. 

Отчетный концерт
Танцы - это движение, это жизнь. Танцы – это 

поэзия, которая помогала людям испокон веков 
выражать свои чувства и переживания. Во Двор-
це культуры горняков есть три замечательных 
коллектива, которые под руководством талант-
ливого, инициативного преподавателя  Ирины 
Маенковой радуют  шахтинцев своими краси-
выми танцами. 

На днях  в ДКГ состоялся  отчетный кон-
церт «Удивительный мир танца»  коллективов 
«Жұлдыз», «Колибри», «Карамельки». Более 60 
участников, принимавших в нем участие, удиви-
ли зрителей яркими, разноплановыми, необыч-
ными номерами. 

Танцевальные коллективы под руководством 
Ирины Викторовны постоянно совершенствуют 
свое исполнительское мастерство. Творческий 
поиск и стремление идти вперед – таков девиз  
самодеятельных танцоров и их  наставника.

Танцевальные коллективы «Жұлдыз» и «Ка-
рамельки» стали лауреатами открытого фести-
валя-конкурса «Шоқ жұлдыз-2015», где  заняли 
второе место. 

Соб.инф.

Ты будь всегда приветливой 
и милой,

 Ты будь всегда прекрасной 
и родной, 

 Ты будь всегда и ласковой, 
и строгой, 

 Любимой нашей, дорогой!

Промытову Алену

С Днем рождения

Родные и близкие

Чистота в насе-
ленном пункте  - 
дело рук его жите-
лей. Погода нынеш-
ней весной не балу-
ет  нас и не дает в 
полную силу взяться 
за уборку. И все же  
в ходе двухмесяч-
ника по санитарной 
очистке город по-
немногу    прихо-
рашивается после 
зимы. Вышли шах-
тинцы  на суббот-
ник и 16  мая. Где-
то сажали деревья 
и кустарники, где-
то - убирали и бе-
лили.  И все же  пока  
территория  дале-
ко не всех объектов  
торговли и обще-
ственного питания, 
городских учреж-
дений, а тем более 
дворов  может похвастаться  настоящей чистотой.   Уважаемые шахтинцы,  двухмесячник пока не за-
вершен,  «чистых четвергов» никто не отменял. Наводим чистоту активнее!

Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ

Субботник

В поход за чистотой


