
Сәтті сапар - салиқалы бастама 
Іссапар 

Сәрсенбіде облыс әкімінің орынбасары Жанар Бекбанова жұмыс са-
парымен Шахтинск қаласы, Шахан және Долинка кенттеріне барып, 
өңірдегі мемлекеттік бағдарламалардың орындалуына назар аударды, 
негізгі әлеуметтік нысандардың қызметімен танысты. 

Әйгерім БАУЫРЖАНҚЫЗЫ, 
«Орталық Қазақстан» 

Еліміз өркениет биігіне өрлеп, 
экономикалық әлеуетін нығайтқан 
сайын халықтың әл-ауқатын жақсар-
та түсуді, жан-жақты қамқорлык 
жасауды ең өзекті мәселе ретінде 
қарастырып келеді. Президент Н.На-
зарбаев Қазақстанның әлеумет-
тік жаңғыртылуы: «Жалпыға ортақ 
еңбек қоғамына - 20 қадам» атты 
тұжырымдамалық бағдарламасында: 
«... мемлекет - шетсіз-шексіз донор 
емес, азаматтар әл-ауқатының өсуі 
үшін жағдай туғызатын әріптес де-
ген ұстаным қалыптастыру маңыз-
ды. Мемлекеттің стратегиясы әл-
еуметтік қорғаудан - әлеуметтік 
прогреске бағытымен құрылады. Бұл 
масылдыққа жол жоқ дегенді біл-
діреді. Тек осындай жағдайда ғана 
Қазақстан қоғамы патернализм инер-

циясын еңсере алады» деп, алдағы 
уақытта әркім өзі үшін еңбек ететін, 
денсаулығын сақтауға талпынатын 
және айналасындағы қоғаммен дұ-
рыс, үлгілі байланыс жасай білетін 
тұлғалар қалыптастыратын мезгілдің 
келгенін атап көрсетеді. 

Осы ретте, әкім орынбасары 
ат басын алдымен Шахан кентінің 
емханасына бұрды. Мұндағы дә-
рігерлер және ем алушы тұрғын-
дармен тілдесті. Емдеу мекемесіне 
8 мың тұрғын тіркелген. Тұрғын-
дардың айтар шағымы - емханадағы 
құрылғылардың ескі, тіпті, кейбір құ-
рылғының жоқтығына қатысты. Бұдан 
ем алушылар зардап шегуде. Емдеу 
мекемесінің құрылысымен танысқан 
әкім орынбасары ғимаратқа қажетті 
құрылғыларын уақытында жеткізу 
қажеттігін ескертті.-Тұрғындардың пі-
кір-ұсыныстарына құлақ асуға пейілді 
екенін де аңғартты. Десе де, облыс 
әкімінің орынбасары барлық істің заң 

шеңберінде һәм жоспар бойынша жа-
салатынын түсіндірді. 

Іссапар барысында әкім орынба-
сары Шахтинск қаласының №6 орта 
мектебіне барды. 

Бүгінгі күні мұнда жөндеу жұ-
мыстары қарқынды жүріп жатыр. 

Оның құрылысына жалпы 34 121 
288,0 теңге бөлінген. Дәл, қазір 783 
оқушы білім алып отырған мектеп 
ғимаратының 80 пайызы жөндеу жұ-
мысынан өтіп, тамыз айының 20-на 
дейін толық аяқталуы жоспарлануда. 

Білім ордасының жай-күйімен 

танысқан Жанар Бекбанова одан әрі 
«Салтанат» балабақшасында бол-
ды. Мұнда 2014 жылға жоспарланған 
жөндеу жұмыстары толығымен аяқ-
талған. 

«Бүгінде мектепке дейінгі білім 
беру ұйымы 350 бүлдіршінді қабыл-
дайды. Бұл - Шахтинск аймағында 
3 жастан 6 жасқа дейінгі балаларға 
арналған ең үлкен балабақша. Қа-
зір 12 топ бар, жақында тағы бір топ 
қосылмақ. Мүмкіңдігі шектеулі бүл-
діршіндерге арналған жеке топтар 
және бар. Оған қоса, балалардың 
дамуы үшін арнайы жүзетін бассейн 
де орнатылған»,- дейді балабақша 
директоры Светлана Ударцева. 

Келесі нысан - Шахтинск қала-
сының Бұқар жырау атындағы орта-
лық кітапханасы. Кітапхана 1993 
жылы салынған, 5 қабаттан тұрады. 
Онда 2009 жылы жаңа автоматтан-
дыру бөлімі ашылған. Қазір кітапхана 
26 компьютермен қамтамасыз етілген 
және оқырман залында тегін интер-

нет желісі қосылған. Ал, абонемент 
бөлімінде мобильдік кітапхана қызмет 
жасайды. Негізгі мәселесі - бүгінгі 
талапқа сай жөндеу жұмыстарының 
жоқтығы. Мұнда жылына 5 мың оқыр-
ман келеді, олардың басым бөлігі 
орта жас буындары, оқушылар және 
зейнеткерлер. 

Әкім орынбасарының Шахтинск 
қаласындағы жұмыс сапары қала 
әкімдігінде қортындыланды. Онда 
Шахтинск қаласының әкімі Александр 
Аглиулин шахтерлер күнін атап өту 
мерекелік шарасының жоспарымен 
таныстырды. 

Түс ауа аймақ басшысы орынба-
сарының жұмыс сапары Долинка 
кентінде жалғасты. Кентке кірген 
бойда «Мамочкино» зиратына ат ба-
сын тіреді. «Мамочкино» моласында 
балалар мен олардың аналары -
Карлагтың 1930-1940 жылдары өл-
ген тұтқындары жерленген. Қорым 
бүгінге дейін қоршаусыз ашық жатыр 
екен. Алдағы уақытта міндетті түрде 

қоршауға алу керектігін кесіп айтты 
облыс әкімінің орынбасары Ж.Бек-
банова. 

Онда Қарағанды облысының мә-
дениет, мұрағаттар және құжаттама 
басқармасының «Долинка кентінің 
саяси қуғын-сүргін құрбандарын есте 
сақтау мұражайы» КМҚК бар. 

Саяси қуғын-сүргін құрбандарын 
есте сақтау мұражайы ең алғаш 2002 
жылы Президент Н.Назарбаевтың 
тапсырмасымен бұрынғы Карлаг 
басқармасы ауруханасының ғимара-
тында ашылған. 2008 жылы «Мәдени 
мұра» бағдарламасы аясында Кар-
лаг басқармасының бас әкімшілік ғи-
маратында реставрациялық жұмыс-
тар басталып, 2009 жылы «Жол 
картасы» бағдарламасына орай ол 
күрделі жөндеуден өткізіліп, мұражай 
үйі толықтай сонда көшірілді. Екі 
қабатты ғимарат жертөлесімен бірге 
1933-1935 жылдары тұтқындардың 
күшімен салынған. Мұражайдың 
аумағы 3326 шаршы метр, 13 экс-
позициялық залдан тұрады. Онда 
Карлагтың құрылу тарихынан бас-
тап Тәуелсіз Қазақстанның қазіргі 
күндеріне дейінгі тарихы тұтас қам-
тылған. 
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