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П р е з и д е н т

«ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН: ЖАҢАРУ 
МЕН ЖАҢҒЫРУ ЖОЛЫ»

Қымбатты отандастар!

Қадірлі қауым!

Бүгінгі Жолдаудың мəн-маңызы  

айрықша. Оның арқалайтын жүгі 

бір жылмен шектелмейді, ауқымы 

кең, мазмұны да  бөлек. Біз  алдымы-

зға  биік мақсаттар қойып отырмыз. 

Өздеріңізбен бірге Жаңа Қазақстан-

ды құруға кірістік.

Баршаңызға мəлім, былтыр  егемен-

діктің маңызды белесіне жеттік. Тари-

хи өлшеммен қарағанда  30 жыл  тым 

көп уақыт емес. Халқымыз  Тұңғыш 

Президент Нұрсұлтан Əбішұлы Назар-

баевтың басшылығымен осы кезеңде 

ауқымды жұмыс атқарды, көптеген та-

быстарға қол жеткізді.  

Алайда, береке-бірлігімізді сақтама-

сақ, жетістіктеріміздің бəрінен айы-

рылып қалуымыз мүмкін. Қаңтардағы 

дүрбелең кезінде бұған көзіміз анық 

жетті. Бұл оқиғалар бүкіл қоғамды дүр 

сілкіндірді. Халқымыз бұрын-соңды 

болмаған қауіп-қатермен бетпе-бет кел-

ді. Мемлекетіміздің тұтастығына жəне 

егемендігімізге зор қауіп төнді. Осы 

күндерде жұртымыз Тəуелсіздіктің 

қадір-қасиетін жан-жүрегімен сезінді. 

Татулық пен тұрақтылық, тыныштық 

пен бейбітшілік  қаншалықты маңызды 

екенін жете түсінді.

Біз  мызғымас бірліктің арқасын-

да  мемлекетімізді қорғап қалдық. 

Уақтылы жəне батыл шешім қабылдап, 

лаңкестерге тойтарыс бердік. 

Мен  қашанда бəрін ашық айтып жүр-

мін. Індет кезінде қалыптасқан ахуал 

жөнінде  жұртшылыққа үнемі ақпарат 

беріп отырдым. Кешегі қатерлі күндер-

де Мемлекет басшысы ретінде  халыққа 

арнап  бірнеше  үндеу жасадым. Барлық 

жағдайды азаматтарымызға жан-жақты 

түсіндіріп, азаматтарымызға жеткіздім. 

Əрбір шешімді еліміздің мүддесіне сай 

қабылдадым. Бұл – мен үшін бұлжымас 

ұстаным.

Жалғасы 3-бетте

Құрметті аудан тұрғындары! 
Сіздерді Ұлыстың ұлы күні - Наурыз мейрамымен құт-

тықтаймыз! 
Наурыз табиғат пен қоғамның, адам мен адамның, 

ел мен елдің ара-қатынасындағы тепе-теңдік заңын 
сақтайтын мағыналы мереке. Бұл күн қыстың сәтті 
аяқталып, барша еліміз жаңаша кейіпке енетін көгілдір 
көктемнің келгенін білдіреді.
Жаңару мен жасару күні сіздерге денсаулық, табыс, 

қуаныш, береке тілейміз.
 Ұлыс оң, ақ мол болсын!

Уважаемые осакаровцы!
Поздравляем  вас с праздником весны - Наурыз мей-

рамы! 
Праздником обновления и торжества жизни! В эти 

дни люди прощают друг другу все обиды, а гармония в 
природе и наших душах рождает милосердие и любовь к 
ближним. Искренне желаем вам и вашим близким мира, 
счастья, благополучия, процветания и стабильности! 
Пусть ваша жизнь будет полна добрых перемен, счаст-

ливых надежд, любви, достатка и удачи! 

Нұркен Кобжанов,
Осакаров ауданының әкімі

Қанат Саққұлақов, 
Осакаров аудандық мәслихаттың хатшысы

Құрметті «Sarybel.KZ» газетінің 
оқырмандары!

Жаңару мен жасампаздықтың 
бастауы, ырыc пен берекенің арқауы  
Наурыз мейрамымен шын жүректен 
құттықтаймын! Наурыз мерекесі 
баршаңызға жаңа жетістіктер, мол-
шылық пен татулық әкелсін. 
Әр отбасында бақыт пен бере-
ке салтанат құрып, арайлап атқан 
таң шапағат нұрын сыйласын! 

Уважаемые читатели 
газеты «Sarybel.KZ»!

Поздравляем вас с нача-
лом весны и новой жизни!
Пусть прекрасный праздник Наурыз 
войдет в ваши дома хорошим весен-
ним настроением, щедрым дастар-
ханом и радостью! Желаем добра и 
согласия, достатка и изобилия, спо-
койствия и доброго будущего!

Г. Аманбаева,
главный редактор
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ҚР «Қоғамдық кеңес туралы» Заңына, «Қоғамдық кеңесінің тұрпатты ере-
жесі» сонымен қатар  ақпарат жəне қоғамдық даму министрлігінің ұсыны-
старына сəйкес Қоғамдық кеңес мүшелері сайланып Осакаров ауданы мəслиха-
тының 9 наурыз 2022ж. № 191 шешімі бойынша  Қоғамдық кеңес мүшелерінің 
тізімі бекітілді.

 2022 жылғы 11 наурызда Осакаров ауданы Қоғамдық кеңесінің мүшелерімен 
бірінші отырыс өткізілді. Күн тəртібінде екі сұрақ қарастырылды:

Осакаров ауданы Қоғамдық кеңесінің мүшелерін таңдау туралы.
2.  Осакаров ауданы Қоғамдық кеңесінің төрағасын сайлау.
 ҚР «Қоғамдық кеңес туралы» Заңының 13 бабына сəйкес отырысты жұмыс 

тобының жетекшісі Аманбаева Гулбаршын Сембайқызы  ашты. Өз ақпаратын-
да  Осакаров ауданы Қоғамдық кеңесінің таңдалған құрамын жариялады.   

 ҚР «Қоғамдық кеңес туралы» Заңының  13 бабы 1 тармағына сəйкес ашық да-
уыс беру арқылы  Қоғамдық кеңес  төрағасы сайланды. Қоғамдық кеңес төраға-
сы болып  Ержан Алексейұлы Сүлейменов  сайланды. 

Согласно Закону РК «Об Общественном совете», Типовому положению «Об 
Общественном совете»,  рекомендациям Министерства информации и обще-
ственного развития  были избраны  члены Общественного совета и   решени-
ем Осакаровского районного маслихата № 191 от 9 марта 2022г. утвержден 
персональный  состав  Общественного совета Осакаровского района Караган-
динской области.

  11марта 2022 года было проведено первое заседание Общественного совета 
Осакаровского района.  На повестке дня рассматривалось два вопроса: 

Об избрании членов  Общественного совета Осакаровского района.
 Выборы председателя Общественного совета Осакаровского района.
В соответствии со ст.13 Закона РК «Об общественном совете»  заседание 

открыла  руководитель рабочей группы Аманбаева Гулим Сембаевна, которая   
довела  информацию   об избрании Общественного совета Осакаровского района 
в составе 11 человек.       

  В соответствии с п.1 ст.13 Закона РК «Об общественном совете» путем 
открытого голосования был избран председатель Общественного совета. Пред-
седателем Общественного совета единогласно был избран Сулейменов Ержан 
Алексеевич. 

Благотворительность

Помощь Дому милосердия
В нашей жизни всегда есть место 

не только подвигу, но и обычному 
человеческому милосердию. Это еще 
раз доказало ТОО «Найдоровское», 
которое оказало помощь Дому мило-
сердия п. Осакаровка. 

Хороший подарок получили жиль-
цы Дома милосердия - 30 мешков 
картофеля. 

«Это радостное событие для нас, 
- говорят бабушки и дедушки. -  Те-
перь картофель у нас будет до нового 
урожая». 

Пожилым людям особенно важно 
ощущать поддержку окружающих, и 
работники ТОО постарались создать 
для них праздничное настроение, 
окружить их теплом, заботой и вни-
манием.

Слова благодарности выразили 
руководителю ТОО «Найдоровское» 
Лущаку П.В. и искренне желают всем 
крепкого здоровья, бодрости духа, 
благополучия и долголетия!

К. Пиминиди

  Об очередных послаблениях
по коронавирусной инфекции

     Уважаемые жители 
Осакаровского района! 

Ситуация по коронавирусной 
инфекции в целом по стране, об-
ласти, в районе продолжает ста-
билизироваться.  В связи с этим 
заместителем Главного государ-
ственного санитарного врача Ка-
рагандинской области вынесено  
Постановление о послаблении 
ряда ограничительных меропри-
ятий, а именно:

ОТМЕНЯЕТСЯ
- обязательное использование мобильного приложения «АШЫК», при этом в «зеленой» 

зоне приложение «Ашык» может использоваться субъектами в добровольном порядке;
-требование к соблюдению социальной дистанции;
-обязательная термометрия, термометрия на входе в помещения/на объекты осуществля-

ется по усмотрению владельца объекта;
-обязательное ношение масок на открытом воздухе, при этом соблюдение масочного ре-

жима в помещениях, в общественном транспорте обязательно;
-ограничение допуска на работу в очном режиме (объекты сферы услуг) для работников, 

не получивших вакцинацию;
-обязательное лабораторное тестирование методом ПЦР при въезде и выезде с вахты для 

сотрудников организаций, работающих вахтовым методом;
-с 3-х до 6 -ти месяцев увеличен срок действия «зеленого» статуса у лиц, переболевших 

СОVID-19
Г.Рой,

Главный государственный санитарный врач 
Осакаровского района    

ҚОғАМДЫқ КЕңЕС БІЗ қОЛДАЙМЫЗ
Алда атқарылар жұмыс көп

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 16 наурыздағы Қазақстан халқына Жол-
дауы қазіргі таңда өте маңызды. 

Президент дағдарысқа қарсы бірінші кезектегі шаралар туралы түсіндірді. Қатаң санкци-
ялық текетірес қаржылық-экономикалық қиындықтарға соқтыруын айтып, бұл дағдарысқа 
қарсы елімізде резервтердің барын жеткізді. Ол үшін барлық шаралар жасалмақ. Сонымен 
қатар азық-түлік бағасының кенет қымбаттауы, егіс науқанына дайындық, агроөнеркəсіп 
кешенін қолдау тəсілдері мəселелерін көтерді. 

Жолдау шеңберінде алда атқарылар жұмыс көп. Жолдаудың ауқымды мəселелерді еңсе-
рудің мүмкіндігі жəне соны жолы деп білемін.

Сонымен қатар Президент Жолдауында жаңа аймақтар туралы айтылды. Бұл баршамыз 
үшін  үлкен жаңалық болды. 

Ұлылардың мекенінде Абай облысының ашылуы — рухани жетістік.  
Тарихтың терең ізі жатқан Ұлытаудың жеке облыс болатындай зор мүмкіндігі бар.
Қапшағай қаласына халқымыздың біртуар перзенті Дінмұхамед Қонаев есімін беру 

ұсынысы да көптің қолдауына ие болды. 
Мемлекет басшысының Жолдауын қолдай отырып, бұл өзгерістер географиялық-

экономикалық жаңдайларды ескере отырып қабылданған шешім деп ойлаймын. 
P.S
Жаңа аймақтар туралы:
– Семей облысында Абай облысын құру ұсынылды. Семей қаласы - облыс орталығына 

айналады.
– Қарағанды облысынан бөлініп, Ұлытау өңірі құрылады. Жезқазған қаласы қайтадан 

облыс орталығына айналады.
– Алматы облысы екіге бөлініп, Жетісу жəне Алматы облыстары құрылады. Алматы 

облысының орталығы - Қапшағай, ал Жетісу – Талдықорған болуы керек. Сондай-ақ,  
Қапшағай қаласының атын Қонаев деп өзгерту ұсынылды.

Г. Аманбаева,
аудандық мəслихат депутаты

ПОДДЕРЖИВАЕМ!
Н Е З А В И С И М Ы Е  И 

О Т В Е Т С Т В Е Н Н Ы Е  С М И
В современном демократическом обществе важнейшими гарантиями его стабиль-

ности, эффективности управления обществом является наличие развитых, демократи-
чески организованных средств массовой коммуникации, объективно освещающих со-
бытия. Даже хорошо образованному человеку без радио, телевидения, газет, журналов 
сложно адекватно воспринимать противоречивые общественные процессы и выстра-
ивать свое поведение, деятельность, принимать ответственные решения. С помощью 
СМИ человек способен преодолеть узкий горизонт своего индивидуального опыта. 

Об этом сказал Президент К-Ж. Токаев в своем Послании: "Журналисты должны 
искренне переживать за свою страну и ее граждан. Недаром СМИ называют "четвер-
той властью", именно поэтому вам следует распоряжаться своим влиянием на умы 
и сердца людей со всей осторожностью. Убежден, что дальнейшие демократические 
преобразования невозможны без независимых и ответственных средств массовой ин-
формации. Поэтому необходимо пересмотреть закон о СМИ с учетом интересов госу-
дарства, запросов общества и тенденций развития медиасферы». 

Постоянно расширяя свою аудиторию, СМИ приобретают авторитет в обществе, 
вовлекают граждан в участие в общесоциологических процессах, способствуют их 
осознанию своей принадлежности к государству и миру политики.

К. Пиминиди
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«ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН: ЖАҢАРУ МЕН ЖАҢҒЫРУ ЖОЛЫ»
Өкінішке қарай, бүлікшілердің, қарақшы-

лардың, лаңкестердің кесірінен қаншама 
азаматымыз қаза болды. Мен қара жа-
мылған отбасылардың қайғысына ортақта-
сып, тағы да көңіл айтамын. Біз мұндай 
жағдай енді ешқашан қайталанбауы үшін 
бəрін жасаймыз.

Қазақта «Өткен күннен алыс жоқ, келер 
күннен жақын жоқ» деген сөз бар. Біздің 
парызымыз – қанды қылмыс жасалғанын 
ұмытпай, барлық содырлар мен лаңкестерді 
жазаға тарту. Халқымыз осы оқиғадан сабақ 
ала білуі керек. Елдің тыныштығын бұзып, 
қауіпсіздігіне нұқсан келтіретін əрекетке 
ешқашан жол бермеуге тиіспіз.

Ашығын айтсақ, қазір қоғамда түрлі қа-
уесет тарауда. Бұл ахуал жалған түсінік қа-
лыптастырып, елді адастырады. Сондықтан 
өткен оқиғалар туралы нақты мəліметті жа-
риялап, оған баға беру өте маңызды. Тіпті, 
қасиетті парызымыз деуге болады. Жұрт 
оның астарына үңіліп, себебін терең түсінуі 
қажет.

Күні кеше ғана Парламент қабырғасында 
арнайы тыңдау өтті. Онда құқық қорғау ор-
гандары тергеу қорытындылары туралы то-
лық есеп берді. Турасын айтқанда, мұндай 
кең ауқымды талқылау  ешқашан болмаған. 
Депутаттарға жəне бұқаралық ақпарат 
құралдарына бəрі ашық айтылды. Қоғамды 
мазалаған сұрақтарға  жауап берілді. Бұл 
қаңтар оқиғасына  əділ баға беруге, ең ал-
дымен, биліктің мүдделі екенін көрсетеді. 
Мен  мұны толық қолдаймын, біз ақиқатты 
айтуымыз керек.  Бұл – менің жеке қағида-
тым.

Қазір тергеу жұмыстары жүргізіліп жа-
тыр. Осы мəселемен арнайы мекемеара-
лық шұғыл тергеу тобы айналысуда. Құқық 
қорғау органдарына жасалып жатқан жұ-
мыс нəтижесін үнемі жариялап отыруды 
тапсырамын.

Во время событий «Трагического января» 
и последующего режима чрезвычайного 
положения за различные правонарушения 
были задержаны около двух тысяч чел овек. 
Тогда мною было дано указание Генераль-
ной прокуратуре установить степень их 
вины, и в случае отсутствия отягчающих 
обстоятельств смягчить наказание задер-
жанным лицам. В результате многие граж-
дане были освобождены.

При этом лица, совершившие серьезные 
преступления, в полной мере ответят пе-
ред законом. Поступить по-другому, пойти 
навстречу крикунам, провокаторам, попу-
листам – значит предать память невинно 
погибших.

В отношении нескольких сотен человек 
возбуждены уголовные дела. Мы признали 
факты, когда сотрудники правоохранитель-
ных органов применяли к задержанным за-
прещенные методы дознания и даже пытки. 
Такие варварские проявления средневеко-
вья противоречат принципам любого про-
грессивного общества. Они неприемлемы 
и для нас.

Как только появились первые сообщения 
о подобных случаях, мною было дано пору-
чение тщательно расследовать их.

Кроме того, в активную работу практиче-
ски с первых дней включилась Уполномо-
ченный по правам человека. Группа право-
защитников, члены Национального совета 
общественного доверия беспрепятственно 
посещали изоляторы, знакомились с усло-
виями содержания участников январских 
событий, рассматривали их жалобы.

Омбудсмен, независимые общественные 
комиссии во главе с авторитетными юри-
стами тесно взаимодействовали с органами 
прокуратуры, открыто выражали и отстаи-
вали свои позиции.

Такая работа показала транспарентность 
и демократичность следственного процес-
са, позволила к каждому обращению, ка-
ждой жалобе подойти индивидуально. Как 
итог, удалось значительно снизить риски 
неправомерных приговоров.

Подобная практика открытого сотрудни-
чества гражданского общества и уполно-
моченных органов должна, на мой взгляд, 
прочно укорениться в нашей стране. Поль-
зуясь случаем, хочу поблагодарить обще-
ственников и юристов за активную пози-
цию и профессионализм.

Қазір алдын-ала қорытындылар дайын. 

Біз теріс пиғылды адамдардың  мемлекеттік 
төңкеріс жасамақ болғанын нақты білеміз. 
Осы ретте, бүлікшілер  не үшін мұндай қа-
дамға барды деген сұрақ туындайды. Жауа-
бы – айдан анық.

Соңғы жылдары біз Қазақстанды түбе-
гейлі жаңғыртуға, трансформациялауға 
көштік. Түрлі салада ауқымды өзгерістер 
басталды. Бұл кейбір ықпалды адамдарға 
ұнамады. Олар жылдар бойғы заңсыз əре-
кеттерін одан əрі жалғастыра беруді көз-
деді. Неғұрлым жоғары билікке ие болуды 
көкседі. Сол үшін кəнігі қылмыскерлер, 
қарулы бандылар мен опасыз шенеуніктер 
бірігіп, астыртын топ құрды.

Ішкі жəне сыртқы жауларымыз өзара 
ымыраласып, билікті басып алғысы келді. 
Олар халықтың наразылық шеруін басқа 
арнаға бұрып, жұртты қасақана арандатты. 
Лаңкестер  мемлекеттік органдарға, стра-
тегиялық нысандар мен бизнеске тиесілі 
ғимараттарға шабуыл жасады. Билікке күйе 
жағу үшін бейбіт тұрғындарға оқ атты. 
Осының бəрін шетелдегі радикалды күштер  
өз мақсатына пайдаланғысы келді. Олар Қа-
зақстанды қақтығыс алаңына айналдырып, 
елге ойран салмақ болды. Бейбіт өміріміздің 
тас-талқанын шығаруды жоспарлады. Пре-
зидентті биліктен кетіргісі келді.

Шын мəнінде, бұл мемлекеттілігімізге 
төнген аса қауіпті сын-қатер болды. Бірақ, 
қастандық жасаушылардың арам пиғылы 
іске аспады. Мен  ең қиын сəтте, қандай 
жағдай болса да, ақырына дейін халқыммен 
бірге боламын деп ашық айттым.

Бабаларымыз  «Іштен шыққан жау жа-
ман» деп бекер айтпаған. Төңкеріс жасауға 
ұмтылғандардың арасында белгілі адамдар 
болды. Жоғары лауазым иелері мемлекетке 
сатқындық жасады. Опасыздардың ішінде 
əскери жəне арнаулы органдардың басшы-
лары да бар. Олар Күштік құрылымдардың 
заңға сəйкес қимылдауына кедергі келтірді. 
Мемлекет басшылығына қалалардағы ахуал 
туралы  жалған ақпарат берді. Тіпті, арнайы 
үкіметтік жəне басқа да байланыс арнала-
рын өз бақылауына алды. Бір сөзбен айтсақ, 
олар елді ыдырату үшін  ойларына келген 
барлық тəсілді қолданды. 

Соның салдарынан Ұжымдық қауіпсіздік 
туралы шарт ұйымынан көмек сұрауға 
мəжбүр болдық. Бұл қадам  ішкі жəне ха-
лықаралық нормаларға сай жүзеге асы-
рылды. Бітімгершілік күштері елімізде бір 
де бір оқ атқан жоқ. Стратегиялық маңызы 
бар нысандардың қауіпсіздігін ғана  қамта-
масыз етті. Бұған  алдын-ала жасалған 
келісімнің нəтижесінде қол жеткіздік. 
Жағдай тұрақтанған соң, екі аптадан кейін 
олар Қазақстаннан толық шығарылды.

Бұл – көптарапты қарулы контин-
гент, оның құрамында  Қазақстан да бар. 
Бітімгершілік миссиясының маңызды рөлін  
жоққа шығаруға болмайды. Бірақ, түптеп 
келгенде, біз  содырларды  өз күшімізбен 
жеңдік.

Осы орайда, бір мəселеге жеке тоқталғым 
келеді. Сатқындардың опасыздығы құқық 
қорғау органдарының беделіне нұқсан кел-
тірмеуге тиіс. Онда қызмет ететін азаматтар 
да – өз бауырларымыз. Олар елмен бірге 
екенін, туған халқы үшін қасық қаны қалған-
ша күресетінін дəлелдеді. Отан алдындағы 
антына адал болып, мемлекетімізді жанқи-
ярлықпен қорғады. Мен сын сағатта қатерге 
қаймықпай қарсы тұрған тəртіп сақшыла-
рына ризашылық білдіремін.

Сондай-ақ, азаматтарымыз  ерікті түрде 
өз ішінен жасақ құрып, қоғамдық тəртіпті 
сақтауға атсалысты. Жауапты сəтте бірлік 
пен жанашырлықтың бірегей үлгісін көр-
сеткен барша азаматтарға алғыс айтамын.

Осы күндерде халқымыз кез-келген қа-
уіп-қатерді жеңе алатын  біртұтас ел екенін 
танытты. Отаншылдық рухының арқасында 
қасиетті Тəуелсіздігімізді сақтап қалды.

Шын мəнінде, қаңтар оқиғалары мем-
лекеттілігіміз үшін зор сынақ болды. Біз  
жардың шетінде тұрдық. Бір қадамды қате 
жасасақ немесе батыл əрекет етпесек, мем-
лекетіміз құрдымға кететін еді.

Следствие по делу о заговоре силовиков 
и их пособников продолжается в интенсив-
ном темпе, в режиме секретности.

Впереди большая работа со свидетелями, 
проведение экспертиз, изучение различных 
данных.

Одно могу сказать: имела место масштаб-
ная, детально разработанная операция, це-
лью которой было смещение высшего руко-
водства, его дискредитация в глазах народа 
и зарубежной общественности.

Для достижения данной цели заговорщи-
ки не колеблясь использовали професси-
онально подготовленных боевиков, перед 
которыми стояла задача посеять хаос в Ал-
маты, нашем самом крупном городе, вну-
шить страх людям, заставить их поверить в 
фатальность исхода событий, дестабилизи-
ровать ситуацию в стране.

Поэтому заверяю, что все виновные в 
этих трагических событиях понесут наказа-
ние, какие бы должности и позиции в обще-
стве они ни занимали.

Сол күндері қатаң əрі шұғыл шара қа-
былдаудан басқа  амал қалған жоқ. Мен ең 
шешуші сəттерде елім үшін қолымнан кел-
геннің бəрін жасадым. Бұл – менің прези-
денттік əрі перзенттік борышым.

Құрметті депутаттар!
Халыққа қажетті реформаларды жүзеге 

асыру – менің Мемлекет басшысы ретінде-
гі басты міндетім. Саяси жаңғыру болмаса, 
елімізді орнықты дамыту, ауқымды əлеу-
меттік-экономикалық өзгеріс жасау мүмкін 
емес. Бұл – анық нəрсе. Біз екі жарым жыл-
дың ішінде осы бағытта нақты нəтижеге 
қол жеткіздік.

Мен осыған дейін саяси реформалардың 
төрт топтамасын ұсындым. Соның аясын-
да  қоғамды одан əрі демократияландыруға 
бағытталған бірқатар маңызды бастама жү-
зеге асты.

О масштабе произошедших положитель-
ных изменений можно судить по тому фак-
ту, что только в политической сфере было 
принято более десяти законов.

Взять, к примеру, новый демократиче-
ский закон о мирных собраниях.

Он позволил активистам, в том числе оп-
позиционно настроенным общественникам, 
беспрепятственно проводить митинги и 
свободно выражать там свое мнение.

Данная новация позволила укрепить 
ростки новой политической культуры, по-
высить взаимную ответственность и дове-
рие в обществе.

Между тем определенные группы прово-
кационно настроенных активистов считают 
возможным и даже нужным нарушать этот 
закон, демократический по своей сути.

Заявляю, что больше послаблений не бу-
дет. Данный закон, равно как и другие, дол-
жен неукоснительно соблюдаться.

За подобную вольницу и безответствен-
ность наши законопослушные граждане 
уже заплатили слишком высокую цену.

Закон един для всех – как для людей, об-
леченных властью, так и для общественни-
ков.

Политические преобразования показали 
готовность граждан принимать решения на 
всех уровнях – от местного самоуправления 
до общенациональных вопросов.

Политическая трансформация нацелена 
на формирование честных и справедливых 
«правил игры», искоренение фаворитизма и 
монополий во всех сферах жизни.

Но такая логика и динамика событий 
устраивает далеко не всех.

У тех, кто привык делать ставку на се-
рые закулисные схемы, возникли паниче-
ские опасения потерять свои привилегии и 
источники доходов.

Они решили, что следует действовать без 
промедления, чтобы подорвать устои нашей 
государственности. Можно сказать, они 
пошли против своего народа.

После «Трагического января» многие 
считали, что произойдет откат – власть нач-
нет «закручивать гайки», снизит темпы мо-
дернизации.

Но мы не свернем с намеченного пути, а, 
напротив, ускорим системные преобразова-
ния во всех сферах жизни.

Предлагаемые сегодня инициативы тща-
тельно прорабатывались мною еще до ян-
варских событий.

Скажу откровенно, некоторые эксперты и 
государственные служащие советовали мне 
не торопиться, отложить эти планы до луч-
ших времен. Дескать, зачем менять систему, 
если ее можно использовать в текущей си-
туации в своих интересах.

Другие вполне обоснованно опасались 
разгула уличной демократии, предрекая 
различные негативные сценарии наподобие 
горбачевской перестройки, тем более гео-
политическая обстановка крайне осложни-
лась.

Но я твердо убежден: нашей стране все 
же нужны кардинальные реформы. В про-
тивном случае – застой.

Его разрушительные последствия мы 
видели из недавней советской истории. Да 
и январские события в некоторой степени 
стали следствием отечественного застоя.

В течение последних двух месяцев мною 
был очерчен круг первостепенных задач в 
социально-экономической сфере, обеспе-
чении национальной и общественной без-
опасности.

Мен бүгін еліміздің саяси жүйесін ке-
шенді жаңғырту бағдарламасын ұсынғалы 
отырмын. Бұл құжат, ең алдымен, қоғамның 
қажеттілігіне жəне сұранысына негізделген.   

Парламент депутаттары, Конституци-
ялық кеңес, Орталық сайлау комиссиясы, 
Жоғарғы Сот жəне беделді сарапшылар-
дың ұсынымдары  назарға алынды. Ұлттық 
қоғамдық сенім кеңесінде осы тақырып 
бойынша пікірталас өтті. Құжатты əзірлеу 
кезінде  зерттеушілер мен қоғам қайраткер-
лерінің, саяси партиялар мен үкіметтік емес 
ұйымдардың ұсыныстары да мұқият зерде-
ленді.

В целом предлагаемые реформы являют-
ся отражением широкого спектра взглядов, 
существующих в нашем обществе. Они 
выступают логическим продолжением уже 
начатых преобразований и решают две на-
сущные задачи.

Во-первых, содействуют последователь-
ной демократизации, во-вторых, обеспечи-
вают устойчивость и управляемость госу-
дарства.

Это особенно важно на фоне фундамен-
тальных общественных сдвигов, происхо-
дящих внутри страны, а также нарастаю-
щей геополитической напряженности.

Текущая международная обстановка во 
многом напоминает наиболее острые фазы 
Холодной войны.

Но современную ситуацию по своему на-
калу, жесткому санкционному противостоя-
нию и непредсказуемым последствиям для 
всего мира без преувеличения можно на-
звать беспрецедентной. Во всяком случае, 
раньше такого не было.

Поэтому для нас жизненно важно не от-
ступать от намеченных целей, сохранять 
сплоченность, общенациональное един-
ство, солидарность.

Реформа жасап жатырмыз деген атақ 
үшін ғана реформа жасаудың ешкімге қа-
жеті жоқ. Мен мұны бірнеше рет айттым. 
Біз бұл өзгерістерді жұртқа жақсы көріну 
үшін жасамаймыз. Құлаққа жағымды, 
бірақ орындалуы екіталай, күмəнді көрсет-
кіштерге алданбаймыз.

Қағаз бетінде ғана жүзеге асырылған, 
бірақ шындыққа еш жанаспайтын жалған 
табыстарға масаттанып отыратын заман 
келмеске кетті. Халыққа көпірме сөз, бос 
уəде емес, көзбен көріп, қолмен ұстауға бо-
латын оң өзгерістер керек.

Біз кез келген мəселені ашық айтып, оны 
шешудің оңтайлы жолдарын бірге іздеуіміз 
қажет. Экономикадағы, саясаттағы жасанды 
монополияларды түбірімен жоюға тиіспіз. 
Оның орнына ашық əрі əділ бəсеке орнату  
өте маңызды. Себебі нағыз бəсеке болғанда 
ғана халықтың əл-ауқаты артып, жағдайы 
жақсарады.

Система управления, ориентированная на 
сверхконцентрацию полномочий, уже утра-
тила свою эффективность. Она не способна 
консолидировать гражданское общество с 
его многообразием взглядов и убеждений.

Поэтому нам нужны выверенные шаги по 
переустройству политической модели раз-
вития Казахстана.

Речь, прежде всего, идет об окончатель-
ном переходе от суперпрезидентской фор-
мы правления к президентской республике 
с сильным Парламентом.

Такая система обеспечит оптимальный 
баланс властных институтов и будет спо-
собствовать устойчивому развитию страны.

(Продолжение на 4-й стр.)
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«ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН: ЖАҢАРУ МЕН ЖАҢҒЫРУ ЖОЛЫ»
Алдымызда Парламенттің рөлін күшейту 

міндеті тұр. Бұл «халық үніне құлақ аса-
тын мемлекет» тұжырымдамасын табысты 
жүзеге асыруға жол ашады. Біз болашақта 
қандай ел болатынымызды нақты білеміз. 
Жаңа Қазақстанды азаматтық қоғамы қа-
лыптасқан тиімді мемлекетке айналды-
рамыз. Осыған орай «Күшті Президент – 
ықпалды Парламент – есеп беретін Үкімет» 
қағидатын басшылыққа аламыз. Бүгін мен 
осы стратегиялық мақсатымызға жетуге 
мүмкіндік беретін бірқатар бастамаларды 
ұсынамын.

ПЕРВОЕ. О полномочиях Президента
Как я уже сказал, в Казахстане сложилась 

суперпрезидентская модель правления.
На начальном этапе развития страны она 

была оправданна. Но мы не стоим на месте 
– меняется общество, меняется страна. И 
наша политическая система должна посто-
янно адаптироваться к новым реалиям.

Сегодня у нас буквально все замыкается 
на Президенте, и это в корне неправильно. 
Нужно постепенно отходить от такой прак-
тики.

Долгосрочные интересы государства для 
меня важнее каких-то дополнительных ры-
чагов власти и ситуативного влияния. Поэ-
тому на январском съезде партии Amanat я 
заявил о намерении уже в этом году поки-
нуть пост ее председателя.

Сращивание партийных структур с го-
сударственным аппаратом крайне нежела-
тельно. Монополия в политике неизбежно 
приводит к различным социальным болез-
ням и деградации государства.

Политическому доминированию нужно 
поставить надежный заслон. Предлагаю 
законодательно оформить обязанность Пре-
зидента прекратить членство в партии на 
период своих полномочий.

Данная норма повысит политическую 
конкуренцию, обеспечит равные условия 
для развития всех партий. Тем самым мы 
избавим будущих лидеров страны от со-
блазна подмять под себя основные полити-
ческие институты.

Исходя из этой же логики, следует ввести 
в наше законодательство положение об обя-
зательном выходе из партии председателей 
и членов Центральной избирательной ко-
миссии, Счетного комитета и Конституци-
онного совета.

Вместе с тем мы видим, что сверхконцен-
трация полномочий в центре проецируется 
и на региональный уровень. Поэтому нуж-
но законодательно запретить акимам и их 
заместителям занимать должности в фили-
алах партий.

Такие решения позволят сформировать 
многополюсную партийную систему.

Сегодня для всего общества стало оче-
видно, что именно монополизация поли-
тической и экономической деятельности 
сыграла едва ли не самую главную роль в 
произошедших январских событиях.

Но важный урок «Трагического января» 
состоит и в том, что концентрация полно-
мочий в руках высшего должностного лица 
в государстве неоправданно усиливает вли-
яние приближенных к нему лиц и финансо-
во-олигархических групп. И они восприни-
мают государство как личную вотчину.

Непотизм, в какой бы стране он ни был, 
неизбежно приводит к отрицательной ка-
дровой селекции, становится благодатной 
почвой для расцвета коррупции.

Глава государства должен выступать не-
зыблемым гарантом равенства возможно-
стей для всех граждан.

Поэтому для ближайших родственников 
Президента будет введен законодательный 
запрет на занятие должностей политиче-
ских государственных служащих и руково-
дителей в квазигосударственном секторе. 
Считаю, будет вовсе не лишним закрепить 
данную норму в Конституции.

Сверхконцентрация власти Президента 
также выражается в избыточном количестве 
его полномочий.

Глава государства имеет право отменять 
или приостанавливать действие актов аки-
мов областей, городов республиканского 
значения.

Эта норма способствует укоренению из-
лишней практики «ручного управления» и 
снижает самостоятельность местных ис-
полнительных органов.

Более того, сейчас Президент обладает 
правом снимать с должности районных и 
даже сельских акимов.

Такие законодательные положения нужно 
упразднить.

Отказ от чрезмерных президентских пол-
номочий станет важным фактором, который 
обеспечит необратимость политической мо-
дернизации в стране.

Предлагаемые инициативы принципи-
ально изменят «правила игры» и сформиру-
ют прочный фундамент дальнейшей демо-
кратизации нашего общества.

ЕКІНШІ. Өкілді билік тармағын қайта 
құру

Біз Президенттің өкілеттігін біртіндеп 
қысқарта отырып, Парламенттің рөлін ай-
тарлықтай арттыруымыз керек. Сол арқылы 
мемлекетіміздің институционалдық тұғы-
рын нығайтамыз. Шын мəнінде, елімізде 
өкілді билік тармағы мықты болуы қажет.

Халықтың сенім мандатына ие болған 
депутаттарға жоғары жауапкершілік жүк-
теледі. Олар мемлекетімізді өркендету ісіне  
белсене атсалысуға тиіс.

Прежде всего, на мой взгляд, следует пе-
ресмотреть порядок формирования и ряд 
функций Сената.

В настоящее время верхняя палата состо-
ит из 49 депутатов (по два избираемых се-
натора от каждого региона) и 15 сенаторов, 
назначаемых Президентом.

Такая конструкция позволяла в должной 
мере учитывать региональную специфику и 
давала возможность Главе государства не-
посредственно влиять на законотворческий 
процесс.

Для своего времени она была достаточно 
прогрессивной и эффективной. Но сегодня 
нам нужно двигаться вперед.

Президентскую квоту в Сенате следует 
рассматривать не как средство контроля, а в 
качестве механизма учета голосов и мнений 
социальных групп, слабо представленных в 
Парламенте.

Поэтому мною принято решение о сокра-
щении президентской квоты в Сенате с 15 
до 10 депутатов.

Причем, пять из них будут рекомендова-
ны Ассамблеей народа Казахстана, а не из-
браны ею, как это происходит в настоящее 
время.

Нижняя палата Парламента должна отра-
жать весь электоральный ландшафт страны 
без предоставления кому-либо искусствен-
ных преференций.

Таким образом мы упраздним квоту АНК 
в Мажилисе, что, на мой взгляд, правильно 
и с политической, и с юридической точек 
зрения.

Эта квота переносится в Сенат и сокра-
щается с 9 до 5 депутатов. Соответственно, 
общее количество депутатских мест в Ма-
жилисе уменьшится. Как говорится, лучше 
меньше, да лучше.

Эта новация обеспечит мандаты и допол-
нительные голоса различным этническим 
группам в верхней палате.

В целом, наличие Сената в качестве верх-
ней палаты парламента считаю закономер-
ным и оправданным.

В мире довольно много государств с уни-
тарным устройством и меньшей численно-
стью населения, нежели в Казахстане, и, 
тем не менее, имеющих двухпалатные пар-
ламенты, в частности, в Европе.

Другое дело, наш Сенат должен стать па-
латой, реально представляющей интересы 
регионов страны. А это потребует реформу 
его полномочий.

Согласно Конституции, Сенат имеет пра-
во принимать или не принимать одобрен-
ные Мажилисом законопроекты. То есть у 
Мажилиса фактически отсутствует возмож-
ность преодоления возражений верхней па-
латы.

Для формирования более сбалансирован-
ной парламентской системы необходимо 
пересмотреть эту практику.

Считаю целесообразным ввести норму, 
предполагающую право Сената только одо-
брять или не одобрять законы, уже приня-
тые Мажилисом.

Следовательно, именно Мажилис наделя-
ется правом принимать законы.

Полномочия Сената, в свою очередь, сле-
дует дополнить правом согласования канди-
датур на посты председателей Конституци-
онного совета и Высшего судебного совета.

Это новшество серьезно укрепит меха-
низмы сдержек и противовесов в полити-
ческой системе. И заметно упростит зако-
нотворческую процедуру.

Сонымен қатар, төменгі палатаның құзы-
ретін кеңейту қажет.

Елімізде көптеген ауқымды жобалар, 
бағдарламалар бар. Бірақ, түрлі себептерге 
байланысты оларды жүзеге асыру барысы 

көңіл көншітпейді. Сондықтан Парламент  
республикалық бюджеттің сапалы орында-
луына бақылауды күшейтуі қажет.       

Осы орайда Есеп комитетінің орнына  
Жоғары аудиторлық палата құруды ұсына-
мын. Оның төрағасы Мəжіліс депутаттары 
алдында жылына екі рет есеп беруге тиіс. 
Осылайша, Мəжілістің мəртебесі арта 
түседі.

Азаматтардың өкілді билікке деген 
сенімін нығайту үшін мəслихаттарға баса 
мəн берген жөн. Мықты мəслихаттар өзек-
ті мəселелердің шешімін табуға жəне ай-
мақтардағы тұрмыс сапасын жақсартуға 
əсер ете алады. Олардың рөлін арттырып, 
дербестігін қамтамасыз ету үшін Мəслихат 
төрағасы лауазымын енгізген жөн.  

Сондай-ақ, мəслихаттардың ықпалын 
барынша күшейту үшін облыс əкімдерін 
тағайындау тəртібін өзгерту қажет деп 
санаймын. Қазір мəслихат депутаттары 
Мемлекет басшысы ұсынатын бір ғана кан-
дидатураға келісім береді немесе келісім 
бермейді.

Нужно внести соответствующие поправ-
ки в законодательство, регламентирующие 
право Президента вносить на альтернатив-
ной основе не менее двух кандидатур на 
должности акимов областей и городов ре-
спубликанского значения.

Таким образом, Президент будет назна-
чать акимов областей и городов республи-
канского значения с учетом результатов рас-
смотрения в маслихатах.

По сути, речь идет о косвенных выборах 
руководителей регионов.

В то же время за Главой государства со-
храняется право освобождения от должно-
стей руководителей регионов без консульта-
ций с маслихатами.

Все представленные новации по пере-
форматированию представительной ветви 
власти направлены на созидание Нового 
Казахстана с сильной парламентской куль-
турой и влиятельными народными избран-
никами.

ҮШІНШІ. Сайлау жүйесін жетілдіру
Саяси жаңғырудың басты мақсаты – аза-

маттардың мемлекетті басқару ісіндегі 
рөлін арттыру. Бұл жұмысты сайлау үдерісі 
арқылы да жүзеге асырамыз. Біз осыдан 
15 жыл бұрын  конституциялық реформа 
аясында Мəжіліс депутаттарын пропорци-
оналды тəсілмен сайлауға көштік. Ал 2018 
жылдан бастап мəслихат депутаттарын да 
осы үлгімен сайлайтын болдық. Бұл қа-
дамдар еліміздегі партиялық жүйені дамы-
туға тың серпін берді. Алайда, оның жағым-
сыз тұстары да байқалды.

Партияда жоқ азаматтар Мəжіліске ғана 
емес, жергілікті өкілді органдарға да  сай-
лана алмайтын болды. Мұны ашық мой-
ындауымыз керек. Соның салдарынан ха-
лықтың сайлау науқанына қызығушылығы 
күрт төмендеді. Сайлауды керек қылмайтын 
адамдардың қатары көбейді. Олар өздерінің 
дауысы маңызды екеніне, ел өмірін жақсар-
туға ықпал ете алатынына сенбейтін болды. 
Ашығын айтсақ, қазір  жұрт депутаттарды 
аса тани бермейді.

Принимая во внимание данные негатив-
ные факторы, предлагаю перейти к более 
гармоничной – смешанной избирательной 
системе, которая в полной мере учтет права 
всех граждан.

Пропорционально-мажоритарная модель 
будет лучше отражать интересы избирате-
лей как на национальном, так и на регио-
нальном уровнях.

Депутатский корпус Мажилиса будет 
формироваться по следующей схеме – 70% 
на пропорциональной основе и 30% – на 
мажоритарной. Кроме того, смешанная мо-
дель будет внедрена на выборах маслихатов 
областей и городов республиканского зна-
чения.

Сайлаудың осы тəсіліне оралу біз үшін 
өте маңызды. Бұл қадам – партиялардың 
Мəжіліс пен мəслихатқа өту шегін төмен-
дету үшін осыған дейін қабылданған 
шешімнің заңды жалғасы.  

Бұдан былай мажоритарлық жүйе бой-
ынша əрбір аймақ Парламенттің төменгі 
палатасына өзінің кемінде бір депутатын 
сайлай алады. Жаңа үлгі көзқарасы əртүрлі 
азаматтардың Мəжіліске келуіне мүмкіндік 
береді.

Сондай-ақ, аудандар мен қалалардағы 
сайлауды толығымен мажоритарлық жүйе-
ге көшіруді ұсынамын. Бұл жүйе жергілікті 
жерде бəсекелі саяси орта қалыптастырады. 
Оған қоса, елдің алдында беделі бар жаңа 
тұлғалардың саясатқа келуіне жол ашады.    

Императивті мандатқа көшу де  депутат-
тардың сайлаушылармен өзара байланы-
сын нығайта түседі. Бір сөзбен айтқанда, 
енді сайлау алдында берген уəдесін орын-
дамаған депутатты кері қайтаруға болады. 
Бұл – халық қалаулыларына ықпал етудің  
тағы бір жолы. Осы ұстаным демократия 
дəстүрлерін едəуір нығайтады. Өзара жа-
уапкершілік пен сенімге негізделген жаңа 
саяси мəдениетті қалыптастырады.

Пропорционалды жəне мажоритарлы 
жүйе қатар қолданылса, саяси партиялар-
дың рөлі сақталады. Олар еліміздегі аза-
маттық қоғамның басты институттарының 
бірі ретінде қала береді. Сонымен бірге бұл 
жүйе сайлауды əділ өткізуге жəне мемле-
кетті тиімді басқаруға мүмкіндік береді. 
Аралас сайлау үлгісі азаматтардың саяси 
белсенділігін арттырып, елімізді жаңғырту 
үдерісіне жұмылдыра түседі деп сенемін.

ЧЕТВЕРТОЕ. Расширение возможно-
стей для развития партийной системы

Курс на построение Нового Казахстана 
исходит из необходимости обеспечения 
честной и свободной политической конку-
ренции.

Для этого мы должны создать макси-
мально благоприятную среду для институ-
ционального и организационного развития 
партий.

Процедуры регистрации партий будут 
значительно упрощены.

Регистрационный порог следует снизить 
в четыре раза – с 20 до 5 тысяч человек.

Минимальная численность региональ-
ных представительств уменьшится в три 
раза – с 600 до 200 человек.

Почти на треть, с 1000 до 700 человек, 
сократится минимальная численность ини-
циативной группы граждан для создания 
партии.

В свою очередь, сроки проведения учре-
дительного съезда и период формирования 
филиалов увеличатся.

Либерализация в данном вопросе значи-
тельно активизирует процесс развития по-
литического пространства в стране.

Появятся новые партии, способные гра-
мотно артикулировать и эффективно решать 
насущные проблемы своего электората.

БЕСІНШІ. Сайлау үдерісін жаңғырту
Халықаралық тəжірибеде сайлауды ұй-

ымдастыру жүйесі ұдайы өзгеріп отыра-
тыны белгілі, яғни əділ жəне ашық сайлау 
өткізу үшін  тиімді шешім іздеудің маңызы 
зор. Соңғы жылдарда бұл үдеріске ақпарат-
тық жəне технологиялық факторлармен бір-
ге, коронавирус індеті де əсер етуде.   

Көптеген елдер  дауыс берудің баламалы 
түрлерін пайдаланып жатыр. Яғни, элек-
тронды, мерзімінен бұрын, қашықтан, көп-
күндік дауыс беру тəсілдері кеңінен қолда-
ныла бастады. Сондықтан əлемдегі үздік 
тəжірибелерді зерттеп, қажет болса, оны 
біртіндеп енгізген жөн.

В эпоху бурного развития коммуникаци-
онных технологий большое значение имеет 
активность кандидатов и партий в социаль-
ных сетях. Но действующим законодатель-
ством агитация в соцсетях не регламентиро-
вана. Несмотря на это, во время электораль-
ных кампаний она так или иначе велась.

Чтобы устранить это упущение, предла-
гаю нормативно разрешить агитацию в со-
циальных сетях, закрепив соответствующие 
регламенты и правила.

Необходимо также законодательно офор-
мить деятельность наблюдателей. Этот ин-
ститут выступает неотъемлемым элементом 
транспарентных выборов.

Демократия тарихы дегеніміз – ең ал-
дымен, сайлау рəсімдерін жетілдіру тарихы. 
Сондай-ақ сайлау заңнамаларының сақта-
луын бақылау тарихы деуге болады. Осы 
орайда, мен байқаушылардың құқықтары 
мен жауапкершілігі нақты белгіленуге тиіс 
деп санаймын. 

Сайлауды ұйымдастыру жəне өткізу 
кезінде аумақтық сайлау комиссиялары 
да  маңызды рөл атқарады. Былтыр ауыл 
əкімдерін тікелей сайлау жүйесі енгізілгені  
белгілі. Осыған байланысты сайлау науқа-
ны  бүкіл еліміз бойынша үздіксіз үдеріске 
айналды.

Енді аумақтық сайлау комиссияларының 
жұмыс тəсілін  қайта қараған жөн. Олар бұл 
іспен кəсіби түрде айналысуы қажет. Біз  
бір азаматтың екі рет дауыс беруін болды-
рмауға тиіспіз. Сондай-ақ азаматтарымыз 
кез-келген учаскеде дауыс бере алуы керек. 
Сол үшін сайлаушылардың бірыңғай элек-
тронды базасын құру мүмкіндігін қарасты-
ру қажет.
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А для того, чтобы не допустить влияния 

отдельных лиц на ход выборов, требуется 
установить предельные размеры пожертво-
ваний в избирательные фонды.

По Конституции и согласно международ-
ному праву, любые выборы в Казахстане яв-
ляются сугубо нашим внутренним делом. 
Но эта норма не исключает потенциальные 
попытки повлиять на их результаты из-за 
рубежа.

Учитывая эти факторы, общее нарастание 
различных гибридных угроз в мире, в том 
числе с применением избирательных техно-
логий, следует на законодательном уровне 
принять действенные меры для недопуще-
ния какой-либо возможности иностранного 
вмешательства в выборы в нашей стране.

В первую очередь, это касается обеспече-
ния максимальной финансовой прозрачно-
сти всех участников избирательных кампа-
ний, будь то кандидатов, наблюдателей или 
СМИ.

АЛТЫНШЫ. Құқық қорғау институтта-
рын күшейту

Конституцияның ең жоғары заңдық 
күші бар. Ата заңымыз – еліміздің бүкіл 
құқықтық жүйесінің тірегі. Алайда, белгілі 
бір заң актісі немесе шешім оған сай келе 
ме деген сұраққа нақты жауап беру қиын-
дық тудыратын кездер болады.

Қазақстандағы түрлі құқық нормаларын  
Конституциялық кеңес түсіндіреді. Бірақ, 
азаматтар осындай түсініктеме алу үшін 
бұл органға тікелей жүгіне алмайды. 

Көптеген мемлекетте Конституциялық 
сот институты бар. Оған кез-келген адам  
өзінің сауалын жолдай алады. Тəуелсіздік-
тің алғашқы жылдарында  мұндай орган  
Қазақстанда болған. Сарапшылар Ата заң 
ережелерінің мүлтіксіз сақталуын осы ме-
кеме  тиімді қамтамасыз етеді деп санайды. 
Соны ескере отырып, мен елімізде Консти-
туциялық сот құруды ұсынамын.

Бас прокурор мен Адам құқығы жөнінде-
гі уəкілге де Конституциялық сотқа жүгіну 
мүмкіндігін берген жөн. Бұл бастамалар 
əділ əрі құқықтық мемлекет құру жолын-
дағы маңызды қадам болады деп сенемін. 
Сондай-ақ, институционалдық тұрғыдан 
тепе-теңдікті сақтауға ықпал етеді. Оған 
қоса азаматтарымыздың конституциялық 
құқығының қорғалуын жақсарта түседі.

Вы знаете, что я уделяю особое внимание 
защите фундаментальных прав граждан.

В 2020 году наша страна присоединилась 
ко Второму Факультативному протоколу о 
гражданских и политических правах, пред-
усматривающему отмену смертной казни. 
А в прошлом году мною был подписан 
Указ о дальнейших мерах в области прав 
человека, направленный на долгосрочное 
и комплексное развитие этой сферы. При 
участии Национального совета обществен-
ного доверия был реализован и ряд других 
прогрессивных инициатив.

Однако правозащитная проблематика 
требует постоянного совершенствования.

Полагаю, что для окончательного закре-
пления решения об отмене смертной казни 
нужно внести соответствующие изменения 
в Конституцию.

Важно внедрить системный подход в 
расследовании преступлений, связанных с 
пытками.

На сегодняшний день конкретный орган, 
ответственный за это направление, отсут-
ствует. Подобная практика чревата опреде-
ленными рисками.

Поэтому предлагаю закрепить эти функ-
ции за Генеральной прокуратурой.

Такой подход позволит обеспечить объ-
ективность и беспристрастность следствия, 
утвердит неотвратимость наказания за про-
извол в правоохранительной сфере.

Кроме того, следует принять системные 
меры для снижения уровня насилия в об-
ществе.

В этом плане большую роль играет эф-
фективное противодействие правонаруше-
ниям в сфере семейно-бытовых отношений.

Сегодня участились обращения граждан 
и общественников по поводу необходимо-
сти ужесточения наказания за насилие в от-
ношении женщин и детей.

Ранее мною давалось указание опреде-
литься с целесообразностью криминализа-
ции подобных правонарушений.

Поручаю Генеральной прокуратуре все-
сторонне изучить данный вопрос и решить 
эту проблему.

Мен Прокуратура жəне Адам құқығы 
жөніндегі уəкіл туралы конституциялық 
заңдар қабылдау қажет деп санаймын. Бұл 
құжаттар  заң тəртібін күшейту жəне құқық 
қорғау қызметін ұдайы жетілдіру үшін қа-
жет. 

Барлық деңгейдегі соттар, шын мəнінде, 
тəуелсіз, ашық жəне кəсіби болмаса, заң 
үстемдігін қамтамасыз ету мүмкін емес. 
Мемлекет осыған орай ауқымды жұмыс 
жүргізуде.

Кадр іріктеудің жаңа жүйесі енгізіліп, 
сот үдерісі мен рəсімдерінің ашықтығы 
біртіндеп арта түсуде. Бұл ретте, Жоғары 
сот кеңесі  маңызды рөл атқарады. Осы 
құрылым Президенттің соттарды жасақтау 
жөніндегі конституциялық өкілеттігін 
қамтамасыз етеді. Сондай-ақ, судьялардың 
тəуелсіздігіне жəне оларға ешкімнің қол 
сұқпауына кепілдік береді. 

Кеңестің қызметі қоғам үшін толық ашық 
болуы өте маңызды. Бұған Жоғары сот 
кеңесінің конкурстық рəсімдерінен онлайн 
трансляция жасау арқылы қол жеткізуге 
болады. Сонымен қатар мұндай конкур-
стардың қорытындыларын нақты дəлелмен 
түсіндіріп, жариялап отырған жөн.

Расширить гражданское участие в от-
правлении правосудия позволяют суды при-
сяжных.

В Казахстане присяжные заседатели мо-
гут выносить вердикт только по особо тяж-
ким преступлениям. Я считаю, мы должны 
пойти дальше и расширить категории дел, 
подлежащих рассмотрению судами присяж-
ных.

Эта новелла будет способствовать демо-
кратизации судебной системы, повышению 
доверия к ней со стороны общества.

ЖЕТІНШІ. Бұқаралық ақпарат құрал-
дарының бəсекеге қабілетін арттыру жəне 
азаматтық қоғам институттарының рөлін 
нығайту

Бұқаралық ақпарат құралдары  бəсеке-
ге қабілетті жəне еркін болуы керек. Бұл 
қағидат қазір кез-келген өркениетті ел үшін  
айрықша маңызды. Отандық ақпарат құрал-
дарының Қазақстанда, өңірде жəне əлемде 
болып жатқан үдерістер туралы өз көзқа-
расы болуға тиіс.  Еліміздің ақпараттық 
қауіпсіздігі, тіпті идеологиялық дербестігі 
осыған тікелей байланысты. 

Государство особое внимание уделит 
созданию открытого информационного 
пространства, востребованных и сильных 
медиа.

Представляя собой эффективный канал 
коммуникации между властью и народом, 
СМИ могут и должны поднимать насущные 
проблемы. Но делать это нужно с большой 
гражданской ответственностью, работать 
не по заказам извне, способствуя поляриза-
ции нашего общества, и не за теневые гоно-
рары, участвуя в скрытой борьбе политиче-
ских кланов.

Журналисты должны искренне пережи-
вать за свою страну и ее граждан. Недаром 
СМИ называют «четвертой властью», имен-
но поэтому вам следует распоряжаться сво-
им влиянием на умы и сердца людей со всей 
осторожностью. Это я специально обраща-
юсь к нашей журналистской братии.

Убежден, что дальнейшие демократиче-
ские преобразования невозможны без неза-
висимых и ответственных средств массовой 
информации.

Поэтому необходимо пересмотреть закон 
о СМИ с учетом интересов государства, за-
просов общества и тенденций развития ме-
диасферы.

Еще одним важным фактором устойчиво-
го и всестороннего прогресса страны явля-
ется деятельность общественных организа-
ций.

Неправительственный сектор неизменно 
поднимает важные социальные вопросы и 
содействует их комплексному решению.

Стоящие сегодня перед Казахстаном зада-
чи требуют усиленного взаимодействия го-
сударства и неправительственных органи-
заций, системной перезагрузки институтов 
гражданского общества.

Необходимо более широкое и глубокое 
вовлечение общественных организаций 
и активистов в подготовку и реализацию 
реформ. Для этого, прежде всего, нужно 
обеспечить открытые обсуждения всех на-
циональных проектов и стратегических до-
кументов.

Бұл мəселе бойынша жасанды пікірталас 

өткізіп, көзбояушылық жасауға болмайды.  
Біз  елімізде азаматтық белсенділікті жан-

дандыруымыз керек. Мемлекет пен қоғам-
ның  саналы əрі сындарлы серіктестігіне 
жол ашуымыз қажет. Сол себепті орталық 
жəне жергілікті органдардың, квазимем-
лекеттік сектордың жанындағы қоғамдық 
кеңестерді дамытып жатырмыз. Мен бір-
неше рет олардың қызметіне қатысты  сын 
айтқан болатынмын. Дегенмен, бұл кеңе-
стердің орасан зор институционалдық əле-
уеті бар. Соны толығымен жүзеге асыру 
керек.        

Биыл  менің бастамам бойынша осы 
кеңестердің құрамы жəне жұмыс жоспа-
ры түбегейлі жаңаратын болады. «Кеңесіп 
пішкен тон келте болмас» деген нақыл сөз 
бар. Бабаларымыз  ел тағдырын айқындай-
тын тарихи шешімдерді  бүкіл халық болып 
ақылдасып, бірге қабылдаған.    

Ұлытауда, Ордабасы мен Күлтөбеде өт-
кен ұлы басқосулар – соның айқын дəлелі. 
Келелі жиында айтылған кесімді сөзге алты 
Алаштың баласы түгел тоқтаған. Біз  бірлік-
тің бастауы болған осы дала демократиясы-
ның дəстүрін жаңғыртуымыз керек.

Ұлттық қоғамдық сенім кеңесі өз мін-
детін табысты атқарды. Енді оның орнына 
құрамы жағынан ауқымды Ұлттық құрыл-
тай құруды ұсынамын. Жаңа құрылым Ұлт-
тық кеңестің қызметін  жалпыхалықтық 
деңгейде жалғастырады.

Құрылтай қоғамдық диалогтың біртұтас 
институционалдық моделін қалыптасты-
руға тиіс. Сөйтіп, билік пен халықтың 
арасындағы дəнекерге айналатын болады. 
Қазіргі қоғамдық кеңестердің бəрін өз айна-
ласына топтастырады.

Ұлттық құрылтайдың құрамында  еліміз-
дегі барлық аймақтың өкілдері болады. 
Сондай-ақ, оған  Парламенттің бірқатар 
депутаты, Қазақстан халқы Ассамблеясы 
мен Азаматтық альянстың, қоғамдық кеңе-
стер мен ұйымдардың мүшелері, беделді 
қоғам қайраткерлері, өндіріс жəне ауыл ша-
руашылығы еңбеккерлері, бизнес өкілдері 
жəне тағы басқа азаматтар кіреді. Осылай-
ша, сан түрлі қоғамдық пікір иелерін түгел 
қамтитын  өкілді құрылым қалыптасады. 
Ұлттық құрылтай мүшелері маңызды мəсе-
лелерді талқылау үшін тұрақты түрде бас 
қосып отырады.

СЕГІЗІНШІ. Еліміздің əкімшілік-ау-
мақтық құрылымын жетілдіру

Сайлау жүйесіне, Парламентті жасақтау 
тəртібіне өзгеріс енгізген кезде елдің 
əкімшілік-аумақтық құрылымын ескеру 
керек. Тəуелсіздіктің алғашқы жылдарын-
да  бірнеше облыс біріктірілді. Оның  сол 
кездегі саяси жəне экономикалық ахуалдан 
туындаған өзіндік себептері болды.

Қазір  Қазақстан дамудың келесі кезеңі-
не қадам басты. Əлеуметтік-экономикалық 
жəне демографиялық ахуал  мүлде басқа. 
Бүгінгі сын-қатерлер де, міндеттер де  
бөлек.

Мемлекетіміздің өркендеуі  аймақтардың 
қуатты болуына  тікелей байланысты. Мен  
бұл мəселеге  2019 жылғы Жолдауымда  
кеңірек тоқталдым. «Қуатты өңірлер – қу-
атты ел» деген ұстаным  əрдайым  өзекті. 
Осы орайда, еліміздегі əкімшілік-аумақтық 
құрылымның оңтайлы болуы  өте маңы-
зды. Бұған дейін Шымкент  республика-
лық маңызы бар қалаға айналды. Облыс 
орталығы  Түркістан қаласына көшірілді. 
Сонымен бірге Оңтүстік Қазақстан облы-
сы Түркістан облысы деп аталды. Бұл қай 
жағынан алсақ та, дұрыс қадам болды. Оны  
халық  өте жылы қабылдады. Мен  «Тəуел-
сіздік бəрінен қымбат» атты мақаламда осы 
үрдіс жалғасатынын айтқан едім.

Содан бері  азаматтарымыздан көптеген 
ұсыныстар келіп түсті.  Менің тапсырмам 
бойынша оның бəрі мұқият зерделенді. Ха-
лықтың қалауын ескеріп, мен  бүгін  бірқа-
тар бастама көтергелі отырмын. 

Ең алдымен, Семей аймағында Абай 
облысын құруды ұсынамын. Семей қала-
сы жаңа облыстың орталығы болады. Осы 
мəселені  аймақ тұрғындары көптен бері 
айтып жүргенін білемін. Қазір ол жақта 
шешімін таппаған түйткілдер аз емес. Мы-
салы, аймақтың ішкі инфрақұрылымы əб-
ден тозған. Кезінде  Алаш арыстарының 
басын қосқан Семей қаласының жағдайы 
да мəз емес. Біз тарихи əділдікті орнатып, 
ұлыларымыз дүниеге келген киелі өлкені  
қайта жаңғыртуға тиіспіз. 

Тағы бір мəселе. Бұрынғы Жезқазған 

облысының аумағында  
Ұлытау облысын құру қа-
жет. Жезқазған қаласы қайта-
дан облыс орталығы болады. Бұл аймақта 
дербес облыс құру – экономикалық қана 
емес, рухани жағынан да маңызды шешім.

Кең байтақ қазақ жерінің дəл жүрегінде 
орналасқан Ұлытаудың  төл тарихымы-
здағы орны ерекше. Ел тағдыры шешілген 
ұлы жиындар  осында өткен. Сарыарқаның 
төрінде орналасқан бұл аймақтың туристік 
əлеуеті өте зор. Оның өндірістік қуатын, ло-
гистикалық мүмкіндігін ұтымды пайдалану 
керек. Бір сөзбен айтқанда, біз  Ұлытау ай-
мағының дамуына жол ашамыз.
Үшінші мəселе. Алматы агломерациясына 
қатысты түйткілдер көп. Облыс тұрғындары 
негізінен қала төңірегіне шоғырланған. 
Ұзынағаштағы немесе Талғардағы мəселені 
сонау Талдықорғанда отырып шешу  оңай 
емес. Облыс орталығына бару үшін  
халықтың алысқа сабылуына тура келеді. 
Осы жəне басқа да жайттарды ескере 
отырып, Алматы облысын  екіге бөлуді 
ұсынамын.
Бұл өңірде  Жетісу жəне Алматы облыстары 
құрылады. Алматы облысының орталығы 
Қапшағайда болуы керек. Ал, Жетісу 
облысының орталығы Талдықорғанда 
орналасады. Бұл қадамдар аймақтарды 
дамыту ісіне тың серпін береді деп 
санаймын.
Жалпы, жаңа облыстардың құрылуы – 
көпшіліктің көкейінде жүрген мəселе. 
Кезінде облыс мəртебесінен айырылған 
өңірлерде  тұрғындар саны азайып, тұрмыс 
сапасы төмендеп кеткені жасырын емес. 
Осы олқылықтың орнын толтыратын кез 
келді.
Əкімшілік-аумақтық өзгерістер 
мемлекеттік басқару үдерісін жеңілдетеді. 
Жұрттың облыс орталығына барыс-келісін 
оңайлатады. Ішкі көші-қон мəселесін 
реттеуге септігін тигізеді. 
Жаңадан құрылатын облыстардың Абай, 
Ұлытау, Жетісу деп аталуының ерекше мəні 
бар. Біз  ұланғайыр жеріміздің байырғы 
атауларын, ұлы тұлғаларымыздың есімін 
ұрпақ санасында жаңғырта береміз. 
Мəселен, Қапшағай қаласы  халқымыздың 
біртуар перзенті – Дінмұхамед Қонаевтың 
есімімен тығыз байланысты. Егер 
жұртшылық Қапшағайға Қонаевтың 
есімін беру керек деп ұсыныс айтса, мен 
бұл пікірге қосыламын. Мен мұның бəрін 
азаматтардың ұсыныс, пікірлеріне сүйеніп 
айтып отырмын. Жергілікті тұрғындар 
жаппай қолдаса, осы бастамаларды таяу 
арада жүзеге асыруға болады деп санаймын.

Үкіметке əкімшілік-аумақтық құрылымға 
қатысты мəселелерді мұқият саралап, оны 
іске асыру жолдарын ұсынуды тапсыра-
мын. Бұл – оңай шаруа емес. Оның бəрін 
жан-жақты ойластырып, байыппен жасауы-
мыз керек.

Вышеуказанные предложения – это еще 
и возможность принять меры по оптими-
зации государственных служащих в аппа-
ратах акимов областей и городов респу-
бликанского значения с точки зрения их 
сокращения в зависимости от численности 
населения регионов.

Во всяком случае, у акимов не должно 
быть больше трех заместителей, в исклю-
чительных случаях – четыре.

Этот вопрос должна взять на контроль 
Администрация Президента.  

ДЕВЯТОЕ. Децентрализация местного 
самоуправления

Успешная политическая модернизация 
и развитие гражданского общества невоз-
можны без дальнейшего углубления про-
цесса децентрализации власти. Мы продол-
жим передавать реальные полномочия из 
центра в регионы.

Прежде всего, необходимо эффективно 
разграничить функции государства и ин-
ститутов местного самоуправления.

Надо понимать, что сильная система 
местного самоуправления – это базовая ос-
нова для прямого участия граждан в улуч-
шении качества жизни в своем родном на-
селенном пункте.

Без сомнений, казахстанцы уже давно го-
товы брать ответственность за свои города, 
районы и села. Не следует недооценивать 
людей и бояться передавать им полномо-
чия, которые они в состоянии взять на себя.

(Окончание на 8-й стр.).

жет. Жезқазған қаласы қайта-
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Праздник солнечного света и весны

По данным ООН, Наурыз празднуют более 300 мил-
лионов человек по всему миру.  В 2009 году Наурыз был 
включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список немате-
риального культурного наследия человечества. 23 фев-
раля 2010 года на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН в рамках повестки дня «Культура мира» была при-
нята резолюция, озаглавленная «Международный день 
Наурыз». В соответствии с резолюцией, 21 марта при-
знается как Международный день Наурыз.

В Казахстане весна теснит зиму и полноценно всту-
пает в свои права 21 марта – именно в этот особенный 
день отмечается светлый праздник Наурыз, знаменую-
щий собой не только весеннее равноденствие, но и об-
новление природы. В этот день казахи, где бы они ни 
проживали, празднуют Наурыз мейрамы – любимый и 
почитаемый традиционный праздник весны, любви и 
радости.

Одна из крупных казахских диаспор проживает в Рос-
сии. В российских регионах и городах функционируют 
более 50 различных казахских национально-культурных 
и общественных объединений, первоочередными задача-
ми которых являются сохранение и развитие родного 
языка, культуры и традиций.

Казахи в Москве кроме торговли занимаются бизне-
сом, связанным с IT-технологиями и полиграфией. "У 
нас две родины",- говорят многие из них. Московские 
казахи отмечают все казахские праздники вместе, про-
должают изучать казахскую культуру, разговаривать 
между собой на казахском. Любимый праздник у всех 
– Наурыз. В эти праздничные дни они с удовольствием 
встречаются, общаются, поют казахские песни, гото-
вят казахские национальные блюда.

В Астраханской области проживает самая большая 
региональная диаспора казахов в России. Это 17% на-
селения Астраханской области или порядка 150 тысяч 
человек.

В области есть казахские школы, колледжи, где 
выпускаются учителя-казаховеды. В Астраханском 
университете в качестве дополнительного предме-
та студенты выбирают изучение казахского языка.
В 2021 году Президент Казахстана Касым-Жомарт То-
каев принял губернатора Астраханской области Игоря 
Бабушкина.

Президент поблагодарил Игоря Бабушкина за все-
стороннюю поддержку астраханских казахов в части 
укреплениях их духовных связей с исторической родиной, 
сохранения языка и культуры своих предков. 

На территории Тюменской области проживают 18 
тысяч казахов. Около 5 тысяч из них проживают в городе. 
Многие учатся в тюменских вузах, работают на мест-
ных предприятиях, создают интернациональные семьи. 
В Тюмени проводятся Дни казахской культуры, широко 
празднуется весенний праздник – Наурыз. «Основная 
цель их проведения – пробудить через музыку и песни 
интерес и любовь к самобытным традициям и обычаям 
казахской культуры», – рассказал председатель нацио-
нально-культурной автономии казахов Тюменской обла-
сти Есенгали Ибраев. 

Рост национального самосознания наглядно отра-
жается у казахов Оренбургской области. В Оренбурге 
создано общественное объединение «Ассоциация каза-
хов Оренбуржья», которое издает газету на казахском 
языке «Айкап».  В регионе имеется культурный комплекс 
«Национальное подворье», где красочно, ярко представ-
лено казахское творчество.  Наряду с вышеназванными 
организациями в области действуют областная моло-
дежная организация «Жас Канат», областной Благо-
творительный фонд «Байтерек», и городская нацио-
нально-культурная автономия «Атамекен». Ежегодно 
проходят Дни казахской культуры, образовательные 
форумы, семинары-тренинги для преподавателей ка-
захского языка, отмечаются национальные праздники, 
среди которых самый любимый- Наурыз.

В г. Сочи Краснодарского края создано казахское на-

циональное общество, которое было представлено на 

заседании совета национальных объединений города.  В 

общество вошли выходцы из нашей страны, прожива-

ющие на этом российском курорте. Праздник, который 

собирает сочинцев разных национальностей, – Наурыз. 

Его празднуют не только казахи г. Сочи, приходят пред-

ставители других национальностей. Им близки и кухня, 

и обычаи казахов, потому что в Казахстане привыкли 

отмечать вместе национальные праздники.  Эти тра-

диции прижились и в г. Сочи.

В 2003 году в г. Самара была зарегистрирована Са-
марская региональная общественная организация На-
ционально-культурная автономия казахов «Ак Жол». 
«Ак Жол» - постоянный участник всех мероприятий, 
проводимых в г. Самаре и Самарской области. Ежегод-
но в Самаре и Самарской области проводится Област-
ной праздник весны и единения – Наурыз. Несколько раз 
праздник проходил на федеральном уровне с приглаше-
нием представителей 25 регионов Российской Федера-
ции и гостей из Казахстана. Большую помощь в орга-
низации этих праздников оказывают Администрация 
Губернатора Самарской области, Правительство Са-
марской области, Министерство культуры Самарской 
области, администрации и управлении культур муници-
пальных районов. 

Так встречают Наурыз казахские национальные об-
щества во многих городах России. В традициях На-
урыза раскрываются лучшие че ловеческие качества: 
сердечность, милосердие, отзывчи вость. Наурыз – это 
добрые дела, хорошие начинания, любовь и радость об-
щения.  Это начало весны, наполненной теплом солнеч-
ного света.

К. Пиминиди 
использованы материалы интернет сайтов
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Ағайын тату болса

Елімізде ерекше құрметпен, ұлттық ны-
шанмен аталып өтетін мерекелердің бірі – На-
урыз мерекесі. Тарихи тамыры тереңге бой-
лаған əз-Наурыз дана халқымызда қай кезде 
де еңсесі биік елдіктің іргесі сөгілмес бірлік-
тің, ырыс пен ынтымақтың мерекесі болып 
келген. 

Осы мереке қарсаңында тəлімдік ойымды 
білдірейін деп едім. Таяуда жұртшылыққа те-
ледидарда тəлім-тəрбие беру бағдарламасында 
Серік Қалиевтың ағайындылар жөнінде берген 
əңгімесін тыңдай отырып, аз-кем ойға  қалдым 
да, оқырманның көңілінен шығар деген оймен 
мақала беруді жөн көрдім.

«Жарлы болатын жігіт байталын атқа сатады, 
жалғыз қалатын жігіт ағайынын жатқа сатады» 
- деген бұрынғы аталарымыз. «Өзімде болмаса-
да, ағайында болсын, ағайында болмаса, маңай-
ымда болсын» - деп əуелі ағайын-бауырларының 
жағдайын тілеген халықпыз. «Ағасы бардың 
жағасы бар, інісі бардың тынысы бар» - деген. 
«Ағасы жақсының ауылы азбайды, жеңгесі жақ-
сының жеңі тозбайды». Айта берсек, халқымы-
зда ертеден келе жатқан аятындай асыл сөздер 
көп-ақ қой. Ендеше сіз боп, біз боп соның біра-
зына тоқтала кетсек:

«Бірге тумақ болсада, бірге жүрмек жоқ» - де-
ген бар. Бала күнімізде бір көрпенің астына сый-
ған ағайын-бауырлар есейе келе өз отбастарын 
құрып, тұрмыстың талабымен, тірліктің ыңғай-
ымен жан-жаққа тарап кетіп жатыр. Ол заңды 
нəрсе. Келе-келе олар қазаны басқаның қайғысы 
да басқа болып, өз отбасының əбігерімен айна-
лысып кетеді. Жетем деген ұлды бағып, кетем 
деген қызды бағып, бар жауапкершілікті мойны-
на алып, бар теперішті көріп жүрген отбасының 
иесін де түсінуге болады. 

«Ағайынның алыстан сыйласқаны жақсы». 
Бір-бірін сүйіп қосылған, бір-бірінсіз өмір сүре 
алмайтын ері мен əйелдің арасында да, шынаяқ 
сылдырламай тұрмайды. Сол сияқты ағайындар 
арасында аздаған түсінбеушіліктер кездесіп қа-
лады. Осындайда бір-бірімен шоқысып, кекесін-
де отырмай, ағайынмен алыстан сыйласқаны 
жақсы. Ең тəуірі олардың арасында кішісі үл-
кенін бағалап, кешірімді болғаны дұрыс па дер 
едім. Жəне іркітке таласқан төрт аяқтылардай 
болмай, тек сағынышпен ғана көрісіп тұрғаны 
абзал.

«Ай көрмесе ағайын жат, Жыл көрмесе жекжат 
жат». Қазақта көзден кетсе, көңілден де кетеді 
– деген жарасымды ұғым бар. Адам баласында 
ұмытшақтық деген бір ыңғайсыз жай бар. Күн 
астында жатқан ыстық темірді бірден көлеңке-
ге қойсаң, біраз уақытта жаңағы темір салқын-
дап кеткені сияқты, адамдар да уақыт өткізіп, 
қарым-қатынасты үзіп алса, ағайын арасында 
салқындық пайда болады. Сонан бірте-бірте суи 
береді. Сондықтан да ағайынмен жиі араласып, 
бір-біріне қонақтасып, көрісіп отырған абзал. 
Тым құрымағанда телефон шалып, хал-жағдай-
ларын сұрап, мереке күндері тілек айтып, құт-

тықтап отыру да өз нəтижесін берері анық.
«Бала да бірте-бірте алыстай береді, əкесін əке 

емес жай танысындай көреді» - деп Қадыр Мы-
рза Əлі айтпақшы, қарым-қатынас, сыйластық 
болмаса, туғандары да жат болып кетуі əбден 
мүмкін. Содан ағайын ащы, мал тұщы деп оты-
рып қалғаныңда бірақ білесің.

«Адам жылқы мінездес, алыс болса кісіне-
седі, жақын болса тебіседі». Сағынып жүріп 
табысқаннан кейін, сағынышы басылып күндер 
өткенде, ағайын арасында əр түрлі мінездер көр-
сетіле бастайды. Сондықтан ағайынмен алыстан 
сыйласқаның жақсы.

Ай батса дала қалар күңгірт болып, 
Жазды күні қой өледі қылқұрт болып.
Барында бауырларды бағалайық,
Қалармыз бізде бір күн жым-жырт болып, - де-

ген қазақтың қара өлеңінде бауырларды барын-
ша бағалауға шақырады.

«Ағасы бардың жағасы бар,
Інісі бардың тынысы бар».
«Ағайын тату болса ат көп,
Абысын тату болса ас көп».
Осы айтылған мақалдар негізінде бір мысал 

келтірейік.
Бір-біріне тетелес өскен екі ағайынды жігіт 

өмір сүріпті, үйлі-баранды үйі-күйі бар, бағыста 
малы да жетерлік. Абысындар да тату, екі үй-
дің балалары да ың жоқ, шын жоқ қатар өсіпті. 
Осы əулетке таңырқаған былайғы жұрт: қалай 
сендер татулықта тұрып жатырсыңдар? – десе, 
інісі: - ағамның қайырымдылығы болар, – дейді, 
ағасы: - інімнің мықтылығы болар,- деп жауап 
береді екен. Үйде отырып барлығы бір жерден 
тамақтанады. Сонда ет турағанда ағасы бала-
ларға қойдың сирақтарын бөліп береді екен. 
«Осы татулықты ұстап отырғандардың ішінде 
біз де бар емеспіз бе?» – деп абысындар сөз кө-
тереді де, екі абысын екі жігітті сынамақ оймен, 
інісінің əйелі күйеуіне: «ананы қарашы ағамыз 
қойдың алдыңғы сирағын өз балаларына береді, 
ылғи алда болсын дегені, ал біздің балаларғы ар-
тыңғы сирақтарды береді, яғни, соңында жүрсін 
дегені»- демей ме. Сол арада інісінің  ойына қаяу 
түседі. Болмашы нəрсеге шекісіп қала береді, 
бұл елден көшпек болады. Əйеліне «сен үйді 
жыға бар, мен көшетін ат іздеп келейін» – дейді. 
Кешке үйіне келсе үй орнында тұр. Көшетін ат 
та жоқ. Енді не істеу керек. Əйелі: - Сен ана бір 
қойды сой, мен тамақ əзірлейін,- дейді. Қой сой-
ылған соң, əйелі төрт сирақты алып қатар қой-
ып, күйеуіне, ал ажыратып көр, бұның алдыңғы-
сы қайсы, соңғысы қайсы?». Күйеуі олай қарап, 
бұлай қарап, ажырата алмайды. Содан соң аға-
сына апармақ болып шешеді. Ағасы да қойдың 
сирақтарын айыра алмайды. Сонда екі абысын: 
«сендерді сынап көрейік деген оймен біз жасап 
едік» деп,  мойындаған екен. Аға-жеңгесін қонақ 
қылып,  кешірім сұрап, қайтадан татуластырған 
екен.

Егеменді ел болдық, тəуелсіздік қолымызға 
тиді, тынысымыз кеңейіп, əл-ауқатымыз жақ-
сарған шақта шүкірлік етіп, ағайындарымызбен 
тату – тəтті өмір сүруге жазсын. Бір-бірімізбен 
сыйластығымыз жарасқан ел болайық. Солай 
бола тұра, пендешіліктің кейбір сыры көрініп қа-
лады. Ол көре алмау, іштарлық. Қалай болғанда 
да маңдайыңа жазылғаннан артық ештеңе өндіре 
алмаймыз. Сол себепті қайырымды, кешірімді 
болайық. Қамшының сабындай мына қысқа 
өмірде тату болайық ағайын.

Жас ұрпақты ата дəстүр негіздерінде тəр-
биелеуде маңызды рөл атқаратын Наурыз 
мерекесін өз дəрежесінде дəріптеп, қастерлей 
білейік, ағайын! Наурыз оң болсын, ақ мол 
болсын, еліміздің тұғыры нық болсын!

Жұмағазы Сапаров,
Осакаров ауданының

 Құрметті азаматы

Құрметті редакция!
Осакаров ауданыңда Сарыбел атты газет 

шығатын болды дегенді өте риза қуанышпен қарсы 
алдым. Сарыбел сөзін кезінде кеңестің күлінде көміл-

ген күмістей іздеп жүріп жалт еткізіп алып шығып 21 ғасы-
рдың басында айта бастап едік. Оған себеп болғаны Осакаров 

Молодежный  ауданының қосылуы еді. Соңы сылтау етіп екі ау-
данды қақ бөліп жатқан Сарыбел аудан атына берейік деген болатын-

быз. Ел қолдады, сең қозғалды, бірақ бір себептермен болмай қалды. 
Ол кезде Осакаров кентінде 10 – 11 үй қазақтар болатын. Кейін елге ел 
қосылып, құтты өрісі өсіп, өріске өскен өркенге айналды. Қазақша мек-

теп ашылды, 77 көшенің біреуі ғана Абай аталатын, оның өзінде 15 ақ үй 
бар. 1991 жылы жаңа салынып жатқан көшеге Шеткі бұлақ деген атты тізеге 
басып кезге салып отырып, осы атауменен Шеткі бұлақ деп атадық. Оның 
не екенің білмейтіндерге Осакаров орынының ежелгі атауы осылай екенін 
дəлелдеп түсіндірдік. Тұрған жерін білмейтіндер Сарыбелді қайдан білсін. 
Сарыбел атты банк ашылды, əр жерде Сарыбел аты айтыла бастады. Сарыбел 
станциясы ашылды. Содан үміт оты қайта тұтанып ауыл емес аудан аты 
Сарыбел деп өзгертсек деген ой қайра маздады. Соның елеуменен «Сарыбел 
сазы» өлеңі жазылып еді. Бүгін міне газет басылып жатыр, бұл бұлақ көзінің 
бастауы деп қуанып отырмын. Тарамдарыңыздың тамыры тереңге тарап, 
өркені өсе берсін. Оқырмандардың ықыласына бөлене беріңіздер. Ақпарат 
айдынында қалықтаған қайықтай есіл Сарыбелім. Газеттеріңізге «Сарыбел 
сазы» өлеңімді шашу етіп тартам.

С а р ы б е л  ж а з ы  ж а й л ы ,  қ ы с ы  қ а р л ы ,
Е с і л і  е р к е  ө з е н  б и і к  ж а р л ы .

Т о ғ ы з  ж о л  т о р а б ы н д а  қ ұ т т ы  м е к е н ,
Ұ л  –  қ ы з ы  ж е р і н е  с а й  м е й і р м а н д ы .

Қ - с ы
С а р ы б е л  ж а р қ ы н  ж а м а л ы ң

А ж а р ы н  а ш қ а н  д а л а н ы ң .
Н и я з д ы ң  т а у ы  с е н д е г і ,

Қ а з а қ қ а  қ о р ғ а н  қ а м а л ы ң .
Ə р  т а с ы  м и р а с ,  ұ р п а ғ ы  қ и м а с ,

К ө з і н д е й  б а т ы р  б а б а н ы ң .
К е т п е й д і  – а у  е с т е н ,  Е с і л д е н  е c к е н ,

Ж ұ п а р  ж е л ,  с а л қ ы н  с а м а л ы ң .

« А р қ а д а  А б ы л а й  а с п а с  С а р ы б е л і м » ,
А т а л м а й  а т ы н  ұ м ы т  қ а л ы п  е д і ң .

Т а ң ы м е н  т ə у е л с і з д і к  т а р и х  т ү л е п ,
 Т а б ы с ы п  қ у а н а д ы  қ а л ы ң  е л і ң .

 Қ  –  с ы
С а р ы б е л  с а й ы н  д а л а ң  с а р ы  б и д а й ,

Ы р ы с ы ң  а с ы п  т а с ы п  ж а т ы р  с ы й м а й .
Е л у  ұ л т  е т е г і ң  д е  б а у ы р  б а с қ а н ,

С а ғ ы н ғ а н  а л ы с  к е т с е  с е н і  қ и м а й .
Осы өлеңге жергілікті композиторлар əн жазса дегенді ойымыз бар.

Садуақас Томашинов
Осакаров ауданының «Құрметті азаматы»

25.02.2022 ж.

Сарыбел сазы

ҚАЗАқ ТІЛІН үЙРЕНЕЙІК 
ИЗУЧАЕМ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

Түсінісу. Келісу
Понимание. Согласие

-Да
-Да, конечно
-Хорошо, ладно
-Разумеется, можно
-Договорились
-Я не возражаю
-Я не против
-Я согласен
-Совершенно верно
-Действительно
-Именно так
-Ты прав/ вы правы
-Мы согласны с вашим 
предло жением
-Я тоже так думаю
-Мы уверены в этом
-Обязательно
-Хорошая идея
-Это очень удобно
-Пусть будет по-вашему

- Иə
- Иə, əрине
- Жақсы, жарайды
- Əрине болады
- Келістік
- Мен қарсы емеспін
- Қарсылығым жоқ
- Мен келісемін
- Əбден дұрыс
- Шынында/ расында
- Дəл солай
- Сенікі/ сіздікі дұрыс
- Сіздің ұсынысыңызбен 
келісеміз
- Мен де солай ойлаймын
- Біз бұған сенімдіміз
- Міндетті түрде
- Жақсы идея
- Бұл өте ыңғайлы
- Сіздің айтқаныңыз болсын

Осакаров ауданыңда Сарыбел атты газет 
шығатын болды дегенді өте риза қуанышпен қарсы 

алдым. Сарыбел сөзін кезінде кеңестің күлінде көміл-
ген күмістей іздеп жүріп жалт еткізіп алып шығып 21 ғасы-

рдың басында айта бастап едік. Оған себеп болғаны Осакаров 
Молодежный  ауданының қосылуы еді. Соңы сылтау етіп екі ау-

данды қақ бөліп жатқан Сарыбел аудан атына берейік деген болатын-
быз. Ел қолдады, сең қозғалды, бірақ бір себептермен болмай қалды. 

Ол кезде Осакаров кентінде 10 – 11 үй қазақтар болатын. Кейін елге ел 
қосылып, құтты өрісі өсіп, өріске өскен өркенге айналды. Қазақша мек-

теп ашылды, 77 көшенің біреуі ғана Абай аталатын, оның өзінде 15 ақ үй 
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В рамках политической модернизации 
маслихаты должны стать ключевым звеном 
местного самоуправления.

Сегодня они имеют гибридную природу, 
являясь одновременно институтом местно-
го государственного управления и местного 
самоуправления. Поэтому необходимо чет-
ко обозначить полномочия маслихатов.

Нужно кардинально пересмотреть систе-
му финансирования регионов.

В настоящее время сельские округа пол-
ностью зависят от вышестоящих акимов и 
получают поддержку по остаточному прин-
ципу.

С учетом введения выборности акимов 
целесообразно внедрить механизм прямого 
финансирования органов местного самоу-
правления в соответствии с передовой меж-
дународной практикой.

Требуется также существенно расширить 
базу их собственности. Обладая существен-
ными ресурсами, они смогут реально вли-
ять на ситуацию и нести ответственность. 
В противном случае это просто имитация, а 
не самоуправление.

Всю необходимую подготовительную ра-
боту по этому вопросу нужно завершить до 
середины текущего года.

Еще одним важным шагом станет облег-
чение порядка закупок для органов местно-
го самоуправления, ликвидация бюрокра-
тии и формализма.

Поручаю Правительству совместно с Ад-
министрацией Президента детально прора-
ботать механизмы реализации указанных 
поручений и учесть их при разработке зако-
на «О местном самоуправлении».

Кроме того, нужно проработать вопрос 
ратификации Казахстаном Европейской 
хартии местного самоуправления, которая 
является базовым международным доку-
ментом в этой сфере.

Все эти меры будут способствовать по-
явлению действительно авторитетных и 
ответственных местных лидеров, способ-
ных мобилизовать свои сообщества для 
эффективного решения волнующих людей 
проблем.

Реальное укрепление системы местного 
самоуправления откроет новые возможно-
сти для развития регионов, снижения ижди-
венческих настроений, глубинного укоре-
нения демократических преобразований в 
стране.

ДЕСЯТОЕ. О первоочередных анти-
кризисных мерах

Казахстан столкнулся с беспрецедентны-
ми в нашей современной истории финансо-
во-экономическими трудностями, связан-
ными с резким обострением геополитиче-
ской ситуации.

Жесткое санкционное противостояние 
уже сегодня приводит к серьезным издерж-
кам не только для отдельных стран, но и для 
всей глобальной экономики.

Ситуация меняется стремительно, бук-
вально ежечасно. Нарастает неопределен-
ность и турбулентность на мировых рын-
ках, рушатся производственные и торговые 
цепочки.

Но причин для паники все же нет. У на-
шей страны есть все необходимые резервы 
и инструменты для преодоления масштаб-
ного кризиса.

Правительство обязано в срочном поряд-
ке реализовать комплексный пакет первоо-
чередных антикризисных мер.

Прежде всего, нужно обеспечить устой-
чивость национальной валюты. Это ключе-
вой фактор нашей экономической безопас-
ности.

Последние события в мире оказали мощ-
нейшее давление на курс тенге. Это вам 
хорошо известно. Нестабильность на ва-
лютном рынке связана с паникой, выводом 
капитала, «серыми» трансграничными де-
нежными перетоками.

Поэтому в финансовой сфере требует-

ся снизить повышенный спекулятивный 
спрос, возникший, в том числе, из-за актив-
ности покупателей извне.

Позавчера я подписал специальный Указ, 
который вводит ограничения на вывоз ва-
люты за рубеж.

Крупные институциональные игроки 
должны осуществлять покупку иностран-
ной валюты только в рамках исполнения 
своих договорных обязательств, обеспечив 
ее предложение.

Следует проработать вопрос увеличения 
продаж экспортной валютной выручки ком-
паниями с государственным участием. Жду, 
что частные недропользователи тоже обе-
спечат продажи своей валютной выручки.

В рамках исполнения своих договорных 
обязательств банки второго уровня должны 
осуществлять контроль и мониторинг при-
обретения валюты их клиентами.

Следует установить жесткий контроль за 
соблюдением данного требования банками. 

Спекуляции на рынках ни в коем случае 
не должны стать причиной неоправданного 
«сжигания» наших резервов.

Правительству, Национальному банку, 
Агентству по развитию и регулированию 
финансового рынка нужно принять реши-
тельные меры в этом направлении. В целом 
нужны неординарные решения.

В сложившейся крайне нестабильной 
международной обстановке огромное зна-
чение приобретает обеспечение продоволь-
ственной безопасности страны.

События в Украине привели к резкому 
скачку цен на продовольствие. Вполне ве-
роятно, что они в скором времени могут по-
бить все абсолютные рекорды.

На этом фоне на первый план выходит ка-
чественное проведение посевной кампании. 
Однако многие фермеры, насколько мне из-
вестно, еще не готовы к севу.

Правительству и акиматам требуется 
взять эту работу под особый контроль. 
Нужно обеспечить аграриев необходимым 
объемом горюче-смазочных материалов по 
приемлемым ценам.

Следует перепроверить готовность сель-
скохозяйственной техники, запасы семян и 
удобрений.

Нельзя забывать, что низкий уровень 
осадков в ряде регионов может негативно 
повлиять на урожайность, привести к не-
хватке кормов.

В целом нужно совместно с фермерским 
сообществом пересмотреть подходы к госу-
дарственной поддержке агропромышленно-
го комплекса.

Для предотвращения дефицита и бескон-
трольного подорожания продовольствия 
надо проработать вопрос закупа сельскохо-
зяйственной продукции в государственные 
стабилизационные фонды по форвардным 
ценам.

В стремительно меняющихся условиях 
государственный аппарат должен оператив-
но реагировать на ситуацию, действовать 
предельно слаженно.

Неспешный стиль принятия решений, чи-
новничий формализм здесь недопустимы.

Сейчас необходимо полностью мобили-
зоваться. Решения должны приниматься 
быстро, на основе реальных запросов биз-
неса и граждан максимум в течение трех 
дней, а желательно – в течение суток.

Созданный при Правительстве Оператив-
ный штаб должен одновременно работать 
как Ситуационный центр, который в режи-
ме реального времени проводит анализ ин-
формации, а также разработку конкретных 
экстренных мер.

На системном уровне нужно искоренить 
чрезмерную бюрократизацию, которая се-
рьезно тормозит развитие страны. Ее мас-
штабы настолько велики, что многие госу-
дарственные структуры видят в этом суть 
своего существования.

В ближайшее время мною будет подпи-

сан Указ о дебюрократизации деятельности 
государственного аппарата. Он станет от-
правной точкой кардинального пересмотра 
внутренних процедур в государственных 
органах, оптимизации нормотворческого и 
бюджетного процессов.

Кроме того, следует срочно приступить 
к разработке нового пакета структурных 
реформ в экономике и государственном 
управлении с учетом стратегии политиче-
ской модернизации.

Фундамент Нового Казахстана должен 
базироваться на гармоничном сочетании 
политических и экономических реформ.

Это обеспечит поступательный прогресс 
нашей страны и повышение уровня жизни 
граждан.

Құрметті отандастар!
Менің бүгінгі бастамаларым өте ауқым-

ды. Бұл бастамалар еліміздің саяси жүйесі 
мен əкімшілік-аумақтық құрылымын едəуір 
өзгертеді. Оны жүзеге асыру үшін Консти-
туцияның 30-дан астам бабына өзгеріс енгі-
зу қажет. Сондай-ақ, жылдың соңына дейін 
тағы 20-дан астам заң қабылдау керек.

Заң жобасын əзірлеп, оны қабылдау – 
едəуір уақыт алатын күрделі жұмыс. Сон-
дықтан, оған аса жауапкершілікпен қараған 
жөн. Сондай-ақ, ішкі-сыртқы сын-қатер-
лерді мұқият ескеруіміз керек.

Біз Тəуелсіздік жылдарында небір қиын-
дықтан аман өттік. Сын-қатердің бəрін 
еңсеріп, осы күнге жеттік. Енді елімізді тү-
бегейлі жаңғыртуға кірістік. 

Бұл кезең алмағайып уақытқа тұспа-тұс 
келіп отыр. Қазіргі халықаралық ахуал  Қа-
зақстанға да əсер ететіні анық. Бірақ, заман 
қаншалықты күрделі болса да, біз бағдары-
мыздан айнымаймыз. Өткеннен тағылым 
алып, келешекке сеніммен қадам басамыз. 
Осы жолда  жұртымызға, ең алдымен, ауы-
збіршілік керек. Ақыл мен сабыр, парасат 
пен ұстамдылық қажет.

Біз  əр шешімді мұқият саралап, əр істі  
байыппен жасауға тиіспіз.Отаншылдық 
рухы жоғары ел  көздеген мақсатына  қа-
лайда жетеді.

Біздің мұратымыз – Жаңа Қазақстанды 
құру. Бұл нені білдіреді?

Жаңа Қазақстан дегеніміз – егемен 
еліміздің болашақтағы бейнесі. Өз елінің 
ертеңіне сенбеген халық мықты мемлекет 
құра алмайды. Бұған тарихтан талай мысал 
келтіруге болады.

Біз келешегіміз кемел боларына жəне 
жарқын болашақты өз қолымызбен жасай 
алатынымызға  сенеміз. Əрбір азаматтың 
конституциялық құқығы мүлтіксіз сақта-
луын қамтамасыз етеміз. Мемлекет пен 
қоғамның өзара сеніміне жəне құрметіне 
негізделген жаңа саяси мəдениетті қалып-
тастырамыз.  

Маңызды шешімдер  жұртшылықтың 
қатысуымен  ашық қабылданады. Өйткені, 
мемлекет  əр азаматтың үніне құлақ асады. 
Адал еңбек, озық білім жəне үздік тəжірибе  
əрдайым жоғары бағаланады.

Мен жаңа Қазақстанның  осындай ел 
болғанын қалаймын. Мақсатқа жету үшін 
мемлекеттік аппаратты жаңарту немесе 
кадрлық ауыс-түйіс жасау жеткіліксіз. Өз-
герісті  əрқайсымыз өзімізден бастауымыз 
керек. Əрбір адам жəне бүкіл қоғам  жаңғы-
руы қажет. Құндылықтарымыз  түбегейлі 
жаңаруға тиіс.

Мұның бəрі – оңай жұмыс емес, біртін-
деп қалыптасып, жылдар бойы жалғасатын 
үдеріс. Бұл жұмыс  бізден жоғары жауап-
кершілікті, елімізге жəне бір-бірімізге деген  
жанашырлықты талап етеді. 

Бізге ешкім сырттан келіп, ештеңе жасап 
бермейтіні анық, бəрі өз қолымызда. Сон-
дықтан, баршаңызды жаңа Қазақстанды 
құруға бір кісідей жұмылуға шақырамын. 
Халықтың қолдауымен мақсатымызға же-
теміз деп сенемін.

Сегодня на планете разразился разруши-
тельный геополитический шторм.

Поэтому нам нужно твердо придержи-
ваться стратегического курса, нацеленного 
на защиту суверенитета и территориальной 
целостности государства, обеспечение ко-
ренных интересов нашего народа. Вот са-
мая главная задача.

Мы должны сберечь наше главное досто-
яние – Независимость, упрочить основы 
национальной идентичности, сосредото-
читься на трансформации страны. Это наш 
священный долг перед будущими поколени-
ями.

Сейчас не время возводить политические 
баррикады, по каждому поводу устраивать 
митинги, настаивать на сомнительных ре-
шениях, выдвигать безапелляционные тре-
бования, кидаться на исполняющих свой 
долг полицейских. Все это дискредитирует 
наш народ в глазах мирового сообщества. 
События «Трагического января» уже нанес-
ли серьезный урон репутации нашей стра-
ны – это надо признать.

Хаотичные политические реформы могут 
привести к ослаблению государства, тяже-
лейшим последствиям для его суверенитета 
и целостности.

Примеров этому немало в давней и не-
давней мировой истории, когда отдельные 
страны теряли огромную часть своей тер-
ритории, впадали в пучину хаоса и анархии.

Курс на построение Нового Казахстана 
направлен на изменение парадигмы разви-
тия страны. Мы продумываем каждый шаг 
и твердо идем по намеченному пути.

В Новом Казахстане мы должны неизмен-
но следовать принципу «разные взгляды, но 
единая нация».

Высокая культура диалога и компромисса 
станет одним из главных факторов укре-
пления гражданской солидарности в нашей 
стране.

Мы будем решительно противостоять 
невежеству и архаике, радикализму и ижди-
венчеству, культу потребления и коррупции.

Нам нужно преодолеть взаимное отчуж-
дение и возродить в обществе веру в реаль-
ность перемен.

Мы сделаем ставку на энергию, талант и 
трудолюбие людей.

Создадим максимально благоприятные 
условия для самореализации каждого граж-
данина.

Только так мы сможем умножить созида-
тельный потенциал нашего народа.

Только так мы сотворим собственную 
эпоху реформации, создав новую реаль-
ность во всех сферах жизни.

Уверен, вместе мы преодолеем любые вы-
зовы и сделаем наш Казахстан еще сильнее.

Сөзімнің соңында бір мəселеге ерекше 
тоқталғым келеді. 

Мен азаматтарымыздың ертең емес, бүгін  
бақытты өмір сүргенін қалаймын.

Ең бастысы – еліміздің егемендігі! Шын 
мəнінде, біз үшін Қазақстанның Тəуелсізді-
гі  бəрінен қымбат. Осы тұрақсыз, құбыл-
малы əлемде  Қазақстанымыз бізден басқа  
ешкімге керек емес. Сондықтан, маған  
елімнің амандығы мен жерімнің тұта-
стығынан асқан  ешбір құндылық жоқ.

Мені  ең алдымен, халқымның бола-
шағы қандай болатыны  толғандырады. 
Қызметіме  түрлі адамдардың беретін баға-
сынан гөрі, мемлекетімізді қорғап қалу – 
мен үшін  аса маңызды міндет. Осы жолда 
жауапкершіліктің бəрін мойныма алуға дай-
ынмын!

Бабалар аманатына адал болып, оны ұр-
паққа табыстау – мен үшін  киелі парыз.

Жаңа Қазақстан – жаңару мен жаңғыру 
жолы, бүгінгі буынның болашақ ұрпаққа 
аманаты. Ендеше, Жаңа Қазақстанды  бірге 
өркендетейік, ағайын!

Қастерлі Отанымыздың тұғыры мығым, 
абыройы биік болсын!

 16 наурыз 2022 жыл

«ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН: ЖАҢАРУ МЕН ЖАҢҒЫРУ ЖОЛЫ»
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«Ақмаңдайлымнан» 
жүлделі оралды

Ауд а н ы м ы з д ы ң 
күміс көмей əншісі 
Анаргүл Наурыз-
хан облыстық «Ақ-
маңдайлым» вокал-
дық байқауында 3 
орынды жеңіп алды. 
Іс-шара Қазақстан 
жəне КСРО Халық 
əртісі, Халық қаһар-
маны, Қазақ опера 
жəне эстрада əншісі 
Роза Бағланованың 
100 жылдығына ар-
налды. 

– Байқауға облысы-
мыздың кілең талант-
ты əншілері қатысты. 
Алғашқы күні Роза 
Бағланованың репертуарынан Ш.Қалдаяқовтың «Ақсұңқа-
рым» əнін орындадым. Екінші турға өзімнің авторлық  
əнім «Елім меніңді» апарған едім. Əннің сөзін жазған М. 
Зарықұлы.  Əн жюри мүшелерінің, əн сүйер қауымның да 
көңілінен шықты,- деді үлкен-кішінің сүйікті əншісіне ай-
налған Анаргүл . 

Мəдениет, архивтер жəне құжаттама басқармасы жəне 
бос уақыт пен халық шығармашылығының ғылыми-əді-
стемелік орталығы ұйымдастырған конкурсқа облыстың  
30 əншісі қатысты. Вокалшыларға арналған конкурс 18–35 
жас жəне 36-50 жас санаттары бойынша өтті. Екі күндік 
байқаудың ережесі бойынша бірінші турда Роза Бағланова-
ның репертуарынан əндер шырқалса, екінші күні вокалшы-
лар еркін тақырыптағы композицияда өнерлерін көрсетті.

Гүлім Сембай

Тәлімі мол шара

Қазақ халқында келіннің отбасындағы рөлі мен орны 
өзінше бір бөлек. «Келіні жақсы үйдің керегесі алтын» 
деп бекерден айтпаса керек. Наурыз мейрамының 
қарсаңында «Пай – пай шіркін, қазақтың келіндері – 
ай» аудандық байқауы ұйымдастырылды. Ұлыстың 
ұлы күніне орайластырылған шарада қазақ келіндері 
ана тіліне, ұлттық мəдениетке құрметін, өнерін, ақыл-
парасатын, асыл жар, үлгілі келін, білікті маман 
екендерін көрсете білді. Олар сайыста өздерінің ғана 
емес, отбасының, ауылының, еңбек ұжымының 
абыройын арттырды. 

Қазақ келіндерін ұлттық рухта тəрбиелеу, қазақ 
əйелдерінің қоғамдағы рөлін арттыру, қазақы қалыптарды 
сақтай отырып, заман талабына сай жан-жақты дамыған 
тұлға етіп, болмысын қалыптастыру мақсатында өткізіліп 
отырған байқауға 8 үміткер қатысты. Олар: №1  мектебінің  
бастауыш  сынып  мұғалімі Қабдошова Айгерім  Бағдатқызы, 
№9 гимназияның директорының бейіндік оқыту жөніндегі 
орынбасары Давлетбакова Гульсим Батыркулқызы, «Нұрай 
бөбекжайы» тəрбиешілері Мəдет Ақерке,  Ламхаева 

Петимат, Төлеген  Жанерке, 
Қарағайлы ауылының 
№5 мектептің  ағылшын 
тілі мұғалімі Күлмесхан 
Ханипа,  Қарағайлы 
ауылдық мəдениет үйінің 
музыкалық жетекшісі 
Алданыш Толқын жəне 
Молодежный кентінің №23 
мектебінің музыкалық 
жетекшісі Тілеубек Диния.  

Қатысушылар 4 кезең 
бойынша сынға түсті. 
«Сəлемдесу» кезеңінде 
арулар  өрнекті сөз, көрікті 
оймен өздерін таныстырса, 
«Білгенге маржанда»  əр 
үміткер қазақтың салт-
дəстүріне байланысты 

сұрақтарға жауап берді. Байқаудың «Өнерім - өмірім» 
кезеңінде келіндер əн айтып, би билеп, өз өнерлерін ортаға 
салды. Соңғы сын кезең «Қонақ күте білесіз бе?». Мұнда 
келіндер түрлі тағамдар  дайындап, қонақжайлылығын 
көрсетті.   

Байқау қорытындысы бойынша бас жүлдені Айгерім  
Бағдатқызы жеңіп алды. Əділ –қазылар алқасы Өнерлі  келін 
- Гүлсім Батыркулқызы, Қылықты келін - Мəдет Ақерке, 
Күміс  көмей - Күлмесхан Ханипа, Ибалы  келін - Ламхаева 
Петимат, Парасатты келін - Төлеген  Жанерке, Инабатты 
келін - Алданыш Толқын, Көрікті  келін номинациясына 
Тілеубек Динияны лайық деп бағалады. Əрқайсысы да 
марапатқа, құрмет-қошеметке лайық керемет өнер көрсетті.  

 Ата-бабаларымыз ежелден келінді ұрпақ жал ғастырушы 
жан ретінде бағалап қана қоймай, оны сол əулеттің 
ырысы, құт-берекесі, ұлт болашағының ұйытқысы ретінде 
қабылдаған. Өнерпаздар өздерінің парасат–пайымы мол 
келін екендерін дəлелдей білді. 

Гүлім Сембай

БАСПАСӨЗ  ХАБАРЛАМАСЫ
Коронавирустық инфекция бойынша эпи-

демиологиялық жағдайдың тұрақтануын 
ескере отырып, Қазақстан Республикасы-
ның Бас мемлекеттік санитариялық дəрі-
гері бірқатар қаулы қабылдады, оған сəйкес 
Қарағанды облысының Бас мемлекеттік са-
нитариялық дəрігері орынбасарының жаңа 
қаулысы шығарылды.

Осылайша, келесілердің күшін жою ту-
ралы шешім қабылданды, яғни:

- "Ashyq" мобильді қосымшасын міндет-
ті түрде қолдану, бұл ретте "жасыл" ай-
мақта "Ashyq" қосымшасын субъектілер 
ерікті түрде пайдалана алады;

- əлеуметтік қашықтықты сақтауға қойы-
латын талаптар;

- міндетті термометрия, үй-жайларға/объ-
ектілерге кіре берістегі термометрия нысан 
иесінің қалауы бойынша жүзеге асырыла-
ды;

- міндетті түрде ашық ауада бетперде 
кию, бетперде режимін сақтау үй-жайлар-
да, қоғамдық көлікте жəне т. б. міндетті түр-
де сақталуы тиіс;

- COVID-19-ға қарсы вакцина алмаған 
қызметкерлер (қызмет көрсету саласының 
объектілері) үшін күндізгі режимде жұ-
мысқа рұқсат беруді шектеу;

- вахталық əдіспен жұмыс істейтін ұй-
ымдардың қызметкерлері үшін вахтаға кіру 
жəне шығу кезінде ПТР əдісімен міндетті 
зертханалық тестілеу;

-COVID-19-мен ауырған адамдарда "жа-
сыл" мəртебенің қолданылу мерзімі 3 айдан 
6 айға дейін ұзартылды.

Берілген күнінен бастап 3 тəуліктен 
аспайтын уақыт өткен ПТР əдісімен 
COVID-19-ға зертханалық тексеру тура-
лы құжаттың немесе егер екінші компо-
нентті алғаннан кейін мынадай санат-

тар үшін 6 айдан аспайтын уақыт өтсе, 
COVID-19-ға қарсы ревакцинацияны 
немесе вакцинацияның толық курсын 
алғанын растайтын құжаттың болуы та-
лабы жойылды: 

- əскери бөлімдерден шығар алдында 
мерзімді əскери қызметтен кейін əскери қы-
зметтен босатылған адамдар; 

- серіктестік босануға қатысатындарға;
- пациенттерге, науқас баланы күту бой-

ынша медициналық ұйымдарға, жүкті əй-
елдерге шұғыл жəне жоспарлы стационарға 
емдеуге жатқызу кезінде жатқызылатын 
адамдарға; 

- гемодиализдегі пациенттер;
- ҚАЖ мекемелерінде ұсталатын 

адамдарға ұзақ мерзімді кездесуге келетін 
туыстарына.

Сондай-ақ, барлық меншік нысанын-
дағы жəне ведомстволық бағыныстағы 
білім беру ұйымдарында талаптар алы-
нып тасталды:

- əлеуметтік қашықтықты міндетті түрде 
сақтауға, бұл ретте білім беру жəне тəрбие-
леу объектілерінде мерекелік іс-шараларды 
өткізу санитариялық-эпидемиологиялық 
талаптар мен қаулы талаптарын сақтай оты-
рып, бір топ, бір сынып ішінде ғана мүмкін 
болады, топтарды, сыныптарды біріктіру 
іс-шараларына тыйым салынады;

- күнделікті "кіріс" сүзгісінде байланыс-
сыз термометрия алынып тасталады.

Бұл ретте, "Ashyq" мобильді қосымша-
сын пайдалану, əлеуметтік қашықтықты 
сақтау жəне термометрияны жүргізу білім 
беру ұйымдары əкімшілігінің шешімі бой-
ынша ерікті түрде жүзеге асырылуы мүм-
кін.

Қаулы қол қойылған кезінен бастап 
күшіне енеді.

П Р Е С С - Р Е Л И З
Учитывая стабилизацию эпидемиологи-

ческой ситуации по коронавирусной инфек-
ции Главным государственным санитарным 
врачом Республики Казахстан приняты ряд 
постановлений, согласно которым вынесе-
но новое Постановление заместителя глав-
ного государственного санитарного врача 
Карагандинской области.

Таким образом,  принято РЕШЕНИЕ 
ОБ ОТМЕНЕ:

-  обязательного использования мобиль-
ного приложения «Ashyq», при этом, в «зе-
леной» зоне приложение «Ashyq» может 
использоваться субъектами в доброволь-
ном порядке; 

- требования к соблюдению социальной 
дистанции;

- обязательной термометрии, термоме-
трия на входе в помещения/на объекты осу-
ществляется по усмотрению владельца;

- обязательного ношения масок на от-
крытом воздухе, соблюдение масочного 
режима обязательно в помещениях, в обще-
ственном транспорте и т.д.;

- ограничения допуска на работу в очном 
режиме (объекты сферы услуг) для работ-
ников, не получивших вакцинацию против 
COVID-19;

- обязательное лабораторное тестиро-
вание методом ПЦР при въезде и выезде с 
вахты для сотрудников организаций, рабо-
тающих вахтовым методом;

- с 3 до 6 месяцев увеличен срок действия 
«зеленого» статуса у лиц, переболевших 
COVID-19.

Отменено требование наличия доку-
мента о лабораторном обследовании на 
COVID-19 методом ПЦР с отрицатель-
ным результатом, с даты выдачи которо-
го прошло не более 3 суток или докумен-
та, подтверждающего получение ревак-
цинации или полного курса вакцинации 

против COVID-19 если после получения 
второго компонента прошло не более 6 
месяцев для следующих категорий: 

- лица, демобилизованные после срочной 
воинской службы перед выбытием из  воин-
ских частей; 

- партнерам, участвующим в партнерских 
родах;

- пациентам, лицам, госпитализируемым 
в медицинские организации по уходу за 
больным ребенком, беременным при экс-
тренной и плановой госпитализация в ста-
ционар; 

- пациенты, находящиеся на гемодиализе;
- родственникам, прибывающих на дли-

тельные свидания к лицам, содержащимся 
в учреждениях УИС.

Также в организациях образования 
всех форм собственности и ведомствен-
ной принадлежности, отменены требова-
ния:

- к обязательному соблюдению социаль-
ной дистанции, при этом проведение празд-
ничных мероприятий на объектах образова-
ния и воспитания возможно только внутри 
одной группы, одного класса при соблюде-
нии санитарно-эпидемиологических тре-
бований и требований Постановления, ме-
роприятия с объединением групп, классов 
запрещены;

- к ежедневному «входному» фильтру, от-
меняется термометрия бесконтактным тер-
мометром.

При этом, использование мобильного 
приложения «Ashyq», соблюдение социаль-
ной дистанции и проведение термометрии 
может осуществляться в добровольном по-
рядке по решению администрации органи-
заций образования.

Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания.
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ОБЛЫС, қАЛА, АУДАН, КЕНТ, АУЫЛДЫқ ОКРУГ əКІМДЕРІ 
ТұРғЫНДАРМЕН ТұРАқТЫ ТүРДЕ КЕЗДЕСУЛЕР өТКІЗЕТІН БО-
ЛАДЫ. БұЛ ТУРАЛЫ ЖАРЛЫққА ПРЕЗИДЕНТ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ 
ТОқАЕВ қОЛ қОЙДЫ.

ОБЛЫС əКІМІ АУДАН, қАЛА ТұРғЫНДАРЫМЕН ЖАРТЫ ЖЫЛДА 
БІР РЕТ, АЛ қАЛА, АУДАН, АУЫЛ ЖəНЕ КЕНТ əКІМДЕРІ ТұРАқТЫ 
ТүРДЕ – ТОқСАНЫНА БІР РЕТТЕН КЕМ ЕМЕС КЕЗДЕСУЛЕР өТКІЗІП 
ТұРУЫ қАЖЕТ.

БұЛ КЕЗДЕСУЛЕР  ТұРғЫНДАРДЫң СұРАқТАРЫН ЖЕРГІЛІКТІ 
қАРАУДЫ  НЕМЕСЕ ЖЕРГІЛІКТІ ШЕШУ үШІН қАЖЕТ. СОНДАЙ-Ақ 
БЮДЖЕТТІК қАРАЖАТТЫ қАЖЕТ ЕТЕТІН МəСЕЛЕЛЕР МЕН АЛДАғЫ 
УАқЫТТАғЫ СұРАқТАР қАРАЛАДЫ.

КЕСТЕГЕ СəЙКЕС АУДАН əКІМІНІң АУДАННЫң ШАғЫН ЕЛДІ 
МЕКЕНДЕРІ ТұРғЫНДАРЫМЕН КЕЗДЕСУЛЕРІ БАСТАЛАДЫ.

30 НАУРЫЗ КүНІ САғАТ 11.00-ДЕ ОСАКАРОВКА  КЕНТІНДЕ 
МəДЕНИ-ДЕМАЛЫС ОРТАЛЫғЫНЫң ғИМАРАТЫНДА АУДАН əКІМІ 
Н.КОБЖАНОВТЫң ХАЛЫқПЕН КЕЗДЕСУІ өТЕДІ.

БАЙЛАНЫС ОРТАЛЫғЫНЫң 8-72149-4-30-30 ЖəНЕ 8-72149-
4-12-67 ТЕЛЕФОНДАРЫ АРқЫЛЫ СұРАқТАР қОЮғА, АУДАННЫң 
ТЫНЫС-ТІРШІЛІГІН ЖАқСАРТУ БОЙЫНША ұСЫНЫСТАРДЫ БЕРУ-
ГЕ БОЛАДЫ.

КЕЗДЕСУ СОңЫНДА ТІЛЕК БІЛДІРУШІЛЕР ЖЕКЕ қАБЫЛДАУДА 
СұРАқТАРЫН қОЯ АЛАДЫ. 8-72149-4-30-30 ТЕЛЕФОНЫ АРқЫЛЫ 
ЖЕКЕ КЕЗДЕСУГЕ ЖАЗЫЛУғА БОЛАДЫ.

* * *
АКИМЫ ОБЛАСТЕЙ, ГОРОДОВ, РАЙОНОВ, ПОСЕЛКОВ И СЕЛЬ-

СКИХ ОКРУГОВ БУДУТ РЕГУЛЯРНО ВСТРЕЧАТЬСЯ С НАСЕЛЕНИЕМ. 
УКАЗ ОБ ЭТОМ ПОДПИСАЛ ПРЕЗИДЕНТ КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКА-
ЕВ.

АКИМ ОБЛАСТИ БУДЕТ ВСТРЕЧАТЬСЯ С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНОВ 
И ГОРОДОВ ОДИН РАЗ В ПОЛУГОДИЕ, А АКИМЫ ГОРОДОВ, РАЙО-
НОВ, СЁЛ И ПОСЁЛКОВ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬ ВСТРЕЧИ РЕГУЛЯР-
НО – НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО РАЗА В КВАРТАЛ.

ДАННЫЕ ВСТРЕЧИ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВСЕХ 
ВОПРОСОВ ЖИТЕЛЕЙ НА МЕСТАХ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ РАЗЪЯС-
НЕНИЯ ИЛИ РЕШЕНИЯ ДАННОГО ВОПРОСА НА МЕСТЕ. ТАКЖЕ 
БУДУТ РАССМОТРЕНЫ ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ И ВОПРОСЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ.

30 МАРТА В 11.00 ЧАСОВ В ЗДАНИИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО 
ЦЕНТРА ПОСЕЛКА ОСАКАРОВКА СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА АКИМА 
РАЙОНА Н.КОБЖАНОВА С НАСЕЛЕНИЕМ.

ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ, ВНЕСТИ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В УЛУЧШЕ-
НИЕ ЖИЗНИ РАЙОНА МОЖНО ПОЗВОНИВ В CALL-ЦЕНТР ПО ТЕ-
ЛЕФОНАМ: 8-72149-4-30-30 И 8-72149-4-12-67.

ПО ОКОНЧАНИИ ВСТРЕЧИ ЖЕЛАЮЩИЕ СМОГУТ ЗАДАТЬ ИНТЕ-
РЕСУЮЩИЕ ИХ ВОПРОСЫ НА ЛИЧНОМ ПРИЕМЕ. ЗАПИСАТЬСЯ НА 
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 8-72149-4-30-30.

Ж а с  с п о р т ш ы л а р  ж е ң і с і
Наурыз айында ауданымыздың жас спортшылары 

қай спорт түрінен болмасын құр қол қайтпады.

Жезқазған қаласында 4-7 наурыз 

аралығында жасөспірімдер арасында 

бокстан CK NAMYS  біріншілігі өтті. 

Осакаровка кентінің БЖСМ КММ 

оқушылары қатысып, жүлделі орын-

дарға ие болды. Мусаперов Олжас-3 

орын, Хиса Ибрахим-2 орын, Бауыржан 

Мирас-3 орын, Төлеубеков Жансерік-3 

орын алды. Жас боксерлер жұдырықта-

су шеберліктерін көрсетіп, тренері 

Аманжол Болатбектің еңбегін ақтады.  

***

5-6 наурыз аралығында Қазақ 

күресінен 2005-2006 жылы туылған  

жасөспірімдер арасында Қарағанды об-

лысы чемпионаты өтті. Додаға қатысқан 

Осакаров БЖСМ- нің жас балуандары 

Муса Ержан 1-ші орынға ие болса, Ер-

жанат Магавья мен Хуанбек Жанболат 3 

орынды қанжығасына байлады. 

Палуандар Шымкент қаласында өтетін Қазақстан Респу-

бликасының Чемпионатына жолдама алды.

***

2022 жылдын наурыз айының 10-11 аралығында Жана-

арқа кентінде Қазақ күресі-

нен 2007-2008 жылы туылған 

кіші жасөспірімдер арасында 

өткен облыстық Чемпионатта 

ауданымыздың спортшыла-

ры жеңіс тұғырына шықты. 

Сидаға Марғұлан 2-ші орын, 

Баяхметов Ерсайн 3 орынды 

иеленді.

Бапкерлері Е.Ж. Ельшма-

нов, С. Хуанбай, Д.М. Есма-

ганбетов дайындаған палуан-

дар сəуір айында Шымкентте 

өтетін Республикалық 

Чемпионатқа  барады.  

Ақ жол!

***

12-13 марта в городе 

Тараз проходил чем-

пионат Казахстана по 

KWU.

 В соревнованиях 

приняли участие более 

470 участников из 4 

–х федераций каратэ. 

В состав сборной Ка-

рагандинской области 

была включена  Сон-

нова Арина, воспи-

танница тренера КГУ 

ДЮСШ п. Осакаровка 

Дмитриева А.Л. 

Наша спортсменка 

заняла почетное 3-е место.

Гүлім Сембай

Ж Е ң І М П А З Д А Р

П о в е з л о  н е  м н о г и м
В преддверии большого обще-

народного праздника Наурыз 
мейрамы спортсмены детско-ю-
ношеской спортивной школы 
поселка Молодежный приня-
ли участие в двух спортивных 
мероприятиях. Отдельным из 
участников удалось стать при-
зерами.

К примеру, в чемпионате Ка-
рагандинской области по қазақ 
күресі среди юношей 2007-2008 
года рождения, состоявшемся в 
поселке Жанаарка 10-11 марта, из 
8 представителей нашей школы 
призером стал только один. Это 
воспитанник тренера-преподава-
теля Нияза Санатовича Омерку-
лова - Серикбол Мухит. В весовой 
категории 70 кг он занял почетное 
третье место.

Не многим из юных спортсме-
нов удалось занять призовые ме-
ста и в открытом первенстве го-
рода Нур-Султан по қазақ күресі 

среди младших юношей 2009-
2010, 2011-2012, 2013-2014 годов 
рождения. В этом первенстве при-
няли участие 10 спортсменов из 

Д Ю С Ш 
п о с е л к а 
М о л о -
дежный. 
Т о л ь к о 
трое из 
этого чис-
ла заняли 
призовые 
места. С 
медалью 
высшего 
достоин-
ства за-
в е р ш и л 
ч е м п и о -
нат вос-
питанник 
т р е н е -
ра-препо-
давателя 
Д а м а с а 

Альбека из Тельманского фили-
ала ДЮСШ – Марат Ауезхан. В 
весовой категории 35 кг он стал 

бе сспорным 
победителем, 
заняв первое 
место. Два 
спортсмена , 
воспитанника 
тренера-пре-
п о д а в а т е л я 
Нияза Санато-
вича Омерку-
лова – Ерасыл 
С ұ н ғ а т о л л а 
и Нұрдəулет 
Мəулет выш-
ли на третьи 
места. Пер-
вый в весовой 
категории 38 
кг, второй – в 
весе 35 кг.

Для всех 
остальных ре-
бят эти соревнования стали хоро-
шей школой для будущих успехов.

К. Ибраев,
методист ДЮСШ

п. Молодежный
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Қарағанды облысы Осакаров 

ауданы бойынша аудандық сайлау 
комиссиясының құрамы туралы 

хабарлама Осакаровка кенті, Достық 
көшесі, 33 «Осакаров ауданы əкімінің 

аппараты» ММ ғимараты
тел. 8 (72149) 42076, 41601

ХАБАРЛАМА
1. Мулдагалиева Дана Калиоллаевна – комиссия төрағасы, 

2. Бутеев Оразбай Жумабекович – төрағаның орынбасары

3. Алишева Оксана Константиновна – комиссия хатшысы, 

Комиссия мүшелері:

4. Дүйсенова Жұмакүл Кəкібайқызы

5. Еремеева Евгения Александровна 

6. Сулейменова Айгерим Жанзакқызы

7. Торбан Людмила Александровна

СООБЩЕНИЕ
о составе районной избирательной 

комиссии по Осакаровскому району 
Карагандинской области п. Осакаровка, 

ул. Достык, 33 здание ГУ «Аппарат 
акима Осакаровского района»

тел. 8 (72149) 42076, 41601
1. Мулдагалиева Дана Калиоллаевна – председатель 

комиссии
2. Бутеев Оразбай Жумабекович – заместитель 

председателя
3. Алишева Оксана Константиновна – секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Дюсенова Жумакуль Какибаевна
5. Еремеева Евгения Александровна
6. Сулейменова Айгерим Жанзаковна
7. Торбан Людмила Александровна

№ 658 - Орталығы: Пионерское а., Центральная к. 
36. Ауылдық мəдениет үйінің ғимараты, тел. 8 (72149) 
34103

№ 658 - Центр: с. Пионерское, ул. Центральная 36. 
Здание сельского дома культуры, тел. 8 (72149) 34103

Төраға/Председатель – Карпенко Наталия Михайловна, 
Төрағаның орынбасары/Заместитель председателя – 

Батрынча Елена Николаевна, 
Хатшы/Секретарь – Стешенко Владимир Николаевич, 
Комиссия мүшелері/Члены комиссии: Рысбекова Анна 

Станиславовна, Вовк Алексей Анатольевич.

№ 659 - Орталығы: Центральное а., Почтовая к. 2. 
Мектеп ғимараты, тел. 8 (72149) 51721

№ 659 - Центр: с. Центральное, ул. Почтовая 2. Здание 
школы, тел. 8 (72149) 51721

Төраға/Председатель – Губарева Галина Михайловна, 
Төрағаның орынбасары/Заместитель председателя – 

Трегубова Надежда Николаевна,
Хатшы/Секретарь – Стасюк Евгения Александровна, 
Комиссия мүшелері/Члены комиссии: Барковская Та-

тьяна Васильевна, Петкевич Елена Евгеньевна.

№ 660 - Орталығы: Приишимское а., Школьная к. 30. 
Мектеп ғимараты, тел. 8 (72149) 51438

№ 660 - Центр: с. Приишимское, ул. Школьная 30. 
Здание школы, тел. 8 (72149) 51438

Төраға/Председатель – Карпец Татьяна Владимировна, 
Төрағаның орынбасары/Заместитель председателя – 

Саульян Михаил Арменакович, 
Хатшы/Секретарь – Саульян Григорий Александрович, 
Комиссия мүшелері/Члены комиссии: Литвинко Сер-

гей Дмитриевич, Кислова Анна Николаевна.

№ 661 - Орталығы: Қарағайлы а., Кооперативная к. 
20. Ауылдық мəдениет үйінің ғимараты, тел. 8 (72149) 
52521

№ 661 – Центр: с. Карагайлы, ул. Кооперативная 20. 
Здание сельского дома культуры, тел. 8 (72149) 52521

Төраға/Председатель – Онорхан Нурлан, 
Төрағаның орынбасары/Заместитель председателя – 

Масайф Ханат, 
Хатшы/Секретарь – Зайцева Ольга Ивановна, 
Комиссия мүшелері/Члены комиссии: Бузаилова Сауле 

Сабыровна, Майзнер Елена Владимировна.

2022 жылғы 10 сəуірде Осакаров ауданының ауылдық округтері əкімдерінің 
тікелей сайлауын өткізу бойынша Осакаров ауданы бойынша учаскелік сайлау 

комиссияларының құрамы туралы
ХАБАРЛАМА

СООБЩЕНИЕ
о составах участковых избирательных комиссий по Осакаровскому району

по проведению прямых выборов акимов сельских округов Осакаровского района 
10 апреля 2022 года

2022 жылғы 10 сəуірде Осакаров ауданының ауылдық округтері əкімдерінің тікелей 
сайлауын өткізу бойынша Осакаров ауданы бойынша

сайлау учаскелерінің шекаралары туралы
ХАБАРЛАМА

СООБЩЕНИЕ
о границах избирательных участков по Осакаровскому району по проведению 

прямых выборов акимов сельских округов Осакаровского района
10 апреля 2022 года

№ 658 сайлау учаскесі/ Избирательный участок № 658
Орталығы: Пионерское а., Центральная к., 36. Ауыл-

дық мəдениет үйінің ғимараты
Центр: с. Пионерское, ул. Центральная, 36. Здание 

сельского дома культуры
Пионерское ауылы
село Пионерское
№ 659 сайлау учаскесі/ Избирательный участок № 659
Орталығы: Центральное а., Почтовая к., 2. Мектеп 

ғимараты
Центр: с. Центральное, ул. Почтовая, 2. Здание шко-

лы
Центральное ауылы
село Центральное
№ 660 сайлау учаскесі/ Избирательный участок № 660

Орталығы: Приишимское а., Центральная к., 30. 
Мектеп ғимараты

Центр: с. Приишимское, ул. Центральная, 30. Здание 
школы

Приишимское ауылы
село Приишимское
№ 661 сайлау учаскесі/ Избирательный участок № 661
Орталығы: Қарағайлы а., Кооперативная к., 20. 

Ауылдық мəдениет үйінің ғимараты
Центр: с. Карагайлы, ул. Кооперативная, 20. Здание 

сельского дома культуры
Қарағайлы ауылы, Окольное ауылы, Коллективное 

ауылы, Святогоровка ауылы, Крещеновка ауылы 
село Карагайлы, село Окольное, село Коллективное, село 

Святогоровка, село Крещеновка

К сведению населения
п. Молодежный

и с. Ақбұлақ!

Нотариус Конох Мария Павловна (государственная 
лицензия № 19009179 от 22.04.2019 года) извещает об от-
крытии наследственного дела после смерти Воротникова 
Николая Сергеевича, умершего 18.01.2010 года. Заинтере-
сованным лицам обращаться по адресу: п. Осакаровка, ул. 
Ə. Бөкейханова, 120/1, тел. 8(72149) 50100, 87027444970.

Нотариус Аязгулова Гузель Маратовна     (лицензия 
№ 14007811 от 02.06.2014 г.) извещает об открытии наслед-
ственного дела после смерти Иевлева Вадима Михайло-
вича, умершего 19.02.2022 года. Заинтересованным лицам 
обращаться по адресу: Карагандинская область, Осакаров-
ский район, поселок Молодежный, ул. К. Сатпаева, 28, тел. 
87778921928.

Нотариус Аязгулова Гузель Маратовна     (лицензия 
№ 14007811 от 02.06.2014 г.) извещает об открытии наслед-
ственного дела после смерти Балабановой Анны Никола-
евны, умершей 04.05.2001 года. Заинтересованным лицам 
обращаться по адресу: Карагандинская область, Осакаров-
ский район, поселок Молодежный, ул. К. Сатпаева, 28, тел. 
87778921928.

Нотариус Аязгулова Гузель Маратовна     (лицензия 
№ 14007811 от 02.06.2014 г.) извещает об открытии наслед-
ственного дела после смерти Ивановой Татьяны Владими-
ровны, умершей 03.08.2021 года. Заинтересованным лицам 
обращаться по адресу: Карагандинская область, Осакаров-
ский район, поселок Молодежный, ул. К. Сатпаева, 28, тел. 
87778921928.

Нотариус Аязгулова Гузель Маратовна (лицензия 
№ 14007811 от 02.06.2014 г.) извещает об открытии на-
следственного дела после смерти Шах Елены Павловны, 
умершей 30.09.2021 года. Заинтересованным лицам обра-
щаться по адресу: Карагандинская область, Осакаровский 
район, поселок Молодежный, ул. К. Сатпаева, 28, тел. 
87778921928.

В целях поддержки экологической ситуации и соблюде-
ния правил благоустройства  в регионе решением  местного 
сообщества с/о Ақбұлақ, на территории которого находится 
полигон ТБО, утвержден тариф по приему бытовых отхо-
дов, в размере 500 тг за 1 куб. м. Оплата будет произво-
диться на полигоне. За несанкционированные свалки в рай-
оне полигона п. Молодежный и с. Ақбұлақ предусмотрен 
штраф.

Габайдуллин Р. Р., управляющий ИП «Рамиль»

О т  в с е й  д у ш и
Сердечно поздравляем с предстоящим праздником Нау-

рыз акима поселка Молодежный Беймбета Несипбековича 
Бейсенбекова, сотрудницу аппарата акима Зауре Мухаме-
диевну Ахметову, весь аппарат акима поселка за теплоту и 
радушие, с которым они относятся к пожилым людям. По 
какому бы вопросу к ним ни обратился, всегда уважительно 
выслушают, подскажут, помогут. Не забывают поздравить с 
праздниками. На 8 Марта пришли ко мне домой с подарком, 
поздравили, поговорили. Для меня, 85-летнего человека, 
этот визит стал лучшим подарком к празднику.

Я очень благодарна акиму и аппарату акимата за все, 
что они делают для поселка и его жителей. От всей души 
желаю им всем крепкого здоровья, благополучия и новых 
успехов в их беспокойной работе.

С уважением, А. А. Шушпанова,
пенсионерка п. Молодежный

В районном суде № 2 Осакаровского района Карагандин-
ской области возбуждено гражданское дело по заявлению 
Аккерман Любови Анатольевны о признании Стуканёва 
Сергея Владимировича безвестно отсутствующим.

Стуканёв Сергей Владимирович, 09.02.1982 года рожде-
ния. Последнее место жительства – Абайский район Кара-
гандинской области. Лицам, имеющим сведения о месте 
пребывания Стуканёва Сергея Владимировича, необходимо 
сообщить в районный суд № 2 Осакаровского района Ка-
рагандинской области в трехмесячный срок со дня данной 
публикации.
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101000, Қарағанды облысы, 
Осакаровка кенті, 

Достық к.,36  Тел: 43-012
Карагандинская область, 

пос. Осакаровка, 
ул. Достык, 36. 

Тел. п. Молодежный - 21-3-82.

ИП «Гулим» предоставляет 
полиграфические услуги:

ксерокопия, фото на документы, календари, 
визитки и др. 

Адрес: ул. Достык, 36 здание Казпочты, 
2 этаж, 6 кабинет.

ИП "Аладушкин"
Откачка, промывка септика. Тел. 87051371243. ПРОЧИСТКА 

И ОТОГРЕВ канализационных систем. Тел. 87024809424. 

ТРЕБУЕТСЯ токарь.

ПРОДАЁТСЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ЗДАНИЕ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 394.9 
КВ.М. С ДЕЙСТВУЮЩИМ МАГАЗИНОМ "ОАЗИС", И АРЕНДОЙ ПОМЕЩЕ-

НИЙ. ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
+7 701 396 04 50, +7 705 916 49 91.

Внимание! Месяц скидок! На все статьи и объявления!
Уважаемые читатели!

Редакция газеты «Sarybel.KZ» проводит акцию 
«Месяц скидок!»  В течение марта на все статьи и 

объявления  действуют скидки 10%
Приходите! Приезжайте! Пишите!

П Р О Д АЮТ С Я

*цыплята, утята,  гусята,  корм, стройматериалы. 
п.  Осакаровка, ул. Сельхозснабская, 65, 
тел. 44084, 87755721565, 87022759122.
*бычок месячный. Тел. 42245, 87711291438.

И П  " Т У Ш И Н "
АССЕНИЗАТОР қЫЗМЕТІ, СЕПТИК ТАЗАЛАУ. ҮЛКЕН 6 КУБ ЖəНЕ СТАН-
ДАРТ БөШКЕ. ТЕЛ. 42186, 87758379550, 87770742210, 87086760328.

***
УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА, ОТКАЧКА СЕПТИКА. БОЛЬШ. 6 КУБ. И СТАН-
ДАРТ. БОЧКИ. ТЕЛ. 42186, 87758379550, 87770742210, 87086760328.

ВЕДЕТСЯ ЗАПИСЬ НА ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ КОБ-500, 
У ВИКТОРА. ТЕЛ 87088346855, 44017, 87052927755.

Барлық Қазақстандықтарды келе 
жатқан Ұлыстың Ұлы күні - Нау-

рыз мейрамымен Құттықтаймын! Жарқын 
өмірдің бастамасы болып саналатын осы көктем 

мерекесі Сіздерге мол қуаныш пен бақыт алып кел-
сін! Наурыз әр отбасында келісімнің, сыйластықтың, 

құрмет пен сүйіспеншіліктің дәнекері болсын!
***

Я поздравляю всех казахстанцев с национальным праздни-
ком Наурыз! Пусть этот светлый и весенний праздник, кото-

рый является началом новой жизни, приносит Вам много радости 
и счастья! Пусть этот праздник будет посредником согласия, ува-

жения, почтения и любви в каждой семье!
В. Мажура, 

председатель общества ветеранов п. Осакаровка

Haуpыз aмaндық, қуaныш, жaқcылық әкeлcін! 
Сіздерге көктeм мерекесі жан жылуы мeн өміp қуaнышын сыйла-
сын.Баршаңызға мықты дeнcaулық, ұзaқ өміp, құшaқ тoлғaн 

гүл мeн ықылac тілeймін! 
***

Пуcть Haуpыз пpинeceт блaгoпoлучиe, paдocть и дoбpo! 
Жeлaю вeceннeгo тeплa и paдocти в жизни. 

Жeлaю кpeпкoгo здopoвья и дoлгиx лeт жизни, 
мope цвeтoв и внимaния!

Н. Машрапов.
 Аким сельского округа Ақбұлақ

Жер-дүниені жаңартып, көк-
темді ерте келетін Ұлыстың 
Ұлы күні - Наурыз мере-
кесі құтты болсын! Сіз-

ге және сіздің жанұянызға 
шынайы көңілмен бақыт-бе-
реке, ашық аспан, игілік және 

алдағы жұмысыңызда тек 
шығармашылық табыс тілей-

міз.
***

Наурыз – это праздник 
весны и обновления, когда 

вся природа оживает, всё об-
новляется, рождаются новые 

надежды. Мы поздравляем вас с этим прекрасным весенним 
праздником. Пусть каждый день пробуждающейся весны, каж-

дый солнечный луч приносят в ваши дома счастье и благополучие. 
Желаем Вам вдохновения, энергии на новые свершения, самых 

смелых творческих планов и их скорейшего воплощения.
А. Ахметов,

 аким Николаевского сельского округа

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ОТКОСЫ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

РЕМОНТ ОКОН. ТЕЛ. 87784355158.

жатқан Ұлыстың Ұлы күні - 
рыз мейрамымен Құттықтаймын! Жарқын 

өмірдің бастамасы болып саналатын осы көктем 
мерекесі Сіздерге мол қуаныш пен бақыт алып кел-

сін! Наурыз әр отбасында келісімнің, сыйластықтың, 
құрмет пен сүйіспеншіліктің дәнекері болсын!

Я поздравляю всех казахстанцев с национальным праздни-
ком Наурыз! Пусть этот светлый и весенний праздник, кото-

рый является началом новой жизни, приносит Вам много радости 
и счастья! Пусть этот праздник будет посредником согласия, ува-

сын.Баршаңызға мықты дeнcaулық, ұзaқ өміp, құшaқ тoлғaн 
гүл мeн ықылac тілeймін! 

Пуcть Haуpыз пpинeceт блaгoпoлучиe, paдocть и дoбpo! 
Жeлaю вeceннeгo тeплa и paдocти в жизни. 

Жeлaю кpeпкoгo здopoвья и дoлгиx лeт жизни, 


