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О развитии экономики, денежно-кредитной политике, исполнении республи-
канского бюджета, местном содержании в государственных закупках доложили 
министр национальной экономики Асет Иргалиев, председатель Национального 
банка Ерболат Досаев, министр финансов Ерулан Жамаубаев, о ситуации в про-
мышленности и энергетическом секторе – министры индустрии и инфраструк-
турного развития Бейбут Атамкулов и энергетики Нурлан Ногаев, агропромыш-
ленном комплексе – министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, о ситуации 
с ценами на социально значимые продовольственные товары – министр торговли 
и интеграции Бахыт Султанов. 

По итогам 4 месяцев т.г. обеспечен выход экономики Казахстана на траекто-
рию роста. Темпы роста ВВП за январь-апрель т.г. составили 0,7%. Восстанови-
тельная динамика отмечается во всех отраслях экономики. Наибольший вклад в 
рост ВВП внес несырьевой сектор. 

Обеспечены устойчивые и рекордно высокие за последние 10 лет темпы ро-
ста в обрабатывающей промышленности. По результатам 4 месяцев текущего 
года рост составил 7,7%. Высокие темпы роста отмечены в машиностроении 
(20,6%), в т.ч. автомобилестроении (25,4%), производстве локомотивов и ваго-
нов (49,7%), электрического оборудования (10,2%), компьютеров, электронно-
го и оптического оборудования (52,3%). Динамичное развитие также показали 
химическая промышленность (11,2%); легкая промышленность (4,9%), включая 
производство одежды (23,6%); металлургия (3%), в т.ч. цветная (3%) и черная 
(2,7%); производство продуктов питания (3,9%) и напитков (5,1%); фармацевти-
ка (26,2%) и нефтепереработка (2,6%). Обеспечены устойчивые и высокие темпы 
роста в строительном секторе, включая производство строительных материалов 
(26,5%), строительство (12,5%), ввод в эксплуатацию жилья (13,3%). В сельском 
хозяйстве темпы роста составили 3%. На фоне повышения привлекательности от-
расли, инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве и производстве про-
дуктов питания увеличились на более чем 50%.

Рост инвестиций в основной капитал по всей экономике без учета горнодобы-
чи составил 32,3%. Одним из наиболее значимых факторов роста экономики стала 
положительная динамика в секторе услуг. Так, рост отмечен в таких отраслях, как 
торговля (5,7%), связь (11,1%), операции с недвижимым имуществом (1,3%), фи-
нансовая и страховая деятельность (1,6%).

По итогам января-апреля т.г. Мангистауская область и г. Шымкент обеспечили 
рост социально-экономического развития по всем 7 основным макропоказате-
лям, Акмолинская, Актюбинская, Жамбылская, Карагандинская и Костанайская 
области – по 6 показателям, Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Северо-Ка-
захстанская области, города Нур-Султан и Алматы – по 5 показателям. Наимень-
шие показатели достигнуты в Западно-Казахстанской области.

«Положительный рост экономики является важнейшим индикатором резуль-
тативности реализации мер по сдерживанию пандемии, а также поддержке частно-
го сектора и производственного потенциала страны. Важно сохранить и ускорить 
заданные темпы роста экономики в последующие месяцы», – сказал А. Мамин.

Глава Правительства поручил акимам регионов уделить особое внимание ста-
билизации цен на социально значимые продовольственные товары, обеспечить 
увеличение финансирования форвардных закупок продовольствия за счет мест-
ного бюджета до 10 млрд тг и доведение финансирования по «оборотной схе-
ме» до 50 млрд тг. Премьер-Министр подчеркнул необходимость привлечения 
внутренних и внешних инвестиций, особенно в несырьевые отрасли, поддержки 
дальнейшего развития малого и среднего бизнеса, обеспечения занятости и повы-
шения реальных доходов населения.

По итогам 4 месяцев 2021 г.  
экономика РК вышла на  
траекторию роста
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На заседании Правительства под председательством  
Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены итоги  
социально-экономического развития страны и исполнения  
республиканского бюджета за январь-апрель 2021 года.

2021 жылдың 4 айының қорытындысы  
бойынша ҚР экономикасы өсу  

траекториясына шықты

2

Экономиканың дамуы, ақша-несие саясаты, республикалық бюджеттің атқарылуы, мемлекеттік сатып алудағы 
жергілікті қамту туралы ұлттық экономика министрі Әсет Ерғалиев, Ұлттық банк төрағасы Ерболат Досаев, қаржы 
министрі Ерұлан Жамаубаев, өнеркәсіп пен энергетика секторындағы ахуал туралы индустрия және инфрақұрылым-
дық даму министрі Бейбіт Атамқұлов пен энергетика министрі Нұрлан Ноғаев, агроөнеркәсіптік кешендегі жағдай 
жайында ауыл шаруашылығы министрі Сапархан Омаров, әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасы 
туралы сауда және интеграция министрі Бақыт Сұлтанов баяндады.

Осы жылдың 4 айының қорытындысы бойынша Қазақстан экономикасының өсу траекториясына шығуы қамта-
масыз етілді. Биылғы қаңтар-сәуір айларында ЖІӨ өсу қарқыны 0,7%-ды құрады. Қалпына келу серпіні экономика-
ның барлық салаларында байқалады. ЖІӨ өсуіне шикізаттық емес сектор үлкен үлес қосты.

Өңдеу өнеркәсібінде соңғы 10 жылда тұрақты және рекордтық жоғары өсу қарқыны қамтамасыз етілді. Осы жыл-
дың 4 айының қорытындысы бойынша өсім 7,7%-ды құрады. Машина жасау (20,6%), оның ішінде автомобиль жасау 
(25,4%), локомотивтер мен вагондар (49,7%), электр жабдықтары (10,2%), компьютерлер, электрондық және опти-
калық жабдықтар (52,3%) өндірісінде жоғары өсу қарқыны байқалады. Сонымен қатар химия өнеркәсібі (11,2%); 
киім өндірісін қоса алғанда (23,6%), жеңіл өнеркәсіп (4,9%); металлургия (3%), оның ішінде түсті (3%) және қара 
(2,7%) металлургия; азық-түлік өнімдері (3,9%) және сусындар өндірісі (5,1%); фармацевтика (26,2%) мен мұнай өң-
деу (2,6%) салалары серпінді даму көрсетті. Құрылыс материалдары өндірісін (26,5%), құрылысты (12,5%), тұрғын 
үйді пайдалануға беруді (13,3%) қоса алғанда, құрылыс секторында орнықты әрі жоғары өсу қарқыны қамтамасыз 
етілді. Ауыл шаруашылығында өсу қарқыны 3%-ды құрады. Саланың тартымдылығын арттыру аясында ауыл шаруа- 
шылығы мен азық-түлік өнімдері өндірісіндегі негізгі капиталға салынған инвестициялар 50%-дан астамға ұлғайды.

Тау-кен өндірісін есепке алмағанда, бүкіл экономика бойынша негізгі капиталға салынған инвестициялардың өсуі 
32,3%-ды құрады. Экономика өсімінің ең маңызды факторларының бірі – қызмет көрсету секторындағы оң динами-
ка болды. Мәселен, өсім сауда (5,7%), байланыс (11,1%), жылжымайтын мүлік операциялары (1,3%), қаржы және 
сақтандыру қызметі (1,6%) секілді салаларда байқалады.

Биылғы қаңтар-сәуір айларының қорытындысы бойынша Маңғыстау облысы мен Шымкент қаласы барлық 7 
негізгі макрокөрсеткіш бойынша, Ақмола, Ақтөбе, Жамбыл, Қарағанды және Қостанай облыстары 6 көрсеткіш 
бойынша, Шығыс Қазақстан, Павлодар, Солтүстік Қазақстан облыстары, Нұр-Сұлтан және Алматы қалалары 5 көр-
сеткіш бойынша әлеуметтік-экономикалық даму өсімін қамтамасыз етті. Батыс Қазақстан облысында ең төменгі 
көрсеткіштерге қол жеткізілді.

«Экономиканың оң өсімі – пандемияны тежеу, сондай-ақ елдің жеке секторы мен өндірістік әлеуетін қолдау 
жөніндегі шараларды іске асыру тиімділігінің маңызды индикаторы. Экономиканың осы қарқынын алдағы айларда 
сақтап, оны ұлғайту маңызды», – деді А. Мамин.

Үкімет басшысы өңірлердің әкімдеріне әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын тұрақтанды-
руға ерекше назар аударуды, жергілікті бюджет есебінен форвардтық азық-түлік сатып алуды қаржыландыруды 10 
млрд теңгеге дейін ұлғайтуды және «айналым схемасы» бойынша қаржыландыруды 50 млрд теңгеге дейін жеткізуді 
тапсырды. Премьер-Министр ішкі және сыртқы инвестицияларды, әсіресе, шикізаттық емес салаларға тарту, шағын 
және орта бизнесті одан әрі дамытуды қолдау, жұмыспен қамтамасыз ету және халықтың нақты табысын арттыру 
қажеттігін атап өтті.

ҚР Премьер-Министрі Асқар Маминнің төрағалығымен өткен Үкімет отырысында  
еліміздің 2021 жылғы қаңтар-сәуір айларындағы әлеуметтік-экономикалық дамуының  

қорытындысы және республикалық бюджеттің атқарылуы қаралды.
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Автолюбителей волнует, когда завершится рекон-
струкция Балхашской трассы и можно будет ездить с 
комфортом. Дорожники обещают открыть движение по 
четырёхполосному автобану к концу этого года. Аким 
Карагандинской области Женис Касымбек во время ра-
бочей поездки в Балхаш ознакомился с ходом дорожных 
работ на участках Караганда – Балхаш и Балхаш – Бурыл-
байтал.

 – На всём протяжении автодороги Караганда – Балхаш 
планируем дать проезд по четырём полосам в этом году. 
В сторону Бурылбайтала есть один участок, по кото-
рому сейчас разбираемся с недобросовестным подряд-
чиком, и с ним расторгли договор. Сейчас зашла новая 
компания, которая будет принимать все необходимые 
меры для своевременного завершения проекта, – ска-
зал Аскар Муратулы, председатель правления АО «НК 
«КазАвтоЖол».
По его словам, на автодороге Караганда – Балхаш ра-

боты по реконструкции произведены наполовину. На 
участке Балхаш – Бурылбайтал – на 45%. Для дорожных 
работ на Балхашской трассе развёрнуто восемь строи-
тельных баз – не только вблизи города, но и в Караганде, 
Шетском районе. Задействовано 10 дробильно-сортиро-
вочных комплексов, девять асфальтобетонных заводов. 
Для проверки качества мобилизовано шесть аттестован-
ных дорожных лабораторий. Для туристического реги-
она важна качественная транспортная инфраструктура. 
Как доложил и. о. руководителя Управления пассажир-
ского транспорта и автомобильных дорог Саят Шай-
мин, в Балхаше продолжат приводить в порядок дороги 
областного и местного значения. Запланирован ремонт 
автодороги Актогай – Балхаш, подъезда к селу Тасарал, 
16 улиц в Балхаше и Актогайском районе. В Балхаше 
доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии 
в этом году должна быть доведена до 76%.

Основные принципы и новые методы работы масли-
хатов сенатор Рыскали Абдикеров обсудил с избранны-
ми депутатами Жанааркинского районного маслихата 
Карагандинской области. Этому пункту своей поездки 
в регион сенатор уделил особое внимание ещё и пото-
му, что одним из векторов модернизационной повестки 
Президента страны является усиление роли институтов 
местного управления.

«Необходимо активно привлекать население к управ-
лению. Этот шаг важен для реализации концепции «Слы-
шащее государство», которая была провозглашена Пре-
зидентом страны. Открытость и прозрачность должны 
стать определяющими критериями деятельности всех 
государственных представительных и исполнитель-
ных органов, а фронт-офисы, открытые бюджеты и он-
лайн-сессии – инструментами их осуществления», – ска-
зал Рыскали Абдикеров.

Депутаты и участники данной встречи обсудили с се-
натором ряд актуальных вопросов, касающихся жизне-
деятельности района, а также Республики. В частности, 
их интересовали вопросы социальных льгот для малоо-
беспеченных многодетных семей. Также депутаты мас-
лихата подняли вопрос необходимости финансирования 
из республикаского бюджета строительства физкультур-
но-оздровительного комплекса в поселке Жанаарка. Се-
натор пообещал взять данный вопрос под свой личный 
контроль.

683 мыңнан астам  
қазақстандық 2021 жылдың  
бірінші тоқсанында АӘК алды

ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау  
министрлігінің ақпараты бойынша

2021 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша 135,7 мың 
отбасындағы 683,4 мың адамға атаулы әлеуметтік көмек 
(бұдан әрі – АӘК) тағайындалды. Ағымдағы жылы осы 
мақсаттарға бюджеттен 122,8 млрд теңге бөлінді. АӘК от-
басының әрбір мүшесіне жан басына шаққандағы орташа 
табысы өңірлік ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-ынан 
төмен азаматтарға тағайындалады. Бұдан басқа, АӘК 
көрсетудің жаңа тетігін іске асыру шеңберінде еліміздің 
барлық өңірінде табысы аз отбасылардың мектеп жасы-
на дейінгі балаларын кепілдік берілген әлеуметтік топта-
мамен (бұдан әрі – әлеуметтік топтама) қамтамасыз ету 
бойынша жұмыс жүргізілуде. 2021 жылғы 1 сәуірде АӘК 
алушылар қатарындағы 1 жастан 6 жасқа дейінгі 162,4 
мың бала азық-түлік және тұрмыстық химия жиынтығы 
түрінде әлеуметтік топтама тағайындалды. Естеріңіз-
ге сала кетейік, 105,4 мың отбасындағы 519,4 мың қа-
зақстандыққа 2021 жылғы І тоқсанда атаулы әлеуметтік 
көмек тағайындау мемлекеттік инстанцияға жүгінбей-ақ 
автоматты түрде ұзартылды. АӘК алушыларға бұдан 
бұрын, 2020 жылғы II, III және IV тоқсанда ТЖ режимі 
мен карантиндік шектеу шараларының қолданылуына 
байланысты көмек тағайындауға өтініш ұзартылды.

Более 683 тысяч  
казахстанцев получили АСП  
в первом квартале 2021 года

По информации Министерства труда  
и социальной защиты населения РК

По состоянию на 1 апреля 2021 года адресная социаль-
ная помощь (АСП) назначена 683,4 тыс. человек из 135,7 
тыс. семей. В текущем году на эти цели из бюджета выде-
лено 122,8 млрд тенге. АСП назначается гражданам, чей 
средний душевой доход на каждого члена семьи составля-
ет ниже 70% от регионального прожиточного миниму-
ма. Кроме того, в рамках реализации нового механизма 
оказания АСП во всех регионах страны ведётся работа 
по обеспечению детей дошкольного возраста из малообе-
спеченных семей гарантированным социальным пакетом 
(ГСП). На 1 апреля 2021 года 162,4 тыс. детей из числа по-
лучателей АСП в возрасте от года до 6 лет назначен ГСП 
в виде наборов продуктов и бытовой химии. Напомним, 
519,4 тыс. человек из 105,4 тыс. семей автоматически про-
лонгировали назначение адресной социальной помощи в 
I квартале 2021 года, без их обращения в госинстанции. 
Ранее получателям АСП продлили назначение помощи во 
II, III и IV кварталах 2020 года в связи с действием режима 
ЧП и ограничительных карантинных мер.
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Автоәуесқойларды Балқаш трассасын қайта құру қа-
шан аяқталатыны және жайлы жүруге болатындығы 
толғандырады. Жол құрылысы мамандары осы жылдың 
соңына қарай төрт жолақты автобанмен қозғалыс ашуға 
уәде береді. Қарағанды облысының әкімі Жеңіс Қасым-
бек Балқашқа жұмыс сапары барысында Қарағанды – 
Балқаш және Балқаш – Бурылбайтал учаскелеріндегі жол 
жұмыстарының барысымен танысты.

 – Қарағанды-Балқаш автожолының бойында осы жылы 
төрт жолақпен жүруді жоспарлап отырмыз. Бурылбай-
тал жағына бір учаске бар, ол бойынша қазір жосықсыз 
мердігермен жұмыс істеп жатырмыз және олармен 
шартты бұздық. Қазір жобаны уақытылы аяқтау үшін 
барлық қажетті шараларды қабылдайтын жаңа компа-
ния пайда болды, – деді «Қазавтожол» ҰК» АҚ Басқар-
ма Төрағасы Асқар Мұратұлы.

Оның айтуынша, Қарағанды – Балқаш автожолында 
жөндеу жұмыстары жартылай жүргізілген. Балқаш-Бу-
рылбайтал учаскесінде 45% жұмыс орындалды. Жол жұ-
мыстары үшін Балқаш тас жолында тек қала маңында ғана 
емес, Қарағанды, Шет аудандарында да сегіз құрылыс 
базасы ашылған. 10 ұсақтау-сұрыптау кешені, тоғыз ас-
фальт-бетон зауыты іске қосылды. Сапаны тексеру үшін 
алты сертификатталған жол зертханасы жұмылдырыл-
ды. Туристік аймақ үшін сапалы көлік инфрақұрылымы 
маңызды. Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 
басқармасы басшысының м.а. Саят Шайминнің айтуын-
ша, Балқашта облыстық және жергілікті маңызы бар жол-
дарды ретке келтіруді жалғастырады. Ақтоғай – Балқаш 
автожолын, Тасарал ауылына кіреберісті, Балқаш және 
Ақтоғай аудандарындағы 16 көшені жөндеу жоспар-
ланған. Балқашта жақсы және қанағаттанарлық жағдай-
дағы жолдардың үлесі биыл 76%-ға дейін жеткізілуі тиіс.

Сенатор Рысқали Әбдікеров Қарағанды облысы 
Жаңаарқа аудандық мәслихатында сайланған депутатта-
рымен мәслихаттар жұмысының негізгі қағидаттары мен 
жаңа әдістерін талқылады. Күн тәртібіндегі тармақтар-
дың бірі болғандықтан сенатор өңірге сапарында жер-
гілікті басқару институттарының рөлін күшейтуге ерек-
ше назар аударды.

«Басқару ісіне халықты белсенді түрде тарту қажет. 
Бұл қадам ел Президенті жариялаған «халық үніне құлақ 
асатын мемлекет» тұжырымдамасын іске асыру үшін аса 
маңызды. Ашықтық пен айқындық барлық мемлекеттік 
өкілді және атқарушы органдар қызметінің айқындаушы 
өлшемдеріне, ал фронт-кеңселер, ашық бюджеттер мен 
онлайн-сессиялар – оларды жүзеге асырудың құралдары-
на айналуға тиіс», – деді Рысқали Әбдікеров.

Депутаттар мен кездесуге қатысушылар сенатормен 
бірге ауданның, сондай-ақ республиканың тыныс-тір-
шілігіне қатысты бірқатар өзекті мәселелерді талқыла-
ды. Атап айтқанда, олар аз қамтылған көп балалы от-
басыларды әлеуметтік жеңілдіктермен қамтамасыз ету 
мәселелеріне назар аударды. Сондай-ақ мәслихат депу-
таттары Жаңаарқа кентінде дене шынықтыру-сауықты-
ру кешенінің құрылысын республикалық бюджеттен 
қаржыландыру қажеттігі мәселесін көтерді. Сенатор бұл 
мәселені өзінің жеке бақылауына алуға уәде берді.

Қарағанды облысы әкімдігінің Баспасөз орталығы
Пресс-центр Акимата Карагандинской области

Рысқали Әбдікеров: Барлық мемлекеттік органдар  
жұмысының айқындаушы өлшемі ашықтық болуы тиіс

Қарағанды – Балқаш автожолының  
төрт жолағы 2021 жылы ашылады

Проезд по четырём полосам автодороги  
Караганда – Балхаш планируют  

открыть в 2021 году

Рыскали Абдикеров: Открытость должна стать 
определяющим критерием работы всех госорганов
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Сакральная Сарыарка: в Карагандинской области подвели  
итоги конкурса историко-краеведческих исследований
В Карагандинской области прошёл конкурс историко-краеведческих исследований «Сакраль-

ная Сарыарка». В нём приняли участие школьники от 12 до 18 лет. В онлайн-режиме было защи-
щено более 50 проектов – макетов сакральных мест. Организаторы конкурса – Карагандинский 
областной историко-краеведческий музей и Управление образования.

 – Такой конкурс мы провели впервые. Он состоял из трёх этапов и прошёл с 1 марта по 30 апреля. 
Поступило более 50 работ, большая часть из них – это макеты мавзолеев. Также были природ-
ные памятники – например, Шайтанколь. Нас порадовало, что школьники хорошо знают архе-
ологические памятники родного края, – говорят организаторы.

Гран-при жюри присудило ученицам 11-го класса средней школы №12 Кунсулу Иманжусип и 
Аякоз Хулыбай за макет «Құнанбай қажы мешіті». В старшей возрастной группе первое место 
заняли учащиеся 9-го класса школы им. Е. А. Букетова Александра Фёдорова и Асель Тажиева. 
Их работа – «Казахстанская пирамида». В младшей возрастной группе первое место у учащихся 
5-го класса школы №62 Дарии Маргулан и Алуа Нурлыбаевой с макетом «Тәттімбет кесенесі».

 – Основной задачей нашей работы было ознакомление жителей Карагандинской области с од-
ним из значимых памятников нашей страны – мавзолеем Таттимбета Казангапулы. Участвуя в 
подобных проектах, мы вносим свой вклад в дело сохранения исторических памятников, – от-
мечает Дария Маргулан.

«Ұлық ұлыс», – рассказала заместитель акима Жезказгана 
Зина Акылбекова.
На заседании заслушали и приняли во внимание все предложе-

ния, озвученные в ходе обмена мнениями между участниками ме-
роприятия. В частности, было предложено усилить реализацию 
программы «Рухани жаңғыру» в учебных заведениях области.

 – Поручаю Управлению образования рассмотреть предложе-
ние экспертной комиссии по усилению работы по программе 
«Рухани жаңғыру» в учебных заведениях и взять этот вопрос 
на контроль. Мы будем каждый месяц встречаться и обсуж-
дать проделанную работу, – сказал Абзал Нукенов.
Он также дал поручение обеспечить качественную и эффек-

тивную реализацию программы «Рухани жаңғыру» на 2021 год 
продолжить информационно-разъяснительную работу для по-
пуляризации ключевых направлений программы. Подводя итоги 
заседания, заместитель акима области отметил, что программа 
«Рухани жаңғыру» – комплексный и масштабный проект наци-
онального уровня, затрагивающий все сферы жизни общества.

экспозициясы әзірленуде, – деді Жезқазған әкімінің орынбаса-
ры Зина Ақылбекова.
Отырыста іс-шараға қатысушылар арасында пікір алмасу ба-

рысында айтылған барлық ұсыныстар тыңдалып, назарға алын-
ды. Атап айтқанда, облыстың оқу орындарында «Рухани жаңғы-
ру» бағдарламасын жүзеге асыруды күшейту ұсынылды.

 – Білім басқармасына оқу орындарында «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы бойынша жұмысты күшейту жөніндегі сарап-
тамалық комиссияның ұсынысын қарауды және бұл мәселені 
бақылауға алуды тапсырамын. Біз ай сайын кездесіп, атқарылған 
жұмыстарды талқылайтын боламыз, – деді Абзал Нүкенов.
Ол сондай-ақ 2021 жылға арналған «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасын сапалы әрі тиімді іске асыруды қамтамасыз етуді 
тапсырды. Бағдарламаның негізгі бағыттарын насихаттау үшін 
ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жалғастыру қажет екені ай-
тылды. Отырысты қорытындылай келе, облыс әкімінің орынба-
сары «Рухани жаңғыру» бағдарламасы – қоғам өмірінің барлық 
салаларына қатысты ұлттық деңгейдегі кешенді және ауқымды 
жоба екенін атап өтті.
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Қарағанды облысындағы «Рухани жаңғыру»  
жобалық кеңсесі осы жылдың бірінші  

тоқсанында бағдарламаның алты негізгі  
бағыты бойынша 649 іс-шараны жүзеге  
асырды. 2021 жылға барлығы 1 500-ден  

астам түрлі жобалар жоспарланған.
Бұл туралы облыс әкімінің орынбасары Абзал Нүкеновтың 

төрағалығымен өткен «Рухани жаңғыру» сараптамалық кеңесінің 
онлайн-отырысында айтылды. Сондай-ақ, осы жылдың алғашқы 
үш айындағы бағдарламаны іске асыру қорытындылары талқыла-
нып, одан әрі жұмыс істеу үшін басым бағыттар айқындалды.

 – Биыл бізде 167 ауқымды іс-шара жоспарланған. Ағымдағы жыл-
дың бірінші тоқсанында барлығы 649 іс-шара өткізілді. Олардың 
негізгілері – Шет ауданының Мойынты ауылында Таныбай 
батырға ескерткіш орнату, «Сарыарқаның жаңа есімдері»,  
«Менің атам... менің әжем», ұлттық киімдер челленджі, «Әз-Нау- 
рыз» ақындар айтысы және т.б. бар, – дейді «Рухани жаңғыру» 
жобалық кеңсесінің жетекшісі Айтбай Жұмағұлов. – Сондай-ақ 
ұлттық құндылықтарды ілгерілетуге бағытталған жаңа жобалар 
іске асырылуда. Атап айтқанда, «Алаш афоризмдері» айдары, 
«Азамат» бағдарламасы және «Ұлттық қызмет» жобасы. Бұл 
бағыттағы жұмыстар жалғасатын болады.
Осы жылға жоспарланған ең ірі іс-шаралар қатарында 

«Жошы хан» тарихи-мәдени кешенінің ашылуы, Қарағанды 
облысының қасиетті жерлерінің смарт-картасын әзірлеу, «Ұлтқа 
қызмет», «Алтын аспап» жобалары және «Жезкиік» халықа-
ралық музыкалық фестивалі бар. Олардың барлығы тәуелсіздік-
тің 30 жылдығын мерекелеу аясында өтеді. «Рухани жаңғыру» 
жобалық кеңсесі басшысының баяндамасын тыңдаған Абзал Нү-
кенов «Жошы хан» тарихи-мәдени кешенінің ашылуына қанша-
лықты дайын екенін сұрады.

 – Өткен жылдың наурыз айында тарихи-мәдени кешеннің 
құрылысы басталды. Қазіргі уақытта ол 90% дайын. Қазір 
абаттандыру, сыртқы коммуникацияларға қосылу жұмыстары 
жүріп жатыр. Сондай-ақ, ғалымдармен бірлесіп «Ұлы ұлыс» 

Проектным офисом «Рухани жаңғыру» в  
Карагандинской области за первый квартал  
этого года реализовано 649 мероприятий по  
шести основным направлениям программы.  
Всего на 2021 год запланировано более 1 500  
различных проектов.

Об этом рассказали на онлайн-заседании Экспертного совета 
«Рухани жаңғыру» под председательством заместителя акима 
области Абзала Нукенова. А также обсудили итоги реализации 
программы за первые три месяца этого года и определили прио-
ритетные направления для дальнейшей работы.

 – В этом году у нас запланировано 167 масштабных меропри-
ятий. За первый квартал текущего года всего проведено 649 
мероприятий. Основные из них – установка памятника Та-
ныбаю-батыру в селе Мойынты Шетского района, конкурсы 
«Новые имена Сарыарки», «Мой дед... Моя бабушка», чел-
лендж национальных костюмов, айтыс акынов «Әз-Наурыз» 
и другие, – говорит руководитель проектного офиса «Рухани 
жаңғыру» Айтбай Жумагулов. – Также реализуются новые 
проекты, направленные на продвижение национальных цен-
ностей. В частности, рубрика «Алаш афоризмдері», про-
грамма «Азамат» и проект «Ұлтқа қызмет». Работа в этом 
направлении будет продолжена.
Среди самых крупных мероприятий, запланированных на 

этот год, открытие историко-культурного комплекса «Джу-
чи-хан», разработка смарт-карты священных мест Караган-
динской области, проекты «Ұлтқа қызмет», «Алтын аспап» и 
Международный музыкальный фестиваль «Жезкиік». Все они 
пройдут в рамках празднования 30-летия независимости. Заслу-
шав доклад руководителя проектного офиса «Рухани жаңғы-
ру», Абзал Нукенов поинтересовался, насколько готов к откры-
тию историко-культурный комплекс «Джучи-хан».

 – В настоящее время он готов на 90%. Сейчас идут работы по 
благоустройству, подключению к внешним коммуникациям. 
Также совместно с учёными разрабатывается экспозиция 

Киелі Сарыарқа: Қарағанды облысында тарихи-өлкетану  
зерттеулері байқауының қорытындысы шығарылды

Қарағанды облысында «Киелі Сарыарқа» тарихи-өлкетану зерттеулер байқауы өтті. Оған 12-18 
жас аралығындағы оқушылар қатысты. Онлайн режимде киелі орындардың 50 жоба-макеті қорғал-
ды. Байқаудың ұйымдастырушылары – Қарағанды облыстық тарихи-өлкетану мұражайы және білім 
басқармасы.

 – Мұндай байқауды біз алғаш рет өткіздік. Ол үш кезеңнен тұрды және 1 наурыздан 30 сәуірге дей-
ін өтті. Барлығы 50-ден астам жұмыс келіп түсті, олардың басым бөлігі – кесенелердің макеттері. 
Сондай-ақ, табиғи ескерткіштер де болды. Мысалы, Шайтанкөл. Оқушылардың туған өлкенің ар-
хеологиялық ескерткіштерін жақсы білетіндері бізді қуантты, – дейді ұйымдастырушылар.

Бас жүлдені №12 орта мектептің 11 сынып оқушылары Күнсұлу Иманжүсіп пен Аякөз Хұлыбай 
«Құнанбай қажы мешіті» макеті үшін алды. Жоғары жас тобында бірінші орынды Е.А. Букетов 
атындағы мектептің 9-сынып оқушылары Александр Федоров пен Әсел Тәжиева иеленді. Олардың 
жұмысы – «Қазақстандық пирамида» деп аталды. Кіші жас тобында №62 мектептің 5 сынып оқушы-
лары Дәрия Марғұлан мен Алуа Нұрлыбаева «Тәттімбет кесенесі» макетімен бірінші орын иеленді.

 – Біздің жұмысымыздың негізгі мақсаты Қарағанды облысының тұрғындарын еліміздің маңызды 
ескерткіштерінің бірі – Тәттімбет Қазанғапұлы кесенесімен таныстыру болды. Осындай жоба-
ларға қатыса отырып, біз тарихи ескерткіштерді сақтау ісіне өз үлесімізді қосамыз, – деп атап өтті 
Дәрия Марғұлан.

Қарағанды облысында «Рухани жаңғыру» бағдарламасының 2021 жылдың  
бірінші тоқсанындағы іске асырылу қорытындылары талқыланды
В Карагандинской области обсудили итоги реализации программы  

«Рухани жаңғыру» за первый квартал 2021 года
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Елордада «Рухани жаңғыру»  
бағдарламасы аясында өтіп жатқан  

«Қазақстанның 100 жаңа есімі» жобасының  
қорытындысы шығарылды. Халықтық дауыс  

беру және қазылар алқасының таңдауы  
бойынша Қарағанды облысының алты  
тұрғыны үздіктер қатарында болды.

Қарағанды облысы әкімдігінің Баспасөз орталығы

«Мәдениет және спорт» номинациясында үш үміт-
кер жеңімпаз атанды: шахтёр Даниель Диль, актриса 
Дина Заитова және музыкант Арыстан Әбілдин.

Даниель Диль тек Костенко атындағы шахтада ғана 
жұмыс істемейді. Жер асты тау-кен қызметкері негізгі 
жұмысынан бөлек халықаралық жарыстарға да қаты-
сады. Қарағандылық-спорттық акробатикадан халықа-
ралық дәрежедегі спорт шебері, ҚР бірнеше дүркін 
чемпионы және көптеген халықаралық турнирлердің 
жеңімпазы.

С. Сейфуллин атындағы қазақ академиялық театры-
ның актрисасы Дина Заитова жергілікті театр сүйер қа-
уым арасында жақсы таныс. Оның кәсіби қоржынын-
да бірнеше ондаған рөлдер мен марапаттар бар. 2011 
жылы Нина Заречнаяның «Шағала» комедиясындағы 
рөлі үшін Қарағанды облысы мәдениет басқармасының 
«Жыл актрисасы» номинациясы бойынша марапатқа 
ие болды. 2012 жылы Дина «Балалар әлеміндегі те-
атр» облыстық фестивалінде «Үздік әйел рөлі» но-
минациясының жеңімпазы атанды. Ол сонымен қатар 
облыс әкімінің «Жыл актрисасы» номинациясында 
сыйлығын иеленді.

Кавер-Орындаушы Арыстан Әбілдин Colorit бүр-
кеншік атымен жақсы танымал. Танымал әртіс Jah 
Khalib каверлер байқауында жеңімпаз атанды. Оған 
танымал ресейлік Black Star және Sony Music лейблда-
рынан ұсыныстар түсті. Қазір музыкант Zivert пен Иван 
Дорнды насихаттаумен айналысатын әйгілі «ПМИ» 
музыкалық лейблымен келісімшартқа отырды.

«Бизнес» санатында Виктория Пак үздік деп та-
нылды. Оның негізгі қызмет саласы – жеңіл өнеркәсіп. 
AVISHU атты жеке брендімен бойжеткен және оның 
командасы бизнестің барлық түрлеріне арнайы киім 
және форма тігумен айналысады. Пандемия кезінде 
Виктория Пак компаниясы провизорлық госпиталь-
дарға 70 қорғаныш костюмдерін сыйға тартты.

Дарын Әбілжанов «Медицина» номинациясында 
жеңіске жетті. 2020 жылдың маусымынан бастап жас 
жігіт облыстық клиникалық аурухананың инфекциялық 
стационарында қызметкер болып жұмыс істеді. Бос 
күндері волонтерлікпен айналысты. Осы уақытқа дейін 
Дарын ерікті негізде халыққа үй жағдайында тегін меди-
циналық қызмет көрсетеді. 2021 жылдың қаңтарында 
Қазақстанда алғаш рет Қарағанды медициналық уни-
верситетінің базасында еріктілер мектебін ашты.

Қазақстандағы жалғыз ұшқыш қыз Ардана Ботай 
«Қоғам» номинациясы бойынша үздік атанды. Ардана 
бала кезінен әскери ұшқыш болуды армандады. Бүгінде 
ол «Су-30СМ» жойғыш ұшқышының аға лейтенанты.

Естеріңізге сала кетейік, «Қазақстанның 100 жаңа 
есімі» жобасын 2017 жылы ҚР Тұңғыш Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев ұсынған болатын. Биыл жеті 
бағыт бойынша 2 790 қазақстандық өтінім берді: 
«Қоғам», «Мәдениет және спорт», «Медицина», 
«Ғылым және инновация», «Бизнес», «Экология» 
және «Білім».

В столице подвели итоги проекта «100  
новых лиц Казахстана», прошедшего в  
рамках программы духовной модернизации  
«Рухани жаңғыру». По результатам  
народного голосования и выбора жюри  
в числе лучших оказались шестеро  
жителей Карагандинской области.
Пресс-центр Акимата Карагандинской области

Победителей в номинации «Культура и спорт» 
трое: шахтёр Даниель Диль, актриса Дина Заитова и 
музыкант Арыстан Абильдин.

Даниель Диль успевает не только работать на шахте 
им. Костенко подземным горнорабочим, но и участво-
вать в международных соревнованиях. Карагандинец – 
мастер спорта международного класса по спортивной 
акробатике, многократный чемпион РК и победитель 
множества международных турниров.

Актриса Казахского академического театра им. С. 
Сейфуллина Дина Заитова хорошо известна местным 
театралам. За её плечами несколько десятков ролей и 
наград. В 2011 году за роль Нины Заречной в комедии 
«Шагала» она была удостоена награды Управления 
культуры Карагандинской области в номинации «Ак-
триса года». В 2012-м Дина стала победительницей в 
номинации «Лучшая женская роль» на областном фе-
стивале «Театр в мире детей». В её копилке наград так-
же премия акима области в номинации «Актриса года».

Кавер-исполнитель Арыстан Абильдин больше из-
вестен под псевдонимом Colorit. Стал победителем 
в конкурсе каверов от известного артиста Jah Khalib. 
Ему поступали предложения от известных российских 
лейблов Black Star и Sony Music. Сейчас музыкант за-
ключил контракт с не менее известным музыкальным 
лейблом «ПМИ», который занимается раскруткой 
Zivert и Ивана Дорна.

В категории «Бизнес» лучшей признана Виктория 
Пак. Её основная сфера деятельности – лёгкая про-
мышленность. Под собственным брендом AVISHU 
девушка со своей командой занимается пошивом спец- 
одежды и униформы для всех видов бизнеса. В период 
разгара пандемии компания Виктории Пак передала в 
подарок в провизорные госпитали 70 комплектов за-
щитных костюмов.

Дарын Абильжанов одержал победу в номинации 
«Медицина». С июня 2020 года молодой человек ра-
ботал сотрудником инфекционного стационара об-
ластной клинической больницы. В свободные дни за-
нимался волонтёрством. До сих пор на добровольной 
основе Дарын оказывает населению бесплатные медус-
луги в домашних условиях. В январе 2021 года впервые 
в Казахстане открыл Школу волонтёров на базе Меди-
цинского университета Караганды.

Единственная в Казахстане девушка – лётчик-ис-
требитель Ардана Ботай стала лучшей в номинации 
«Общество». Ардана с детства мечтала стать военным 
лётчиком. Сегодня она старший лейтенант пилот ис-
требителя «Су-30СМ». 

Напомним, проект «100 новых лиц Казахстана» 
был инициирован в 2017 году Первым Президентом 
РК Нурсултаном Назарбаевым. В этом году заявки на 
участие подали 2 790 казахстанцев по семи направле-
ниям: «Общество», «Культура и спорт», «Медици-
на», «Наука и инновации», «Бизнес», «Экология» и 
«Образование».
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арқасында адамдар вакцинацияға саналы түрде келеді. Бар-
лығы тегін және ерікті түрде өтеді, – деп түсіндірді №4 емха-
на директорының медициналық қызметтер сапасын бақылау 
жөніндегі орынбасары Татьяна Мұстафина. – Бүгін біздің 
емхана отандық вакцинаның 160 дозасын алды. Бұған дейін 
«Спутник V» егілді. Екі вакцинаның жеткілікті қоры бар ме-
дициналық мекемелерде адамдар таңдау мүмкіндігіне ие.
QazVac вакцинасы күрделі тоңазытқыш қондырғыларды қа-

жет етпейді. Құтылар тоңазытқышта +8 градусқа дейінгі темпе-
ратурада тасымалданады. Ресейлік вакцинадан айырмашылығы, 
бір флакон бір адамға арналған. QazVac – екі фазалы вакцина. 
21 күннен кейін вакцинацияланған адам екінші компонентті 
алады. Қарсы көрсеткіштер өзгеріссіз қалады: 18 жасқа дейін, 
жүктілік, емізу, өткір жағдайлар, созылмалы аурулардың өршуі. 
Температураның жоғарылауы, бұлшықет ауыруы, әлсіздік си-
яқты реакциялар болуы мүмкін. QazVac препаратымен иммун-
дау алдында стандартты емшара өтеді. Адам сауалнаманы тол-
тырады, алдын-ала медициналық тексеруден өтеді, вакцинация 
алады және вакцинациядан кейінгі бөлмеге барады.

 – Қауіпті дертпен ауырып қалмас үшін денсаулығымды қа-
зақстандық QazVac вакцинасына сеніп тапсыруды шештім, – 
дейді зейнеткер Олжабай Сүлейменов. – Біздің дәрігерлерге 
толық сенемін. Олар маған бәрін дұрыс түсіндірді, күтілетін 
реакциялар қандай болуы мүмкін екенін айтты. Біраз уақыт-
тан кейін жұбайым вакцинацияға келеді.

 – Қазақстандық және ресейлік вакциналардың арасында 
ешқандай айырмашылық жоқ. Мен флюорографияға бардым, 
вакцинациялауға болатындығын білдім. Вакцина алдым. Мен 
барлық жұртқа вакцинациядан өтуге кеңес беремін. Көптеген 
адамдар вакцинацияға келеді деп үміттенемін, сол кезде біз қа-
рапайым өмірге тезірек ораламыз, – деп зейнеткер Александр 
Бейкер өз таңдауын түсіндірді.
QazVac вакцинасының алғашқы 50 мың дозасы «СК-Фар-

мация» хабтары бойынша таратылып, содан кейін еліміздің 
барлық өңірлерінің Денсаулық сақтау басқармаларының қой-
маларына жеткізілді. Мамыр айында 50 мың доза көлемінде ке-
зекті партия шығару жоспарлануда. Әрі қарай вакцина өндірісі 
біртіндеп айына 500–600 мың дозаға дейін артады.

 – Нами расконсервировано 4 819 коек, из них занято 1 667, –  
сообщил Гамаль Токсамбаев. – В реанимационных отделе-
ниях находятся 72 карагандинца. Большей частью это люди 
старше 65 лет.
Кампания по вакцинации развернулась в области с 1 февра-

ля. Действуют 115 кабинетов иммунизации во всех городах и 
районах. Открыты прививочные кабинеты в восьми крупных 
торговых центрах, которые работают по будням. Прививают 
жителей области «Спутником V», произведённым на караган-
динском фармзаводе по российской технологии, и казахстан-
ским препаратом QazVac. А также в регион поступила китай-
ская вакцина Sinopharm.

 – Дорогие земляки, проявите терпение! Пандемия продолжа-
ется. Соблюдайте все необходимые меры предосторожности. 
Вакцинируйтесь! Иммунизация проходит добровольно и 
бесплатно. Берегите себя и своих близких! – обратился к жи-
телям области руководитель Управления здравоохранения.

 – Біз 4 819 төсек-орынды консервацияладық, оның ішінде 1 
667-сі жұмыс істейді, – деп хабарлады Гамаль Тоқсамбаев. –  
Жан сақтау бөлімшелерде 72 қарағандылық бар. Көбінесе бұл 
65 жастан асқан адамдар.
Вакцинация науқаны облыста 1 ақпаннан бастап бастал-

ды. Барлық қалалар мен аудандарда 115 иммундау кабинеті 
жұмыс істейді. Жұмыс күндері жұмыс істейтін сегіз ірі сауда 
орталығында егу кабинеттері ашылды. Облыс тұрғындарын 
Қарағанды фармзауытында ресейлік технология бойынша 
өндірілетін «Спутник V» және қазақстандық QazVac препа-
ратымен вакцинациялайды. Сондай-ақ, аймаққа қытайлық 
Sinopharm вакцинасы келді.

 – Құрметті жерлестер, шыдамды болыңыздар. Пандемия жалға-
суда. Барлық қажетті сақтық шараларын сақтаңыздар. Вакци-
нацияланыңыздар! Иммундау ерікті және тегін жүргізіледі. 
Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар! – деп Денсау-
лық сақтау басқармасының басшысы өз сөзін қорытындылады.

масштабной просветительской работе люди приходят на при-
вивку осознанно. Всё проходит бесплатно и добровольно, –  
объяснила заместитель директора по контролю качества 
медицинских услуг поликлиники №4 Татьяна Мустафина. –  
Сегодня наша поликлиника получила 160 доз отечественной 
вакцины. До этого прививали «Спутником V». В тех медуч-
реждениях, где достаточный запас обеих вакцин, у людей есть 
возможность выбора.
Вакцина QazVac не требует сложных холодильных устано-

вок. Транспортируются флаконы в холодильнике при темпера-
туре до +8 градусов. В отличие от российской вакцины флакон 
рассчитан на одного человека. При этом QazVac – вакцина двух-
фазная. Через 21 день привитый получает второй компонент. 
Противопоказания остаются прежними: возраст до 18 лет, бе-
ременность, кормление грудью, острые состояния, обострения 
хронических заболеваний. После прививки допустимы такие 
реакции, как повышение температуры, боли в мышцах, сла-
бость. Перед иммунизацией препаратом QazVac стандартная 
процедура. Человек заполняет анкету, затем проходит предва-
рительный врачебный осмотр, получает прививку и идёт в пост- 
вакцинальную комнату.

 – Решил довериться казахстанской вакцине QazVac, чтобы не 
заболеть, – говорит пенсионер Олжабай Сулейменов. – Пол-
ностью доверяю нашим медикам. Мне достаточно грамотно 
всё объяснили, рассказали, какие могут быть ожидаемые ре-
акции. Чуть позже на прививку придёт супруга.

 – Не вижу разницы между казахстанской и российской вакци-
ной. Я шёл на флюорографию, узнал, что можно привиться. 
Получил вакцину. Советую всем вакцинироваться. Надеюсь, 
что многие придут на прививку, чтобы мы быстрее вернулись 
к обычной жизни, – объяснил свой выбор пенсионер Алек-
сандр Бейкер.
Первые 50 тысяч доз вакцины QazVac были распределены по 

хабам «СК-Фармация», а затем доставлены на склады управле-
ний здравоохранения всех регионов страны. В мае планируется 
выпуск очередной партии в объёме 50 тысяч доз. Далее произ-
водство вакцины будет поэтапно увеличено до 500–600 тысяч 
доз в месяц.
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Қарағанды  
облысының ӨҢІРЛІК  

КОММУНИКАЦИЯЛАР ҚЫЗМЕТІ

Қарағанды облысы  
әкімдігінің Баспасөз  

орталығы

Пресс-центр Акимата  
Карагандинской  

области

Қарағанды облысының 120 мыңнан астам тұрғыны COVID-19  
вакцинасының бірінші компонентімен егілді

Больше 120 тысяч жителей Карагандинской области привились  
первым компонентом вакцины от COVID-19

Қарағандыда халықты қазақстандық QazVac  
препаратымен вакцинациялау жүріп жатыр
В Караганде проводится вакцинация  
населения казахстанским препаратом QazVac

4 мамырдағы жағдай бойынша Қарағанды  
облысында 123 671 адам коронавирустық  

инфекцияға қарсы вакцинаның бірінші  
компонентін алды. Екінші доза аймақтың  
21 904 тұрғынына егілді. Бұл ретте облыс  

бұрынғысынша «қызыл» аймақта қалып отыр.
Өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында өткен бри-

фингте Денсаулық сақтау басқармасының басшысы Гамаль 
Тоқсамбаев эпидемиологиялық жағдай туралы айтып берді. 
Қарағанды облысында күн сайын коронавирустық инфекцияны 
жұқтырудың 200-ден 250-ге дейін жағдайы тіркеледі. Пандемия  
басталғаннан бері аймақта 24 мыңнан астам адам КВИ-мен ауыр- 
ды. Үй ошақтарында инфекцияның таралуының алдын алу үшін 
тәулік бойы бақылауға барлық жұқтырған пациенттер алынады. 
Олардың арасында асимптоматикалық және аурудың жеңіл ағы-
мы бар адамдар бар. 288 мобильді бригаданың қызметкерлері 
пациенттердің жағдайын бақылайды, сондай-ақ алғашқы меди-
циналық-санитарлық көмек көрсетеді.

По состоянию на 4 мая в Карагандинской  
области 123 671 человек получил первый  
компонент вакцины против коронавирусной  
инфекции. Второй дозой привили 21 904  
жителя региона.

Область по-прежнему остаётся в «красной» зоне. Об эпи-
демиологической ситуации на брифинге на площадке Регио-
нальной службы коммуникаций рассказал руководитель Управ-
ления здравоохранения Гамаль Токсамбаев. В Карагандинской 
области ежедневно регистрируется от 200 до 250 случаев зара-
жения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регио-
не заболели КВИ более 24 тысяч человек. Для предупреждения 
распространения инфекции в домашних очагах под круглосу-
точное наблюдение берутся все инфицированные пациенты. В 
их числе бессимптомные и люди с лёгким течением заболева-
ния. За состоянием пациентов наблюдают, а также оказывают 
первичную медико-санитарную помощь сотрудники 288 мо-
бильных бригад.

QazVac қазақстандық  
инактивтендірілген вакцинасының  

бірінші партиясы кеншілер шаһарына  
келіп түсті. 26 сәуір күні №4  
емханада 20 адам екпе алды.

QazVac брендімен шығарылатын QazCovid-In отандық 
вакцинасы Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының тізілімі-
не енгізілген. Ол биологиялық қауіпсіздік проблемаларының 
ғылыми-зерттеу институтының базасында жасалған. Вакцина 
коронавирустық инфекцияға қарсы тұрақты иммунитетті қа-
лыптастырады. Оның қауіпсіздігі мен басқа вакциналарға қа-
рағанда артықшылығы дәлелденді. QazVac вакцина ассоциаци-
яланған ауруларды тудырмайды.

 – Біздің емханада вакцинация орталығы 15 сәуірде ашылды. 2 
мың адам егілді. Кең ауқымды ақпарат беру жұмыстарының 

Первая партия казахстанской  
инактивированной вакцины QazVac  
уже поступила в шахтёрскую столицу.  
В поликлинике №4 26 апреля были  
привиты 20 человек.

Отечественная вакцина QazCovid-In, выпускаемая под брен-
дом QazVac, включена в реестр Всемирной организации здраво-
охранения. Произведена она на базе Научно-исследовательско-
го института проблем биологической безопасности. Вакцина 
формирует стойкий иммунитет против коронавирусной ин-
фекции. Доказана её безопасность и преимущество перед неко-
торыми другими вакцинами. QazVac не вызывает вакциноассо-
циированных заболеваний.

 – В нашей поликлинике Центр вакцинации был открыт 15 
апреля. Привили уже 2 тысячи человек. Благодаря широко-
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Спасск кентінде 1930-1950 жылдары КСРО Ішкі Істер 
Халық Комиссариатының бөлімшелері, сондай-ақ әскери 
тұтқындарға және қамауға алынғандарға, сондай-ақ КСРО 
қуғын-сүргінге ұшыраған азаматтарына арналған лагерь ор-
наласқан. Мұрағат мәліметтері бойынша, Спасск зиратында 
5000-нан астам адам 50-ден астам ұлт өкілдері жерленген. То-
талитаризм жылдары саяси қуғын-сүргін құрбандары болған 
адамдарды, тарихымыздағы ең қайғылы кезеңді біз жылда еске 
аламыз. Қарағанды жерінде тоталитарлық жүйенің жарқын 
нышанына айналған Карлаг ғана емес, сонымен қатар басқа да 
лагерлер болды.

Ресми деректерге сәйкес, Қазақстанда 103 мыңнан астам 
адам қуғын-сүргінге ұшырады. 25 мыңнан астам адам ату жа-
засына кесілді. Олардың арасында ғалымдар, мәдениет және 
саясат саласының қайраткерлері, дәрігерлер болды.

Шыны керек, өткен ғасыр қазақ халқы үшін ауыр нәубет 
пен қасіреттерді, «екінші ақтабан шұбырындыны» кешу ғасы-
ры болды. Тарих қатпарларында қаншама жазықсыз төгілген 
көз жас пен аққан қан қалды. Кеңес өкіметінің қолдан күштеп 
ұжымдастыруымен Қазақ жерінде бір емес үш бірдей ашар-
шылық болды. Халық қамын жеген саяси қайраткерлер, ұлт 
зиялылары, автономиялық республика құрушыларды бір сөз-
бен айтқанда ұлт қаймағынан сескенген Кеңес өкіметі И.В.Ста-
линнің «Троцкийшілдер және басқа да екіжүзділерді құрту 
бойынша партиялық жұмыстардың жетіспеушіліктері» атты 
баяндамасын талқылағаннан кейін жаппай қудалау басталды. 
Бұл тарихта «үлкен террор» деген атпен қалды.

Тарихқа көз жүгіртсек, 1925 жылы қыркүйекте Қазақстанға 
басшылық қызметке Ф.И.Голощекин келген. Ф.И.Голощекин-
нің жүргізген саясаты ұлт зиялыларын жаппай қуғындауға, 
«асыра сілтеу болмасын аша тұяқ қалмасын» деген ұранмен 
жаппай ұжымдастыру мемлекеттің жоспарын шамадан артық 
орындау мақсатының нәтижесі халықты аштыққа ұшыратты. 
Голощекин өзіне қарсы шыққандарды қызметтерінен алып, 
республикадан қуды, олардың көзін жоюды қолға алды. 

Ресми дерекке сүйінсек, саяси қуғын-сүргін Қазақстан-
да 1928 жылдың ортасында Алаш қозғалысына қатысқан  
қайраткерлерді тұтқындаудан басталды. Оларға «буржуазия- 
шыл-ұлтшыл» деген айып тағылды. Олар әртүрлі мерзімге 
түрмеге қамалды, ату жазасына кесілді, еріксіз жер аударыл-
ды. Ұлт қайраткерлеріне негізінен КСРО-ны құлату үшін 
жасырын контрреволюциялық ұйымдар құрды деген заңсыз 
жала жабылды. Осылайша «халық жаулары», «ұлтшылдар», 
«исламшылар», «түркішілдер», «жапония тыңшылары» 
және т.б. желеулермен қазақтың бас көтерген зиялыларынан 
бастап, қарапайым еңбек адамдары да жазықсыз саясаттың 
құрбандығына шалынды. Тіпті, Л.И.Мирзоян Сталиннің бұй-
рығымен жазықсыз атылғандар санын қолдан мейлінше арт-
тыруға тырысты. 118 мың адам жазықсыз тұтқындалып оның 
25 мыңы атылды. Қазақ зиялыларының әйелдері де бұл жаза-
дан тыс қалмады. Күйеуінен бас тартпаған әйелдерді қамады. 
Бұл лагерь «Алжир» деген атпен тарих беттерінде қалды.

Міне, осының салдарынан ұлт зиялылары – Әлихан Бө-
кейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Жүсіпбек Аймауытұлы, Мағжан 
Жұмабаев, Халел Досмұханмедов, Жаһанша Досмұханмедов, 
Тұрар Рысқұлов, Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, Бей-
імбет Майлиндер сталиндік саясаттың құрбанына айналып, 
атылып кетті...

Жазықсыз құрбаны болған адамдардың есімдерін мәңгі 
ұмытпай, оларды әрқашан есте сақтау, өткенге салауат етіп, 
ақтаңдақтар ақиқатына тереңірек мән беріп, ұғыну – бүгінгі 
ұрпақ парызы!

Әртүрлі мәліметтер бойынша, 1930 жылдарда 1,5 миллион-
нан 2,5 миллион адамға дейін шығын болды. Ал үшінші ашар-

Елімізде 1997 жылдан бастап Тұңғыш Президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың  
жарлығымен «31 мамыр – саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні» болып ресми түрде  
бекітілген. Спасск мемориалдық кешенінде жылда митинг-реквием өтеді. Өкінішке орай,  
пандемия кесірінен белгіленген бірсыпыра ірі шаралар облыс орталығында өтпегенімен,  
қарағандылықтар саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алады. Осы тақырыпта  
ғылыми-тәжірибелік конференциялар, дөңгелек үстелдер ZOOM арқылы өтуде...

шылық соғыстан кейінгі еліміздегі экономикалық ахуалдарға 
байланысты туындады. Бірақ та, бұл ашаршылық сол жылдары 
халықтан жасырын түрде ұстады. Осылайша қазақтар іс жүзін-
де 15-20 жылдың ішінде халқының жартысына жуығынан айы- 
рылған.

Тарихқа жүгінсек, 1919-1922 жылдардағы аштық 1,5 млн. 
адам, ал 1931-1933 жылдары 2,5 млн. адамдардың жанын 
алып кеткен. Ал Ұлы Отан соғысынан кейінгі аштық бізге 
оңай болғаны жоқ! Бүгінгі таңда батыстағы кейбір саясаткер 
сымақтар қазақ елін көшпенді халық деп атауда... Ойланай-
ықшы. Біздің бабаларымыз беталды қоныс аудармайтын бо-
латын. Бастарына күн туғанда ғана орналасқан жерден кетуге 
мәжбүр болған. 

Кезінде, қазақ халқының үдере көшу көлемі туралы қа-
зақтың белгілі ұлы тұлғасы Тұрар Рысқұловтың И.Сталинге, 
В.Молотовқа жазған хатында: «Қонысын тастап, Қазақстан-
мен көршілес өлкелерге көшкен қазақтардың мекен-жай-
ларынан келіп түскен, шамамен алынған соңғы деректерге 
қарағанда: қазір Орта Еділде – 40 мың, Қырғызстанда – 100 
мың, Батыс Сібірде – 50 мың, Қарақалпақстанда – 20 мың, 
Орта Азияда – 30 мың қазақ бар. Қонысынан ауғандар қал-
мақ жеріне, Тәжікстанға, Солтүстік өлкеге және басқа да осы 
сияқты шалғай жерлерге де көшіп кетті. Байлар бастаған бір 
қауым Батыс Қытайға ауды... Бұл қазақтардың көші қоны емес, 
басы ауған жаққа кетуі», – деген дерек бар.

Қазақстанға 1936-1957 жылдары 800 мың неміс, 102 мың 
поляк, 19 мың кәріс, 507 мың Солтүстік Кавказ халықтарының 
өкілдері жер аударылды. Қырым татарлары, түріктер, гректер, 
қалмақтар мен басқалар да өз еркімен келген жоқ. Барлығы 1,5 
млн адам көшіп келді.

Бүгін біз сталиндік қуғын-сүргіннің құрбандарының саны 40 
миллионға жеткенін дәлелдейтін деректермен таныспыз. Тәу-
елсіздік алғаннан кейін 1993 жылы сәуірдің 14-інде «Жаппай 
саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау туралы» Қазақстан Ре-
спубликасының Заңы қабылданды... Жұбан Молдағалиев «Мен 
қазақпын» атты өлеңінде:

Мен – қазақпын мың өліп, мың тірілген,
Жөргегімде таныстым мұң тіліммен.
Жылағанда жүрегім күн тұтылып,
Қуанғанда күлкімнен түн түрілген
– деп жырлағандай, қазақтың басынан өтпеген зұлмат 

кемде-кем. Тоталитарлық саясаттың машинасы бәрінен асып 
түсті. Бүгінгі 31 мамыр датаны аза тұту күні ретінде атап өту 
біздің парызымыз. Өткенін ұмытқан ұлттың болашағы жоқ!
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Ш.Кабулова
Қарағанды облысы білім басқармасының «Таңшолпан»  

Балалар үйі коммуналдық мемлекеттік мекемесі»  
директорының тәрбие жөніндегі орынбасары

Қазақстан Республикасының мемлекеттік  
рәміздерін мониторингтеу жөніндегі облыстық  

инспекциялық топ мүшесі
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В памяти народа особое место занимают сегодня видные 
деятели казахского народа: А. Бокейханов, А. Байтурсунов, 
М. Дулатулы, А. Ермеков, Х. Досмухамедулы и многие другие. 
В 1937-1938 гг. именно эти достойные сыны казахского наро-
да были обвинены в национализме и шпионаже. Только в пик 
размаха репрессий в 1937 году в Казахстане количество аре-
стованных достигло 105 тысяч человек, из которых порядка 
22 тысяч были приговорены к расстрелу. 

Я бы назвала «позорной страницей истории» своей стра-
ны Главное Управление Лагерей (далее ГУЛАГ).

Начиная с 1930-х годов, эти лагеря в Казахстане начали дей-
ствовать в полном режиме и вплоть до 1960-х годов. В СССР с 
1929 по 1953 годы через лагеря ГУЛАГа прошло более 14 млн. 
человек, около 6-7 млн. были депортированы и отправлены в 
ссылку в отдаленные районы Советского Союза, в том числе 
и в Казахстан. 

К слову сказать, на территории Казахстана находился один 
из самых крупных и страшных лагерей ГУЛАГа – Караган-
динский отдельный исправительно-трудовой лагерь, более 
известный как Карлаг. 

Карлаг был образован 19 декабря 1931 года, центр лагеря 
располагался в с. Долинка (ныне территория города Шахтин-
ска Карагандинской области). Протяженность территории 
Карлага с севера на юг – 300 км и с востока на запад – 200 км. 
Кроме того, вне этой территории имелись два отделения: Ак-
молинское, расположенное в 350 км от центра лагеря, и Бал-
хашское, расположенное в 650 км от центра лагеря. Поселок 
Долинка расположен в 45 км к юго-западу от города Караган-
ды в долине реки Шерубайнура. 

Численность заключенных в Карлаге в разные годы дохо-
дила до 65-75 тысяч человек, пик «загруженности» пришелся 
на 1949 год. С 1940 по 1950 годы в Карлаге умерло 10 000 за-
ключенных. Чрезвычайно высокая смертность падает на 1943 
год, когда ежемесячно умирало по сотне человек... 

Среди заключенных Карлага были такие известные дея-
тели советской эпохи, как Лев Гумилев, Анатолий Марчен-
ко, Мария Капнист, Давид Выгодский, Владимир Михайлов 
и многие другие. В Карлаге содержались известные всему 
миру ученые, военноначальники, деятели культуры, полити-
ки, люди духовного звания, монашествующие. За годы своего 
существования Карлаг принял около миллиона человек. Но 
поскольку архивы Карлага все еще засекречены, невозможно 
назвать даже приблизительное число его жертв...

Какие еще сегодня тайны хранит Карлаг и почему в Ка-
захстане историей сталинских репрессий стала все больше 
интересоваться молодежь? Ректор КарГУ им. Е.А. Букетова 
Нурлан Орынбасарович Дулатбеков в одной из своих лекций, 
делясь опытом работы Научно-исследовательского центра 
«Карлаг: память во имя будущего», подчеркнул, что правда о 
лагерях – часть истории народа. Далее автор отметил, что мас-
совые политические репрессии первой половины двадцатого 
века вписаны в историю как зверства тоталитарного режима 
против собственного народа. И в истории нашей страны осо-
бое место занимает система исправительно-трудовых лагерей. 
Почему был создан Карлаг? Это и геополитический фактор: 
малая населенность, обширные территории, богатые при-
родные ресурсы, а также удаленность от других территорий 
СССР. Здесь осуществлялась грандиозная программа по раз-
витию горно-металлургической промышленности, сельского 
хозяйства. Для этого нужна была рабочая сила – дешевая, 
точнее – бесплатная. Поэтому, например, целая Тимирязев-

ская академия оказалась в Карлаге. До сих пор нет точных све-
дений о количестве лагерей системы ГУЛАГа, о численности 
невинно отбывающих сроки, умерших, месторасположении 
лагерей.

Специальным отделением Карлага был Алжир – Акмолин-
ский лагерь жён изменников Родины. Через «жернова» Ал-
жира прошло около 20 тысяч осужденных женщин. В их числе 
такие известные личности, как певица Лидия Русланова, ак-
триса Татьяна Окуневская, писательница Галина Серебряко-
ва, жены поэтов и писателей, в частности, Гульжамал Майли-
на, а также жены государственных деятелей Азиза Рыскулова, 
Гуляндам Ходжанова, Анна Каган, Фатима Османова, Елиза-
вета Садвакасова и многие другие.

На территории Карагандинской области был и так назы-
ваемый Степлаг, или Степной лагерь, управление которого 
располагалось в поселке Кенгир (сейчас он включен в черту 
города Жезказган) Карагандинской области. Здесь находи-
лись в основном «политические» заключенные. Этот лагерь 
был создан на основе Жезказганского лагеря военнопленных, 
а в начале 1940-х на месте Степлага располагался Жезказган-
ский исправительно-трудовой лагерь, сам же Степлаг, или как 
его еще называли Особлаг №4, начал функционировать с 1948 
года. Именно в Степлаге отбывал свое заключение Александр 
Солженицин. В Степлаге осужденные в основом работали на 
медных и марганцевых рудниках и в угольных шахтах. Именно 
заключенные Степлага после войны приступили к строитель-
ству обогатительной фабрики, ТЭЦ, плотины Кенгирского 
водохранилища и самого города Жезказган. 

Хочу отметить, наше государство первым из постсоветских 
стран признало День памяти жертв политических репрессий. 
Сразу после обретения Казахстаном независимости был 
принят Закон о реабилитации жертв массовых политических 
репрессий, подписанный Первым Президентом страны Нур-
султаном Абишевичем Назарбаевым. Сегодня ученые страны 
раскрывают перед нами отдельные засекреченные прежде 
архивы, мы стали еще больше узнавать о судьбах своих соо- 
течественников... 

Наш Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая в 2020 
году с обращением по случаю Дня памяти жертв массовых по-
литических репрессий, отметил: «Политические репрессии 
20-50-х годов XX века – печальная страница в истории наше-
го народа. Все мы помним, какой колоссальный урон нанёс 
«большой террор» народам, проживавшим на территории 
советского государства. За годы репрессий в Казахстан было 
сослано свыше пяти миллионов человек со всех уголков Со-
ветского Союза.

Память о человеческих жертвах и жестоком драматизме 
тех лет оставила трагический след в сердце каждого казах-
станца. Для многих народов, пострадавших от тоталитаризма, 
казахская земля стала настоящим домом. Для завершения ра-
боты по восстановлению исторической справедливости мною 
поручено создать госкомиссию по реабилитации жертв поли-
тических репрессий. Мужество и терпение наших предков по-
зволили достойно пройти тяжелейшие испытания и сплотить-
ся в единую нацию. Бережно храня память о несправедливо 
осуждённых, мы сможем построить светлое будущее, фунда-
ментом которого остается наша независимость».

Ежегодно 31 мая во всех мусульманских мечетях, право-
славных храмах Казахстана совершаются заупокойные бого-
служения, за которыми казахстанцы молитвенно вспоминают 
всех почивших невинных страдальцев. Вечная им память!
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Некогда наша страна превратилась в центр террора, огром-
ную тюрьму. Только в период с 1921 по 1954 годы было осу-
ждено 100 тыс. человек, а 25 тыс. из них были приговорены к 
высшей мере наказания – расстрелу. За годы репрессий в соз-
данные на территории нашей страны лагеря было сослано свы-
ше 5 миллионов человек. История страны помнит голод 1932-
1933 годов. Его принято иногда называть «голощекинским».

В 1925-1927 годах известный большевистский руководи-
тель Ф.И. Голощекин провел в Казахском крае так называемый 
«Малый Октябрь». У людей отнимали скот, имущество и под 
конвоем милиции направляли в «точки оседания», где люди 
просто умирали без средств к существованию. К 1933 году 
из 40 млн. голов скота осталась примерно одна десятая часть. 
Многие казахские семьи пытались откочевать с территории 
республики. Только с начала 1930 года до середины 1931 года с 
территории Казахстана откочевало почти 300 тысяч хозяйств. 
Большая часть бежавшего от советской власти населения пере-
бралась на территорию Китая, Ирана и Афганистана... 

История повествует, что в те далекие для нас сегодня годы 
в Казахстане НКВД развернуло бурную деятельность. Были 
«выявлены» 183 различные структуры, с общим количе-
ством «агентов» в 3720 человек. За 33 года, с 1920 по 1953, 
около 110 тыс. человек были подвергнуты политическим 
репрессиям, около 18% всей казахстанской партийной орга-
низации были объявлены врагами народа. К слову сказать, и 
автор данной статьи также является дочерью «врага народа».

Ученые института истории продолжают изучать трагиче-
скую эпоху. Кабулов Майбек, как и сотни его ни в чем не-
повинных сверстников, был арестован 5 ноября 1941 года. 
Приговорен Карагандинским облсудом 28 ноября 1941 г., 
обвинение было предъявлено по статье 58-10 УК РСФСР. 
Если кратко, то за «пропаганду или агитацию, содержащие 
призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской 
власти...»

Молодой юноша в порыве чувств написал несколько стро-
чек, в которых он сетует на жизнь, когда ему вместо нацио-
нального напитка – кумыса приходится пить черную воду –  
«Құрысын бүйткен өмір шатқан-бұтқан... қара су қымыз 
болды шөлге жұтқан...» Именно эти невинные строчки при-
знали как призыв к свержению Советской власти. В итоге 
приговор: 8 лет исправительно-трудовых лагерей в тюрьмах 
Казахстана, России. Но даже там, находясь в нечеловеческих 
условиях, под пытками надзирателей, сокамерников-уголов-
ников он держался из последних сил, мечтал вернуться на 
родину, скучал по родным, любимым и писал прошения на 
фронт... Его не брали в силу того, что он был политическим 
заключенным, а в штафбат, на фронт, в первую очередь заби-
рали уголовников, убийц и насильников... Кабулов Майбек 
отсидел, как говорится, «от звонка до звонка». 17 марта 
1962 г. Верховным судом КазССР за отсутствием состава 
преступления был реабилитирован.

В нашей стране ежегодно, начиная с 1997 года, 31 мая отмечается День памяти жертв  
политических репрессий. В памяти народа остались навечно трагические страницы истории  
Казахстана, когда массовые политические репрессии и ужасающий голод повлекли гибель  
наших соотечественников.
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семью». О молодых, создавших семью, отправляющихся 
рука об руку в жизнь, говорят «они подняли шанырақ». 
За этой фразой стоят и пожелание, и уверенность в том, 
что новая семья будет прочной. Это можно сказать и 
об обретенной нами независимости. Шанырак – свя-
щенное понятие, соединяющее юрту и небесный мир. 
Шанырак состоит из тогына (обод), кульдиреуша (по-
перечные рейки) и кепильдика (колышки для скреплены 
реек). Тогын – обыкновенный обод, придающий шаны-
раку вид крута. Кульдиреуш образует купол шанырака, а 
кепильдик используется для того, чтобы кульдиреуш не 
сдвинулся с места.

Кереге в Гербе означает незыблемость, прочность ос-
нов нашей суверенной страны. Кереге, уыки, босага и 
шанырак встречаются и на казахских тамга. Кереге при 
помощи уыков поднимает и держит шанырак.

Он оберегает от внешних воздействий. Правильная 
установка дома, его прочность, в первую очередь, зависит 
от кереге. Поэтому и родилось емкое пожелание «Кере-
гең кең болсын» («Пусть будет просторным твой дом»), 
ставшее традиционным. Кереге, как символ, означает 
укрепление нашей независимости, налаживание равно-
правных отношений с ведущими державами мира. Казах-
ская юрта по своей гармоничной выразительности – ни с 
чем в мире не сравнимое архитектурное явление. Каждая 
ее деталь придает Гербу характерную особенность.

Свойства босаги. В Гербе два желбау (веревки, при-
вязываемые к шаныраку), спущенные с двух сторон 
шанырака через два кольца, геральдическим способом 
образуют босага. У казахов пожелание «Босағаң берік 
болсын» («Пусть будет крепким твой порог») свя-
щенно, как талисман. «Ақ босаға» – означает признак 
чистоты и системности, добрые намерения родителей. 
Этот символический образ выражает понятие «Пусть 
будет крепким порог Независимого Казахстана». Изо-
бражение весов над босагой в виде казахского орнамен-
та символизирует равенство и справедливость. Респу-
блика Казахстан – светское, правовое государство. По 
Конституции на первом месте стоят права человека, его 
свободы и равенство. Именно в доведении этих понятий 
используется геральдический метод весов.

С понятием босаги у казахов связан запрет «Не 
распирай порог» (или «Не растягивайся у порога»). 
Есть и добрые обычаи вроде, скажем, «мазать босага 
жиром». Когда молодые создают семью или кто-то по-
лучает новую квартиру, друзья и родственники мажут 
порог маслом или жиром. Смысл – пусть в доме будет 
достаток. Есть красивый обычай: церемония перешаги-
вания невестки через порог дома мужа, присутствую-
щие при этом старшие дают благословение.

Босага в конструкции юрты предназначена для обе-
спечения определенной высоты между порогом и при-
толокой, свободного открывания и закрывания двери. 
Специально изготавливаемая эта часть юрты крепится 
к кереге.

Уыки. Уык – один из самых важных конструктивных 
элементов юрты, соединяющий кереге и шанырак. Опи-
сание уыка охватывает такие понятия, как «алакан», 
«иин», «кары», «калам». Верхняя прямая часть уыка 
называется «кары», четырехгранная острая часть, ко-
торая вдевается в каламдык (отверстие) шанырака, – 
«каламуш». В нижней части уыка, со стороны кереге, 
просверливается отверстие, в которое вдевают веревку, 

ее называют «уык бау» (иногда «балак бау»). Уык изго-
тавливается в вогнутом вовнутрь виде, с этого начинает-
ся контур купола. Есть народная мудрость: «Прочность 
шанырака в его уыках».

Надпись «Qazaqstan» располагается на притолоке 
босаги, куда с шанырака спускаются кисточки желбау. В 
соответствии с Конституцией слово «Қазақстан» рав-
ноценно понятиям «Страна казахов», «Государство 
казахов» и «Республика Казахстан». Надпись располо-
жена по центру перекладины над босагой. Вокруг – ор-
наменты в виде выемок, все окрашено в золотистый цвет.

В гербе Казахстана используется золотой цвет, а также 
сине-голубой цвет неба между уыками и кульдиреушами 
шанырака. Наружная сторона Герба напоминает боевой 
щит батыров, что символизирует нашу обороноспособ-
ность. Архитектоническая структура герба построена 
по математическим закономерностям, по классическим 
образцам изобразительного искусства и геральдики.

Желбау (веревка) в Гербе. Это веревки, которые через 
кольца привязываются к шаныраку. Чтобы в ветреный 
день дом не раскачивался, к нему привязывается груз. 
«В каждом доме должны быть и белбау (аркан, опоясы-
вающий юрту), и желбау», – говорят казахи по этому 
поводу. Желбау – веревочные ленты, которые в четырех 
местах привязываются к шаныраку, на каждой по четы-
ре бахромы, придающие юрте красочный вид. В Гербе 
желбау геральдическими средствами обозначают босагу. 
Для усиления понятия «Пусть будет крепким твой по-
рог» на притолоке босаги – надпись «Qazaqstan».

Баскур (тесьма, которой скрепляется кереге) в Гербе –  
понятие, означающее мировое равновесие. Равно как 
и весы, является геральдическим элементом, сохраняет 
симметрию оси.

Звезда. В верхней части Герба изображена пятиконеч-
ная звезда. Это – знак микрокосмоса и человека. Круг – 
символ жизни и вечности Великой Степи.

В народе говорят: «У каждого человека есть своя 
звезда, которая дает направление его жизни». Такая же 
звезда есть и у государства. Мы верим, что у нашего госу-
дарства звезда яркая и высокая. Каждый гражданин Ка-
захстана должен возлагать надежду на то, что эта звезда 
даст ему верное направление, поведет вперед, выведет 
на новый путь в будущее.

Пятиконечная звезда на Гербе взаимосвязана с иде-
ей Елбасы «Мәңгілік ел», которая ясно определила 
пути развития и процветания в мировом пространстве. 
Н.А.Назарбаев 4 июня 1992 года в своей речи на XII сес-
сии Парламента Республики Казахстан сказал: «Доро-
гие депутаты, нельзя сравнивать пятиконечную звезду 
на гербе ни с советской властью, и ни с религией. Қазақ 
халқы «Әр адамның өз жұлдызы болады, сондықтан ха-
лық «жұлдызың жансын!» дейді. Так что мы – молодое 
независимое государство, у нашего государства есть 
свой путь развития».

Сердца и объятия у всех жителей Казахстана всегда 
открыты для представителей пяти континентов. Пяти-
конечная звезда подобна венцу Герба.

Қара шаңырақ (отчий дом). Семья – золотой оплот 
казахской степи. Казахский народ почитал шанырак как 
святыню. Даже в годы лихолетья, когда ради пропитания 
и сохранения жизни детей приходилось идти на любые 
жертвы, шанырак хранили как зеницу ока. Отчий дом – 
символ огня, очаг – родины.

4 июня 
день государственных символов  
республики Казахстан
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В нашем государственном символе – Гербе рельефно 
обозначены все основные вехи истории казахского на-
рода. Первая ступень развития – V- IV вв. до н.э. – эпоха 
саков, раннее средневековье; позднее средневековье – 
объединение племен, появление наций и этнообъеди-
нений, защита от завоевателей, возникновение первых 
признаков государственности; XVIII-XX вв. – оконча-
тельное формирование государственности.

Герб независимого Казахстана, наряду с символиче-
ским описанием этих периодов, геральдическими спосо-
бами обозначает патриотическую идею «Мәңгілік ел», 
нацеливает на размах и расцвет страны и мощное интен-
сивное ее развитие. 

В жизни Степи, казахской философии особое значе-
ние придается природным явлениям Луны, Солнца и 
Звездного мира. Поскольку само существование было 
связано с этими явлениями, народ Великой Степи хоро-
шо постиг науку о природе. Измерения времени, перио-
дов знал по движению звезд. По рождению месяца, его 
расположению определяли, стоит ли заниматься теми 
или иными хозяйственными делами. Погоду прогнози-
ровали по состоянию солнца, направлению ветра и дру-

гим природным приметам. К этому приспосабливали 
свои хозяйства.

Шанырак. В истории мировой геральдики шанырак 
впервые нашел применение в государственной симво-
лике. Он олицетворяет единство страны, единство очага 
и семьи. Казахи в пожеланиях и благословениях всегда 
говорили: чтобы шанырак твой был высоким, кереге – 
просторным, а босага – прочным; в результате эти три 
основополагающие понятия подняты до уровня высокой 
символики. Понятия шанырак, кереге и босага – симво-
лы страны. Шанырак – знак общего дома, общей семьи 
всех этносов, обитающих в Казахстане. Для общества 
шанырак – признак главного объединяющего понятия. 
Круг – знак безграничной жизни и бытия. У казахов есть 
мудрое выражение: «Муж – шанырак, народ – уыки». 
Муж в данном случае – альтернатива лидерства, отваж-
ного характера.

Есть понятие «қасиетті қара шаңырақ» («священ-
ный отчий дом»), доставшееся нам по наследству от 
предков. В последнее время появилось часто употребля-
емое словосочетание «шаңырақ шаттығы» (радость, 
ликование шанырака). Слово шанырақ означает и «дом, 

Жандарбек Мәлібекұлы
Профессор Евразийского национального  
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ға өрмелейміз. Өйткені, жеке құрамды солай ғана 
аман алып қалу мүмкін. Казармалық тәртіп – қауіпті. 
Бөлімге қайтпай, тауда түнейміз. Ауыл тазаланбайын-
ша, техника ауылға кірмейді, тәртіп солай. 6-шы тамыз 
таңда әдеттегідей штурмға көштік. Үй-үйді тазалап, 
жылжи бердік. Олар жүгеріні тауға сатылап егеді. 
Жүгері сатысымен жоғары көтерілгенімде 20 метр-
дей жерден мұздай қаруланған қарсыластар жүгіріп 
өтті. Мен сол сәтте бар оғымды жаудырдым. Бір кез-
де алдымда пулеметпен бара жатқан досым, Михаил  
Пермиков оққа ұшты. Оны өлімге қимадым. Жүгіріп 
барып, көмектесуге ұмтылғанымда жақын маңнан 
«Шуравии, харап» деген дауыс естілді. Қас пен 
көздің арасында мылтығымды қайта оқтап, тізерлеп 
дауыс шыққан жаққа оқ атуға ыңғайланғаным есімде. 
Әрі қарай түк білмеймін. Желкемнен тиген оқтан та-
лып түсіппін. Миша екеумізді тікұшақпен алып бара 
жатқанын еміс-еміс сездім. Көп құсып, жаным көзіме 
көрінді. Киіміме мықтап тігілген өмірдерек жазылған 
қағаз арқылы үйге хабар беріпті. Ташкентте емделдім. 
Кейін естуімше, сол операцияда батальондағы 350 
сарбаздың 16-сы ауыр жараланып, 9-ы қайтыс болған. 
Періштем қағып, аман қалдым. Осы бейбіт күнді көру 
бұйырған екен.

 – Тағы да қандай операцияларға қатыстыңыз?

 – Бірнеше рет әскери-жауынгерлік операцияға және 
«Панджшер», «Бамиян», «Чарикар» сынды тари-
хи шайқастарға қатыстым. «Қызыл Жұлдыз» ордені, 
«Ерлігі үшін» медалімен марапатталғам. Желкеме 
тиген оқтан контузия алдым. Қазір III топтағы мүге-
декпін. Екі рет Абай ауданының саяси-қоғамдық өмірі-
не қосқан үлесім үшін марапатталып, Елбасының екі 
рет сенімді өкілі болдым. Ресейдегі ауған соғысы арда-
герлерімен де тығыз жұмыс істейміз. Франц Клинце-
вич деген біздің 345 полктің атақты замполиті еді. Оны 
бәріміз үлгі тұттық, әкеміздей көрдік.

 – Қандыкөйлек достарыңызбен кездесіп,  
жүздесіп тұратын шығарсыздар?..

 – 2005 жылы Астанада тарихи кездесу болды. Оған бар-
лық Ауған соғысы ардагерлер кеңесі қатысты. Ресей 
делегациясын, Кеңес Одағының батыры, аты аңызға 
айналған 9 ротаның командирі Валерий Востротин 
бастап келді. Ауқымды шараны «Хабар», «КТК», 
«МИР» арналары көрсетті. Востротинмен кездес- 
кенде қолымды шекеме қойып, «6 ротаның зейнетте-
гі сержанты Родин» деп амандастым. Көңілім босап, 
арқам шымырлап кетті. «Черкесовтің баласы, таны-
дым сені» деді ол. 1978 жылы Ферғанаға жас сарбаз 
болып келгенде «Қарағандыдан келгендер бір қадам 
алға» деп күтіп алған еді. Содан ағабауыр болдық. 
Арқаның биік рухы бізді барлық жерде қорғап жүрді. 
Өмір бойы әскери антыма адал болып, өмірімді Ота-
ныма арнадым. Одан бір сәт те айныған емеспін.

 – 9 рота дегеніңіз «9 рота» фильміне  
арқау болған оқиға емес пе?

 – Иә, аңызға айналған 9 ротамен 345 полкта иық тіресе 
соғыстық. «9 рота фильмі» шыққанда көп талқыла-
дық. Өйткені, біздің көз алдымызда болған операция 
ғой ол. Фильмдегі ротаның байланысқа шыға алмауы, 
бәрі өліп, біреуі тірі қалуы – режисердің фантазия-
сы. Ол операцияда шындығында 6 сарбаз қаза тауып, 
жаңылыспасам 14 адам жараланған. Ал, енді фильмдегі 

дайындықтан асығыс өткен жас сарбаздардың әскери 
қаруды еркін пайдалануы мүмкін емес дүние. Михаил 
Мекешев есімді 1 жылға жуық дайындықтан өткен 
сарбаздың өзі пулеметін құлатып алып, сөгіс естіген. 
Ол туралы суретші сарбаздар карикатура да салған. 
Танкіні көргенде есінен танып қалғандар да болды. 
Қару қолдану, онымен адам ату оңай емес.

Абай ауданынан 7 адам ауған соғысында қаза тапты. 
Бір аудан үшін бұл – өте көп. Владимир Смирнов 1980 
жылы 6 сәуірде Кандагарда ажал құшқанда республи-
ка жұртшылығы қайғырды. Десек те, мұндай жайттар 
уақытылы жария етілмеді. Газет пен телеарналардың 
әскери цензурасы өте қатал еді. Біздің жасақ Баграмда 
мұздай қаруланып, әскери операция жүргізіп жатқан-
да, журналистер бізді «соперлық көмек көрсетіп, дам-
ба, платина тұрғызып жатыр» деп жазды.

1978-1980 жылдарда ауғанда Қарағандыдан 12 жігіт 
болдық. Арамыздан жерлесіміз Аманкелді Қалмағам-
бетов 1979 жылдың 27 желтоқсанда аңызға айналған 
345 полктің, 3-ші батальон, 9-шы ротасы құрамында 
ерлікпен қаза тапты. Ол әскери көліктің механик-жүр-
гізушісі еді, гранатамедпен атып, техникасын отқа 
ораған. Шайқасып, берілмей ажал құшты. Оның ерлігі 
бізге өшпес рух сыйлады.

 – Сіз басқаратын ардагерлер кеңесінің негізгі мақ-
саты қандай?

 – Кеңес ауған соғысы ардагерлеріне көмектесіп, жағдайын 
жасаумен айналысады. Қазір барлығы дерлік жұмыспен 
қамтылған. Медициналық және материалдық көмек 
алады. Үнемі хабарласып, жағдайын сұрап тұрамыз. Ер-
лігін жас ұрпаққа үлгі етіп, насихаттаймыз. Ешқайсысы 
тура жолдан айныған жоқ. Дұрыс өмір сүріп, білгенін 
жастарға үйретіп, елге пайдасын тигізуде.

Жасымыз 60-қа келсе де, мерекелерде әскери фор-
мамызды киіп, өткенді еске аламыз. Соңымыздан ерген 
жас буынға айтар ақылымыз да, естелігіміз де жеткілікті. 
Олар да бізді тыңдаудан жалықпайды. Ауданда әскери-
патриоттық шаралар жиі жүргізіледі. Бірнеше рет ау-
дандық әскерге шақырылушылардың комиссиясы құра-
мында болдым. Қазіргі жастардың әуе-десанты әскері 
құрамына қызығушылығы қуантады. Қазір ол «Аэро-
мобильді әскер» деп аталады. Ондай бөлім Нұр-Сұлтан 
мен Қапшағайда бар. Ұлым Сергей 2001 жылы Нұр-Сұл-
тандағы әуе-десанты сапында, «Қалқан» арнайы жа-
сағында болды. Маған үнемі: «Сіздей үлгі тұтар әкем 
барына қуанамын және әуе-десантшысы рухын бойыма 
сіңіргеніңізге рахмет!» дейді.

 – Сөз соңында қандай тілек жолдайсыз?

 – Отан қорғаушылар күні қарсаңында әскери борышын 
өтеген, өтеп жүрген азаматтарды мерекемен шын 
жүректен құттықтаймын. Әскери қызметте жетістік 
тілеймін. Біздің – рухымыз биік. Сондықтан, ешқандай 
арандатушылыққа жол бермей, ортақ Отанымызды 
қорғауға дайын болайық. Кеңестік кезеңде де Қараған-
дыдан шыққан жауынгерлердің ерлігі үнемі ел аузында 
жүрген. Бізді қайда барсақ та, құрметтейді, сыйлайды.

Қазір Қазақстан әскері – өте қуатты. Оған еш күмән 
жоқ. Тарихымыз бай, бейбіт сүйгіш елміз. Ешкімнен 
кем емеспіз. Еңсемізді тік ұстап жүрейік, жігіттер!

 – Уақыт бөліп, тұщымды әңгіме өрбіткеніңізге 
көп рахмет!

Сұхбаттасқан Жәлел Шалқар
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 – Юрий Иванович, ер-азаматтың Отан алдын-
дағы міндеті – оны қорғау. Сіздің кезіңізде Отан 
қорғауға баруға 18 жасқа толған әр азамат құл-
шыныс танытқанын білеміз. Дәл сондай ықылас 
өзіңізде де болғаны сөзсіз. Бірақ, тағдыр Сізді от 
пен оқтың арасына Ауғанстанға алып барды. 
Онда қалай түстіңіз?

 – Әскери борышымды 1978 жылдың 12 қарашасынан 
Өзбекстанның Ферғана қаласындағы 93629 әскери 
бөлімінде атқара бастадым. Бір жылдан соң, біздің ба-
тальонның әуедесанты әскерлері, мұздай қаруланып, 
құпия режимде 1979 жылы, 6 шілдеде Ауғанстанның 
Баграм провинциясына интернационалдық борышын 
өтеуге жіберілді. Интернационал борышты ол кезде 
білмедік. Жарғы бойынша оны бізге түсіндірмеді. Тек, 
әскери антқа берік едік, бұйрықты орындадық. Қайда 
бара жатқанымызды да ойламадық. Ферғанада 1 жыл, 
Ауғанстанда 1 жыл болдым.

Ауғанға жіберудің мақсатын айтпауы – әскери цен-
зура. Тәртіп. Ауған жеріне интернационал көмек көр-
сетуге келген екенбіз. Мен №345 полктің сержанты, 
2-ші батальон, 6-шы ротаның бөлімше командирі едім. 
Рота командирім – капитан Виталий Черкесов болды. 
Ол қазір зейнеттегі полковник. Ресейде, Волгаград об-
лысында тұрады.

 – Оған дейінгі оқу-жаттығудың пайдасы тиді ме? 
Дайындық мығым ба еді?

 – 1960 жылы 22 маусымда туғанмын. 20 жасымда Ауған-
станның «Чарикар» жерінде әскери тапсырма орын-
дап жүрдім. Мен – әуе-десантымын. Ферғанада ТМД 
бойынша ең үздік командирлерден дәріс алдым. Со-
лардың 1 жылғы тәрбиесінен соң, «кез келген қанды 
қырғынға сақадай сай» деп, бізді ауғанға жіберді. Бізді 
өлтіру де қиын еді. Тірі қалудың түрлі тәсілін білдік. 
Александр Маргеловтің «Бізден басқа ешкім жоқ» 
ұстанымымен өмір сүрдік. Кез келген жағдайға тас түй-
ін әзірміз. Рухымыз алмастай өткір еді. Оқтан қаймығу, 
өлімнен сескену ойға мүлдем кіріп шықпайды. Қанды-
көйлек достарымызды ешқашан тастап кеткен емеспіз. 
Санамызға сіңірген асқақ рухтың арқасында аштықты 
да, суық пен ыстықты да жеңдік. Елге келген соң отба-
сын құрдым. 1986 жылы Лариса есімді аруға үйлендім. 
Ол менің денсаулығымды біле тұра тұрмысқа шықты. 
Қазір 2 ұлым бар. Екеуі де «Арселор Миттал Темір-
тау» компаниясында жемісті еңбек етуде.

 – Ауған жерінде ауыр жарақат алған екенсіз...

 – Ауғанстанның Чарикар провинциясында бір тәулік 
бойы атыстық. Провинцияны тазалау жүктелген-тін. 
Күні бойы оқ жаудырып, түнде барлық бөлімше тау- 

Абай ауданында ел басына күн туғанда ойланбастан отқа түсуге әзір азаматтар аз емес.  
Солардың бірі һәм бірегейі – ауған соғысының ардагері, 24 жылдан бері Абай аудандық  
интернационал-жауынгерлер кеңесінің төрағасы Юрий РОДИН. Юрий Ивановичпен  
«7 мамыр – Отан қорғаушылар күні» қарсаңында Отанды сүю мен оны қорғау хақында  
әңгіме өрбіткен едік. Қан майданнан аман келген ардагердің ұрпаққа айтары көп екен...

Юрий Родин: 
«Әскери антыма адал болып,  
өмірімді Отаныма арнадым!»
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Гражданский Центр для поддержки  
НПО Карагандинской области

5. Привлекать к работе комиссий других депутатов 
маслихата, а также представителей государствен-
ных органов, организаций, органов местного 
самоуправления и граждан.

Акимат, должностные лица территориальных подраз-
делений центральных исполнительных органов, испол-
нительных органов, финансируемых из местных бюд-
жетов, организаций обязаны в установленном порядке 
представлять постоянным комиссиям по вопросам их 
компетенции необходимую информацию.
Постоянные комиссии маслихата  
принимают по вопросам своей  
компетенции постановления

Порядок работы и принятия постановлений  
постоянными комиссиями маслихата
1. Заседания постоянных комиссий созываются по 

мере необходимости и считаются правомочны-
ми, если на них присутствует более половины от 
общего числа депутатов, входящих в их состав.

2. Постановление постоянной комиссии прини-
мается большинством голосов от общего числа 
членов комиссии. Председатель постоянной 
комиссии пользуется правом решающего голоса 
в случае, если при голосовании на заседании 
комиссии голоса депутатов разделятся поровну.

3. Постановление постоянной комиссии и про-
токол заседания подписывает ее председатель, 
а в случае проведения совместного заседания 
нескольких постоянных комиссий подписывают 
председатели соответствующих комиссий.

«Глаза, уши, душа и совесть» во власти принадлежат 
неправительственному сектору. И если нам, представи-
телям НПО, удастся найти взаимовыгодные и достой-
ные решения социальных проблем граждан совместно 
с государственными органами, посредством участия в 
работе общественных комиссий, то этот процесс станет 
эффективным и достойным рычагом развития граждан-
ского общества. 

Балқаштағы М. Хамзин атындағы Мәдениет сарайында 
белсенді ұзақ өмір сүру орталығы жұмыс істей бастады. 
Енді аға буын өкілдері бос уақыттарын құрдастары және 
пікірлестерімен бірге қызықты және пайдалы өткізе ала-
ды. Балқашта барлығы 11 мыңға жуық зейнеткер тұрады. 
Олар үшін арнайы орталықта мерекелерге арналған түрлі 
іс-шаралар өткізіліп, байқаулар мен спорттық жарыстар ұй-
ымдастырылады. Бірақ мұның бәрі карантин жойылғаннан 
кейін болады. Әзірге орталыққа дойбы, шахмат ойнауға, 
сондай-ақ сурет салу мен оқуға қажетті құрал-жабдықтар 
сатып алынды. Олар сондай-ақ қолөнер-тігін және тоқу 
өнерін дамытуды ойластырған.

 – Біздің есігіміз қаланың барлық ниет білдірген зейнет-
керлері үшін ашық. Біз бірге уақытты қызықты өткізіп, 
түрлі іс-шараларға белсенді қатысатын боламыз. Жоба-
ны ардагерлер кеңесі дайындады. Бізге қаражат бөлінді, 
арманымыз жүзеге асты, – дейді Балқаш қаласының арда-
герлер кеңесінің төрағасы Тайтөлеу Жұманов.

Балқашта белсенді ұзақ  
өмір сүру орталығы ашылды
Центр активного долголетия  
открылся в Балхаше

Во Дворце культуры имени М. Хамзина в Балхаше зара-
ботал Центр активного долголетия. Теперь люди старшего 
поколения смогут проводить досуг с пользой и интересом 
в компании ровесников и единомышленников. Всего в 
Балхаше проживает около 11 тысяч пенсионеров. В специ-
альном центре для них будут проводить различные меро-
приятия к праздникам, устраивать конкурсы и спортивные 
соревнования. Но всё это будет после снятия карантина. А 
пока закупили необходимый инвентарь для игры в шашки, 
шахматы, а также для рисования и чтения. Также не забыли 
и о рукоделии – шитье и вязании.

 – Наши двери открыты для всех желающих пенсионеров 
города. Вместе мы будем интересно проводить время и 
активно участвовать в различных мероприятиях. Про-
ект был подготовлен Советом ветеранов. Нам выделили 
средства, и наша мечта воплотилась в реальность, – го-
ворит председатель Совета ветеранов города Балхаша 
Тайтолеу Жуманов.
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Қарағанды облысының ҮЕҰ қолдауға  
арналған азаматтық орталығы

Официальные источники утверждают, что нужно по-
нимать тот факт, что задачей концепции «слышащего го-
сударства» является не просто сбор запросов от граждан, 
а также и вовлечение населения в поиски решения этих 
проблем и недопущение новых. «Слышащее государ-
ство» должно быть системным и охватывать всю страну, 
все города, поселки и села, а не только агломерации. «В 
Казахстане необходимость перехода к концепции «Слы-
шащего государства» вызвана кризисом государственной 
службы, снижение уровня доверия граждан к государ-
ственным институтам и, при этом, низкой вовлеченности 
населения в процессы решения проблем социальной сфе-
ры и, как следствие, – решение их не на должном уровне. 
Нам предстоит восстановить доверие граждан, убеждая 
их цифрами, фактами, действиями, оперативно реагируя 
на критику и конструктивные предложения граждан», – 
отмечает К.Ж.Токаев. В свою очередь, неправительствен-
ный сектор готов ввести своих активных и компетентных 
представителей во все общественные комиссии. 
Для сведения читателей: 

Постоянные комиссии Карагандинского  
городского маслихата VII созыва
1. Постоянная комиссия по вопросам социальной 

сферы и социальной защиты населения города;
2. Постоянная комиссия по вопросам экономики, 

программы развития, бюджета и предпринима-
тельства;

3. Постоянная комиссия по вопросам  
законности и прав человека;

4. Постоянная комиссия по вопросам строитель-
ства, транспорта и жилищно-коммунального 
хозяйства города.

Организация и деятельность постоянных комиссий 
маслихата города Караганды
1. Маслихат на срок своих полномочий образует 

постоянные комиссии. Их число не должно пре-
вышать семи. В случае необходимости маслихат 
может образовывать новые, упразднять и реорга-
низовывать постоянные комиссии.

2. Перечень и численный состав постоянных ко-
миссий определяются маслихатом. Председатели 
и члены постоянных комиссий избираются соот-
ветствующим маслихатом из числа его депутатов.

3. Постоянные комиссии ответственны перед 
избравшим их маслихатом и не реже одного раза 
в год отчитываются о своей деятельности.

Публичные слушания в постоянных  
комиссиях маслихата

1. Постоянные комиссии по собственной иници-
ативе или по решению маслихата могут прово-
дить публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся с целью 
обсуждения наиболее важных и общественно 
значимых вопросов, отнесенных к ведению 
постоянных комиссий, в форме расширенных 
заседаний этих комиссий с участием депута-
тов, представителей исполнительных органов, 
органов местного самоуправления, организаций, 
средств массовой информации, граждан.

3. Порядок проведения публичных слушаний в по-
стоянных комиссиях определяется регламентом 
маслихата.

Функции и полномочия  
постоянных комиссий маслихата

Постоянные комиссии вправе:
1. Вносить предложения в маслихат, председателю 

сессии маслихата, секретарю маслихата по повест-
ке дня сессии данного маслихата, а также по любым 
вопросам, рассматриваемым на сессии маслихата;

2. Давать заключения по вопросам, отнесенным к 
их ведению и вносимым на рассмотрение сессии 
маслихата;

3. Представлять на сессиях маслихата доклады и со-
доклады по вопросам, отнесенным к их ведению;

4. В пределах своей компетенции вносить в маслихат 
предложения о заслушивании на сессии отчетов 
руководителей местных исполнительных органов;

Институт КСО:
его роль в эффективном  
развитии неправительственного  
сектора и взаимодействия с госорганами
Активное обсуждение программы «Слышащее государство» рождает огромное количество  
как вопросов, так и предположений с сомнениями. Хотя, на самом деле, этот механизм  
взаимодействия общества и исполнительной власти существует законодательно и  
практически уже давно. На диалоговых площадках общественных комиссий. В состав всех  
комиссий, как правило, входят не только депутаты, но и представители НПО, как «глаза  
и уши» гражданского общества. Как представители и «указатели» проблемных зон и  
вопросов населения к органам и организациям власти.

С. Санаубаев
Руководитель информационно-образовательного  

центра НПО Карагандинской области
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Өмірде көрген-түйгенін айтып, жастарды адалдыққа, ең-
бекқорлыққа шақырды. Өте жинақы әрі мазмұнды өткен 
кештің соңында студенттер Жәлел Қуандықұлмен естелікке 
суретке түсіп, ақынға естелік сыйлық табыстады. Колледж 
басшысының оқу ісі жөніндегі орынбасары Гүлнар Тұрмұ-
хамбетова мен тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Гулмира 
Нұрхайдарова шараға қатысып, студенттерге білім жолында 
бағыт-бағдар бергені үшін ақынға алғысын айтып, мол шығар-
машылық табыс тіледі. Көңіл марқайтқан келісті кездесуде 
шайырдан ақыл-кеңес алып, жақын сырласқан студенттердің 
оқырмандық қызығушылығы мен оқу белсенділігі деңгейінің 
біршама көтерілгені сөзсіз.

Белгілі ойшыл Конфуций: «Ойланбай оқу – бекер еңбек, 
оқымай ойлау – қауіпті» десе, философ Сенека: «Қорғанды 
оқудан ізде, сонда сен өмірдің барлық қайғы-қасіретінен құты-
ласың» дегенді айтады. Қарағанды шет тілдер колледжінде 
ағылшын тілін еркін меңгеріп жатқан жас студенттеріміз өз та-
рихы мен әдебиетін, мәдениетін білсе, көп ізденсе, кітап оқуға 
ынтасы артса, ертеңгі күні еліміздің мақтанышы болып, «дү-
ниеге кірпіш болып қаланары» сөзсіз. Өйткені, тіліміз бен әде-
биетіміз, тарихымыз бен салт-дәстүріміз – бір-бірімен тұтасып 
жатқан ұлттық құндылық. Осының бәрін ел ертеңі жастардың 
бойына сіңіре білу, оқыту – бәрімізге ортақ міндет.

Ербұлан Мақатай
Қарағанды шет тілдер колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы

леді. Өз қызының есімін Дариға деп қоюы да осы жағдаймен 
байланысты» деген болжамдар айтады. Жалпы, бұл өлең 
хақында түрлі пайымдар бар. Осыдан-ақ, Қасымның ақындық 
қуатын, поэзиясының тереңдігін, тағдырының өте күрделі 
екендігін көреміз. Енді, біздің болжамға оралайық. Сонымен, 
Қасым «дариға қыз» деп кімді іздеді? Пайымдауымызша, бұл 
сұраққа жауапты ақынның басқа шығармаларынан қарастыру 
керек секілді. Бұл, әрине, жеке пікіріміз. Келісу, келіспеу – әр-
кімнің өз еркі.

Енді қараңыз. Қасым туған жерінен жас кезінде кетіп, қай-
тып келмеген. Яғни, туған жерге деген сағыныш оның жүре-
гінің түпкірінде қайнап жатты деген сөз. Еңсесін тіктеп, енді 
Қарқаралысына келмекші болып жүргенде, соғысқа аттанады. 
Кез келген адамда «соғыстан қайтпай қалуым мүмкін» деген 
үрей болары сөзсіз. Осындай туған жеріне, даласына деген үл-
кен сағыныштан «Дариға, сол қыз» өлеңі туған болуы мүмкін.

Неге десеңіз, Қасымның «Туған жер» атты өлеңінде «Уа, 
дариға, алтын бесік туған жер!» деп егіле жырлайды. Міне, 
оның кіндік қаны тамған топырағына сағынышы қандай 
болған. Яғни, сұрапыл соғыста жүрген әр тірі жан иесі туған 
жерін, даласын аңсары анық.

Ал, Қасым өзінің бар жанымен құрмет тұтқан түсінігін 
«Дариға» деп қастерлеген. Солай атаған. Оны жоғарыда айт- 
қан «Туған жер» өлеңінде ақын өзі бізге емеурін етіп тұрған-
дай. Мұндай шығармашылық құпиясына сөз арасында аздап 
бағыт-бағдар беру хакім Абайда да кездеседі. Демек, Қасым 
соғыста жүріп, қазақтың даласын, туған, өскен жерін аңсады. 
Оның сұлулығын, көркемдігін Дариға сұлуға теңеді. Сол қа-
зақтың байтақ та асқақ даласында бұлғақтап өскен, өне бойы- 
на жусан иісі сіңген қазақтың дариға сұлуларының теңіздей 
тұңғиық жанарына көшкен Отан-Анасының, жусан аңқыған 
дариға мекенінің келбетін көргісі келген болуы мүмкін.

Өз басым сұрапыл соғыста жүріп, қыз ойламас едім. Туған 
жерімді, ауылымды, Отанымды ойлар едім. Өйткені, соғысқа 
әр солдат сол Отан-Анасын, ел іргесін қорғау үшін барады 
емес пе?

Ал, егер туған даласын сағынғанын Дариға қызға теңеп, 
жұмбақтамай, тікелей жазғанында мұндай жаңа формадағы 
өлең қазақ поэзиясында құбылыс болмас еді. Өйткені, туған 
жерін, Отанын жырламайтын ақын жоқ. Оны Қасымша Да-
риға қызға теңеп, астарлап жазу екінің бірінің қолынан кел-

мейді. Бұл өлеңнің табиғатын Бекен Ыбырайым: «Дариға, сол 
қыз!» өлеңі ырғағымен, заман шындығын, лирикалық кейіп-
кердің тебіренісін бейнелеу ерекшелігімен сол кезеңде айрық-
ша жаңалық ретінде сүйсіндірді. Әр тармағы он буыннан тұра-
тын өлең ол тұста өте сирек ұшырасатын.

Бұл ырғақтың тамыры сонау ерте дәуірдегі эпоста, жырау- 
лар поэзиясында жатқанымен, 20 жылдардағы өлеңдерде 
ішінара ұшырасқанымен, Қасымға дейінгі және бертінгі қазақ 
поэзиясында бәлендей кеңінен қолданыла қойылған жоқ», – 
деп дөп басқан екен.

Оның үстіне хас сұлуға, аймаңдай қызға теңеп жазған 
өлең оқырманның қызығушылығын оятып, қашан да елдің 
назарында, жастардың аузында болары анық. Сондай құпия- 
лылығымен де, бұл классикалық туынды әлі күнге дейін жан-
жақты жазылып, зерделеніп келеді.

Оған қоса, бұл өлең әрі ән түрінде орындалалды. Алты шу-
мақтан тұрса да, басы-аяғы бар, тұтас бір дәуірдің шындығын 
көтерген астары терең туынды – бұл.

Тәкен Әлімқұлов: «Терең сезім, менменсіз іңкәрлік, 
шалқыған арман оның «Қайда екен, қайда, дариға, сол қыз?!» 
деп келетін әйгілі өлеңіне ұласады. Сөзіне әні сай, әніне сөзі 
сай осынау махаббат гимні – әсершіл ақын жанының жаңғы-
рығы. Абайдың «Жарқ етпес қара көңілім неғылса да» атты 
өлеңімен, оған Сыдық Мұхамеджанов жазған әнмен қапталда-
сарлық бұл шығарма Қасым лирикасының да, музыкасының да 
шыңына жатады» деп баға берген. Бұл аталған өлеңнің қатар-
дағы шығарма еместігіне дәлел.

Ал, біздің айтпағымыз – осы. Көзімізге осылай көрінді, 
көңілімізге осылай жетті Қасымның Дариғасы. Танымымызда 
Қасым жалындата жырлап, әлемді шарлап іздеген Дариға сол 
қызы – туған жері, байтақ Отаны. Ол, ең болмаса, қазақтың бір 
Дариға сұлуын кездестіріп, соның жәудір көзіне сіңген байтақ 
даласының суретін көргісі келді.

Сонымен қатар, бұл өлең Қасым өмірден өткен соң да, өз 
миссиясын атқаруын тоқтатқан жоқ деп есептейміз. Өйткені, 
Қасым туған жерін соғыстан аман келсе де, көре алмады. Бұй-
ырмады. Демек, бұл туынды Қасымның қатал тағдырының 
бір белгісіндей. Қасым өмірден өтсе де, оның домбырасында 
шертілмей қалған сол бір күйі шарқ ұра «Дариға, сол қыз» 
деп, егіле сарнап, туған жерін, Қарқаралысын, Дариға даласын 
іздейтіндей...
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Осы алты шумақтан тұратын шығармасын ақын шартты түр-
де үш (І, ІІ, ІІІ) бөлімге бөлген. Шағын өлең болса да, асықпай 
зер салып оқысақ, әр бөлімде соғыстың басы, орта тұсы және 
соңы классикалық үлгіде суреттеледі. Ал, бұл өлеңнің ерекше 
құрылысы мен сюжеті бізге дейін де талданған. Мәселен, ақын 
Ертай Ашықбаев: «Бізге дейінгілер де талай мақалаларға өзек 
еткен «Дариға, сол қыздың» біртіндеп тарқата берерлік осын-
дай жүйелі иірімдері жетерлік. Формасы әскери киімдей жи-
нақы, мінсіз, соған орай эмоциялық қуаты да мартен пешінің 
жалынындай өткір, оған қоса психологиялық дәні де әбден то-
лысқан бұл өлеңнің махаббаттың тозбайтын шежіресінің бір 
алтын парағы болып қала беретіндігі де сондықтан шығар», –  

деген екен «Қазақ әдебиеті» газетінде жарияланған «Қасым 
іздеген Дариға, сол қыз» атты мақаласында.

Ендеше, біздің де Дариға қыз жайлы өз айтарымыз бар.
Алдымен, бұл туынды ақынның өмірге құштарлығын, 

өмірдің мәнін білуге, құпиясын тануға деген жан қалауын бай-
қататынын айтқан жөн. Өйткені, «Қайда екен, қайда, Дариға, 
сол қыз» деп, өзінің білгісі, көргісі келгенін қызға, аруға теңе-
ген болуы ықтимал.

Әдебиеттен хабары бар адамдар немесе өлеңге жаны жақын 
жандар: «Қасым соғысқа аттанарда Дариға есімді қызға қатты 
ғашық болып, онымен тілдесе алмаған. Сондықтан, соғыста 
жүріп сол сұлуды аңсайды. Елге аман қайтып, соны көргісі ке-

тоқталды. Кейін ақынға өздерін мазалап жүрген сұрақтарын 
қойып, тұщымды жауап алды. Студенттер қызығушылық та-
нытып, Жәлел ақынның «Өмір», «Туған жер» өлеңдерін 
қазақ жыраулар поэзиясының ірі өкілі Тілеуке Құлекеұлының 
жырларымен байланыстыра оқыды. Мұның себебі, студент-
тердің «Қандай кітап оқуға кеңес бересіз?» деген сұрағына 
кеш қонағы «Алдымен, қазақтың халық ауыз әдебиетінен 
бастап, жыраулар поэзиясын түк қалдырмай оқып алу керек» 
деген сөзі түрткі болды. Сонымен қатар, кеш барысында кітап 
оқудың пайдасы мол екендігі айтылды.

 – Жуырда ғана өмірден өткен қазақтың классик ақыны Есенға-
ли Раушанов: «Жас кезімде көп жазбадым деп емес, көп оқи 
алмадым деп өкінемін» депті. Сондай-ақ, Дидро деген да-
нышпан: «Адам оқуды тоқтатқан күні, ойлауды тоқтатады» 
деген екен. Ал, ғалымдардың айтуынша, кітапты көп оқыған 
адамның миы қартаймайтын көрінеді. Миы қартаймаған 
жан жасы келсе де, өзін тың сезінеді екен. Біз бұған ғұлама-
лардың ұзақ өмір сүргенін дәлел қыла аламыз. Сондықтан, 
өз арман-мақсатыңызға жету үшін жас кезде көп кітап оқу 
керек. Оқығанда да таңдаған кітапты өзара талқылап, сіңіріп 
оқыңыз. Кейін сол білім қорыңызды сатылап дамытасыз. 
Жетістікке жетесіз, өкінбейсіз, – деді Жәлел Қуандықұлы.

Өз кезегінде кеш қонағы өзінің түрлі жанрдағы бірнеше 
өлеңін оқып, олардың кейбірінің туу тарихына тоқталды. 

Қасым Аманжоловтың  
туғанына – 110 жыл

Қасым іздеген «Дариға, 
сол қыз» – кім?

Қасым Аманжоловтың «Дариға, сол қыз!» деген өлеңі бар.  
Екінші Дүниежүзілік соғыстан соң жазылған. Бар-жоғы –  

6 шумақ. Мұндай лирикалық образдар қазақтың аймаңдай  
ақындарының біразында кездеседі. Бірақ, Қасымның  

осы өлеңі өзіне дейінгі қазақ поэзиясында болмаған  
құбылыс деп бағаланған. Қасым Сақыпжамалды сүйді.  

Ал, дариға қыз кім? Дауылпаз ақын неліктен  
сұрапыл соғыстың, қан майданның ішінде жүріп,  

«Дариға, сол қызды» іздеді?
Жәлел Шалқар

Көңіл марқайтқан келісті кездесу
Қарағанды Шет тілдер колледжінде облыстық білім  
беру басқармасы мен облыста білім беруді дамыту  
оқу-әдістемелік орталығы бірлесіп, «Оқуға құштар  
колледж» әлеуметтік-педагогикалық жобасы жүзеге  
асырып келеді. Аталған жобаның «Әдеби қонақ  
бөлмесі» акциясы аясында «Айтары бар ақын»  
атты кездесу кеші өтті. Кештің құрметті қонағы –  
облыстық «Ortalyq Qazaqstan» газетінің тілшісі,  
«Құмдауыт» жыр кітабының авторы,  
ақын Жәлел Қуандықұлы болды.

Шараның басты мақсаты – студенттерді жергілікті автор-
лардың шығармашылығымен таныстыру, кітап оқуға баулу, өз 
таңдаған саласының үздігі атанып, еліне пайдасы тиетін азамат 
болып қалыптасуға ынталандыру. Кездесу кешінің басында 
ақын студенттер өздері дайындаған бейнетаныстырылым 
арқылы ақынның өмірі мен шығармашылығына шолу жасады. 
Жеткен жетістігі мен қазіргі таңда атқарып жүрген қызметіне 



25No 1 (146)

за провинности разной степени детей наказывали за-
предельными физическими нагрузками. К примеру, 500 
приседаний пятилетней девочке за то, что ту не пустили 
в туалет, когда все должны были заниматься, и она не 
сдержала своей физиологической потребности.

Конечно, мир находится в научном поиске методов 
борьбы с этой напастью, но это не значит, что нужно 
класть своих детей на алтарь той науки, которая воз-
можно и наукой-то не является. Тем более, когда есть 
психолого-педагогические методы с доказанной эффек-
тивностью. Например, поведенческий анализ (АВА), ко-
торый используется в США уже более 50 лет и довольно 
успешно. Это, конечно, не панацея, но инструмент, с по-
мощью которого аутичный ребенок сможет посещать ту 
же школу, садик, спортивную секцию, дабы включиться 
в процесс социализации, а не замыкаться в себе.

Первого поведенческого специалиста мы нашли в 
частном центре, с трудом, поскольку их деятельность 
поначалу тоже была покрыта тайной. АВА-терапевтов 
было мало, они боялись браться за сложные случаи, 
поэтому пробиться можно было по знакомству или за 
большие деньги. Отличие от устоявшихся методов по 
борьбе с психическими болезнями состоит в том, что 
это не курс лечения, не временная акция – это образ 
жизни, каждодневный ритуал для аутиста, помогающий 
ему справиться с поведением и овладеть необходимыми 
социальными навыками.

Так вот, первый поведенческий терапевт, с которым 
мы начали работать, по специальности был врачом-реа-
ниматологом; по его словам, АВА привлек его тем, что 
для медика было удивительным, каких результатов мож-
но добиться, не прибегая к помощи препаратов и физи-
ческих манипуляций. Посмотрев на моего ребенка, он 
сказал, что мы привели очень поздно. К пяти годам мож-
но было добиться куда более значительных результатов, 
займись мы АВА раньше. Из центра Олжас Есенеев ушел 
на руководящую должность в больнице Северо-Казах-
станской области.

Именно он уговорил меня подать заявку на участие 
в программе «Каждый ребенок достоин школы» ре-
спубликанского фонда «Болашак». Тогда я не верила, 
что моего ребенка вообще смогут принять в общеоб-
разовательную школу и он сможет сидеть на уроке с 
обычными детьми. Но тем не менее, он прошел отбор 
и уже второй год учится не только читать, считать и 
писать, но и играть со сверстниками, понимать юмор, 
участвовать во внеклассных мероприятиях. Все это по-
тому, что работа педагогов-ассистентов построена на 
принципах АВА, они стремятся чего-то изобретать, мо-
дернизировать, а тем более лечить. Их главная задача –  
научить ребенка не боятся общества, а это верный путь 
к самостоятельности.
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Если говорить о себе, то не могу похвастать сверх- 
успехами в борьбе с аутизмом, я не сделала из своего отс- 
тающего в развитии ребенка вундеркинда, но огромный 
прорыв на пути к его социализации, я думаю, безуслов-
но есть. Мой семилетний сын посещает обычную школу, 
обычный класс, в сопровождении педагога-асситента. 
Конечно, не каждому родителю приятно, когда его чадо 
находится «на коротком поводке», под постоянным 
присмотром. Но это, безусловно, лучше домашнего обу-
чения и в принципе постоянного нахождения в четырех 
стенах, как случилось у многих моих знакомых и незна-
комых, которым состояние ребенка не позволяет устро-
ить его даже в интернат для умственно отсталых. Ведь и 
там работают не волшебники, а обычные педагоги, чаще 
всего ориентированные на обучение, а не на выравнива-
ние поведения у своих подопечных. Ребенок, который 
очень далек от социальных норм, часто недолго держит-
ся в коррекционном заведении.

Подход к аутизму как гениальности, исключительно 
умственной отсталости или нарушению физического 
здоровья – изначально обречен на провал, так же, как 
подведение этого состояния к каким-то общим кано-
нам, признакам или симптомам, как это принято. Трудно 
найти двух одинаковых аутистов по уровню развитости 
и отклонений. Если 10 аутистов будут упорно отводить 
взгляд от собеседника, найдется один, который настой-
чиво заглядывает в глаза всему, что движется. Насчет 
гениальности и умственной отсталости среди аутистов 
существует статистика: 30% с явными нарушениями 
интеллекта, 10% с повышенными умственными способ-
ностями, 60% обычные середнячки, которых все время 
опять же наровят притянуть за уши или к первой, или ко 
второй категории из-за их ментальных особенностей. 

Эти цифры очень приблизительны, поскольку у каж-
дого государства, области или края статистика своя. 
Где-то вообще нет аутизма, как в Туркменистане коро-
навируса. У нас в регионе с почти полуторамиллионным 
населением, по данным прошлого года, 152 ребенка с 
расстройством аутистического спектра, в том числе ди-
агнозом «Аутизм». Сказать, что цифры занижены, это 
практически ничего не сказать в этом случае. А разделе-
ние аутизма и РАС (расстройства аутистического спек-
тра) – вообще отдельная тема.

В международной классификации болезней западно-
го образца аббревиатура РАС применима для всех раз-
новидностей аутизма. У нас каждый подвид имеет свой 
код, а такого понятия, как РАС, официально вообще 
нет, его паровозом пристраивают к другим диагнозам, 
а потом исключают из списка заболеваний за ненадоб-
ностью. Редко оно становится каким-то из официальных 
диагнозов: ранний детский аутизм (РДА), атипичный 
аутизм, синдром Ретта и так далее. 

Может, это прозвучит дико, но я всегда радуюсь за де-
тей, которые получили диагноз РДА, ведь они с большей 
долей вероятности получат грамотную помощь, свое- 
временное вмешательство и не будут так презираемы в 
обществе, как ребенок, например, с умственной отста-
лостью, органическим расстройством личности и ши-
зофренией – любимыми диагнозами наших психиатров. 
Счастливы те родители, которым удалось победить эту 
систему. И я даже боюсь представить, насколько дорого 
им это далось, сами они сумму называть стесняются.

Почему этот диагноз так не любим у наших медиков? 
Тому есть нескольких объяснений. Во-первых, оконча-
тельное заключение с кодовым обозначением обычно 
складывается из нескольких приблизительных формули-
ровок на стадии оформления инвалидности. Этот процесс 
начинают родители, которые действительно не могут спи-
сать значительные отклонения на маленькие странности 
при высоком интеллекте. Часто в этой ситуации человек 
готов на все, не вдаваясь в подробности, в частности в 
коды МКБ. В таких случаях врач с чистой совестью может 
сказать, что у вас аутичный ребенок, и поставить при этом 
органику, которая позволяет оформить инвалидность на 
год-два, а не на пять лет, как это полагается при аутизме.

Во-вторых, психиатры советской школы в большин-
стве случаев не знают, что делать с аутизмом. Куда лег-
че поставить, что попроще, и прописать соответствую-
щих таблеточек, которые при аутизме, кстати, в лучшем 
случае бесполезны, а то и вредны. И потом, если есть 
потенциально «лечибельный» диагноз, есть и поле 
для экспериментов, размах фантазии у широкого круга 
специалистов по непонятным болезням, которые гро-
зятся за родительские деньги решить любую проблему. 
И опять же у психиатров открываются большие пер-
спективы не заниматься проблемой самостоятельно, а 
отправить пациентов к чудотворцам с аппаратами, ум-
ными собаками и мудрыми дельфинами, волшебными 
пиявками и прочей лабудой, которые воспринимаются 
родителями аутичных детей как методы лечения.

У нас в области формулировка с полуофициальным 
оттенком РАС получила широкое распространение у 
психиатров и неврологов во времена расцвета в области 
известной организации, которая существовала в боль-
шей мере на средства родителей и разного рода спонсо-
ров. Некоторые медицинские специалисты по душевной 
организации молятся на нее по сей день, а отдельные 
высокостоящие лица мечтают о возрождении ее былой 
силы.

Так вот, у меня отпало желание в свое время вести 
туда ребенка. Так, в соседней стране, где она зародилась, 
на «родоначальника» было заведено уголовное дело из-
за смерти ребенка в псевдоразвивающем центре. Даль-
ше больше, бывшие «адепты» рассказывали мне, что 

2 апреля – День информирования об аутизме, и весь весенний месяц во многих странах посвящается  
разъяснительной работе касательно данного явления. Если говорить о Казахстане, то мне, человеку,  
не понаслышке знакомому с этой проблемой, месяца кажется мало. Даже мамы аутичных детей и  
люди, получившие диагноз во взрослом возрасте, нередко мало осведомлены о состоянии, которое  
в настоящее время во многих обществах приравнено к болезни.

О. Петрова

Не диагноз, а состояние
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В рамках работы по предотвращению конфликтов в 
школе ведется планомерная работа над развитием уме-
ния учащихся избежать конфликта или выйти из него с 
наименьшими потерями. Например, большой популяр-
ностью у учащихся пользуются уроки – тренинги «Я и 
конфликт», на которых ребята знакомятся с новыми по-
нятиями, как медиация, медиатор. Учащиеся начинают 
понимать, что же происходит у человека в душе, когда он 
конфликтует. Когда он на кого-нибудь злится, обижает-
ся, конечно же, в душе появляется тяжёлый камень. Про-
сто его сразу не замечаешь. Потом камней становиться 
всё больше. Эти знания лежат в формировании пове-
денческих поступков человека, развивается понимание 
взаимосвязи поступка, привычки, характера. Поступки 
человека превращаются в привычки, привычки – в ха-
рактер, который рождает зловонные пороки. И об этом 
грузе очень нелегко забыть, ведь он слишком тяжёлый, 
чтобы носить его постоянно с собой. Поэтому необхо-
димо обучать детей основам как самой медиации, так и 
восстановительного медиативного подхода. 

Обсуждая с учащимися стадии прохождения кон-
фликта: появление противоречий, осознание ситуации 
как конфликтной хотя бы одной из сторон, конфликтное 
поведение, исход конфликта – дети учатся анализиро-
вать собственное поведение и собственные поступки, 
которые зачастую приводят к конфликтам.

Учащиеся с удовольствием отвечают на вопросы, мно-
го вспоминают о своих конфликтных ситуациях, как они 
выходят из них. В ходе занятий у учащихся формируются 
такая компетенция, как коммуникативная, складывается 
основа для главных ценностей, как любовь, ненасилие, 
праведное поведение, истина; развивались навыки поло-
жительного поведения в классе, на тренировках, в обще-
стве. Прихожу к мнению, что учащимся хочется узнавать 
новые понятия, такие как восстановительная медиация 
и медиатор. Анализируя ответы учащихся, приходила к 
выводу, что необходимо разъяснить эти понятия, потому 
что возникает такая необходимость у учащихся. Выска-
зывания учащихся по вопросу: «Что необходимо пред-
принять для благоприятного исхода конфликтной ситуа-
ции?» Учащиеся предлагают такие варианты:

Нужно взять эмоции под контроль; принять и понять 
собеседника; задавать вопросы, пока не дойдете до сути; 
если возражаете, то предлагайте решения. Оказалось не-
ожиданным, когда учащиеся сделали для себя вывод, что 
конфликт никогда нельзя оставлять нерешенным. Это до-
рогого стоит!!! После дискуссий учащимся давались поня-
тия «медиация», её цели и задачи; «медиатор», его лич-
ностные особенности; процесс медиации и его правила.

На таких занятиях ребята узнают о понятии «меди-
ация», «медиатор», дополняют выступающих своими 
примерами, объясняют, почему медиатор должен при-
держиваться принципа конфиденциальности и добро-
вольности, характеризуют деятельность медиатора, 
приводят примеры ситуаций, в которых возможно обра-
щение к медиатору. Каждый из участников пробует себя 
в роли медиатора и конфликтующей стороны.

Хочется сказать, что любой конфликт нужно старать-
ся разрешить мирным путем, а за помощью всегда мож-
но обратиться в службу медиации, специалисты которой 
всегда помогут найти выход из конфликтной ситуации. 

В заключение хотелось вспомнить слова из песни 
Булата Окуджавы: «Давайте понимать друг друга с по-
луслова, чтоб, ошибившись раз, не ошибаться снова...»

Қарағанды жастарын «Жасыл ел»  
қатарына қосылуға шақырады

Қарағанды қаласының «Жасыл ел» жастар еңбек жа-
сақтарының штабы өз қатарына жауынгерлерді қабылдау 
туралы хабарлайды. Мемлекеттік бағдарламаға қатысу 
жаңа таныстар табуға, туған өлкенің табиғатына көмекте-
суге және қосымша ақша табуға тамаша мүмкіндік болады. 
Осы жылы бағдарлама аясында 280-нен астам жастарды 
жұмысқа орналастыру жоспарлануда. Олар қала саябақта-
рының аумақтарын көгалдандырумен және абаттанды-
румен айналысатын болады. Жалақы 42 500 теңгеден 
65 000 теңгеге дейін болады. Жұмыс 1 маусымнан баста-
лады. «Жасыл ел» сарбаздарының қатарына 14-28 жас 
аралығындағы жастар қабылданады. Бұл ретте 14 жастан 
бастап Оқушылар күніне 4 сағаттан жұмыс істейтін бола-
ды. 16-дан 18 жасқа дейінгі жастар – 6 сағаттан, 18-ден 28 
жасқа дейінгі жастар – 8 сағаттан.

Жұмысқа орналасу үшін қандай құжаттар қажет 
екенін білу үшін Әлиханов көшесі, 37, 311-кеңсеге 

келіп, +7-778-963-23-97 телефонына қоңырау шалу 
керек. Қосымша ақпарат Instagram jasylel_qaragandy.

Естеріңізге сала кетейік, «Жасыл ел» бағдарламасы 
Елбасының тапсырмасы бойынша 2005 жылдан бастап 

еліміздің барлық өңірлерінде жүзеге асырылуда.

Молодёжь Караганды приглашают  
вступить в ряды «Жасыл ел»

Карагандинский городской штаб молодёжных трудо-
вых отрядов «Жасыл ел» объявляет о наборе бойцов в 
свои ряды. Участие в госпрограмме станет отличным шан-
сом приобрести новые знакомства, помочь природе род-
ного края и подзаработать. В этом году в рамках програм-
мы планируется трудоустроить более 280 молодых людей. 
Они будут заниматься озеленением и благоустройством 
территорий парков города. Зарплата составит от 42 500 
тенге до 65 000 тенге. Работы начнутся с 1 июня. В ряды 
бойцов «Жасыл ел» принимают молодых людей от 14 до 
28 лет. При этом школьники от 14 лет будут работать по 4 
часа в день. Молодёжь от 16 до 18 лет – по 6 часов, с 18 до 
28 лет – по 8 часов.
Чтобы узнать, какие документы нужны для трудо-

устройства, необходимо прийти в штаб по адре-
су: ул. Алиханова, 37, офис 311, или позвонить по 

телефону +7-778-963-23-97. Больше информации в 
Instagram jasylel_qaragandy.

Напомним, программа «Жасыл ел» реализуется во всех 
регионах страны по поручению Елбасы с 2005 года.
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В этом году исполняется 10 лет со дня принятия За-
кона «О медиации». 3 июля 2011 года Постановле-
нием Правительства РК №770 утверждены Правила 
прохождения обучения подготовки медиаторов. Таким 
образом, была сформирована определенная норматив-
но-правовая основа для внедрения и развития институ-
та медиации в нашей стране. 

В декабре 2018 года я успешно окончила «Курс 
подготовки тренеров медиаторов» и сегодня активно 
работаю под эгидой медиаторов Ассамблеи народа Ка-
захстана Карагандинской области и в сфере развития 
школьной службы медиации. В своей деятельности ори-
ентируюсь на реализацию государственной политики в 
вопросах межнационального согласия и единства, при 
этом развиваю сферу школьной медиации, так как твер-
до убеждена, что учиться управлять конфликтами необ-
ходимо со школьной скамьи.

Школа – это целый мир, своеобразная модель социу-
ма, где собрались несколько сотен детей и несколько де-
сятков учителей. Этот мир ограничен пределами школь-
ных стен и периметром двора. Необходимо помнить, 
что каждый – индивидуальность, и поэтому нам порой и 
бывает сложно разрешать противоречия, возникающие 
в отношениях. Все люди, которые собрались внутри 
этих границ, очень разные по характеру, темпераменту, 
возрасту, воспитанию, положению. Каждый из нас имеет 
свое мировоззрение, в соответствии с которым поступа-

ет и которое готов отстаивать со всем возможным упор-
ством. Мы находимся рядом друг с другом, общаемся 
и, как ни странно, в нашей школьной среде происходят 
споры. Споры перерастают в конфликты. 

Конфликт – это наиболее острый процесс разреше-
ния противоречий в интересах, целях, взглядах, воз-
никающий в процессе социального взаимодействия, 
обычно сопровождающийся негативными эмоциями и 
выходящий за рамки правил и норм поведения в соци-
уме. И очень важно, чтобы все участники учебно-вос-
питательного процесса знали, куда и к кому нужно об-
ратиться, чтобы решить свои проблемы с наименьшими 
потерями. В школе работает служба медиации, основной 
целью которой является создание условий успешной со-
циализации несовершеннолетних; снижение количества 
конфликтов через внедрение модели реализации восста-
новительных технологий в систему профилактики кон-
фликтных ситуаций в школьной среде. 

Медиация – это переговоры двух конфликтующих 
сторон с участием третьего лица (медиатора)- нейтраль-
ного и беспристрастного, для урегулирования спора, 
конфликта.

Медиатор не должен проявлять интерес и симпатизи-
ровать ни одной из сторон конфликта, не должен при-
соединяться ни к одной из сторон (ни словами, ни же-
стами), не должен подсказывать выход из сложившейся 
ситуации или предлагать свои решения.

«Я и конфликт»

Л.А. Попова
психолог КГУ « ОШ №21 города Темиртау» 

профессиональный медиатор 
сертифицированный тренер по медиации 

Известно, что 28 января 2011 года  
принят Закон «О медиации», это  
стало знаковым событием для всей  
правовой системы Казахстана. 
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миды. Проведённая в 2017 году реставрация позволила 
воссоздать вид степной «пирамиды».

Сотрудниками Управления культуры, архивов и до-
кументации Карагандинской области и учёными-ар-
хеологами Карагандинского университета имени Е.А. 
Букетова разработан проект по созданию парка. Он 
рассчитан на 2019-2021 гг. Согласно проекту, были 
проведены археологические исследования, реставра-
ционные и консервационные работы. В парке установ-
лены охранные доски и указатели месторасположения 
объектов. В настоящее время идут подготовительные 
работы по установке баннеров с QR-кодом на трёх язы-
ках с необходимой информацией для туристов.

В дальнейшем по Талдинскому историко-археологи-
ческому парку будут разработаны и апробированы экс-
курсионные туры, изданы туристические путеводители.

Қарағанды облысының мәдениет, архивтер және 
құжаттама басқармасының қызметкерлері және Е.А. 
Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің архео- 
лог-ғалымдары саябақ құру жобасын әзірледі. Жоба 
бойынша археологиялық зерттеулер, қалпына келтіру 
және консервациялау жұмыстары жүргізілді. Паркте 
күзет тақталары мен нысандардың орналасу орында-
ры көрсетілген. Қазіргі уақытта туристер үшін қажетті 
ақпараты бар үш тілде QR-коды бар баннерлерді орна-
ту бойынша дайындық жұмыстары жүргізілуде.

Алдағы уақытта Талды тарихи-археологиялық паркі 
бойынша экскурсиялық турлар әзірленіп, сынақтан өт-
кізіледі, туристік жолсілтемелер шығарылады.

белгілі болады. Қазақстанда су айдындарын тазарту-
мен айналысатын ұйымдар бар. Соңғы күндері саябақ 
көліндегі су деңгейі көтерілді. Бірақ балдырлардың 
түбін тазарту өзекті болып қала береді. Бұл жұмыстар-
ды саябақтарды басқару қызметкерлері қолмен жүргі-
зеді. Қажетті техника жұмылдырылады

там проектирования. В Казахстане есть организации, 
занимающиеся очисткой водоёмов. За последние дни 
уровень воды в парковом озере поднялся. Но акту-
альной остаётся очистка дна от водорослей. Это будут 
делать вручную сотрудники Управления парками. При-
влекут необходимую технику.

28

В Караганде обратятся к помощи проектных  
организаций, чтобы парковое озеро могло  
наполняться чистой водой. Экологический  
проект профинансируют из областного бюджета.

Об этом сообщил глава региона Женис Касымбек. 
Аким области провёл по проблеме озера выездное со-
вещание с участием экологов.

 – Карагандинцы обеспокоены состоянием парка. В со-
циальных сетях много постов с фотографиями и ви-
део. Люди очень правильно поднимают вопрос. Озеро 
заболачивается по причине слабого течения из-за за-
сора реки Букпы. Поэтому требуется комплексное и 
системное решение. Очисткой и санацией реки надо 
заниматься ежегодно, – сказал Женис Касымбек.

До июля акимат города должен разработать проект-
ную документацию. Летом планируется начать работы. 
Деньги на их проведение выделят из областного бюд-
жета. Необходимая сумма будет известна по результа-

В рамках Международного дня охраны  
памятников и исторических мест и обще- 
национального проекта «Марафон добрых  
дел» Карагандинский областной историко- 
краеведческий музей организовал экотур  
в Талдинский археологический парк.  
Поддержали мероприятие Управление  
культуры, архивов и документации  
и Центр по сохранению историко- 
культурного наследия.

В Талдинский археологический парк, который нахо-
дится в Шетском районе, отправились представители 
Молодёжного ресурсного центра, преподаватели, школь-
ники и сотрудники музея. Здесь они не только ознакоми-
лись с уникальными историческими памятниками, но и 
убрали мусор, оставленный нерадивыми земляками.

К слову, Талдинский археологический парк пред-
ставляет собой сосредоточение памятников всех исто-
рических периодов: эпохи камня, бронзы, раннего 
железного века, Средневековья и этнографической со-
временности. Настоящим открытием стало изучение 
на могильнике Каражартас крупнейшего бегазы-дан-
дыбаевского мавзолея. Памятник представляет собой 
пирамидально-ступенчатую конструкцию и по внеш-
нему облику напоминает египетские и ацтекские пира-

Халықаралық ескерткіштер мен тарихи  
орындарды қорғау күні және «Игі істер  

марафоны» жалпыұлттық жобасы аясында  
Қарағанды облыстық тарихи-өлкетану  

мұражайы Талды археологиялық паркінде  
экотур ұйымдастырды. Іс-шараны мәдениет,  
архивтер және құжаттама басқармасы және  

тарихи-мәдени мұраны сақтау  
орталығы қолдады.

Шет ауданындағы Талды археологиялық паркіне 
Жастар ресурстық орталығының өкілдері, оқытушы-
лар, оқушылар және мұражай қызметкерлері аттанды. 
Мұнда олар бірегей тарихи ескерткіштермен танысып 
қана қоймай, ұқыпсыз жерлестерінің қалдырған қоқыс- 
тарын тазалай алды.

Талды археологиялық паркі тас, қола дәуірі, ерте темір 
ғасыры, орта ғасыр және этнографиялық қазіргі заман 
сияқты барлық тарихи кезеңдерінің ескерткіштерінің 
шоғырланған жері болып табылады. Қаражартас қо-
рымындағы ең ірі Беғазы-Дәндібай кесенесін зерттеу 
нағыз жаңалық болды. Ескерткіш пирамидалық-сатылы 
құрылым болып табылады және сыртқы түрі бойынша 
Мысыр мен ацтек пирамидаларына ұқсайды. 2017 жылы 
жүргізілген қайта қалпына келтіру жұмыстары дала пира-
мидасының көрінісін қалпына келтіруге мүмкіндік берді.

Қарағанды облысының киелі жерлері бойынша  
экскурсиялық турлар ұйымдастырылады
По сакральным объектам Карагандинской области  
разработают экскурсионные туры

Қарағандыда саябақ көлін құтқару жұмыстары жүргізіледі
В Караганде займутся спасением паркового озера

Қарағандыда саябақ көлі таза сумен  
толтырылуы үшін жобалау ұйымдарының  

көмегіне жүгінеді. Экологиялық жоба  
облыстық бюджеттен қаржыландырылады.

Бұл туралы аймақ басшысы Жеңіс Қасымбек мәлім-
деді. Облыс әкімі көл мәселесі бойынша экологтардың 
қатысуымен жылжымалы кеңес өткізді.

 – Қарағандылықтар саябақтың жай-күйіне алаңдау-
лы. Әлеуметтік желілерде фотосуреттер мен бейне-
лер көп. Адамдар мәселені өте дұрыс көтереді. Көл 
Бұқпа өзенінің бөгелуінің салдарынан әлсіз ағысқа 
байланысты батпақтанады. Сондықтан кешенді және 
жүйелі шешім қажет. Жыл сайын өзен тазалау және 
санациямен айналысу керек, – деді Жеңіс Қасымбек.

Шілде айына дейін қала әкімдігі жобалық құжатта-
маны әзірлеуі тиіс. Жазда жұмысты бастау жоспарла-
нуда. Оларды өткізуге қаражат облыстық бюджеттен 
бөлінеді. Қажетті сома жобалау нәтижелері бойынша 
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Қазақстанның барлық өңірлерінің  
тұрғындары осы жылдың мамыр айынан  

бастап enbek.kz электрондық еңбек  
биржасы порталы арқылы халықты  
жұмыспен қамту орталықтарының  

қызметтерін қашықтықтан ала алады.
Электрондық еңбек биржасындағы «Жеке кабинет-

те» жұмыс іздеп жүрген адам немесе жұмыссыз ретінде 
есепке тұруға және тіркеудің барлық кезеңдерін қадаға-
лауға болады. Жұмыссыз мәртебесін алғаннан кейін әлеу- 
меттік сақтандыру жүйесіне қатысушылар онлайн-ре-
жимде жұмысынан айырылу бойынша әлеуметтік төлемге 
өтінім жіберуге және мемлекет субсидиялайтын жұмыс 
орындарына бос жұмыс орындарын өз бетінше таңдауға 
мүмкіндігі бар. Олардың қатарында жастар тәжірибесі, 
әлеуметтік жұмыс орындары, қоғамдық жұмыстар бар. 
Жоғарыда көрсетілген қызметтерді алу үшін электрон-
дық цифрлық қолтаңбаны пайдалана отырып, электрон-
дық еңбек биржасында тіркеуден өту қажет.

 – Жұмыс іздеп, жұмыспен қамту орталығына барғы-
сы келетін азаматтарға үйден шығудың қажеті жоқ. 
Мұның бәрін бірнеше минут ішінде enbek.kz пор- 
талы арқылы жасауға болады. Ол үшін тек интернет- 
ке шығатын компьютер мен электрондық цифрлық 
қолтаңба болуы керек. Қызмет толықтай автоматтан-
дырылған. Бұл дегеніміз, егер үш жұмыс күні ішінде 
портал адамға лайықты жұмыс таба алмаса, онда элек-
трондық еңбек биржасы жұмыссыз ретінде тіркеуді 
автоматты түрде жүзеге асырады. Осылайша, адами 
фактор толығымен жойылады, – деп хабарлады ҚР 
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-мини-
стрі Ербол Оспанов.

Интернет немесе компьютер болмаған жағдайда, қа-
жетті қызметтерді барлық жұмыспен қамту орталықта-
рында құрылған өзіне-өзі қызмет көрсету аймақтарынан 
алуға болады. Жыл басынан бері 34 мыңнан астам адам 
қашықтықтан қызмет алу мүмкіндігін пайдаланды. Жұ-
мыссыз мәртебесі 30 мың азаматқа берілді.

Онлайн қызмет көрсету туралы толық  
ақпаратты enbek.kz сайтынан және халықты  

жұмыспен қамту орталықтарынан білуге болады.
Электрондық еңбек биржасында онлайн-тіркеуден  

өтуге болады https://www.enbek.kz/docs/ru/ 
how-to-get-state-employment-support.

Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты  
әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпараты бойынша

Жители всех регионов Казахстана с мая  
этого года могут дистанционно получать  
услуги центров занятости населения через  
портал электронной биржи труда enbek.kz.

В «личном кабинете» на электронной бирже труда 
можно встать на учёт как лицо, ищущее работу, либо как 
безработный и отслеживать все этапы регистрации. По-
сле получения статуса безработного участники системы 
социального страхования в онлайн-режиме имеют воз-
можность отправить заявку на соцвыплату по потере 
работы и самостоятельно выбрать вакансии на рабочие 
места, которые субсидируются государством. В их числе 
молодёжная практика, социальные рабочие места, обще-
ственные работы. Для получения вышеуказанных услуг 
нужно пройти регистрацию на электронной бирже тру-
да, воспользовавшись электронной цифровой подписью.

 – Гражданам, которые ищут работу и хотят обратиться 
в Центр занятости, необязательно выходить из дома. 
Всё это можно в считаные минуты сделать на портале 
enbek.kz. Для этого нужно только иметь компьютер 
с выходом в интернет и электронную цифровую под-
пись. Услуга полностью автоматизирована. Это озна-
чает, что если в течение трёх рабочих дней портал не 
подобрал человеку подходящую работу, то регистра-
цию в качестве безработного электронная биржа 
труда осуществляет автоматически. Таким образом, 
полностью исключается человеческий фактор, –  
сообщил вице-министр труда и социальной защиты 
населения РК Ербол Оспанов.

При отсутствии интернета или компьютера получить 
необходимые услуги можно в зонах самообслуживания, 
которые созданы во всех центрах занятости населения. С 
начала года возможностью получить услуги дистанционно 
воспользовались более 34 тысяч человек. Статус безработ-
ного присвоен 30 тысячам граждан.

Подробную информацию об оказании услуг  
онлайн можно найти на сайте enbek.kz  

и в центрах занятости населения.

Пройти онлайн-регистрацию на электронной бирже  
труда можно по ссылке https://www.enbek.kz/docs/ 

ru/how-to-get-state-employment-support.

По информации Министерства труда и социальной  
защиты населения Республики Казахстан

Қазақстандықтар Жұмыспен қамту орталықтарының қызметтерін онлайн режимінде ала алады

Казахстанцы могут получать услуги центров занятости в режиме онлайн
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Сегодня Владимир Хоружик – единственный  
производитель изделий из гипса в городе  
металлургов. Вдохновило на открытие  
подобного производства начинающего  
предпринимателя видео в интернете.  
Так как в Темиртау ниша была свободна,  
Владимир решил занять её. Воплотить  
идею в жизнь помог безвозвратный грант  
в размере миллиона тенге от акима  
Карагандинской области.

 – Я обратился к руководителю темиртауского филиала 
Палаты предпринимателей «Атамекен» Азизу Оразу-
лы. Он направил меня в карагандинский Молодёжный 
ресурсный центр. Там мне объяснили, как я могу реа-
лизовать свою бизнес-идею. Грант получил не с первой 
попытки. Лишь месяц назад оказался в числе счастлив-
чиков, – рассказывает Владимир.
Миллиона предпринимателю хватило на приобрете-

ние форм, оборудования и небольшого количества сы-
рья. Так как нужно было оплачивать аренду помещения 
и доставку, пришлось дополнительно вложить собствен-
ные средства. А это ещё около 700 тысяч тенге.

 – Изготавливать изделия учился самостоятельно, – де-
лится Владимир. – Методом проб и ошибок выработал 
подходящую формулу работы. Сегодня на изготовле-

ние одной панели трачу около 10 минут. Один квадрат-
ный метр заливается за полчаса. Гарантия на панели 
составляет от 30 до 50 лет. Кроме того, наши изделия 
легко реставрируются и красятся в любой цвет.

Чтобы панели были качественными, предпринима-
тель использует экологически чистый и высокопрочный 
гипс марки Г16. В итоге изделия получаются пожаробе-
зопасными и в процессе эксплуатации не выделяют ток-
сичных веществ.

Кроме 15 видов 3D-панелей, Владимир изготавливает 
декоративный камень, гипсовую лепнину, элементы деко-
ра. Сейчас запущена новая производственная линейка –  
скульптуры-кашпо.

 – Наши заказчики – это, в основном, Караганда и Те-
миртау. Но были заказы из Нур-Султана, Усть-Каме-
ногорска и Семея. Мы осуществляем доставку своих 
изделий по всему Казахстану и занимаемся монтажом, –  
говорит Владимир Хоружик.

В этом году в планах освоить потоковое производство 
панелей и выставить стенды в строительных магазинах. 
Пока в работе задействованы два человека. Предприни-
матель надеется, что его производством заинтересуются 
дизайнеры и строительные магазины. Тогда можно бу-
дет расширяться и осваивать изготовление молдингов, 
плинтусов, карнизов и розеток на потолок под люстру.

Грант акима Карагандинской области помог жителю  
Темиртау открыть производство гипсовых панелей



Оф «Асыл Ана 2020» оказывает  
всестороннюю поддержку  
многдетным семьям

Бесплатно консультируем  
по следующим вопросам:

Көп балалы отбасыларға жан  
жақты қолдау көрсететін  
«Асыл ана 2020» қоғамдық қоры

Келесі сұрақтар бойынша  
тегін кеңес береміз:

Мекен-жайы:
Қарағанды қаласы, 15 ықшам аудан,  
13 үй, «Асыл ана 2020» ҚҚ кеңсесі

Байланыс телефоны:
+7 (700) 984 7502, +7 (702) 445 8376, +7 (708) 487 4283

Дс. 10.00-18.00
Сс. 10.00-18.00
Ср. 10.00-18.00
Бс. 10.00-18.00

Жұмыс уақыты:

• Жалпы білім қоры (всеобуч)
• Балабақшаға 50% жеңілдікті рәсімдеу
• Атаулы әлеуметтік көмек(АӘК)
• «Бизнес бастау» бағдарламасы
• Тұрғын үй жәрдем ақысы 
• Шағын және орта бизнеске  

берілетін қайтарымсыз грант
• Бизнес бастау курсы
• Тегін жолақы билеті
• «Шаңырақ» атты 5% ипотека
• «Бақытты отбасы» атты 2% ипотека
• Қысқа мерзімді курстар
• Egov сайты арқылы жасалатын  

қызметтер (ЭЦП, кадастрлық  
анықтамалар, үйге кезекке қою)

Жм. 10.00-18.00
Сб. Демалыс
Жк. Демалыс

Адрес:
город Караганда, 15 микрорайон,  
13 дом., офис ОФ «Асыл ана 2020»

Контактные телефоны: 
+7 (700) 984 7502, +7 (702) 445 8376, +7 (708) 487 4283

Пн. 10.00-18.00
Вт. 10.00-18.00
Ср. 10.00-18.00
Чт. 10.00-18.00

Пт. 10.00-18.00
Сб. выходной
Вк. выходной

График работы:

• Всеобуч

• Оформление 50% льготы в детское  
дошкольное учреждение

• Программа «Бизнес бастау»

• Безвозвратный Грант

• Жилищное пособие

• Адресная социальная помощь (АСП)

• 2% жилищная программа «Бақытты отбасы»

• 5% жилищная программы «Шаңырақ»

• Бесплатный проездной билет

• Все услуги и справки, получаемые  
через сайт Egov (кадастровые справки,  
бронирование очереди и т.д)


