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Жолдауды жүзеге асыру мәселелері
бойынша кеңес өткізді

РЕСМИ

Суретті түсіргендер А.ДҮЙСЕНБАЕВ, Ғ.МІРБЕКОВ

сайлау комиссиясының төрағасы қатысты.
Мемлекет басшысы жиынға қатысушылардың ұсыныстарын тыңдап, биылғы Жолдауын іске асыру жөніндегі жалпыұлттық
іс-шаралар жоспарын тиімді жүзеге асыруға
бағытталған бірқатар тапсырма берді.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Жолдауды жүзеге асыру мәселелері бойынша кеңес ткізді, деп хабарлады Президенттің баспасз қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Отырысқа Премьер-Министр, Парламент Президент Əкімшілігінің Басшысы жəне
Мəжілісінің Төрағасы, Мемлекеттік хатшы, оның орынбасарлары, сондай-ақ Орталық

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ КІМІ
Қазақстан халқы Ассамблеясының отызыншы сессиясын
шақыру туралы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ КІМІ
Қазақстан халқы Ассамблеясының отыз бірінші
сессиясын шақыру туралы

1. Қазақстан халқы Ассамблеясы сайлайтын Қазақстан Республикасы
Парламенті Мəжілісінің шығып қалған депутатының орнына сайлау бойынша Қазақстан халқы Ассамблеясының отызыншы сессиясы 2022
жылғы 28 сəуірде Нұр-Сұлтан қаласында шақырылсын.
2. Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан халқы
Ассамблеясының отызыншы сессиясын өткізуді ұйымдастыру жөнінде
шаралар қабылдасын.

1. Қазақстан халқы Ассамблеясының отыз бірінші сессиясы 2022 жылғы 29 сəуірде Нұр-Сұлтан қаласында «Ел
бірлігі – жаңарған Қазақстанның тірегі» күн тəртібімен
шақырылсын.
2. Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан
халқы Ассамблеясының отыз бірінші сессиясын өткізуді
ұйымдастыру жөнінде шаралар қабылдасын.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2022 жылғы 28 наурыз
№ 292

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2022 жылғы 29 наурыз
№ 295

КӨКЕЙКЕСТІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағы
арқылы қауіпті қалдықтарды трансшекаралық ткізу
туралы келісімді ратификациялау туралы
2019 жылғы 9 тамызда Чолпон-Атада жасалған Еуразиялық
экономикалық одақтың кедендік аумағы арқылы қауіпті қалдықтарды трансшекаралық өткізу туралы келісім ратификациялансын.
Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2022 жылғы 29 наурыз
№ 112-VІI ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ
Е.К. Жамаубаев туралы
Ерұлан Кенжебекұлы Жамаубаев Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары – Қаржы министрі болып
тағайындалсын, ол Қазақстан Республикасының Қаржы министрі
лауазымынан босатылсын.
Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2022 жылғы
29 наурыз № 848

ХРОНИКА
Мемлекет басшысының өкімімен Берік Уəли Қазақстан
Республикасы Президентінің Баспасөз хатшысы лауазымынан босатылды.

КӨКЕЙКЕСТІ

Тақпақ емес, шатпақ дерсіз...
Мектепке дейінгі білім беру жүйесінде мәселе көп

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Кктемнің бірнеше мерекесін ткіздік. Мемлекеттік деңгейдегі
атаулы күндер жақындаған сайын балаларға тақпақ тарату
басталады. Содан соң оның кейбірін, соңғы кезде кбін атааналар әлеуметтік желілерде таратады. У-шудың ккесі сондай сәтте басталады. йткені тақпақтардағы ұйқастардың
жоқтығы бір блек, мән-мағынасыз, құлаққа түрпідей тиетін
тіркестерден сз ұғатын адамның бәрі ұялады.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Отырғандардың назары өзіне
Айдана
ауғанын аңдағанда:
ШОТБАЙҚЫЗЫ,
«Мəпелеп мені өсірген
«Egemen Qazaqstan»
Ризамын мен өзіңе
Ана деген керемет,
Ұйқассыз
Сыйлап өтем өмірде», деп
тақпақтар
дауыстап оқып берді. Осыны
8 наурыз мерекесі жақындап оқып болған соң: «Түк ұйқас жоқ.
қалған кез. Үш бала тəрбиелеп Ұйқаспайтын тақпақты балаға
отырған бір əріптесіміз жұмыс жаттату да қиын», деді көңілі
бөлмесіне кіре сала бəрімізге толмаған түрмен.
өлең оқып бергісі келетінін айтты.
Рас, ұйқасы келіспейтін өлеңді
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жаттау – көбімізге қиын. Оны
бір орында тұрмайтын, дегенін
істетпей тынбайтын балаға жаттату – одан бетер машақат. Əлгі
əріптесіміз бұл кезеңнің бəрін
басынан өткізіпті. Өйткені жаңа
жылда сол балаға мынадай тақпақ
берген екен:
«Сұлу сəнді шыршаға
Көз тоймайды қарасаң
біздер үшін орманнан
жіберіпті Аяз ата».
Біз тақпақтарды қалай жазылса, солай беріп тұрмыз. Қалай
жазылғанын былай қоя тұрайық.
Ал осындай ұйқаспайтын
«ұйқастар» қайдан шығады? Бұл
сұраққа сізден де бір жауап табылатын шығар. Сарапшылардың да
төменде берілген пікірін оқи жатарсыздар. Оған дейін мынау бір
желіде көп таратылған тақпақты
қарайық, тақпақ деуге келсе.
Жіңішке жыртылған қағазда:
«Айналайын анашым,
Əлпештеген баласын.
Еміп өскен бөбекпіз
Анамыздың мамасын», деп
жазылыпты.
Осы шимайдың тұсында
«Ердəулет» деп жаттайтын
баланың аты көрсетілген. Қаламмен жазылған баланың атына
қарап, тəрбиешінің, яғни үлкен
адамның жазуы екенін білуге болады. Баланың тіліне деген мұндай
немқұрайды қарым-қатынасқа кім
кінəлі? Сорақылықтың себебі
неде?

Қарапайым заттар экономикасы:

Отандық өндірісті дамыта
аламыз ба?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2018-2021 жылдарды қамтыған «Қарапайым заттар экономикасы» бағдарламасының аралық қорытындысын шығару
жніндегі мәселе қайта ктерілді. Жобаның о бастағы мақсаты
ішкі нарықты отандық тауарлармен қамтамасыз ету болатын.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Гүлбаршын
сектордың ландшафтына өзгерістер алып келуі тиіс еді. Бірақ
АЙТЖАНБАЙҚЫЗЫ,
соңғы нəтижеде бəрі басқаша
«Еgemen Qazaqstan»
бо лыпты. Сарапшылар жоба
Ұлттық банк осы бағдарлама бойынша Rixos Turkestan жəне
арқылы мемлекеттің эконо- өзге де 30 шақты қонақүйдің
микадағы үлесін азайтамыз десе, құрылысына да қаржы бөлініп
Үкі мет ішкі жалпы өнімдегі кеткенін айтты.
Енді бəрін басынан бастасақ,
шағын жəне орта бизнестің үлесіне тың серпін береміз деп əлемде қарапайым заттар эконоүміттенді. Бұл құжат, аты ай- микасы (ҚЗЭ) – қазіргі заманғы
тып тұрғандай, шикізаттық емес экономиканың ең табысты жəне

инновациялық секторларының
бірі. Бізде бұл сегментті дамытуға шикізатты ресурсымыз
жеткілікті.
Экономист Бейсенбек Зиябе ковтің түсіндіруінше, 2018
жылы бұл бағдарламаны жүзеге
асыру үшін 600 млрд теңге
бөлінген. 2022 жылдың басында
1 трлн теңгемен қосымша қаржыландырылды. Оның 500 млрд
теңгесі – агроөнеркəсіп кешеніндегі өндіріске, 200 млрд теңгесі – өңдеу саласына, ал қалғаны
өнеркəсіпке жəне қызмет көрсету
саласына бағытталған.
(Соңы 6-бетте)

(Соңы 8-бетте)

ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ БАҒАМДАРЫ:

EUR/KZT 520.13

USD/KZT 471.3

RUB/KZT 5.3

CNY/KZT 74.05

