
––––––––––––––––––––
М е м л е к е т  б а с ш ы с ы 
Қасым-Жомарт Тоқаев 
жа ңадан сайланған Жоғар-
ғы сот т�рағасы Аслам бек 
Мерғалиевті қабыл дады.
––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Мәжіліс т�рағасы 
Ерлан Қошановты қабылдады. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ішінде �лімнің �мір сүріп жатқанын біліп тұрып �мір сүретін 
адамның әрбір күні – жеңіс. Медицинаның �ркендеп, ақпарат 
ағыны асып-тасыған заманда қатерлі ісікке шалдыққан 
қайраты мықты науқастардың бұл кеселді «стоматологтің 
кабинетіне кіріп-шыққандай» к�п диагноздың бірі ретінде 
қабылдайтын жағдайға жеткені де сананың �сіп, сауатының 
артқанынан болар. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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«Бекзат» әні 
қалай өмірге 
келді?

10-бет

Мая 
мен 
Дэнсмаа

«Ұстаздар 
үйі» кімге 
кедергі?

6-бет

 EUR/KZT  495.5               USD/KZT  472.17              RUB/KZT  7.57               CNY/KZT  67.74ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ БАҒАМДАРЫ:

Президентке Парламент 
Мəжі лісінің спикері палатаның 
VII шақырылымының үшінші 
сес сиясы аясында атқарып жат-
қан заң шығару жұмыстары 
туралы баяндады.

Қазіргі кезде азаматтардың 
төлем қабілетін қалпына келтіру 
жəне олардың банкроттығы, 
қоғамдық бақылау, тұрғын үй 

саясатын реформалау туралы, 
сондай-ақ денсаулық сақтау са-
ласына жəне қоғамдағы басқа да 
өзекті мəселелерге қатысты заң 
жобалары депутаттардың қара-
уын да жатыр.

Ерлан Қошанов Қасым-
Жомарт Тоқаевқа Мəжіліс пен қай-
та құрылған Жоғары аудитор лық 
палата арасындағы өзара іс-əрекет 

механизмдері туралы мəлімет 
берді. Енді Парламент мүшелері 
орталықтан бастап нақ ты аудан, 
қала, ауылға дейінгі бөлінген бюд-
жет қаржысын то лық бақылай ала-
ды. Бұл барлық қаражаттың мақ-
сатты жұмсалуы мен тиімділігін 
сараптауға мүмкіндік береді.

Сондай-ақ спикер Мəжіліс 
жанынан құрылған Қоғамдық 
палатаның жұмысы туралы айтты. 
Палата құрамына депутаттар, са-
рапшылар, саяси партиялардың, 
үкіметтік емес ұйымдардың өкіл-
дері кірді. Қоғамдық палатада 
əзірленіп жатқан заң жобаларын 
қоғамның сұранысы мен талап-
тілегі тұрғысынан тұрақты түрде 
талқылау жоспарланып отыр.

Сонымен қатар Мемлекет бас-
шысына Парламенттің төменгі 
палатасы жанындағы Қо ғамдық 
қабылдаудың жұмысы туралы 
есеп беріліп, Мəжілістің қоғамға 
ашықтығын арттыру жөніндегі 
жобалары таныстырылды.

Кездесу барысында сот 
жүйесін дамыту мəселелері 
талқыланды.

Жоғарғы сот төрағасы заң 
үстемдігін қамтамасыз ету жə-
не азаматтардың судьяларға 
сені  мін арттыру үшін сот 
жүйе сін жетілдірудің концеп-
туалды бағыттарына қатыс-

ты өз көзқарасын білдірді.
Қасым-Жомарт Тоқаев сот 

төрелігінің сапасын одан əрі 
жақсарту жəне Қазақстан хал-

қына Жолдауында сот жүйесін 
жаңғыртуға қатысты айтылған 
бастамаларды тиімді жүзеге асы-
ру қажеттігін атап өтті.  

Ермағанбет Қабдулаұлы БӨЛЕКПАЕВ
 1975 жылы Қарағанды облысында туған. 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік 
университетін, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия 
ұлттық университетін бітірген.

Еңбек жолын 1996 жылы «Казкоммерцбанк» 
ААҚ Теміртау филиалының экономисі болып 
бастаған. 1998-2003 жылдары Индустрия жəне 
сауда министрлігінің бас маманы, басқарма 
бастығының орынбасары болып жұмыс істеген. 

2003-2006 жылдары Парламент Сенаты 
депутатының, одан кейін Павлодар облысы 

əкімінің көмекшісі болған. 2006 жылы Павлодар облысы Павлодар 
ауданының əкімі болып тағайындалған. 

2008-2009 жылдары Павлодар облысының кəсіпкерлік жəне өнеркəсіп 
басқармасын басқарған. 2009-2013 жылдары Мемлекеттік қызмет істері 
агенттігінің Қарағанды, Оңтүстік Қазақстан облыстары жəне Астана қаласы 
бойынша басқармаларының бастығы лауазымдарын атқарған. 

2013-2018 жылдары Астана қаласының «Сарыарқа», «Алматы» жəне 
«Есіл» аудандарының əкімі болған. 2018 жылы Қазақстан Республикасы 
Президенті Əкімшілігінің мемлекеттік инспекторы болып тағайындалған. 
2018-2020 жылдары Қарағанды облысы əкімінің орынбасары болып жұмыс 
істеген.

2020 жылғы қыркүйектен бастап Қарағанды қаласының əкімі.
«Ерен еңбегі үшін» медалімен жəне «Құрмет» орденімен марапатталған.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы бірқатар облыс әкімдерін қабылдады. 
Қасым-Жомарт Тоқаевқа Батыс Қазақстан облысының әкімі 
Нариман Т�реғалиев �ңірдің биылғы әлеуметтік-экономикалық 
дамуының негізгі к�рсеткіштері туралы баяндады. Сондай-ақ 
инвестициялық жобалардың және Жұмыспен қамту жол 
картасының жүзеге асырылу барысы туралы мәлімет берілді.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Сонымен қатар Президенттің 
қабылдауында болған Павлодар 
облысының əкімі  Асайын 
Байханов Екібастұз ЖЭС-інің 
жылу желілеріндегі апаттың сал-
дарын жоюға бағытталған шаралар 

жөнінде есеп берді. Оның ай-
туынша, Екібастұз қаласының 
жылу жүйесін қалпына келтіру 
жұ мыстары 15 желтоқсанға дейін 
аяқталады. Кез десуде об лыстың 
негізгі əлеуметтік-эко но микалық 

көрсеткіштері жəне ауыл ша р-
уашылығын дамыту, ауыл хал қы 
сапалы ауыз сумен қам тамасыз 
ету, кө лік инфрақұры лымы мен 
тұрғын үй құ рылысын дамыту 
жөніндегі тапсыр ма лардың орын-
далу барысы баяндалды.

Бұдан кейін Мемлекет басшы-
сының қабылдауында Солтүстік 
Қазақстан облысының əкімі Ай-
дарбек Сапаров болды. Ол өңірді 
дамыту жоспары мен берілген 
тапсырмалардың орындалуы 
жөнінде мəлімет берді.

Қасым-Жомарт Тоқаевқа 
Құмар Ақсақалов Қостанай 
облысының қазіргі əлеуметтік-
экономикалық дамуының негіз-
гі көрсеткіштері туралы есеп 
беріп, өңір дегі əлеуметтік-эко-
но микалық өсім мен ин вести ция 
тарту жөнінде баяндады. Со-
нымен қатар əкім Прези дентке 
Қос танайда өтетін ХІХ өңір-
аралық форумға дайындықтың 
басталғанын жеткізді.

Мемлекет басшысы жаңадан 
тағайын далған облыстардың 
əкімдеріне өңірлер ді дамыту 
жəне тұрғындардың əл-ауқа-
тын арттыру жөнінде бірқатар 
нақты тап сырма берді. Сондай-
ақ ауыл шаруашы лығына жан-
жақты қолдау көрсету ар қылы 
ауылдардың өркендеуін қамта-
масыз етуді, инфрақұрылымдарды 
жаңғыртып, көлік-логистикалық 
ахуалды жақсартуды тапсырды.

Нақты тапсырмалар берілдіМәжіліс төрағасын қабылдады

Сот жүйесін жетілдіру маңызды

12 желтоқсанда Мемлекет 
бас шысы Қасым-Жомарт Тоқаев -
тың төрағалығымен Үкі мет-
тің кеңейтілген отырысы өтеді. 

Жиын барысында еліміз-
дің биылғы əлеуметтік-эко-
номикалық дамуының негізгі 
көрсеткіштері туралы есеп 

беріледі жəне Үкіметтің 2023 
жылға арналған жұмыс жоспа-
ры қарастырылады деп жоспар-
ланып отыр.

Үкімет отырысына қатысады

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

Е.Қ.Б�лекпаевты тағайындау туралы

Ермағанбет Қабдулаұлы Бөлекпаев Қарағанды облысының əкімі 
лауазымына тағайындалсын.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2022 жылғы 8 желтоқсан
№ 45

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

Ж.М.Қасымбекті тағайындау туралы

Жеңіс Махмұдұлы Қасымбек Астана қаласының əкімі лауазы-
мына тағайындалсын.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2022 жылғы 8 желтоқсан
№ 46

РЕСМИ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Президент микро және шағын бизнес субъектілерін тексеруге 
жарияланған мораторийді тағы бір жылға созу ж�нінде шешім 
қабылдады. Сәрсенбі күні тиісті Жарлыққа қол қойылды. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Фархат ҚАЙРАТҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Рас, мемлекет кəсіпкерлік 
белсенділікті шектейтін ке дер-
гілерді жоюға күш салып келеді. 
Бұл бағыттағы жұмыс алдағы 
уақытта да жалғасары даусыз. 

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев атап өткендей, 
бизнесті негізсіз жəне шектен тыс 
бақылауға, қылмыстық қудалауға 
жол беруге болмайды. 

– Кəсіпкерлерді негізсіз тек-
се рулерден қорғауға, қылмыс-
тық процеске заңсыз тартуды 

болдырмауға бағытталған кешенді 
шаралар қазірден бастап қолға 
алынып жатыр. Биыл 6 мыңнан 
астам кəсіпкер жалпы құны шама-
мен 700 млн теңге болатын заңсыз 
айыппұлдан босатылды. Заңсыз 
салынған 1 200 тыйым салу жəне 
шектеу шараларының күші жо-
йылды. Кəсіпкерлерге қатысты 
заңсыз іс-əрекеті үшін мыңнан 
аса лауазымды тұлға жауапқа 
тартылғанын атап өткен жөн. 
Əрбір алтыншы іс қылмыстық 

құқық бұзушылық белгілері бол-
мауына байланысты тоқтатылды. 
Биылдан бастап азаматтық тəртіп 
негізінде шағымданудың барлық 
мүмкіндігі пайдаланбайынша, 
қылмыстық іс қозғауға тыйым 
салынды, – деген еді осы апта-
да «Алтын сапа» жəне «Парыз» 
сыйлықтарының иегерлерін мара-
паттау рəсіміне қатысқан Қасым-
Жомарт Тоқаев. 

(Соңы 5-бетте)

СЕРПІНДІЛІК СТРАТЕГИЯСЫ

Мораторий – бизнеске мүмкіндік

Айгүл АХАНБАЙҚЫЗЫ, 
«Egemen Qazaqstan»

Белсенді өмір сүріп жүрген 
адамның бір-ақ сəтте бейбаққа ай-
налып, үміт пен күдік аралас жан-
талас күйін кеше жүріп, өлімді 
емес, өмірді таңдаған кездегі 
алғаш иек артар ойы: «Шетелде 
емделсем, қалай болар екен?».

Қазір əлеуметтік желіні ашып 
қалған адам сырқатына сауға 
сұрағандардың өтініш-тілегінен 

аяқ алып жүре алмайды. «Бас жа-
рылса – бөрік ішінде, қол сынса 
– жең ішінде», деп ұят пен на-
мысты иманы санайтын ірі мінез 
ажалдың демін құлақтың түбінен 
сезгенде адыра қалатыны аян 
ғой. Əдетте мұндай жарнама 
мəтіндерінің мазмұны да ұқсас 
келеді: «Науқастың жағдайы 
ауыр, сирек кездесетін сырқат 
түрі, дерт асқынып барады. Біздің 
сырқатты емдеп жазуға Қазақстан 
медицинасы қауқарсыз. Айықпас 

дерттің дауасын Кореяның яки 
Түркияның дəрігерлері білеміз 
деп отыр. Көмектесіңіздер!». 
Аң ғарғанымыз, желідегі жар-
на малардың дені, айталық, бес 

жарнаманың төртеуі шетел кли-
никасында емделуге қаржы сұ-
райды. 

(Соңы 9-бетте)

КӨКЕЙКЕСТІ

Шыбын жаныңызды шетел алып қала ала ма?

С
ур

ет
т

ер
ді

 т
үс

ір
ге

н 
А

м
ан

құ
л 

Д
Ү

Й
С

Е
Н

Б
А

Е
В

8-бет


