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Өткен жұма күні облыс орталығы Өскеменде аймақ халқы үшін аса маңызды қоғамдықсаяси оқиға болды. Облыс Әкімі Бердібек САПАРБАЕВ жергілікті атқарушы билік органдары
жұмысының 2011 жылғы қорытындысы мен ағымдағы жылға арналған мақсат-міндеттер
жөнінде ауқымды есептік кездесуін өткізді. Мүндай жиын алдымен Семейде, одан кейін
Өскеменде өткізілгенін атап өткен орынды. Алқалы жиынның ауқымдылығы сол, оны
Өскемендегі «Үлбі» мәдениет сарайына жиналған мыңға жуық түрғындардан бөлек шаһардағы ЛЭД-панелдер мен « О Т А ІІIV » сандық-спутниктік телеарнасы арқылы берісі облыс, арысы
республика жұртшылығы тікелей эфирден тамашалады. Айта кетейік, мұндай тьің бастама
елімізде алғаш рет қолға алынды.
деңгейдегі әкімдердің есептік жиындары өткізілгбН-г.БарлБіғы 972 кездесуге 1^0 мъіңнан^астам.адам қатысып, олардың тарапынан 2265 сурақ
пен усыныс келіп түскен. Бул - өткен жылғымен
Есептік кездесу басталмай турып мәдениет
салыаырғанда 1074-ке кем. Сурақтардың бүүйіне жиналған аудандар мен қалалардың
лайша азаюы жергілікті жердегі атқарушы органөкілдерін, жауапты басқармалар мен мемлекеттік
дар жумысының нәтижесі, халықтың билікке де
органдардың басшылары қабылдап, сол жерде
ген сенімінің артып келе жатқандығын айғақтаса
біркатар мәселелер өз шешімін тапқан-ды.
керек. Аймақ басшысы осыны ескеріп, биылдан
Жиынға облыс орталығына жақын орналасқан
бастап облыстағы барлық әкімдер екі мәрте ел алаудан-калалардың жауапты өкілдері, облыстык,
дында есеп беретіндігін жеткізді.
басқармалардың,
департаменттердің,
қүқық
Жалпак, журт аймақ басшысы Бердібек
корғау органдарының басшылары, ақпарат
САПАРБАЕВТЫ унемі ат үстінде, ел аралап жүрқуралдарының қызметкерлері, кала тұрғындары
ген кезінде көреді. Мәселені сол жерде шешуді
мен қонактары катысты. Жиынныңеңбасты қонағы
жөн санайтын Әкім былтыр облыстың барлық
ретінде Астанадан арнайы ат шалдырып келген
қалалары мен аудандарында 143 рет жумыс саПрезидент Әкімшілігінің мемлекеттік инспекторы
парымен болыпты. Осы орайда 237 елді мекенСәлімгерей Бекбергенов мырза қатысты.
ге ат басын тіреп, халықпен 198 кездесу өткізген.
Өткен 2011 жыл біздің облыс үшін Тәуел- Ол жиындарға узын саны 56 мыңнан астам адам
қатысыпты. Буған қоса барлығы 609 нысанды ара
сіздіктің 20 жылдығы аясындағы айтулы қолап көрген.
ғамдык-саяси, әлеуметтік-маңызды оқиғаларға
толы, айшықты мәдени-буқаралык, іс-шаралармен ерекшеленген жыл болды, - деп сөзін бастаган облыс Әкімі Бердібек САПАРБАЕВ бір са*
ғатқа жуык, уақыт бойы өңірдің әлеуметтік-экономикалық жетістіктері мен табыстары жайында,
Өңірдің жалпы өнімі 1 триллион 400 милли
орындалған міндеттер турасында баян етті
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ард теңгеден асып отыр, бул - облыстың әрбір

Алқалы жиынның
ауқымы кең болды

Өңірдің жалпы өнімі
он жылда бес есе өсті

*

®ЫЛТЫР индустрияландыру
сы өнпіпіг^» -Зл
миллиард теңгенің 9 жобэбағпдппяі.а ^
тартк.ан-ды. Жзллы аталмыш
күнкі і сс .
асырыла бааалғалы бері өңірде
қолданыскл к»пЭря теңгені ^райтын 21 жоба
б е р тт. қосымша 25 миллиард
ппмУ Р ӨНІМДеР'н алдық. 2.5 мың жаңа
жүмыс орындарын аштық.
Аймак, басшысы кездесу үаінде Еуоопа
жягеаы есеңпРетіп' енДі бізге карай жылжып келе
......^ нда^ ары аы ң екінші толкынына төтеп беру
нақтьіләды13^ ПР° лемалаРДЬІ шешу кажеттігін
1 ДағДаРьіс кезінде өңірдегі өндіріс көлемі
і / /о-ға деиін, ал жумыстан қыскарғандар қатары
іу _,і мың адамға дейін жетуі ықтимал. Соған
сәикес төмендегідей іс-шаралар атқарылмақ:
индустриялды-инновациялык бағдарлама ая
сында - 2,8 мың, «Жүмыспен қамту - 2020»
оағдарламасымен - 2,6 мың, өңірлік «Жол картасы» аясында - 1 мың, шағын жобалар картасы бойынша - 11 мың, колжетімді баспана оағдарламасымен 2 мың адам еңбекпен
қамтылмақ. Нәтижесінде барлығы 20,2 мың адам
кәсіппен айналысу мүмкіндігіне ие болмак.
Бүгінгі күні мәселесі шешілмей түрған біркатар

турғынына шаққанда 7 мың доллардан келеді
екен. Яғни, 2001 жылғы көрсеткіштен 5 есеге
көп. Өнеркәсіп өндірісінің көлемі шамамен 800
орикасы» ЖШС, Шемонайха ауданындағы
миллиард теңгені қурап, 10,1 пайыздық өсімге
«Ертіс химия-металлургиялык зауыты» АҚ.
(респуоликадағы үлесі 5, 1%) қол жеткіздік.
Аталған кәсіпорындардың күрмеуі киын күрделі
2015 жылға к,арай муны 7,7% -ға дейін жеткізу
мәселелерін шешіп, жүмысын жандандыру үшін
көзделуде.
үкіметтік деңгейде арнайы жүмыс тобы күрылып,
Өткен бір жылда 6,5 мың отбасы жаңа
әрекет етуде.
пәтерлерге ие болса, ауылды жерлерде 186 жас
Индуарияландыру жобаларын жүзеге асырумаман несие арқылы баспанаға қол жеткізді.
да Катонқарағай және Глубокое аудандарының
Одан бөлек әлеуметтік салада 75 ныс-ан қолжүмысы мардымсыз. Облыс орталығында индусданысқа берілді. Муның бәрі турғындардың әлтриялды аймақты қолданыска беру және өндіріс
ауқатына, жақсы турмыс кешуіне оң әсерін тигізорындарын орналааыру жағы әлі күнге аяқталгені анық. Байқап отырсақ, атқарылған шаруамай отыр. Осы түйткілдерді алға тартқан Әкім
лар аз емес, алайда алда турған міндеттер одан
аудандар әкімдеріне, кәсіпкерлік және өнеркәда ауқымды. Өз сөзінде оолыс Әкімі Бердібек
сіп, ауылшаруашылығы басқармаларының басСАПАРБАЕВ Елбасы Жолдауында көрсетілген
шыларына шалғай аймақтарда, шекараға жақын
әлеуметтік-экономикалық жаңғырту алдағы он
орналасқан елді мекендерде жаңа өндіріаер ашужылдықта басты назарда усталатын мәселе екенін
ды ширату керектігін мықтап тапсырды.
қадап турып айтты.
Өңірді дамыту мақсатында басты назар тірек
Біздің негізгі міндетіміз - халықты еңбекпенауылдар күру^а аударылған-ды. Ол үшін бюджеттен 635 миллион теңге бөлінген. Ауылды
қамту, жаңа жумыс орындарын ашу. Еңбекпен
жерде индустриялды аймак күрудың накты мықамту саласында ең алдымен жуйелі оқытуды
салы Көкпекті ауданындағы күны 5,9 миллиард
уйымдастырып, білім алып шыккан адамдарды
тенге түратын «Елім-ай Көкпекті» инвестицияжумысқа орналастыруда қолдау көрсетілуі керек.
лык жооасын айтуға болады. Жоба толык орынБылтыр кәсіби-техникалық білім беру жуиесін редалса 400 жұмыс орны ашылмак. Аита кетеиік,
формалауды қолға алғанбыз. Облыс бюджетінен
ЦІм^ппипн
материалдық-техникалық базаны нығайтуға 1 аталған аудандағы Көкжайык ТІР ^
каржыландыруға мемлекеиен 1998 миллион
миллиард теңге көлемінде ақша бөлдік. Өнеркәсіп өкілдері және кәсіпкерлердің қатысуымен
ТеНИнвеа^циялықаНжобалардын бірсылырасы
өңірде кәсіби-техникалық білімді дамыту жөнінаүылшаруашылығы саласында бар. Мүндағы
де одак, жумыс істейді. «Жүмыспен қамту - 2020»
басым бағыт - мал шаруашылығы. Ағымдағы
бағдарламасы аясында ауылдық жерлерде бизжьты мал басын шамамен 1 миллионға деиін
несті қалай тиімді жургізу керектігін оқыту шаражеткізү соның ішінде асыл түкымды мал санын
лары іске асырылуда, 587 шағын несие берілді.
5теи^%-,адейінартть,РуквЗ Д & с ы 2 _б е те ;
Бағдарламаның барлық бағыттары бойынша 5
миллиард теңге игерілді, - деп атап көрсеткен
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Қолға алынған Ә Р В ІР ІС нәтижелі
(Жалғасы. Басы 1-бетте)
Сиыр етін өнеркәсіптік негізде өндіру
11 %-ға дейін өседі, оның ішінде сыртқы
сауда көлемі 4 мың тоннадан кем емес.
Қазіргі уақытта етті экспорту жүрпзіліп
жатыр.
Асыл тұқымды ірі қара малдың
облыстағы орташа үлес (6,7%) салмағы
Зайсан, Катонқарағай аудандарында
1%-дан сәл асса, Тарбағатаида - 1,4%,
Күршімде - 2,5%.
- Бул аудандар сүтті сиырларды
өсірумен, олардың өнімдерін өңдеумен
жеткілікті түрде айналыспайды. «Жаилау» бағдарламасы, мінеки, үшінші жыл
қатарынан жүзеге асырылуда, мал сатып алуға шағын несиелер беріліп отыр.
«Ертіс» ӘКК арқылы 150 миллион теңге
бөлінді. Агроөнеркәсіпті алға_ бастырамыз десек, осының бэрін пайдалануы-

6о лм 7ГЬ'ЛЫҒЬ'Н Ж0Юға біРшама кемек
70-теТ1оеРпГйы^Фра» Р ыль^Д^ДЬ'Н
/ю тен уі» паиызға дейін ргкіпуі копданыс мерзімінің аяқталуы үлкен п т б лемаға аиналған. Оның ус& екомму-

налдық төлемдерге қайтаратын береиік
лиГтеңге33
баҚандай 1 33^ мил'
Қай кеэде де халықты мазалайтын
дүние - әлеуметтік мәселелер. Өзінің баяндамасында облыс Әкімі бұл тақырыпқа
тереңірек тоқталып, жан-жақты айтып
өтті.
^
“ Биыл біз апаттық мектептердің орнына 26 жаңа білім ошағын қолданысқа
өткіземіз. Өткен жылы 1800 орындық
15 оалаоақша ашылды. Өңірдегі мектепке деиінгі балаларды балабақшамен
қамту деңгейі республикалык орташа

Адқалы жиынның ауқымдылығы сол, оны Өскемендегі
«Үлбі» мәдениет сарайына жиналған мыңға жуық турғындардан бөлек шаһардағы ЛЭД-панел^ер мен «ОТ А 11 ТУ» сандықспутниктік телеарнасы арқылы берісі облыс, арысы республи
ка жұртшылығы тікелей эфирден тамашалады. Айта кетейік,
мундай тың бастама елімізде алғаш рет қолға алынды.

мыз керек, - деп сөзін жалғастырған об
лыс Әкімі Бердібек САПАРБАЕВ биыл 7
мыңдай мал оасы сатып алынатыңдығын,
оның 30%-ы шетелдік селекция болатынын айтты.
Бүгінгі таңда мал өнімдерін кәдеге
жарататын өңірде 3 сервистік-дайындау
орталык жумыс істейді, биыл олардың
қатары тағы да үш орталықпен
толығады.
Ауылшаруашылығының
жетекші
саласының бірі - егіншілік. Алайда
аймақта егістік алқаптарды оңта^ландыру және өнімділікті арттыру, тыңайтқыштарды қолдану, түқым сапасын
жақсарту жағы сәл кемшін соғуда.
Сондай-ақ, Глубокое (30%), Шемонайха (28%) және Зырян (28%) ауданда
рында өсірілетін дәнді-дакылдардың
ішінде күнбағыстың үлесі тым жоғары.
Осы ораида Әкім диқаншылықпен айналысатын аудандардың басшыларына
жердің мүмкіңдігін жүэ пайыэға пайдаланып, әртүрлі тыңайтқыштар мен
жаңа технологиялардың көмегімен
өнімділік көрсеткішін ең жоғары
деңгейге жеткізуді міндеттеді. Буған
қоса не қаражаты жеткіліксіз, не ауыл
шаруашылық техникалары жоқ шағын
шаруа қожалықтарынын жүмысын ретке
келпру қажетгігін ескертті.

Экология м әсел есіерекше назарда
•пБудан соьс' Өкім экология мәеелесіне
тоқталды. Оның айтуынша, Өскемен
қаласында қоғам өкілдерінің бастамасымен түңғыш рет бюджеттік емес
қаражаттың көмегімен экологиялық
мониторинг жүргізіп және ауаның
қурамындағы зиянды заттардың баржоғын кдцағалап отыратын өңірлік
автоматтандырылған ақпараттық жүйе
іске қосылды. Экологиялык, болжау
сараптамалық орталығы қүрылды. Одан
бөлек неше жылдан бері батпақтан
көз ашпаған Комендантка өзенінің
арнасы тазартылып,
абаттандырылып, Пионер өзенінің арнасы қайта
қалпына келтірілді. Облыстағы ірі
қалалармен қатар аудан-ауылдарда да
көгалдандыру, аоаттандыру жұмыстары
қолға алынған. Өнеркәсіп орталығына
айналған Өскеменнің экологиялық
ахуалы республикалык. комиссияның
қатаң бақылауында. Қоғамдық кеңес
өкілдері мен мемлекеттік органдардың
тізе қосып атқарған бірқатар кешенді ісшаралар нәтижесінде қоршаған ортаның
жағдайын жақсартуға мүмкіндік туды.
Дей түрғанмен, Әкім шағын және орта
кэсіпкерлік нысандарының, көліктердің
сыртқа шығаратын зиянды қалдықтары
қадағалаушы органдар тарапынан дүрыс
қаралмаи отырғанын айтты.
Бүл күнде облыста он мыңнан астам
адам баспана кезегінде түр. Соның төрт
мыңға жуығы Өскемен қаласында. Дегенмен, былтыр салыңған 2338 пәтер
аз да болса өңірдегі түрғын үй кезегінде
түрғандардың қатарын азайтқаны анық.
Облыс орталығында 15 көпқабатты
және 150 жеке түрғын үй қүрылысы
жүргізілуде. Сонымен қатар , Зырян
және Риддер қалаларында, Шемонайха, Зайсан, Көкпекті (Көкжайық ауылы) аудандарында жоба аясь>нда екі
пәтерлі түрғын үйлер салынып жатыр.
Жер телімдерін бөлуді және жобалык,сметалық қүжаттамаларды әэірлеуді
қамтамасыз ету керек. «Мейірім»
бағдарламасымен және қабылданған
кешенді іс-шаралардың нәтижесінде
облыстағы жетімдер үйлерінің 3,5 мың
баласын баспанамен қамту көэделіп
отыр.
Ёскірген түрғын үйлерді жаңғырту
бағдарламасы да биыл өз жалғасын
таппақ. Оған республика бюджетінен
812,5 миллион теңге қаржы бөлінген.
Әкімнің айтуынша, облыс қалаларын'
дағы көпқабатгы үйлердің жартысынан
көоіанің тозығы жеткен. Сол себепті
түрғын үй-коммуналды шаруашылығын
кешенді түрде жаңғырту қолға алынып, 117 үй жөндеуден өтгі, соның
ішінде Өскеменде 93 үй бағдарламаның шапағатын көрді.
Шалғай елді мекендермен қатынас
жағдайы да кездесуде жеке әңгімеге
аРҚау болды.
Әсіресе,
Күршім,
Катонкарағай, Зайсан, Ұлан, Зырян
аудандарының шеттегі ауылдарына автобустар жүрмейді. Бүл мәселені шешуді
аймак, басшысы аудан әкімдері мен тиісті
басқарма басшыларына тапсырды.
Қ^зіргі күні өңірде 7,3 миллиард кВт /
сағат электр қуаты өндірілуде, соған
қарамастан энергияға деген тапшылық
1,4 миллиард кВт/сағатты қурайды. Осы
ретте Бүлақ СЭС-ін, шағын және орта
деңгейлі өзендерде су-электр аансаларын салу, сОндаи-ақ, Софа, Өскемен,
Зырян ЖЭО-ларын жендеуден өткізу қуат

қаражат бөлінген.
Облыс орталығында ағымдағы жы
лы «Мега», «Метро» сауда-ойын-сауық
орталықтары, толайым сауда базары, 120
орындық қонақүй, Неке сарайы салынып,
Металлургтер сарайы күрделі жөндеуден
өткізіледі. Аита кетейік, Өскемендегі Ме
таллургтер сарайы жекеменшік иеліктен
мемлекет қарамағына берілді.
Әкімніңсөзіне қарағанда, биыл өңірде
орындалуын күткен шаруалар көп екен.
Осының бәрін түсіндіре келе Бердібек
САПАРБАЕВ аймақтың игілігі үшін
атқарылатын ауқымды істерді бірлесе
отырып жүзеге асыруға шақырды. ьудан
кейін кезек сурақ-жауапқа келді.
Облыс Әкімі Бердібек САПАРБА
ЕВ сүрақтарға жауап бермес бурын
қатысушыларға өз атына мақтау сөздер
айтудан аулақболуды, сауалдарды қысқа
да нусқа түрде қоюды өтінді.
Ирина Агешкина, Риддер қаласы:

Қаламыздағы су қубырлары
желіперінің сексен пайыздаиы әбден
ескірген, ал оларды толык, жаңарту
қомақты қаржы бөлуді талап етеді. Осы
мәселе қалай шешілмек?
- Біз таяудағы уақытта Риддер
түрғындарын сапалы ауызсумен қамтамасыз етуді көздеп отырмыз. Өткен жылы
көрсеткіштен жоғары, десек те, қазір осы мақсатқа облыстық бюджеттен 1Т0
оалабақша кеэегінде 13 мыңнан астам миллион теңге бөлінген болатын. Биыл
оала түр. Ағымдағы жылы алты бала- да қаржы бөлу қарастырылуда.
оақшаның қурылысы басталды, оның
Мұхаметолла Ағэамов, Ұлан а уда
үшеуі көп узамай ашылады. Барлығы 3,5 ны:
мың баланы қамту жоспарда бар, - деп
- «Туған жерге - тағзым» акциясы
түсіндірген Бердіоек САПАРБАЕВ Өске- аясында көптеген спорлық, іс-шаралар
мен қаласы *мен Көкпекті, Зайсан, Ше- өткізіліп, спортгық нысандар мен әртүрлі
монайха аудандарында балалар лагерін модульдер салынуда. Алайда осы дарын жендеу жоспарланған-ды. Осы
шен калпына келтірілуі тиіс. Осыған тәртінші кабаттары күрделі жөндеу
іске қосуды тапсьірды.
уақытқа дейін Шығыс К,азак,станда бірағымдағы жылдан бастауга байланысты біэ қазіргі кезде Мадениет жүргізуді талап етеді.
.
Білімнен соң оасты наэар денсаулық де-бір жеңіл атлетикага арналған манеж жүмысты
- Өтедурыс сурақ. Білім және курылыс
болмай ма?
министрлігімен келіссөздер жүргіэіп жасақтау саласына ауды. Облыс басшысы- жок. Осы игілікті істі өзіңіз қолға алған
бас^рмаларына аталмыш жагдайды
«Елім-ай»
инновациялық
жобатырмыз.
ның есебінше, аталған салаға жыл сайын екенсіз, қуаныштымыз. Осы манеждер- сы келер жылдан бастап жумыс істеуі
Мухан Сахариев, Тарбағатай ау зерделеп, өз усыныстарын азірлеуді тап
бюджеттік қаржының жиырма пайыз- мен бірге басқа да спорттык нысандар тиіс.
Ол бірнеше маңыэды өңдеуші даны:
сырамын.
дан.ааамы бөлінеді. Қыруар каржының салынсадеген тілегіміз бар.
Әлия Тоғызова, Зырян қаласы:
кәсіпорындарды біріктіреді. Сондықтан
- Менің естуімше, Парламент Се
беріліп жатқанына қарамастан нәтиже
- Сурақ өте дурыс. Шынымен де жолды жөндеу биылдан басталады.
- Ауданда балабакша проблемасы
мей полигонының салдарына қатысгы
ауыз толтырып айтарлықтай емес, онко боксшыларға, палуандарға, жеңіл атқожалығының басшысы, заң әзірленіп жатқан көрінеді. Ядролык шешімін таппайотыр. Жетіжүз балакезеклогиялық, жүрек, туберкулез аурула- леттерге қысқы маусымда жаттығатын ҰланШаруа
ке
тіркелген.
Сзлынып жаткан оалабакша
ауданы:
сынақтан зардап шеккендерге бул заң не
ымен сырқаттанғандар және қаитыс орын жоқ. Өскеменде бір хоккей модулі
муның текжартысын ғана камтамасыз ете
- Біздің ауданның 2 мьің гектар суолғандардың көрсеткіші әлі де төменде- салынды. Екіншісін таяуда іске қосамыэ. армалы жері Ертістің сол жагасындағы береді?
алады.
Осы
орайда
тағы бір балабакша
- Біріншіден, заң әзірленіп жатқан
меуде.
«Қазақмыс» компаниясымен келісімге
және Глубокое аудандары жоқ. Биыл «Ядролық сынақтан эардап салуға мүмкіндік бар ма7
Денсаулық сақтау мекемелерінің сәйкес Шемонайха және Глубокое ау- Шемонайха
- Салынып жаткан ғимаратгар
аумагында орналаскан. Осы жерлерді шеккендерге әлеуметтік кемек керсету
материалдык-техникалык. базасын ны- дандарында, сонымен қатар бюджет қайтарып
алуға болмай ма?
туралы» Заңның кабылданғанына 20 жыл бірінші тоқсанда қолданысқа беріледі.
ғайтуды қаржыландыру жыл сайын артып қаржысына Семейде узын саны бес мо
Және екінші балабакша салынады. Оған
Сурақты
дурыс
қойып
отырсыз.
толады.
Біз
Парламенттіңалдына
осы
жи
келеді, кеиінгі үш жылда 2,6 миллиард дуль салынады.
Ұлан ауданында суармалы жерлерді ырма жылдың ішінде аталған заң халыққа дейін нысанның жобалық-сметалық
қаржы бөлініпті. Алайда қымбатқа сатып
Одан басқа жеңіл атлеттер мен пайдалану бағытында ауқымды істер не берді, қандай толықтырулар қажет қужаттамаларын әзірлеп, сараптамалық
алынған заманауи жаңа медициналык, шағын футболға арнап манеж қурылысы атқарылуда. Біз муны қолдаймыз. Ертістің деген
мэселені қойдық. Усынысымыз жумыстар жүргізу керек. Одан белек
күрылғылар тиімді пайдаланылмауда, жүргізіледі. Екіншісін, яғни, бокс пен сол жағалауындағы жерлерді қайтару қабылданды.
Жумыс тобы қурылды, жартысы бос түрған мектеп ғимараттары
себебі оны кәдеге жарататын кадрлар күреаің барлык, түрлеріне арналған мәселесімен менің орынбасарларым оның қурамына
қоғам өкілдері, тиісті бар. Сол орындарға шағын орталықтар
жеткіліксіз. Өз сөзінде Әкім медицина ғимаратты жылдың соңына дейін аяқтап, және жер қатынастары басқармасы ай- сала мамандары кіреді.
Мақсат - заңға ашуды қолға алған жөн.
мамандарыныңтапшылығын жоюды жа- қолданысқа өткіземіз.
Бошай Кітапбаев. Өскемен:
налысады.
өзгертулер енгізу, полигоннан жапа
уапты басқарманың басшысына жүктеді.
Эва Теут, Өскемен:
- Биыл жүз жыл толып отырган
Риддер
қаласының
түрғыны
шеккендердің
жағдайын
жақсарту.
Адам капиталын арттыру мақсатында
- Сол жағалау аумағында бой көтерГүлнар Нурбикенова, Күршім ау Дінмухамед Қонаевтың біздің облыс тарежим арқылы):
алдағы1уақыгта өңірде, 29 отбасылык,' ген этноауыл бүгінгі таңда Оскемендегі (селекторлық
рихында,
шығысқазақстандыктардың
даны:
Біэдің
каланы
жылумен
Риддер
дәрігерлік
амбулатория
қурылысы ғана емес, муқым Шығыстағы көр]қті \ #ылу->энергняг орталығы жәнё «ЛТВК»: ’ '.*/■.ч- «Дипломмен - ауылға» бағдар- жүрегінде ерекше орын алады. Осы
жүргізілмек. Түрғындарды жүз пайызға
орайда мен Мемлекет басшысының ал
медициналық тексеруден өткізу Де
Ш ы ғы с Қазақстан облысы Ә кімі есебінің интернёт-газеттерде жариялануы
дына Риддер каласына Қонаевтың атын
күн тәртібіне қойылған. Халықтың
беру женінде мәселе коюды усынамын.
салауаттылығын көтеру үшін бүқаралық
‘
'
Комментарийлер
Сондай-ак Өскемендегі кешелердің
Облыс Әкімінің есебі женіндегі
спортгы дамыту керек, спортгық нысанЖеделділігі
біріне облысты бірнеше жыл баскарып,
ақпарат
Сайттардың атауы
жағымды жағымсыз бейтарап барлығы
дар елдің игіліпне жаратылуы тиіс.
улкен істер жасап кеткен Ілияс Омароваііаупетоз.кг
4
1
24.02 (сағ. 09.02)
48
3
52
тың есімін беретін кез жеткен сиякты.
Әлеуметтік дүкендер гопа.кг
Дінмухамед Қонаевтың жүз
2
1
24.02 (сағ. 09.55)
2
3
жылдығына байланысты ауқымды ісІфЖ
1
8
9
24.02 (сағ.13.11)
санын арттыру керек гакоп.кг
шаралар еткізу жоспарда бар. Тулғаның
кі.кі (кагакзіап Югіау)
есімімен Риддер қапасын атау туралы
Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі\
усынысты жоғарғы жаққа жеткіземіз.
1
24.02 (сағ. 13.33)
аясында өткен бір жылдың ішінде 11,8 Впешз.кі
Ілияс Омаровқа көше атын беру мәсемиллиард теңгені қ^райтын 3,5 мың Іепдгіпетз.кі
лесін де қарастыратын боламыз.
меморандумға қол қоиылған. Әлеуметтік
Георгий Кожевников, Өскемен:
мәселелердің шешілуіне өңірдегі ірі орындардың біріне айналды. Осы дема- ЖШС қамтамасыз етеді. Мәселе мына- ламасы аясында біздің ауданға жас ма- Мені Қазақстан көшесінің жағдайы,
кәсіпорындар мен жекелеген бизнес лыс аумағын абаттандыру жумыстары да - Риддер жылу-энергия орталығының мандар келуде. Осыған орай оларды
өкілдері шамасы келгенше қол үшын со- ары карай жалғаса ма?
к,урал-жабдык,тары /0 пайызға, ал баспанамен қамту мәселесі туындап әсіресе оның орталык, базардан бас
т
ап
теміржол квпіріне дейінгі аумағы
зып бағуда.
- Міндетті түрде жалғасады. Біз биыл ' «ЛТВК» ЖШС-нің жуйелері жүз пайызға отыр. Бос турған оес қабатгы ғимаратХалықтың
қабырғасына
батқан шеберлер қалашығының қурылысын ескірген. Жылу жүйелерін коммуналдык, ты күрделі жендеуден әткізу үшін жер- алаңдатады. Орталык, базар маңында
түйткілді проблеманың бірі - азық- аяқтап, жағажай аумағын абаттандыру- меншікке беруге кәмек керсетуіңізді гілікп бюджеттен 42 миллион теңге берекесіз кәше саудасы тыйылмай
түлііс бағасы. Бул ретте атқарушы билік ды, қосымша гүл бақтарын отырғызуды сураймыз. Проблеманы шешудің баска қарастырылган болатын. Сізден жетпей келеді. Көше бойындағы қаптаған
қарап отырған жоқ, жыл көлемінде жоспарлап отырмыэ. Ауқымды жоба ая жолын кәріп турғамыз жоқ.
турған 142 миллион теңгені белуге кв- дүңгіршектерде сапасы күмән тудыратын
азык-түлік тауарлары сатылады. Дәл осы
жәрмеңкелер өткізіп, түрлі меморан- сында, сондай-ақ, жаяу жүргіншіле|эге
- Риддер ЖЭО-ға қатысты ешқандай мек көрсетуіңізді сураймыз.
думдар жасасып, түрақтандыру қорын арналған көпір, Жекпе-жек сарайы мәселе жоқ. Жылу орталығын қайта
- Бұл мәселенің мән-жайына бір- жерде такси турағы, автобус және трам
қурып, сол арқылы ең непзгі азық- мен екінші Президенттік мектеп салу қуруға, кәсіпорынға тиесілі қубырларды шама қанықпын. Мәселе шешіледі. ваи аялдамалары орналаскан. Дематүлік тауарларының бағасын өсірмеуге қарааырылған.
жөндеуге инвестициялар түсіп жатыр.
Сондай-ақ, мәдениет үйінің қурылы- лыс күндері кәще жиегі квліктерге толып
әрекет етуде. Былтыр аймақта 684 ауыл
Татьяна
Нетунаева,
жастарға
Сонымен бірге «ЛТВК» серіктестігі өз сына қатысты жағдайды да оілемін. кетеді. Сізден осы мәселеге назар аудашаруашылық
жәрмеңкесі
өткізіліп, арналған «Кругозор» мәдениет және міндеттерін толық орындамай келеді. Мен Күршім ауданының әкіміне оның рып, шешуіңіздіөтінеміз.
- Сурағыңызға рақмет! Қазақсган
5 мыңға тақау меморандумға қол туризм орталығының жетекшісі, Жылыту маусымы аяқталған соң біз жобалық-сметалық қужаттамасын әзіркөшесінің және өзге де облыс
қойылды, қосымша әлеуметтік дүкендер Өскемен:
мәселені қуқық қорғау органдарының леутурапы міндетжүктедім.
Жастарымыздың,
жалпы көмегі арқылы шешетін боламыз.
желісі ашылды. Турақтандыру қорына
Осы орайда аздап ойлану да ке орталығындағы күре жолдардың жөндеу
1,5 миллиард теңге қаржы бөлініп, турғындардың экологиялық мәдениетін,
Ержан Қуттыбаев, Тарбағатай ау рек қой?! Бәрі де өз аудандарында 600 жумыстарынаяқтаимыз.Олқылыктардың
оған азық-түлік тауарларының тоғыз екінішкеқарай,жоғарыдеңгейдедепайта даны:
орынға арналған мәдениет үйін салғы- орнын толтырамыз.
Сіз көше саудасына, дүңгіршектердің,
- Ауылдағы ағайындар «Қолжетімді сы келеді- Оның қажеті қанша? Сыйымтүрі бойынша (картоп, орамжапырақ, алмаймыз. Осыған орай біз Комендантка'
сәбіз, қызылша, пияз, қарақумық, күріш, өзенін тазалау міндетін жақын маңдагы ' баспана» бағдарламасына үміт артып дылығы ары кетсе 200-250 орындык; базарлардың жүйесіз жумысына катысты
қант, күнбағыс майы) қор жиналды. оқу орындарына бекітіп беруді усынамыз. отыр. Ауылда бул мәселе етеәзекті. 2010 мәдениет үйлерін салған жөн. Бул дурыс мәселе көтеріп отырсыз. Мен
Өскеменнің жаңа әкіміне жағдайды ретке
Өскеменде турақтандыру қорының та- Бул - жеткіншектердің таоиғатты аялау жылғы тасқыннан кейін жаркырап бой жеткілікті деп санаймын.
уарлары есеоінен 24 сауда нүктесі жу сезімін оятадыдеп санаймыз.
кәтерген Көкжыра мен Жәнтікей елді
Айта кететін жайт, күршімдіктердің келтіру жөнінде тапсырма бердім. Өткен
мыс істейді. Алайда муның өзі жеткі- Дурыс айтасыз, эколоГиялық мекендері бугінгі заманауи турғын үй ең өзекгі мәселелерінің бірі - өткел. күзде арнайы жумыс тобы қурылған бо
ліксіз. Келешекте әлеуметтік дүкендер жағдайды жақсарту - тек биліктің ғана жағдайы к андай болуы керекгіпнкөрсетіп Ұзындығы шамамен үш шақырым бола латын, оның күрамына қуқык, қорғау
желісін кеңейте түсу жоспарланып отыр.
міндеті емес. Көп жайттар турғындардың тур. Алдагы уакыттарда осындай тамаша тын көпірді салу үшін кем дегенде он-он органдарының қызметкерлері енгенЕсептік кездесуде мәдениет пен та- өзіне, олардың өз қалаларына, елді үилер салынып, жалға беріле ме?
бес миллиард теңге қаржы қажет. Қазіргі ді. Бейберекет сауда тыиылып, көше
- Турғын үйлер Көкпекті, Зайсан, кезде мәселені шешудің бір ғана жолы бойы тәрлпке келтірілді. Алайда, қазіргі
рих тақырыбы да тасада қалмады. Ба- мекендеріне деген сүйіспеншілігіне байТарбағатай аудандарында салынады. бар. Біз паромдардың иелеріне олар жағдай тағы да жумыс тобының аралаяндамашы өңірдегі мәдени-тарихи, ланыаы.
археологиялық ескерткіштерді жаңғырӨскемен қалалық білім бөлімінің ' 'Тарбағатай ауданында он үй салынады, ды коммуналдық меншікке беру туралы суын талап етеді. Оның жумысы жуық
тып, турғындардың мәдени деңгейін бастығы Александр Кузнецовке оқу оның бесеуі - Ак^карда, бесеуі Ақсуатта бірнеше мәрте усыныс жасадық. Олар өз арада «.айта жанданбақ. Қатаң шаралар
одан ары көтеру қажеттігін айтты. Ескінің орындарына Комендантка өзенін та бой көтереді.
кезегінде паромдар үшін қыруар қаржы қабылданатын болады.
Светлана Маусымбаева, Өскемен:
көзіне айналған ескерткіштердің келе- залау міндетін бекітіп беруді және осы
талап етіп отыр. Мүмкін, күршімдіктердің
Барлық
базарлар
санитарлық- Облысгык, әкімдік экологиялык өздер^жерлестерімен келісімге келе ала- эпидемиологиялық
шек урпақ үшін тәрбиелік мән-мазмуны іске С.Аманжолов атындағы ШҚМУ
станцияның,
бағдарламаларды орындау _ бойынша тын шығар.
техникалық және өрт қауіпсіздігінің тазор екендіп рас. Сол сияқты ултымыз- студенттерін де тартуды тапсырамын.
Зайсан ауданының турғыны:
дың улы перзенттері Абай, Шәкерім,
лаптарына сәйкес оолуы тиіс. Барлык
Валерий Қасымбаев, «Пасека» ша «Қазцинкке» к,атысты қандай шаралар
Мухтар, Оралхан Бөкейдің өмірі мен руа қожалығының жетекшісі, Менов- қабылдауда? Автокелік түтіндері бои- Ауданда 382 оюасы баспана бақылаушы органдарға сауда орында\ынща жағдай кадагалана ма? Тағы бір кезепнде тур. Бутан коса жас кадрлар. рында тәртіп орнату міндеті жүкгелген.
шығармашылығынжуртшылыққакеңінен ное ауылының турғыны:
насихаттау да - аға урпақтың парызы.
- Мені ауылдағы шағын және орта сауал, еткен жылы мен Абай мен Шәке- соның ішінде медицина мамандары Қала орталығында дуңгіршектер болмау
Осының оәрін жуйелі түрде жүзеге асы- бизнесті дамыту мәселесі алаңдатады. рімнің мемориалында болдым. Кешен- келіп жатыр. Осыган байланысты турғын керек.
Екатерина Татикова, «№2 емхана»
руды Әкім мәдениет басқармасына және Өзім негізінен омарта шаруашылығымен нің қазіргі жағдайы жүрек ауыртады. үй қурылысын жүргізуге республикалык
КМҚК бас дәрігері, Өскемен:
аудан-қалалардың әкімдеріне тапсыр шуғылданамын. Былтыр тогыз миллион Аталмыш тарихи-мәдени ескерткішті бюджетген қаражатбөліне ме?
- Егер жобалық-сметалық қужаттары
7 Өткен жылы Өскеменнің жас
ды. Одан белек облыс турғындарының теңге көлемінде несие алған едім. Осы жөндеу карастырылған ба?
көзайымына айналған «Туған жерге - жылы мемлекеттік бағдарлама бойынша
- Заң оойынша әкімдіктің «Қазцинк» әзір болса, Зайсан ауданына «Турғын үй дәрігерлеріне 48 кызметтік пәтер бесекілді кәсіпорындаржумысын бақылауға қурылыс жинақ банкі» арқылы жалдама- рілген болатын. Биыл жас мамандарды
тағзым», «Туған ел - алтын бесігім» ак- тағыда несие алуыма бола ма?
циялары, форумдар, халықаралық бал
- Бәрі де өзіңізге байланысты, несие қуқы жоқ. Онымен Экология министрлігі лы және несиеге пәтерлер салуға көмек баспанамен қамту жумыстары жалгаса
ма?
фестивалі секілді Шығыстың мәртебесін алу үшін жумыс істеу қажет. Бізде ара аиналысады. Дей турғанмен, біз белгілі көрсетіледі.
Әділбек
Әбілмәжінов,
Зайсан
' - Жумыс жалғасады. Ағымдағы
көтеріп, абыройын асқақтататын іс- және марал шаруашылықтарын дамы- бір жумыстарды атқарып жатырмыз,
жылы Өскеменде он көпқабатты турғьін
шаралар биыл да жалғаса бермек. тудың арнайы бағдарламалары бар. Біз өиткені, турғындардың таза ауамен дем қаласы:
- Шекаралык аймакта орналаскан үй пайдалануға берілмек. Солардан оілім
Айтпақшы, облыс Әкімі Бердібек СА осы бағдарламаның аясында алғашқы алуына мүдделіміз.
ПАРБАЕВ өз сөзінде түңғыш рет біздің болып жергілікті бюджет есебінен несие
Ауадағы автокөлік түтіндерінің жалпы Қаратал орта мектебін күрделі жөндеұ- беру, денсаулық сақтау саласының жас
ден өткізуге каражат белуіңізді сураи- мамандарына пәтерлер бөлетін бола
Шығыста республикалық «Ағажай, Ал бере бастадық. Үкімет омарта және ма мөлшері бақыланып турады.
мыз.
Сіз Жидебай кешенінің қазіргі мын.
тай» музыкалық байқауы және «Балапан» рал шаруашьшыктарын дамытуға суб
і -. .
- Білім басқармасына тапсырма беСерікбол Сиырбаев, Зайсан ауда
балалар байқауы өтетіндігін мәлім етгі. сидия бөлудің ережелерін бекітті. ьул жағдайына қатьістьі мәселені өте орынны:
ремін.
Қурылыс
басқармасымен
бірлеСонымен бірге Оңтүаік Қазақаан және бағыттағы жумыс жалғасып жатыр.
ды көтеріп отырсыз. Қунды ескерткіш
- Су тазарту ғимараттарын салуға
«Жумыспен қамту - 2020» оағдар- ескірген, курделі жөндеуді талап етеді. сіп, усыныстарын әзірлесін. Маселені
Қызылорда облыстарында «Шүғылалы
қажетті кужаттар
бар,
сараптаШығыс» атты Шығыс _ Қазақстанның ламасы ауылдық жерлердегі кәсіпкер- Бірақ, өкінішке қарай, біз оны жөндеуге шешеміз.
Вячеслав Малахов, Катонқарағай ма жүргізілген. Әтініш, осы нысанга
лікті өркендетуге арналған. Бізде қар- жергілікті бюджет есебінен бір тиын да
мәдени күндері өтетінін айтты.
республикалык
бюджетген
ақша
бөлінсе.
Биыл мәдени ескерткіштерді қайта жы жеткілікті, тек осы бағытта утымды , бөле алмаймыз. Себебі, кешен Мадениет ауданы:
- Шағын және орта қалаларды да
- Жепм балаларды баспанамен
қалпына келтіруге, Өскемендегі қазақ усыныстар мен тың идеялар тапшы бо министрлігінің қарамағында.
Ағымдағы. жылы еліміз Мухтар қамтуға қатыстымәселе алаңдатады. Біз- мыту бойынша республикалык бағдардрама театрының қурылысына, ауылдық лып отыр.
Нурлан, Көкпекті ауданы:
:Әуезовтің 115 жылдығын атап өтпек. дің кәсіби лицейде 35 жетім бала окиды. лама бар. Біз осы бағдарламаға Зайсан
мәдениет клубтарын, шығармашылық
- «Елім-ай» жобасын жүзеге асыруға Кешён аумағында республикалық Абай Жатакханамыз бар, окуларын аяктаган қаласын енгізуді усынғанбыз. Қаражат
үйлерін жөндеуге, хоккей модульдерін,
,
.
жекпе-жек сарайын, жеңіл атлетика байланысты 2013-2014 жылдарга елді оқуларын уйымдастыру жоспарланған. соң балаларды сонда коныстандыруға бөлінеді.
(СоңыЗ-бетте)
манежін, жабық футбол алаңын салуға мекендерді байланыстыратын көлік жол- Салтанатты іс-шаралар қарсаңында ке- болады. Бірак, ғимараттың үшінші және

§

болуы тиіс
(Соңы. Басы 1, 2 -беттерде)
Катонқарағай ауданының ТҰР^ІНЬ'*
- Катонқарагай ауылы рУРы" . №
орт алы ғы болған. К,азір де ө зін ің көр/тп/г/н
жоғалтқан жоқ. Алайда осыдан қь/рь/қ жы//
бурын салынған сумей к,амтамасыз\■е У
жүйелері және инженерлік желілер әоден
тозығы жеткен. Күрделі жөндеуге к,аражат
бөлуіңізді сүраймыз.
- Біз бұрын аудан орталықтары саналған
елді мекендерді унемі назарда устап отырамыз. Катонқарағай ауданына тиісті көмек
көрсетіліп келеді. Егер жобалық-сметалық
қужаттамалары әзір болса, «Жол картасы»
арқылы мәселені шешуге мүмкіндік бар.
Галина Шүлембаева, №15 өзін-өзі
басқару комитеті ардагерлер кеңесінің
төрайымы, Өскемен:
- Сол жағалау ауданы орталык,тандырылған жылумен қамту жүйесіне қашан қосылады?
Біз сол сәтті тағатсыздана күтіп жүрміз.
- Өскемен қаласының әкіміне мәселенің
басын ашып, тиісті шаралар қабылдауды тапсырамын.
Зырян ауданының тұрғыны:
- 2 0 0 9 жылдан беріқаланың оңтүстік бөлігі
судың астында калуда. Сіздің көмегіңізбен

былтыр 98 отбасы баска орынға көшірілген.
Енді баска түрғындардың жағдайы, оләрдың
жарамсыз оолып калған үйлері не болмак ?
- Түсіндіре кетейін, аудандағы кеніштің
орналасқан жерінде болжам бойынша су
2020 жылға қарай көтерілуі керек-тін. Бірақ
су ертерек шығып кетті. Көктемнен бастап
біз аяқталмаған көпқабатты түрғын үйдің
қурылысын жүргізуді қолға аламыз. Сол кезде
мәселенің түйіні толық шешіледі.
Марат Нұрғалиев, Өскемен:
- К,үмаш Нурғалиев атындағы гимназия ның ғимаратын 77 миллион теңгеге ағымдағы
жөндеудеи өткізу үшін барлык, қүжаттар әзір
тур. Өтініш, осы жүмыс «Жол картасына»
енгізілсе.
. . .
- Колледж - бул өте қажетті оілім мекемесі,
оны мүқым респуоликада жақсы біледі. Менің
орынбасарларыма тапсырма беріледі. Үсыныс
енгізілген соң қараймыз.
Зайсан ауданының тұрғыны:
- Аудандык, орталык, аурухананың жылу
және су қүбырлары, кәріздері ауыстыруды к,ажететеді. Сметалық к,ужаттарыдайын. Жүмысты
іске асыруға қаражаткерек. Сол сияк,ты, ауданда демографиялык, ахуал жаксарып келеді. А у
дан халкының саны 37 мыңнан 43 мың адамға

жетті. Медициналык кызмет көрсету жағдайы
заман талаптарына сай келмейді. Ауданлык
ауруханада орын жетіспейді. Емхана бүрынгы
оалаоацшаның ғимаратына орналасқан Егер
жаңа емхана салынса, балабакша
ғимараты да қаитарылар еді. Осы шаруаны
биылғы жоспарға енгізсе.
лен ^ п и ^ Д? НДЫҚ аУРУхананың
мәселесін
болапУм Пп«1ҚТӘу 6ас* аРмасы карастыратын
бамыз Проблеманы шешудің жолдарын та-

мыз бас бәйгені жеңіп алган еді. Бірак,, облыс
Әкімінің жүлдесі әлі күнге дейін команданың
екі катысушысына төленген жок,.
- Бұл - спорт басқармасының олқылығы.
Келесі аптада біз бұл мәселені шешеміз.
Есептік кеэдесуді қорытындылаған об
лыс Әкімі барлық қатысушыларға көтерген
мәселелері мен усыныстары үшін ризашылығын
оілдірді.
- Мүндай кездесулер, - деп атап өтті
Бердібек САПАРБАЕВ, - сіздер үшін ғана емес,
сонымен қатар біз үшін де өте пайдалы. Тек
күш-жігерімізді біріктірсек қана аймағымыз
алға баса беретін болады.

Зайсан ауданы (онлайн режимде):
шағын
: епН * ЫЛЫ
біЗДІҢ боиынша
х аУдан орталығы
шағын :қалалар
аталымы
облыста
бірінші орын алды. К,аламызда бірнеше көше
күрделі жөндеудіКажет етеді Ось, жүмь^старды
орындауға к,аражат бөлуіңізді өтінеміз
іаисан ауданында экономичны дамыту, абаттандыру, көгалдандыру бағытында
нәтижелі шаруалар атқарылуда. Экономик!
және бю дж ет к жоспарлау басқармасының
«ЖпШ
пЫСЬ1Н/п ^ ІСТІ тап£Ь|Рма беріледі. Мәселені
«Жол
картасы»
бағдарламасы
арқылы
шешеміз.
^
Наталья Атарская, Өскемен:
Жетінші к,ыск,ы Азия ойындары аяқталғалы бір жыл болды, онда біздің хоккей команда-

Облыс Әкімі Бердібек САПАРБАЕВ:
Уақыгтың өзі бізден асқак, сөздерден
гөрі нак,ты істерге көшуді талап етіп отыр.
К,олға алынған әрбір іс өзінің түпкілікті
нәтижесін беруі тиіс. Ол үшін ортак,
максат жолындағы үйлесімді жүмыстар,
акыл-кеңестер кажет. Мен сіздерді ел
болашағы, халык игілігі жолындағы ортак,
іске ынтымактаса жүмылуға шакырамын.

Серік Әбілхан, Ержан Әбіш
Суретті түсірген Есімхан Орынбаев

Әкімнің есебін ТІКЕЛЕИ ЭФИРДЕН үйде отырып көрдік
Задабек ШАПАТОВ,
Күршім аудандық ауруханасы
хирургия бөлімшесінің меңгерушісі,
жоғары санатты дәрігер:
- Облыс Ә кім і.
Бердібек САПАРБАЕВТЫҢ есебін
барша
ауылд а с т а р м е н
бірге
аудандық
Мәдениет үйінде
кең
экраннан
тыңдап, бетпе-бет
кездескендей эсер
алдық.
Бердібек
Мәшбекұлы
барлық ахуалды
бүкпесіз
жайып
салып, халықпен
емен-жаркын
пікірлесті. Муның
өзі биліктің халыққа бір таоан жақындай
түскені деп білуге тиіспіз.
Өткен жыл көлемінде атқарылған ауқымды
істер көңіл толтырады. Алдағы уақытқа
межеленіп отырған орасан жобалар көңілге
қанағат сезімін ұялатып, келешекке деген
сенімімізді арттыра түскені шындык,. Аймақ
басшысы залдан қойылған, жазбаша берілген
барлык,сауалдарға нық әрі тиянақты жауаптар
кайтарды. Соларды тыңдап отырып, түсінгеніміз - облыс турғындарын толғандырып
отырған көптеген мәселелердің жақын арада шешімін тауып, халыкла тиімді, пайдалы
шаралардыңжүзеге асатыны.
Күршім^ ауданының халк,ы келешекте
Зырян-Майк,апшағай теміржолының салынатынына, Ақбулак, ауылдык, округ» аумағында
кен байыту өндірісі ашылатынына, Қалжыр
өзеніне шағын су электр аансасы орнайтынына, сонымен бірге жолдары жөнделетініне
шын көңілмен қуанып, ризалықтарын жасыра
алмай жүр. Біздің бәрімізді сарсаңға салған
паром өткелі коммуналдык, меншікке беріледі
деген сөз болған еді, олай болғанда бул
толғақты мәселенің де оң шешілетініне күмән
жоқ.
Жалпы алғанда, Әкімнің бұл кездесуі
халықтың көңіліне сенім уялатып, бетпе-бет
отырып, ашык, пікірлескендей сезімге бөлегені
шындық.

Нұртөлеу ДҮЙСЕНБАЕВ,
Аягөз ауданы Ақшатау ауылындағы
А.Көшкімбаева атындағы жалпы орта
білім беру мектебінің директоры,
аудандық мәслихат депутаты:
- Аймақ басшысының жыл сайынғы
есеп беру кездесуіне
қатыса алмасам да,
баяндамасын
тікелей эфир арқылы
ыждаһатпен тыңдап
шықтым. Облыс бас
шысы өз сөзінде шығысқазақстандықтардың даму жолының жаңа кезеңі экономиканы
нығайтудағы,
халықтың әл-ауқатын арттырудағы жаңа міндеттер
екенін атап өтті. Бүл - әлеуметтік-экономикалық
жаңғыртудың негізгі мәселесі. Президентіміз
Нурсултан НАЗАРБАЕВТЫҢ биылғы Жолдауына сәйкес әлемдік дағдарыаың екінші
толқынына төтеп беретін Қазақстанды алып
қурылыс алаңына айналдыру үшін ІІІығыста
үлкен мүмкіндіктер бар екені белгілі. Еліміздің
егемендігі нығайып, ел экономикасы көтеріліп,
бюджет қордалана
бастады.
Әлеуметтік
маңызы бар істерді бюджет қаржыларымен
нақты шешу мүмкіндіктері пайда оолды.
Облыс Әкімінің былтыр атқарған істеріне
қоса, биылғы жылға жоспарланған жумыаар
шығысқазақстандықтарға
мол
мүмкіндіктер береді. Халықты жүмыспен қамту дағдарысты
айналып
өтудің
бірден-бір
жолы. Қуатты Қазақстан дегеніміз - бул ең
әуелі өңірлердің қуаттылығы. Елдің болашағы
экономикадағы келешегі зор салалардың дамуымен байланысты. Бул үшін алдымен жаңа
зауыттар салынып, жаңа жүмыс орындары
ашылып, әлеуметтік инфрақүрылым қарқынды
дамуы қажет. Облыс Ә кімінің баяндамасында
бүл туралы көптеген дерек келтірілді.
Облыстык, бюджеттің жыл сайын еселене түсуі ел экономикасының өркендеп келе
жатканының айқын дәлелі. Экономиканың д а 
муы үшін халықтың береке-бірлігі аса қажет.
Оолыс Әкімі бул жөнінде баса айтты. Елімізде
алғашқы_ болып тікелей эфир арқылы есеп
берген аймақ басшысының тың бастамаларын

қолдаймын және оны жүзеге асыруға бәріміз
атсалысуымыз қажет.

Молдабек ЖАНБОЛАТҰЛЫ,
Қазақстан Республикасы
оқу-ағарту ісінің үздігі, этнограф.
Семей қаласы:
- Өскеменде тікелей эфир арқылы есеп
берген облыс Әкімі
Бердібек САПАРБАЕВТЫҢбаяндамасын,түрғындар сауалына қайтарған жауабын муқият тындадым. Экономикалық жаңғырудың түпкі мақсаты тұрғындардың
өмір сүру деңгейін
көтеру, жаңа жумыс
орындарын
ашу.
Өз
есебінде
оо
лыс Әкімі өңірдегі барлық бағдарламаны
бір мақсатқа жумылдыра білген. Бул халықтың әл-ауқатын арттыруға арналған
ықпалды жол. Біздің саяси және экономи
ка саласында қол жеткізген жетіаігіміз азаматтарымыздың
әлеуметтік
жағынан
қамтылғандығының белгісі. Тек осы орайда ғана біз еліміздің турақты және қарқынды
даму жолындағы орасан жоспарларын жүзеге
асыра аламыз деп өңір басшысы айрықша
атапөтті,
•
ш гт<
Облыс
басшысының
биылғы
есебін
біз семейліктер үйлерімізде отырып көру
мүмкіндігіне ие болдық. «ОТАІІ Т\/» спутниктік
телеарнасының
ІЕО
экрандары
арқылы
тіпті аялдамада автобус кутіп түрған қала
көшелеріндегі жолаушылар да көре алды.
Жиын барысында түрғын үй шаруашылығын
жаңарту, түрғындарды сапалы ауызсумен
қамтамасыз ету, білім беру, денсаулық сақтау
саласын жаңаша үлгілеу мәселелері көтерілді.
Бүгінгі басты талап - алдағы міндетті уақтылы
орындау.
Аймақ
басшысының
ел
алдындағы
есебі
көңілімізден
шықты.
Облыс
экономикасының
барлық
саласы
қамтылып, оны дамытудың жолдары көрсетілді.
Ең бастысы, ертеңгі күнге деген сеніміміз
нығайды.

Асылбек СӘБЕКОВ,
Өскемен қалалық
ақсақалдар алқасыныңтөрағасы:
- Президенттің тапсырмасы бойынша бар
лык, деңгейдегі әкімдер жыл сайын халық
алдында есеп береді.
Облыс Әкімі осымен
үшінші жыл қатарынан
алдымен Семейде, содан кейін Өскеменде
өзінің есептік кездесуін
өткізді. Бұлай екі ірі
қалада қатарынан есеп
беру басқа облыстарда жок,. Биыл есептік кездесу тікелей эфир арқылы көрсетіліп, барлық
шығысқазақаандықтарды қамтыды. Бұл еліміздегі алғашқы жаңалық.
Облыс Әкімі баяндамасын узаққа созбай, нақты-нақты деректерді келтіріп, бірден
сурақтарға жауап беруді бааап кепі. Сурақтар
көп болды, оларға түщымды жауаптар берілді.
Сонымен қатар, Бердібек Мәшбекулы кейбір
жауаптарында сурак, берушілерге бағытбағдар көрсетті, оолыаың қазіргі жетістіктерін
айтты. Жетістіктер көңіл көншітеді, бурынғы
жылдармен салыстырғанда үлкен ілгерілеушілік бар.
Қазіргі кезде экономикамыз өркендеп
келеді. Дегенмен, бүкіл Еуропаны қамтыған
дағдарыс ақырындап бізге жетуі де мүмкін.
Сондықтан Елбасымыз өзінің биылғы Жолдэ,-с,л
уында алда болуы ықтимал дағдарысқа қарсы шара қолдануымыз керектігін атап көрсеткен. Әкім есебінен осы жумыстардың аймақта
дурыс жолға қойылғанына көз жеткіздік. Облысымыз дағдарысқа қарсы туру амалдарын қолданып жатыр. Мәселен, ең қажетті
азық-түлік түрлерінің турақтандыру коры
жасақталып, оған қазынадан 1,5 миллиард
теңге қаржы бөлінген. Халыкты жумыспен
қамту мақсатында облыста 9 ірі өндіріс орны
салынуда, оларда 5 мыңнан астам адам еңбек
ететін болады. Мунымен коса, «Жумыспен
қамту-2020» бағдарламасының аясында жу
мыс орындарын қуру ісі қолға алыныпты.
Дағдарысқа дайындыкка қатысты облыс
Әкімі жақсы айтты. Өткен дағдарысқа жаксы
дайындалғанбыз, нәтижесінде кедергілерден
киналмай шықтык.

