БҰҰ-ға
реформа жасау
қажет пе?

Шаруаны
не алаңдатады?

5-бет

Мұхаңның
«Оқулығы» мен
«Жеткіншегі»

6-бет

11-бет

№66 (30295) 8 СУІР, ЖҰМА 2022 ЖЫЛ
www.egemen.kz

E-mail: info@egemen.kz

FACEBOOK.COM/EGEMENKZ

Президент тапсырмаларының
орындалуы туралы есеп берілді

РЕСМИ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

Н.М.Нұржігітовті тағайындау туралы
Нұржан Молдиярұлы Нұржігітов Жамбыл облысының əкімі лауазымына
тағайындалсын.
Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2022 жылғы 7 сəуір
№ 858
Нұржан Молдиярұлы НҰРЖІГІТОВ
1967 жылы туған. Еңбек Қызыл Ту орденді Ленинград
ауылшаруашылық институтын, Жамбыл гуманитарлық техникалық
университетін бітірген. Мамандығы бойынша инженер-механик,
экономист. Техника ғылымдарының кандидаты.
Еңбек жолын 1991 жылы Жуалы ауданы М. Горький атындағы
колхозда механик болып бастаған. Əр жылдары Төле би атындағы
агробірлестіктің бас инженері, Жуалы ауданы əкімі аппаратының
бас маманы, Жуалы ауданы əкімдігінің кəсіпкерлік бөлімінің
басшысы, Жамбыл облысы əкімі аппаратының бас инспекторы,
бөлім меңгерушісі болып жұмыс істеген. Мемлекеттік қызмет
істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Жамбыл облысы бойынша департаменті басшысының орынбасары болған. Жамбыл облысы əкімдігінің Ауыл
шаруашылығы, Табиғи ресурстар жəне табиғат пайдалануды реттеу басқармаларын
басқарған. 2019-2021 жылдары Байзақ ауданының əкімі болған.
2021 жылғы сəуірден бастап Жамбыл облысы əкімінің орынбасары.

Суретті түсіргендер А.ДҮЙСЕНБАЕВ, Ғ. МІРБЕКОВ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Цифрлық даму, инновациялар
және аэроғарыш 5неркәсібі министрі Бағдат Мусинді қабылдады, деп хабарлады Президенттің баспас5з қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қасым-Жомарт Тоқаевқа минис- шараларын күшейту жөніндегі тапсыртрліктің былтырғы атқарған жұмыс- маларының орындалуы туралы да есеп
тарының қорытындылары, цифрландыру берді. Былтыр 628 елді мекенде интернет
жəне IT саласының даму перспектива- сапасы жақсартылса, биыл тағы да 140
лары жөнінде, сондай-ақ телекомму- ауылда осындай жұмыстар жүргізілмек.
Президентке мобильді опера торникация бағытындағы жұмыстың сапасын арттыруға қатысты Президент лардың Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент
тапсырмаларының жүзеге асырылуы қалаларында 5G технологиясының
сынақтан сəтті өткізілгені туралы батуралы есеп берілді.
Министрдің айтуынша, адам мүд- яндалды. 2022 жылы республикалық
десіне қызмет ететін сервистерді енгізу маңызы бар қалаларда коммерциялық
аясында ең қажетті деген 18 құжат жеке мақсатта іске қосу жоспарланып отыр.
Сонымен қатар министр телекомдеректерді қорғау шараларын міндетті
түрде сақтай отырып, платформаны та- муникация нарығын одан əрі дамынымал ету арқылы цифрлық форматқа ту жоспарын ұсынды. Атап айтқанда,
«Қазақтелеком» акционерлік қоғамының
ауыстырылған.
Бұдан бөлек Бағдат Мусин Қасым- компаниялар тобын монополиядан арылЖомарт Тоқаевқа «цифрлық теңсіздікті» ту жұмыстары жүргізіледі, бəсекелестік
жою, интернетпен қамтамасыз етуге ортаны жақсартуға бағытталған бірқатар
жəне оның сапасына қатысты бақылау заңнамалық бастама қабылданбақ.

Ризашылығын
білдірді

––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт Тоқаев қызметтерінен
босатылған облыс әкімдеріне
ризашылығын білдірді, деп хабарлады Президенттің баспас5з
қызметі.
––––––––––––––––––––––––
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев
Атырау, Жамбыл, Қызылорда облыстары ның əкімдері лауазымында
атқар ған қызметі үшін Махамбет
Досмұхамбетовке, Бердібек Сапарбаевқа, Гүлшара Əбді қа лықоваға
ризашылығын білдірді.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

Н.М.Нәлібаевты тағайындау туралы

Бағдат Мусин Президентке Қазақстанды цифрландыру аясында энергетика, жер қойнауын пайдалану,
денсаулық сақтау, əлеуметтік қорғау,
жерді қашықтан зонттау спутниктерін
пайдалана отырып, су жəне жер ресурстарын мониторингтеу саласындағы
бірқатар стратегиялық жоба туралы баяндады.
IT саласын дамытуға баса мəн берілді.
Astana Hub технопаркінің жұмысы,
соның ішінде шетелдік IT компанияларды Қазақстанға əкелу туралы айтылды.
Президент отандық IT секторды
қолдауға бағытталған нақты шаралар
əзірлеуге жəне халықаралық нарықта
жетістікке жеткен шетелдік IT компанияларға көмек көрсетуді тапсырды.
Кездесу барысында министр «ҰАТ»
акционерлік қоғамының ресурстары
негізінде осындай жобаларды жүзеге
асыруда тəжірибесі бар отандық IT
компаниялардың сарапшыларын тарта
отырып, цифрландыру платформасын
құруды ұсынды.

ТАҒАЙЫНДАУ
Мемлекет басшысының өкімімен Қуанышбек Өскенбайұлы Үштаев «Шығыс»
өңірлік қолбасшылығы əскерлерінің қолбасшысы лауазымына тағайындалды.

Нұрлыбек Машбекұлы Нəлібаев Қызылорда облысының əкімі лауазымына
тағайындалсын.
Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2022 жылғы 7 сəуір
№ 860
Нұрлыбек Машбекұлы НƏЛІБАЕВ
1976 жылы туған. Қазақ мемлекеттік аграрлық университетін, Қазақ гуманитарлық заң
университетін бітірген. Мамандығы бойынша экономист-менеджер, заңгер.
Еңбек жолын 1997 жылы коммерциялық құрылымдарда бастап, сол салада 2005 жылға дейін түрлі басшылық қызметтер
атқарған.
2005-2007 жылдары Қызылорда қаласы əкімінің орынбасары, бірінші орынбасары болған. 2007-2008 жылдары Қызылорда
облысы əкімінің аппаратын басқарған. 2008-2013 жылдары
Қызылорда облысы Шиелі ауданының əкімі болып қызмет
атқарған. 2013-2021 жылдары Қызылорда қаласының əкімі
болған.
2021 жылғы сəуірден бастап Қазақстан Республикасы ПремьерМинистрі Кеңсесі Өңірлік даму бөлімінің меңгерушісі.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

С.Ж.Шәпкенов туралы
Серік Жамбылұлы Шəпкенов Атырау облысының əкімі болып тағайындалсын,
ол Қазақстан Республикасының Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрі
лауазымынан босатылсын.
Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2022 жылғы 7 сəуір
№ 862

ХРОНИКА
Мемлекет басшысының Жарлығымен Бердібек Машбекұлы Сапарбаев Жамбыл
облысының əкімі лауазымынан босатылды.
***
Мемлекет басшысының Жарлығымен Гүлшара Наушақызы Əбдіқалықова
Қызылорда облысының əкімі лауазымынан босатылды.
***
Мемлекет басшысының Жарлығымен Махамбет Жолдасқалиұлы Досмұхамбетов
Атырау облысының əкімі лауазымынан босатылды.
***
Мемлекет басшысының өкімімен Асан Қуанышұлы Жүсіпов «Шығыс» өңірлік
қолбасшылығы əскерлерінің қолбасшысы лауазымынан босатылды.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

Орталық атқарушы органдар басшыларының
халықпен кездесулерін 5ткізу туралы
«Қазақстан Республикасының Президенті туралы» Қазақстан Республикасы
Конституциялық заңының 10, 17 жəне 21-баптарына сəйкес жəне қазақстандық
қоғамды одан əрі демократияландыру, халықтың елде жүргізіліп жатқан реформалар туралы хабардар болуын арттыру, атқарушы органдардың халық алдындағы
жауаптылығы мен есептілігін күшейту, мемлекеттік басқару процесіне халықты
кеңінен тарту мақсатында ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
(Соңы 3-бетте)

БӘРЕКЕЛДІ!

Гиннестің рекордтар кітабына енді
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Былтыр Польша астанасы – Варшавада ұйымдастырылған шахмат түрлерінен
әлем чемпионатында топ жарған қазақ қызы Бибісара Асаубаева Гиннестің рекордтар кітабына енді. 17 жасында ересектер арасында ең жас әлем чемпионы
атанған жерлесімізге аталған ұйым арнайы сертификатын жолдады.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Айта кетейік, Б.Асаубаева былтыр Варшава
ли БИТ(РЕ,
қаласында өткен əлем чемпионатының
«Egemen Qazaqstan»
блиц жарысында бас жүлде олжалап, шах«Қазақстандық Бибісара Асаубаева – мат спорты тарихында əйелдер арасында
блицтен əйелдер арасында ең жас əлем ең жас əлем чемпионы болған шахматшы
чемпионы. Бибісара 2021 жылдың 30 атанған-ды.
Варшавадағы чемпионатта Бибісара
желтоқсанында Польшаның Варшава
қаласында блицтен əйелдер арасында жылдам шахматтан (рапид) 2-орын иеленөткен əлем чемпионатында 17 жасында ген болатын. Шешуші партияларда Бибісара
жеңіске жетті», делінген ресми құжатта. грузиялық гроссмейстер Нану Дзагнидзені,

ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ БАҒАМДАРЫ:

отандасы Əсел Серікбайды жеңіп, чемпионаттың жеңімпазы халықаралық
гроссмейстер Александра Костенюкпен
тең ойнаған еді.
Сондай-ақ Б.Асаубаева Польшадағы
жарқын жеңісінің арқасында қазақстандық
шахматшы қыздар ішінен ересектер
арасындағы дүниежүзілік додада топ жарған
тұңғыш спортшы атанды. Бұл – Қазақстан
шахмат спортындағы тарихи жеңіс!
Жанкүйерлердің есінде болса, Б.Асаубаева бұған дейін 8, 10, 12 жəне 14 жасқа
дейінгі қыздар арасында классикалық шахматтан əлем чемпионы атанса, 7, 9 жасқа
дейінгі оқушылар арасындағы əлемдік додада да алдына жан салмаған еді.

EUR/KZT 499.76

USD/KZT 458.87

RUB/KZT 6.02

CNY/KZT 72.16

САЯСАТ

8 СƏУІР 2022 ЖЫЛ

Жамбыл облысының басшысы
ауысты

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен
Премьер-Министр лихан Смайылов пен Президент кімшілігінің
Басшысы Мұрат Нұртілеу жұмыс сапарымен Жамбыл облысына
барып, облыстық мәслихаттың кезектен тыс сессиясына қатысты,
деп хабарлады Үкімет басшысының баспасз қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Үкімет басшысы мəслихат меттік-экономикалық даму көрдепутаттарына Жамбыл облы- сеткіштері бойынша жақсы нəтисының əкімі лауазымына Нұр- желерге қол жеткізді. Бердібек
жан Нұржігітовті тағайындау Сапарбаев – мемле кетіміздің
туралы Қазақстан Республикасы іргетасын қалаған тұлғалардың
Президентінің ұсыныс-хатын бірі. Халыққа қызмет етудің шыоқып берді. Депутаттар ұсы- найы үлгісін көрсеткен сыйлы
нылған кандидатураны бірау- азамат. Мемлекет басшысының
ыздан мақұлдады. Облыс акти- жəне жеке өзімнің атымнан сізге
вімен өткен кездесуде Пре- көпжылдық қажырлы еңбегіңіз
мьер-Министр Бердібек Сапар- үшін зор алғысымды білдібаевтың облыстың дамуы на, ремін!», деді Ə.Смайылов.
Облыстың жаңа əкімін таұлтаралық келісімді нығайтуға,
халықтың əл-ауқаты мен тұр- ныстыру барысында Əлихан
мыс сапасын арттыруға қосқан Смайылов Нұржан Нұржігітовтің
үлесіне тоқталып, өңір басшысы жауапты басшылық лауазымқызметінде атқарған жұмысы дарда атқарған үлкен жұмыс
тəжірибесін атап өтті.
үшін алғыс айтты.
Үкімет басшысы өңір басшы«Бердібек Машбекұлы екі
жылдан астам уақыт ішінде лығы алдына Жаңа Қазақстанды
бірқатар маңызды жобаны іске құру стратегиясын іске асыру
асырып, Жамбыл облысы əлеу- аясындағы міндеттерді бел-

гілеп, халықтың əлеуметтікэкономикалық мəселелерін жедел шешудің маңыздылығына
тоқталды.
«Мемлекет басшысының
Қазақ стан халқына арнаған
Жолдауында алға қойылған міндеттерді, əсіресе ел тұрғындарының əл-ауқатын арттыру бағытын орындау бойынша белсенді
жұмыс атқару қажет. Соны мен қатар облыстың өнеркəсіп,
ауыл шаруашылығы салаларын
одан əрі дамытып, жаңа жұмыс
орындарын құру, шағын жəне
орта бизнесті қолдау, инвестиция тарту бойынша ауқымды жұмыстарды сапалы ұйымдастыру қажет. Облыста біраз
жиналған мəселе барын жақсы
білеміз. Жаңа облыс басшылығы
Үкіметке оларды реттеу бойынша тиісті ұсыныстар енгізуі керек. Нұржан Молдиярұлы өңір
алдында тұрған барлық тапсырманы облыс активімен бірлесе
отырып, сапалы ақтарады деп
сенім білдіреміз», деді ПремьерМинистр.

Сыр өңірінің жаңа әкімін
таныстырды

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы бойынша
Қызылорда облысына жұмыс сапарымен Премьер-Министр
лихан Смайылов пен Президент кімшілігінің Басшысы Мұрат Нұртілеу барды, деп хабарлады Үкіметтің баспасз қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Өңірде олар облыстық мəс- бойынша жақсы нəтижелерге қол
лихаттың кезектен тыс сессия- жеткізді. Мемлекет басшысының
сына қатысты. Əлихан Смайы- жəне өзімнің атымнан сізге облов мəслихат депутаттарына лысты дамытуға қосқан үлесіңіз
Президенттің Қызылорда облы- үшін алғыс білдіремін», деді
сының əкімі лауазымына Нұр- Əлихан Смайылов.
Жаңа əкімді таныстыра келе
лыбек Нəлібаевты тағайындау
жөніндегі ұсынысын жеткізді. Премьер-Министр Нұрлыбек НəДепутаттар ұсынылған кандида- лібаевтың жауапты мемлекеттік
тураны қолдады. Актив отыры- лауазымдардағы, соның ішінде
сы барысында Үкімет басшысы Шиелі ауданы мен Қызылорда
облыстың бұрынғы əкімі Гүлшара қаласының əкімі қызметіндегі
Əбдіқалықоваға облысты дамы- жоғары кəсібилігі мен үлкен
ту, маңызды инфрақұрылымдық жұмыс тəжірибесін атап өтті.
Əлихан Смайылов облыс басжобаларды іске асыру жəне əлеуметтік саланы нығайту бойын- шылығына Мемлекет басшысыша атқарған белсенді жұмысына ның халыққа арнаған Жолдауында айтылған жаңа міндеталғыс айтты.
«Гүлшара Наушақызы екі терді іске асыру, оның ішінде тұржылға жуық туған өңірінде қа- ғындардың əл-ауқатын арттыру
жырлы еңбек етті. Бірқатар ма- мақсатында белсенді түрде жұмыс
ңызды жоба іске асырылып, істеу керектігін айтты. Күнделікті
Қызылорда облысы əлеуметтік- проблемалық мəселелерді жедел
экономикалық даму көрсеткіштері шешіп, шағын жəне орта бизнесті

Қызметін сапалы атқаратынына
сенім білдірілді
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы бойынша
Премьер-Министр лихан Смайылов пен Президент кімшілігінің Басшысы
Мұрат Нұртілеу Атырауға жұмыс сапарымен барып, облыс активіне ңірдің
жаңа басшысы Серік Шәпкеновті таныстырды, деп хабарлады Үкімет
басшысының баспасз қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Тоқаевтың Жарлығымен облыстық
мəслихат депутаттарының келісімі
бойынша Серік Жамбылұлы Шəпкенов
Атырау облысының əкімі болып
тағайындалды. «Атырау – мұнайлы
өлке. Еліміздің экономикасы үшін

маңызы зор облыс. Өткен жылы Президенттің тапсырмасымен Атырау облысын əлеуметтік-экономикалық дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған
ке шенді жоспары қабылданды. Осы
жос пар бойынша облыста жиналған
бірнеше маңызды проблема шешілетін
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болады. Үкімет бұл жоспарды қосымша
қаржыландырып, оның сапалы орындалуын ерекше бақылауда ұстайды.
Халықтың əлеуметтік жағдайын, тұрмыс сапасын жақсартуға бағытталған
нақты шараларды жүзеге асыруымыз
қажет. Мемлекет басшысының жаңа
Жолдауында осы мəселеге айрықша
назар аударылған», деді Премьер-Министр.
Əлихан Смайылов облыстың жаңа
басшысы Серік Шəпкеновтің Атырау қаласының əкімі, Атырау облысы
əкімінің бірінші орынбасары болып
жұмыс істегенін, өңірлік жəне əлеуметтік жаңғырту саласындағы жұмыстың ерекшелігімен жақсы таныс екенін атап өтті. Үкімет басшысы жаңа
əкімнің қызметіне табыс тілей отырып, «басшылық қызметтердегі жұмыс
тəжірибесі мен білімінің арқасында
Серік Жамбылұлы өңір алдында тұрған
міндеттерді облыс активімен бірлесе
отырып, сапалы атқарады деп сенім
білдіреміз», деді.
Сондай-ақ Əлихан Смайылов
Махамбет Досмұхамбетовке алғысын
білдіре келе, ол басшылық еткен жылдары өңірде бірқатар маңызды жоба
іске асырылып, облыс əлеуметтікэкономикалық дамуда оң нəтижелерге
қол жеткізгенін атап өтті.

дамыту, жаңа жұмыс орындарын
құру, инвестициялар тарту жөніндегі жұмыстарды жалғастыру да
маңызды екені сөз болды.
«Тарихы тереңнен басталатын Қызылорда өңірінің дамуына Мемлекет басшысы əрдайым
ерекше мəн береді. Облыстың
ауыл шаруашылығы, өнеркəсіп
жə не тағы да басқа салаларда əлеуеті өте зор. Біз бірінші
кезек те халықтың əлеуметтік
жағ дайын, тұрмыс сапасын
жақсартуға бағытталған нақты
шараларды жүзеге асыруымыз
тиіс. Президенттің биылғы Жолдауында осы мəселеге айрықша
назар аударылған. Сондай-ақ
облыста біраз жиналған мəселе
барын жақсы білеміз. Əсіресе су
мəселесі өзекті болып отыр. Мұны шешу үшін Үкімет көршілес
елдермен келіссөздер жүргізіп,
тиісті шараларды бірлесе атқаруда. Жағдайды ерекше бақылауда ұстаймыз. Жаңа облыс əкімі
Үкіметке барлық проблемалық
мəселелерді реттеу бойынша тиісті
ұсыныстар енгізуі керек», деп
сөзін түйіндеді Премьер-Министр.

University of Arizona
өкілдерімен кездесті
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Премьер-Министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов М.Қозыбаев атындағы
Солтүстік Қазақстан университетімен ынтымақтастық модельдерін
талқылау үшін University of Arizona кілдерімен кездесті, деп хабарлады
Үкімет басшысының баспасз қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Бұл кездесу Мемлекет басшысының of Arizona-ның үздік тəжірибелері
жоғары білім беру жүйесін экономика қолда нылатын болады. Осылайша,
сұранысына қарай, оның ішінде шетелдік ынтымақтастық шеңберінде University
жетекші жоғары оқу орындарының фи- of Arizona моделі бойынша білім беру
лиалдарын ашу арқылы қайта форматтау бағдарламалары əзірленеді. Қазақстандық
жөніндегі тапсырмасын орындау аясында студенттер үшін қос диплом алу
мүмкіндігі беріледі: қазақстандық ЖОО
жүзеге асып отыр.
Айта кету керек, University of Arizona жəне Universitу of Arizona. Академиялық
– 136 жылдық тарихы бар қоғамдық ұтқырлық бағдарламалары белсенді дағылыми-зерттеу университеті. «Карнеги митын болады.
Вице-премьер өз сөзінде Білім жəне
классификациясы» бойынша университет R1 санатына жатады, яғни бұл зерт- ғылым министрлігіне жəне басқа да
теу қызметінің жоғары деңгейіндегі уни- уəкілетті мемлекеттік органдарға барлық
верситет. University of Arizona Шанхай қажетті ұйымдастыру жұмыстарын
рейтингісінде (ARWU) 101-150, Times жүргізуді жəне осы жылдың қыркүйегінде
Higher Education-да 124 орында. 2021 СҚУ-да Arizona университеті филиалыжылы Білім жəне ғылым министрлігі, на студенттерді алғашқы қабылдауды
University of Arizona жəне М.Қозыбаев жүзеге асыруды тапсырды. Шетелдік
атындағы Солтүстік Қазақстан универ- профессорларды, сондай-ақ жетекші
ситеті арасында ынтымақтастық туралы отандық ғалымдарды тарту жоспарлануда. Бұл өңірлік жоғары оқу орындамеморандумға қол қойылды.
Кездесу барысында сондай-ақ қазақ- ры базасында озық ғылыми-зерттеулер
стандық жоғары оқу орнын University мен халықаралық жобаларды жүргізуге
of Arizona сенімді басқаруына беру мүмкіндік береді. Бұл бастама жоғары
мəселелері қаралды. Өңірлік универ- білім беруді интернационалдандыруды
ситеттің бəсекеге қабілеттілігін арттыру кеңейтуге жəне өңірде өсу орындарын
үшін білім беру процесінде University қалыптастыруға ықпал ететін болады.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

Орталық атқарушы органдар басшыларының халықпен кездесулерін ткізу туралы
(Соңы. Басы 1-бетте)
1. Орталық атқарушы органдардың
(Қазақстан Республикасының Қорғаныс,
Сыртқы істер министрліктерін қоспағанда)
басшылары жыл бойы халықпен тұрақты кездесулер өткізсін.
2. Орталық атқарушы органдар
басшыларының халықпен кездесулерінің
кестесін (бұдан əрі – кесте) қалыптастыру мен
бекітудің мынадай тəртібі белгіленсін:
1) жыл сайын 1 желтоқсанға дейін орталық
атқарушы органдар алдағы күнтізбелік
жылға арналған кестені қалыптастыру үшін
ақпаратқа қол жеткізу саласындағы уəкілетті
органға ұсыныстар жіберсін;
2) жыл сайын 15 желтоқсанға дейін ақпаратқа қол жеткізу саласындағы уəкілетті орган
кестенің жобасын Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесіне енгізсін;
3) жыл сайын 10 қаңтарға дейін Қазақстан
Республикасының Үкіметі кестені бекітсін.
3. Орталық атқарушы органдардың
(Қазақстан Республикасының Қорғаныс,
Сыртқы істер министрліктерін қоспағанда)
басшылары:
1) қандай да бір өңірде жетекшілік ететін
салада жағдайдың нашарлау тəуекелдері

болжанған не туындаған жағдайда, халықпен
кестеден тыс кездесу өткізсін;
2) техникалық мүмкіндіктерді ескеріп,
халықтың əлеуметтік желілердегі ресми аккаунттарда пікір білдіру мүмкіндігін міндетті
түрде бере отырып, онлайн-трансляциялар,
сондай-ақ қажет болған жағдайда бейнеконференцбайланыс ұйымдастыру арқылы кездесулер өткізуді қамтамасыз етсін;
3) кездесу үшін жоспарланған уақыттың
төрттен бірден аспайтын бөлігін – баяндаманы таныстырып, уақыттың қалған бөлігін
«сұрақ-жауап» форматында өткізсін;
4) кездесулер өткізудің барлық кезеңінде
ақпаратқа қол жеткізу саласындағы уəкілетті
органмен тұрақты ақпараттық өзара ісқимылды қамтамасыз етсін;
5) халықпен кездесу өткізгенге дейін:
халықтың пікірін ескере отырып, оны
өткізу күні мен уақытын айқындауды;
ресми интернет-ресурстарға, орталық
атқарушы органдар басшыларының блогплатформасына, коммуникацияның басқа
да нысандарына жəне əкімдердің халықпен
кездесулерінің қорытындылары бойынша
халықтан келіп түскен сұрау салулар мен
ұсыныстарды жинауды, талдауды қамтамасыз етсін;

6) халықпен кездесу өткізу шеңберінде:
азаматтарға жеке қабылдау жүргізуді;
коммерциялық емес ұйымдармен
кездесулерді;
бұқаралық ақпарат құралдарына арналған
брифингті қамтамасыз етсін;
7) халықпен кездесу өткізгеннен кейін:
айтылған барлық проблемалық мəселелерді жүйелеуді;
кездесулер мен азаматтарды қабылдау
аяқталған күннен бастап күнтізбелік он
күннен кешіктірмей, өткізілген кездесулердің
қорытындылары туралы ақпаратты, проблемалық мəселелердің тізбесін, проблемалық
мəселелерді шешудің нақты мерзімдерін,
жауапты орындаушыларды көрсете отырып,
оларды шешу жөніндегі іс-қимыл жоспарын бұқаралық ақпарат құралдарында, оның
ішінде ресми интернет-ресурстарда орналастыруды;
кездесулерде халық көтерген проблемалық
мəселелерді шешу барысы туралы ақпаратты
орталық атқарушы органның ресми интернетресурсында тоқсан сайын орналастыруды
қамтамасыз етсін.
4. Барлық деңгейдегі əкімдер:
1) орталық атқарушы органдар басшыларының халықпен кездесулеріне қатыссын;

2) кездесулер өткізуді, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жəне əкімдіктердің (əкім аппараттарының) ресми аккаунттарында, əлеуметтік желілерде жəне
жалпыға бірдей қолжетімді жерлерде ақпараттық-насихат жұмыстарын ұйымдастыруда
орталық атқарушы органдарға қолдау көрсетсін;
3) əкімдердің халықпен кездесулерінің
қорытындылары бойынша өңірдің орталық
атқарушы органдар, ұлттық холдингтер мен
компаниялар деңгейінде шешуді талап ететін
жүйелі проблемаларын жинақтап-қорытсын
жəне кездесулер өткізу кезінде есепке алу
үшін жарты жылда бір рет құзыреті бойынша орталық атқарушы органдарға жіберсін.
5. Ақпаратқа қол жеткізу саласындағы
уəкілетті орган:
1) республикалық бұқаралық ақпарат
құралдарында кездесулер өткізілетінін хабарлауды жəне олардың өткізілу барысы мен
нəтижелерін кеңінен ақпараттық жария етуді;
2) орталық атқарушы органдар қызметінің тиімділігін жыл сайынғы бағалау
шеңберінде кездесулер өткізу нəтижелерін
есепке алуды;
3) халықпен кездесулер өткізу жөніндегі
əдістемелік ұсынымдарды бекітуді жəне

орталық атқарушы органдардың назарына
жеткізуді қамтамасыз етсін.
6. Қазақстан Республикасының Үкіметі:
1) кездесулер өткізудің қорытындыларын
жартыжылдық негізде қарасын;
2) əлеуметтік шиеленістің жəне қоғамдықсаяси жағдайдың тұрақсыздануының жоғары
тəуекелдері болған жағдайда, орталық атқарушы органдардың кездесулеріне Қазақстан
Республикасы Премьер-Министрі орынбасарларының қатысуын қамтамасыз етсін;
3) орталық атқарушы органдардың бірінші
басшылары орынбасарларының жəне ведомстволары төрағаларының халықпен тұрақты
кездесулер өткізуін қамтамасыз етсін;
4) осы Жарлықты іске асыру жөнінде өзге
де шаралар қабылдасын.
7. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау
Қазақстан Республикасы Президентінің
Əкімшілігіне жүктелсін.
8. Осы Жарлық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
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