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Шетел асырылған активтер елге қайтарылады
–––––––––––––––––––––––––––
Қасым-Жомарт Тоқаев Экономикалық ресурстардың заңсыз
шоғырлануына қарсы іс-қимыл
мәселелері жніндегі ведомствоаралық комиссияның отырысын ткізді, деп хабарлады Президенттің баспасз қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––

айтуынша, бұл бағытта қордаланған проблемалар мен олқылықтар бар.
Қасым-Жомарт Тоқаев Жаңа Қазақстанда экономикалық дамудың басты
қағидаты табыстың əділ бөлінуі жəне
азаматтардың тұрмыс сапасын арттыру
болуға тиіс екенін атап өтті.
– Жуырда менің Жарлығыммен
экономикалық ресурстардың заңсыз
шоғырлануына қарсы комиссия құрылды.
Бұл комиссия заңсыз жылыстатылған
қаражатты елге қайтарумен айналысады.

Халық талабы заң
шығаруда ескеріледі

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Мәжіліс трағасы
Ерлан Қошановты қабылдады, деп хабарлады Президенттің
баспасз қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мəжіліс спикері Президентке Қазақстан делегациясының 6 мауконституциялық реформаларды сымда Ереванда өткен ҰҚШҰ Пародан əрі нақты жүзеге асыруға ламенттік Ассамблеясы кеңесінің
қатысты алдағы заң шығару көшпелі отырысына қатысқаны
жөнінде айтты.
жұмыстары жөнінде баяндады.
Аталған жиын барысында
Парламенттің төменгі палатасының төрағасы Мемлекет ҰҚШҰ Пар ламенттік Ассам басшысына Мəжіліс депутат- блеясы халық аралық бақылаутары мен Amanat партиясының шы лар миссиясы жұ мы сының
мүшелері референдумның мəн- қорытындысы жарияланды жəне
маңызын түсіндіру науқаны ба- елімізде өткен референдум ұлттық
рысында азаматтардан 20 мыңнан заңнамаға толық сай келеді деп
астам өтініш жинағанын айт- танылды.
Сонымен қатар Парламенттік
ты. Үкіметпен бірлесе отырып,
қазақ стандықтардың барлық Ассам блея халықаралық жəне
ұсынысы мен көтерген мəселелері аймақтық деңгейде қауіпсіздік
пысықталады жəне заң шығару мəселесін шешу үшін БҰҰ аясында Ұжымдық қауіпсіздік шарт
жұмысы кезінде ескеріледі.
Сонымен қатар Ерлан Қо- ұйымы бітімгерлік əлеуетінің даму
шанов Қасым-Жомарт Тоқаевқа барысын талқылады.

Көңіл айтты

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев «АрселорМиттал Теміртау»
АҚ цехында қаза болған жұмысшылардың жақындары мен
туыстарына кңіл айтты, деп хабарлады Мемлекет басшысының
баспасз қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қ а с ы м - Ж о м а р т Т о қ а е в Зардап шеккен азаматтардың
Қарағанды облысында қаза болған тезірек сауығып кетуін тілеймін.
жұмысшылардың жақындары мен Үкіметке жəне Қарағанды обтуыстарына көңіл айту жеделха- лысының əкіміне қайғылы
тын жолдады.
оқиғаның себептері мен мəн«АрселорМиттал Теміртау» жайын анықтау үшін шұғыл
акционерлік қоғамының це- шаралар қабылдауды жəне қаза
хында болған апат салдары- тапқандар мен зардап шеккеннан қазаға ұшыраған жұмыс- дердің отбасыларына көмек
шылардың отбасылары мен көр сетуді тапсырдым», деп
туған-туыстарының қайғысына жазылған Мемлекет басшысыортақтасып, көңіл айтамын. ның жеделхатында.

ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ БАҒАМДАРЫ:

Оның жұмысы ұдайы қоғам назарында болады. Халық бізден бос уəде емес, нақты
нəтиже күтеді, – деді Президент.
Президенттің пікірінше, ынтымақты,
заңдылықты жəне жауапкершілікті мінсіз
сақтау маңызды.
– Барлық іс-əрекет құқықтық нормаларға
толық сай болуға жəне заңға қатаң əрі
мүлтіксіз негізделуге тиіс. Прокуратура
қадағалаушы орган ретінде қабылданатын
барлық рəсімдердің заңға толықтай сəйкес
келуін қамтамасыз етуге міндетті. Бұл

ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

мəселеде қателесуге жəне біліксіздік
танытуға болмайды, – деді Қасым-Жомарт
Тоқаев.
Сонымен қатар Мемлекет басшысы
ведомствоаралық комиссияны белсенді əрі
нəтижелі жұмыс істеуге шақырды.
– Комиссия жұмысының нəтижесі
нақты əрі сапалы болуы керек, – деді
Қасым-Жомарт Тоқаев.
Мемлекет басшысының айтуынша,
елімізден заңсыз шығарылған капиталды
барлық заңды рəсімдерді сақтай отырып
қайтару үшін белгілі бір уақыт керек екенін
түсіну қажет.
Қасым-Жомарт Тоқаевтың пікірінше,
басты мақсат сотқа берілген қылмыстық
істердің саны емес, экономиканы нақты
сауықтыру.
Президент комиссияның қызметі
жөнінде жұртшылыққа жүйелі түрде хабар таратып отыруды тапсырды.
– Біздің мақсатымыз – айқын. Халықтан
ұрланған активтерді елге қайтарып, əділдік
орнатуымыз керек. Қазір, ең бастысы,
жұмысты тиімді ұйымдастыру қажет.
Комиссия мүшелері осы міндетті абыроймен атқарады деп сенемін. Президент
Əкімшілігі барлық жұмысты бақылауда
ұстайды, – деді Мемлекет басшысы.
Сонымен қатар жиында ПремьерМинистр Əлихан Смайылов жəне Бас прокурор Берік Асылов баяндама жасады.

1992 жылғы 13 наурыздағы
Салық саясатының келісілген
принциптері туралы Тәуелсіз
Мемлекеттер Достастығына
қатысушы мемлекеттер
үкіметтері арасындағы
келісімнің қолданысын
тоқтату туралы хаттаманы
ратификациялау туралы
1992 жылғы 13 наурыздағы
Салық саясатының келісілген принциптері туралы Тəуелсіз Мемлекеттер
Достастығына қатысушы мемлекеттер үкіметтері арасындағы келісімнің
қолданысын тоқтату туралы 2021
жылғы 4 наурызда жасалған хаттама
ратификациялансын.
Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда,
2022 жылғы 11 маусым
№ 124-VІI ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Қазақстан Республикасының
Үкіметі мен Қытай Халық
Республикасының Үкіметі
арасындағы Ядролық
материалдарды, радиоактивті
материалдарды, радиоактивті
қалдықтарды және радиациялыққауіпті заттарды заңсыз
ткізуді болғызбаудағы зара
іс-қимыл жніндегі келісімді
ратификациялау туралы

Сала міндеттері туралы сөз болды
–––––––––––––––––––
Қасым-Жомарт Тоқаев
Жоғарғы Сот трағасы
Жақып Аса новты қабылдады, деп хабарлады
Президенттің баспасз
қызметі.
–––––––––––––––––––
Қасым-Жомарт Тоқаевқа сот
жүйесінің қазіргі даму барысы
туралы баяндалды.
Жақып Асанов Мемлекет
басшысына азаматтық дауларды
сотқа жеткізбей шешу мəселесі
жөнінде айтып, соңғы 3 жылда
Жоғарғы Соттың осы бағытта
жүзеге асырған жобалары жайлы
мəлімет берді. Оның айтуынша,
бұрын істердің тек 2-3 пайызы
ғана татуласумен аяқталса, қазір
бұл көрсеткіш 37 пайызға жеткен.
Жоғарғы Сот төрағасының
деректеріне сəйкес, 2018 жылға
дейін ауыр жəне аса ауыр

Суреттерді түсірген А.ДҮЙСЕНБАЕВ

Президент жиынға қатысушылар
алдында сөйлеген сөзінде халықтың
Конституцияға енгізілетін түзетулерді
референдумда қабылдағанын жəне
оның заңды түрде күшіне енгенін
атап өтті. Осылайша, азаматтарымыз
Жаңа, Əділетті Қазақстан құруды
қолдады.
– Референдум ауқымды жаңғыртуларды
жалғастыруға жол ашты. Біз елдің үміті
мен сенімін ақтауға тиіспіз. Барлық салада бəріне бірдей мүмкіндік берілетін қоғам
құруымыз қажет. Тұрғындар экономикалық
өсімнің игілігін шын мəнінде көруі керек.
Мемлекеттің байлығы белгілі бір адамдарға
емес, барша халыққа тиесілі. Сондықтан,
бүкіл халықтың əл-ауқатын арттыру – алдымызда тұрған аса маңызды міндет, – деді
Президент.
Мемлекет басшысы экономика саласын
тəртіпке келтіріп, түсінікті əрі əділ ойын
ережесін бекіту қажет деп санайды. Оның

қылмыстар бойынша бір жылда орта есеппен 23 адам ақталса,
соңғы 4 жылда жыл сайын 160тан астам азамат кінəсіз деп
танылған. Яғни көрсеткіш 7
есеге артқан.
Президентке мемлекеттік
басқару жүйесіндегі əкімшілік
юстиция туралы айтылды.
Жақып Асановтың айтуынша, былтырғы 1 шілдеге дейін
азаматтар мен кəсіпкерлер

қаралған істердің 85 пайызы
бойынша мемлекеттік органдардан жеңілетін. Қазіргі таңда
істердің 55 пайызы кəсіпкерлер
мен азаматтардың пайдасына
шешіледі.
Сонымен қатар кездесуде
сот кадрларының сапасын жақсарту, азаматтардың сотта қорғалуын күшейту, сот ісін жүргізуді оңтайландыру жəне басқа
да міндеттер туралы айтылды.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ
Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан əрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы
Қазақстан Республикасы Конституциясының 44-бабының 3) тармақшасына
сəйкес мемлекеттік басқару жүйесін
жаңғырту жəне тиімділігін арттыру мақсатында ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
1. Қазақстан Республикасының Білім
жəне ғылым министрлігі:
Қазақстан Республикасы Білім
жəне ғылым министрлігінің мектепке дейінгі, орта, техникалық жəне
кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім
беру, қосымша білім беру, балалардың
құқықтарын қорғау, мектепке дейінгі,
орта, техникалық жəне кəсіптік, орта
білімнен кейінгі білім беру саласындағы
сапаны қамтамасыз ету, мектепке дейінгі,
орта, техникалық жəне кəсіптік білім
беруді цифрландыру саласындағы функциялары мен өкілеттіктері беріле отырып,
Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту
министрлігіне;
Қазақстан Республикасы Білім
жəне ғылым министрлігінің жоғары
жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім
беру, тіл саясаты, ғылым, жоғары жəне

жоғары оқу орнынан кейінгі білім
беру мен ғылым саласындағы сапаны
қамтамасыз ету, жоғары жəне жоғары оқу
орнынан кейінгі білім беруді цифрландыру саласындағы функциялары мен
өкілеттіктері беріле отырып, Қазақстан
Республикасының Ғылым жəне жоғары
білім министрлігіне бөлу арқылы қайта
ұйымдастырылсын.
2. Мемлекеттік органдар берілетін
функциялар мен өкілеттіктерге сəйкес
қайта ұйымдастырылатын мемлекеттік
органның құқықтары мен міндеттемелерінің құқықтық мирасқорлары болып
белгіленсін.
3. Қазақстан Республикасының
Үкіметі:
1) қайта ұйымдастырылатын мемлекеттік органның штат санын Қазақстан
Республикасы Президентінің Əкімшілігімен келісім бойынша қайта бөлуді;
2) осы Жарлықты іске асыру жөнінде
өзге де шаралар қабылдауды қамтамасыз
етсін.
4. «Қазақстан Республикасы Үкіме-

тінің құрылымы туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы
22 қаңтардағы № 6 Жарлығына мынадай
өзгеріс пен толықтырулар енгізілсін:
1-тармақ мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
«Қазақстан Республикасының Оқуағарту министрлігі;
Қазақстан Республикасының Ғылым
жəне жоғары білім министрлігі;»;
«Қазақстан Республикасының Білім
жəне ғылым министрлігі;» деген жол
алып тасталсын.
5. Осы Жарлықтың орындалуын
бақылау Қазақстан Республикасы Президентінің Əкімшілігіне жүктелсін.
6. Осы Жарлық қол қойылған күнінен
бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2022 жылғы 11 маусым
№ 917

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ
«Қазақстан Республикасының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету шаралары туралы» Қазақстан
Республикасы Президентінің 2022 жылғы 14 наурыздағы № 830 Жарлығына толықтыру енгізу туралы
ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
1. «Қазақстан Республикасының қаржылық тұрақтылығын
қамтамасыз ету шаралары туралы» Қазақстан Республикасы
Президентінің 2022 жылғы 14 наурыздағы № 830 Жарлығына
мынадай толықтыру енгізілсін:
мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
«1-1. Осы Жарлықтың 1-тармағының талаптары:
1) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің операцияларына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
құрылымына кіретін ұйымдардың операцияларына;
2) Қазақстан Республикасының аумағына Еуразиялық
экономикалық одаққа мүше болып табылмайтын мемлекеттің
аумағынан əкелінген жəне қайта өңдеу шарттары туралы құжат
жəне мемлекеттік бақылау актісі негізінде «кері экспорт»
кедендік рəсімімен мəлімделетін шетелдік шикізатты қайта
өңдеуден кейін алынған аффинирленген алтынды əкетуге;
3) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше болып табылатын мемлекеттің алыс-беріс шикізатын қайта өңдегеннен

EUR/KZT

461.69

кейін алынған аффинирленген алтынды сол Еуразиялық
экономикалық одаққа мүше мемлекеттің аумағына аффинирленген алтынды кейіннен əкете отырып (қайта
өңдеу шарттары туралы қорытынды негізінде) əкетуге;
4) екінші деңгейдегі банктердің шетелдік банкпен
жасасқан тиісті шарты негізінде жүзеге асырылатын төлемдік
емес жəне (немесе) айналысқа жарамсыз қолма-қол шетел
валютасын əкетуіне;
5) Қазақстан Республикасы Үкіметінің жекелеген актілерінде айқындалатын өзге де жағдайларға
қолданылмайды деп белгіленсін.».
2. Осы Жарлық алғашқы ресми жарияланған күнінен
бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2022 жылғы 11 маусым
№ 923

USD/KZT

435.76

RUB/KZT

7.54

TWITTER.COM/EGEMENKZ

2018 жылғы 7 маусымда Бейжіңде жасалған Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қытай Халық
Республикасының Үкіметі арасындағы Ядролық материалдарды, радиоактивті материалдарды, радиоактивті қалдықтарды жəне радиациялық-қауіпті заттарды заңсыз
өткізуді болғызбаудағы өзара ісқимыл жөніндегі келісім ратификациялансын.
Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда,
2022 жылғы 11 маусым
№ 125-VІI ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Қазақстан Республикасының
Үкіметі мен Қырғыз
Республикасының Министрлер
Кабинеті арасындағы Орталық Азия
ңірінің қауіпсіздігін қамтамасыз
етуде әскери-техникалық жәрдем
крсету туралы келісімді
ратификациялау туралы
2021 жылғы 7 желтоқсанда НұрСұлтанда жасалған Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қырғыз Республикасының Министрлер Кабинеті
арасындағы Орталық Азия өңірінің
қауіпсіздігін қамтамасыз етуде
əскери-техникалық жəрдем көрсету
туралы келісім ратификациялансын.
Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда,
2022 жылғы 11 маусым
№ 126-VІI ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Қазақстан Республикасының
Үкіметі мен Армения
Республикасының Үкіметі
арасындағы Армения
Республикасына мұнай
німдерін беру саласындағы
сауда-экономикалық
ынтымақтастық туралы келісімді
ратификациялау туралы
2020 жылғы 16 шілдеде НұрСұлтанда жасалған Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Армения
Республикасының Үкіметі арасындағы Армения Республикасына
мұнай өнімдерін беру саласындағы
сауда-экономикалық ынтымақтастық
туралы келісім ратификациялансын.
Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда,
2022 жылғы 11 маусым
№ 127-VІI ҚРЗ

CNY/KZT

65.15

САЯСАТ

2
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

М.Е. Сұлтанғазиевты тағайындау туралы

А.Қ. Аймағамбетов туралы

Марат Елеусізұлы Сұлтанғазиев Алматы облысының əкімі лауазымына
тағайындалсын.

Асхат Қанатұлы Аймағамбетов Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрі болып тағайындалсын,
ол Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым
министрі лауазымынан босатылсын.

Б. бдіғалиұлын тағайындау туралы
Берік Əбдіғалиұлы Ұлытау облысының əкімі лауазымына тағайындалсын.
Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2022 жылғы 11 маусым
№ 914
Берік ƏБДІҒАЛИҰЛЫ
1971 жылы Жезқазған облысында туған. Əл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университетін, Ресей Федерациясы Президентінің
жанындағы Ресей халық шаруашылығы жəне мемлекеттік басқару
академиясын бітірген. Саяси ғылымдар кандидаты.
Еңбек жолын 1994 жылы Қазақстан Республикасы Президенті
жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институтының
ғылыми қызметкері болып бастаған. 1997-1999 жылдарда Баспа жəне
бұқаралық ақпарат ісі жөніндегі ұлттық агенттігінде, Мəдениет,
ақпарат жəне қоғамдық келісім министрлігінде қызмет атқарды.
1999-2001 жылдары Қауіпсіздік Кеңесінің Талдау бөлімі
меңгерушісінің орынбасары болып тағайындалған.
2001-2002 жылдары Теміртау қаласы əкімінің орынбасары болып
жұмыс істеген. 2002-2007 жылдары Ұлттық зерттеулер институтының
директоры болған. 2007-2008 жылдары Қазақстан халқы Ассамблеясы хатшылығының бас
инспекторы, Президент Əкімшілігі Ішкі саясат бөлімі меңгерушісінің орынбасары лауазымдарына тағайындалған. Əр жылдары Ұлытау ауданының əкімі, Жезқазған қаласының əкімі,
Арқалық қаласының əкімі, Қарағанды облысы əкімінің орынбасары болып тағайындалған.
2017-2019 жылдары Ұлттық мұражайдың «Қасиетті Қазақстан» ғылыми-зерттеу орталығын,
Мəдениет жəне спорт министрлігінің «Архив-2025» ғылыми-əдістемелік орталықтарын
басқарған.
2021 жылғы қаңтардан бастап Қазақстан Республикасы Мəжілісінің депутаты.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2022 жылғы 11 маусым
№ 916
Марат Елеусізұлы СҰЛТАНҒАЗИЕВ
1976 жылы Алматы облысында туған. Абай
атындағы Алматы мемлекеттік университетін, Қазақ
мемлекеттік заң академиясын, Т.Рысқұлов атындағы
Қазақ экономикалық университетін бітірген.
Еңбек жолын 1997 жылы Алматы қаласының
Əуезов ауданы бойынша Салық бөлімінің маманы болып бастаған. 1998-2010 жылдары Алматы
қаласы ның Салық комитетінде түрлі лауазымдарда жұмыс істеген. 2010-2012 жылдары Қаржы
министрлігінің департамент директоры лауазымын
атқарған. 2012-2014 жылдары Президент Əкімшілігінің
Əлеуметтік-экономикалық мониторинг бөлімінің сектор меңгерушісі болған. 2014-2017 жылдары Алматы
қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментін басқарған. 2017-2018
жылдары Президент Əкімшілігінің Əлеуметтік-экономикалық мониторинг
бөлімі меңгерушісінің орынбасары лауазымын атқарды. 2018-2021 жылдары Мемлекеттік кірістер комитетінің төрағасы, 2021-2022 жылдары Қаржы
министрінің орынбасары болып жұмыс істеген.
2022 жылғы қаңтардан бастап Қаржы министрінің бірінші орынбасары.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

С. Нұрбекті тағайындау туралы
Саясат Нұрбек Қазақстан Республикасының Ғылым жəне жоғары білім министрі
лауазымына тағайындалсын.

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2022 жылғы 11 маусым
№ 919

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Саясат НҰРБЕК
1981 жылы туған. Маршаллтаун колледжін (АҚШ), Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университетін, La Sapienza (Италия)
университетін, Көкшетау университетін бітірген. Мамандығы бойынша саясаттану, халықаралық заңгер, психолог, геосаясат жəне
халықаралық қауіпсіздік магистрі.
Еңбек жолын 1998 жылы коммерциялық емес ұйымдарда
аудармашы болып бастаған. 2001-2004 жылдары Л.Н.Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университетінде электроника технигі
болған. 2006-2008 жылдар аралығында «Қазына» орнықты даму
қорының» Инвестициялық жобалар департаментінде менеджер,
бас менеджер болып жұмыс істеген. 2008-2010 жылдары
Қазақстан Республикасы Президенті Əкімшілігінің сектор
меңгерушісі, Президент жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы Мемлекеттік саясат ұлттық мектебінің директоры лауазымдарын атқарған.
2010-2013 жылдары жоғары оқу орындарында əртүрлі лауазымдарды атқарған. Атап айтқанда,
Қазақ гуманитарлық-құқық университетінің қызметкері, «Тұран-Астана» университетінің
доценті, Халықаралық бизнес академиясының оқытушысы. 2011-2013 жылдары «Халықаралық
бағдарламалар орталығы» АҚ президенті болған. 2013-2017 жылдар аралығында «НұрОтан» партиясы «Қоғамдық саясат институтының» директоры болып жұмыс істеген.
2018-2022 жылдары коммерциялық ұйымдарда басшылық лауазымдарын атқарған.
2022 жылғы ақпаннан – Қазақстан Республикасы Парламенті Мəжілісінің VІІ
шақырылымының депутаты.

Н.Т. Ұранхаевты тағайындау туралы
Нұрлан Телманұлы Ұранхаев Абай облысының əкімі лауазымына
тағайындалсын.
Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2022 жылғы 11 маусым
№ 920
Нұрлан Телманұлы ҰРАНХАЕВ
1965 жылы Семей қаласында туған. Қазақ политехникалық институтын, Қазақ қаржы-экономикалық
институтын, Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетін бітірген. Саяси ғылымдар докторы.
Еңбек жолын 1987 жылы Семей «Казпромтехмонтаж» тресінде слесарь болып бастаған. 1990-2003
жылдар аралығында коммерциялық құрылымдарда
басшылық қызметтерді атқарды. 2003-2006 жылдары Шығыс Қазақстан облысының күрделі құрылыс
бөлімінің басшысы болып жұмыс істеген. 2006-2008
жылдары Шығыс Қазақстан облысы əкімінің орынбасары лауазымын атқарған. Премьер-Министр
Кеңсесінің Индустриялды-инновациялық даму бөлімі меңгерушісінің орынбасары, Президент Əкімшілігінің мемлекеттік инспекторы болып тағайындалған.
2010-2013 жылдары Қызылорда облысы əкімінің орынбасары болған. 20142018 жылдары Тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігі төрағасының
орынбасары, Ұлттық экономика министрінің кеңесшісі, Алматы қаласы Сəулет
жəне қала құрылысы басқармасының басшысы болып жұмыс істеген.
2019 жылғы мамырдан бастап Нұр-Сұлтан қаласының Сəулет, қала
құрылысы жəне жер қатынастары бөлімінің басшысы.

Міндет – өңір әлеуетін арттыру
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қонаев қаласында Алматы облысы аумағында орналасқан мәслихат
депутаттарының жиыны тті. Жиынға Премьер-Министр лихан
Смайылов пен барлық деңгейдегі мәслихат депутаттары қатысты.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Дауыс беру ашық түрде өтті.
Қалмаханбет
Санақ нəтижесі бойынша мəслихат
МҰҚАМЕТҚАЛИ,
депутаттары Президент ұсынған екі
«Egemen Qazaqstan»

Мемлекет басшысының тапсырмасымен Алматы облысына арнайы
сапармен келген Премьер-Министр
Əлихан Смайылов депутаттар алдында
сөйлеген сөзінде Президент ұсынған
жаңа реформалар аясында жəне өткен
референдумның нəтижелері бойынша
еліміздің саяси жүйесінде маңызды
өзгерістер болғанын атап өтті. Ол бойынша жаңа норма қабылданып, енді
облыстардың, республикалық маңызы
бар қалалардың жəне астананың
əкімдерін тағайындау жаңа, ашық
жəне бəсекеге қабілетті форматта
өтеді. Мұнан кейін Əлихан Смайылов депутаттарға Президент ҚасымЖомарт Тоқаевтың Алматы облысының əкімі лауазымына Батыржан
Байжұманов пен Марат Сұлтанғазиевтің кандидатураларын қарауға
енгізу туралы хатын оқып берді.

кандидаттың арасынан Марат Сұлтанғазиевтің кандидатурасын көпшілік
дауыспен қолдады. Яғни жиынға
қатысқан 188 депутаттың арасынан
129 адам Марат Сұлтанғазиевтің кандидатурасына, ал 59 депутат Батыржан Байжұмановқа дауыс бергені
анықталды. Осылайша, Жаңа Қазақстандағы облыс əкімін тағайындаудың тың үрдісі өңірде жүзеге асты
деуге болады.
Мұнан кейін Үкімет басшысы
Əлихан Смайылов облыс активіне
Марат Сұлтанғазиевті таныстырып, ел
Президенті өңір басшылығының алдына бірқатар маңызды міндет қойғанын
айтты. Оның ішінде облыстың басқару
органдарын Қонаев қаласына көшіру,
одан əрі экономикалық даму жəне
əлеуметтік проблемаларды шешу
жөніндегі міндеттерді белгілеп бергеніне баса тоқталды.

– Біздің негізгі мақсатымыз –
азаматтардың əл-ауқатын арттыру,
əлеуметтік жағдайын жақсарту. Ол
үшін жаңа инвестициялық жобаларды
іске асыру арқылы жаңа жұмыс орындарын ашу керек. Халықты сапалы
ауыз сумен, табиғи газбен қамтамасыз
ету, электрмен жабдықтау, жолдар мен
əлеуметтік нысандарды жаңғыртудың
маңызы зор, – деді Премьер-Министр
Алматы облы сын дағы жергілікті
мəслихат депутаттарымен кездесуде.
Сондай-ақ Үкімет басшысы өңірдің аумақтық орналасу артықшылықтарын барынша пайдаланып, ауыл
шаруашылығы өнімдерін өндіру мен
қайта өңдеуді дамыту жəне Алматы
қаласы маңындағы азық-түлік белдеуін
құру қажеттігін де атап өтті. Жалпы,
Алматы облысында туристік кластерді
дамытудың əлеуеті жоғары.
Жергілікті атқарушы органдардың
жұмысы халықпен тиімді диалогқа
негізделуге тиіс екеніне тоқталған
Үкімет басшысы бұл міндетті атқаруда
жаңадан тағайындалған əкімге үлкен
жауапкершілік жүктелетінін де
ескертті.

Алматы облысы

Аймақтың жаңа басшысы ант берді
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Талдықорған қаласында Жетісу облысы әкімін тағайындауға келісім
беру бойынша барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының жиыны
тті. Ілияс Жансүгіров атындағы Мәдениет сарайында ткен ресми
іс-шараға Премьер-Министр лихан Смайылов қатысты.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қалмаханбет
МҰҚАМЕТҚАЛИ,
«Egemen Qazaqstan»
Жиынды ашқан Жетісу облыстық
мəслихатының хатшысы Гүлнар
Тойлыбаева ел Президентінің биылғы
8 маусымдағы №912 Жарлығымен
бекітілген облыс аумағында орналасқан
мəслихаттар немесе республикалық
маңызы бар қалалар мен астана
мəслихаттары депутаттарының облыс,
республикалық маңызы бар қала жəне
астана əкімін лауазымға тағайындауға
келісім беру қағидаларына сəйкес,
Жетісу облысы əкімінің кандидатурасын келісу үшін жиналғандарын
жəне аталған қағиданың 2-бабына сəйкес облыс əкімі лауазымына
тағайындау келісімі облыс аумағында
орналасқан мəслихат депутаттары
жиынында берілетінін айтты. Ал
Үкімет басшысы Əлихан Смайылов
Президенттің Жарлығымен Жетісу

облысының құрылғанын айта келіп,
өңір жұртшылығын осынау тарихи
оқиғамен құттықтады. Ол сондай-ақ
бұл жолғы əкім таңдауы аймақ дамуы
үшін маңызды шешім болатынын атап
өтті. Мұнан кейін Əлихан Смайылов
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың
Жетісу облысының əкімі лауазымына
Бейбіт Исабаев пен Бағдат Қарасаевтың
кандидатураларын қарауға енгізу туралы хатын оқып берді.
Келесі кезекте кандидаттар депуттар назарына өздерінің болашақ
қызметі бағдарламасының тезистерін
ұсынды. Нəтижесінде, ашық дауыс беру
қорытындысына сəйкес 141 депутаттың
106-сы Бейбіт Исабаевтың кандидатурасына, 35 депутат Бағдат Қарасаевқа
дауыс берді. Депуттардың көпшілік дауысын жинаған үміткер Бейбіт Исабаев
– Мемлекет басшысының Жарлығымен
жаңадан құрылған Жетісу облысының
əкімі болып тағайындалды.
Тиісті шешім қабылданып, Президент Жарлығы жария болғаннан кейін

Премьер-Министр Əлихан Смайылов
өңір жұртшылығына жаңа əкім Бейбіт
Иса баевты таныстырып, лауазым
иесінің қызмет жолына тоқталды. Ал
Жетісу облысының жаңа əкімі Бейбіт
Исабаев көпшіліктің алдында ант беру
рəсімін жасады.
Премьер-Министр жиынды қорытындылай келе, облыс басшысына басқару органдары мен мемлекеттік мекемелердің тұрақты жұмысын қалыптастыруды тапсырды. Мұнан кейін
жаңа инвестициялық жобаларды іске
асыру, жаңа жұмыс орындарын кеңінен ашу керектігін де баса айтты.
– Жетісу облысының аграрлық
мүмкіндігі жоғары. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өсіруді ұлғайту
керек. Ирригациялық жүйелер жақсартылып, егіндік көлемі кеңейтілсін. Еттісүтті бағыттағы мал басы өсірілсін.
Өңірде қант қызылшасы, жүгері
дақылдары, өңдеу өнеркəсібін жандандыру маңызды. Өңір тұрғындарының
əлеуметтік мəселелерін шешу
жергілікті атқарушы органдар үшін
бірінші орында болуға тиіс, – деді
жетісулықтармен кездесуде ПремьерМинистр Əлихан Смайылов.

Жетісу облысы

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2022 жылғы 11 маусым
№ 918

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ
Б.. Исабаев туралы
Бейбіт Өксікбайұлы Исабаев Жетісу облысының
əкімі лауазымына тағайындалсын, оның Қазақстан
Республикасы Парламенті Сенатының депутаттық
өкілеттігі тоқтатылсын.
Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2022 жылғы 11 маусым
№ 921
Бейбіт Өксікбайұлы ИСАБАЕВ
1962 жылы Алматы облысында туған. С.М.Киров
атындағы Қазақ мемлекеттік
университетін, Қазақстан
Республикасы Сыртқы істер министрлігінің Дипломатиялық
академиясын бітірген. Саяси
ғылымдар кандидаты.
Еңбек жолын 1985 жылы
Қазақ телеарнасының редакторы болып бастап, Республикалық «Лениншіл жас»
газетінің бөлім меңгерушісі,
«Өркен» – «Горизонт» газеттерінің бас редакторы,
Қазақ мемлекеттік теледидарының бас директоры болып жұмыс істеген.
1994-1995 жылдары Алматы қаласы əкімдігінің Ішкі
саясат комитетін басқарған. 1995-1997 жылдары Алматы
қаласы əкімінің орынбасары лауазымын атқарған.
Мəдениет жəне ақпарат министрінің орынбасары болған.
Əртүрлі жылдары Қазақстан Республикасының Пəкістан
Ислам Республикасындағы, Түркия Республикасындағы,
Қырғыз Республикасындағы жəне Əзербайжан
Республикасындағы Төтенше жəне Өкілетті Елшісі лауазымдарын атқарған.
2019-2022 жылдары Президенттің Парламенттегі
өкілдігінің басшысы болып жұмыс істеген. 2022 жылғы
қаңтардан бастап Қазақстан Республикасы Парламенті
Сенатының депутаты.

ХРОНИКА
Мемлекет басшысының Жарлығымен Қанат
Алдабергенұлы Бозымбаев Алматы облысының əкімі
лауазымынан басқа жұмысқа ауысуына байланысты
босатылды.

Таңдау Әбдіғалиұлына түсті
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жаңадан құрылған Ұлытау облысының әкімі болып Берік бдіғалиұлы тағайындалды.
Анығын айтқанда, облыстық, қалалық және аудандық мәслихаттар құрамындағы
64 депутаттың 51-і оның кандидатурасын жақтап дауыс берді.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
жақсы таныс. Мысалы, ол 2010 жылы Ұлытау
Қайрат БІЛДА,
ауданының əкімі лауазымында қызмет етті. Одан
«Egemen Qazaqstan»
Конституциялық реформаның талабына сəйкес Берік Əбдіғалиұлымен бірге өңір
басшысының қызметінен үміткер ретінде
Қарағанды облысы əкімінің орынбасары
Серік Шайдаровтың кандитатурасы мəслихат
депутаттарының талқысына түскен болатын. Ал
жергілікті депутаттар алдында екі үміткердің кандидатурасын Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Тоқаевтың тапсырмасымен Жезқазғанға арнайы
келген Президент Əкімшілігінің Басшысы Мұрат
Нұртілеу таныстырды.
Ұлытау облысының əкімі болған Берік
Əбдіғалиұлы биыл 51 жасқа толады. Оның
екі жоғары білімі бар: Əл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университеті мен Ресей Федерация сының Президенті жанындағы халық
шаруашылығы жəне мемлекеттік қызмет академиясын тəмамдаған.
Жергілікті депутаттарға Ұлытау облысын əлеуметтік-экономикалық тұрғыда дамыту жөніндегі бағдарламасы ұнаған Берік
Əбдіғалиұлына аталған өңірдің тыныс-тіршілігі

кейін 2010-2012 жылдар аралығында Жезқазған
қаласының əкімі болды. Ал 2019-2021 жылдары
ол екінші мəрте Ұлытау ауданын басқарды.
Қазақстан жұртшылығына тарихшы ретінде
жақсы танымал Берік Əбдіғалиұлы жеке
10 кітаптың жəне екі еңбектің бірлескен авторы. Олардың қатарында жаңа əкім авторы жəне
жетекшісі болып саналатын «Желтоқсан – 1986
жыл» 10 томдығы жəне «Алаш əскері. Ақ Армия
құрамындағы қазақ бөлімі» атты сүбелі еңбегі
бар. Сондай-ақ ол көптеген ұлттық жобаның
авторы жəне жетекшісі.
Сонымен, Ұлытау облысының тұрғындары атынан шешім қабылдаған жергілікті
мəслихаттар депутаттары Берік Əбдіғалиұлының кандидатурасын басым дауыспен қолдады.
Жезқазған – Сəтбаев – Ұлытау өңірінің активі
өндірістік, көлік-логистикалық жəне туристік
əлеуеті зор жаңа облыстың өсіп-өркендеуіне
мүмкіндіктің мол екенін атап өтіп, жаңа əкімнің
ел үмітін ақтайтынына сенім білдірді.

Ұлытау облысы

Абайға әкім тағайындалды

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Күні кеше Абай жұрты әкімнің тағайындалуын тағатсыздана күтті. «Іскер әкім келсе екен» деп тіледі. Себебі Семейдің серпілуі, Абай облысының алға басуы – бірінші
басшыға тікелей байланысты. Сйтіп, облыстық мәслихаттың ашық дауыс беруімен
Абай облысы әкімінің лауазымына Нұрлан Ұранхаев тағайындалды.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
кəсіпорнында мастер, прораб болып жұмыс
Мерей ҚАЙНАРҰЛЫ,
істеген. Əр жылдары Семей қаласындағы «Сары«Egemen Qazaqstan»

Семейге жұмыс сапарымен келген Президент
Əкімшілігінің Басшысы Мұрат Нұртілеу өңірдің
барлық деңгейдегі мəслихаттарының жиынына
қатысып, Абай облысының əкімі лауазымына
Ұранхаев Нұрлан Телманұлы мен Смайылов
Асхат Сайдахметұлының кандидатураларын
ұсыну туралы Мемлекет басшысының хатын
оқып берді.
Нəтижесінде, 25 депутат А.Смайыловты
қолдаса, 89 депутат Н.Ұранхаевты қолдаған.
Көпшіліктің қолдауымен 11 маусым күні Нұрлан
Телманұлы Абай облысының əкімі лауазымына тағайындалды. Тиісті Жарлыққа Президент
Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойды.
Абай облысының тұңғыш əкімі Нұрлан
Ұранхаев 1987 жылы В.И.Ленин атындағы
Қазақ политехникалық институтында инженермеханик, 2001 жылы Қазақ қаржы-экономикалық институтында экономист-менеджер, 2006
жылы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетінде инженер-құрылысшы
мамандығы бойынша тəмамдаған. Кейінгі жылдары Семей қаласының «Казпромтехмонтаж»

Арқа» АӨК басшысы, «Казиркутсклес» АОЗТ
бас директоры, Шығыс Қазақстан облысы энергетика, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық,
құрылыс жəне көлік басқармасының басшысы,
Шығыс Қазақстан облысы күрделі құрылыс
басқармасының бастығы, Шығыс Қазақстан облысы əкімінің орынбасары, Астана қаласының
ТЖМ мемлекеттік материалдық резерві
комитетінің төрағасы, Қазақстан Республикасы
Президент Əкімшілігінде мемлекеттік инспектор, «Ертіс» ƏКК басқарма басшысының орынбасары, Қызылорда облысы əкімінің орынбасары,
Семей қаласы гуманитарлық заң университеті
президенті кеңесшісі, Қазақстан Республикасы
тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігі
төрағасының орынбасары, Ұлттық экономика
министрлігінің «ҚазҚСҒЗЖИ» АҚ бас директоры, Алматы қаласы сəулет жəне қала құрылысы
басқармасының басшысы қызметтерін атқарған.
Бүгінге дейін Нұр-Сұлтан қаласының сəулет,
қала құрылысы жəне жер қатынастары басқармасының басшысы болып қызмет атқарған.
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