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М е м л е к е т  б а с ш ы с ы 
бірінші сес сиясын ашық 
деп жария лаған соң, сай-
лауда жеңіске жетіп, депу-
тат мандатына ие болған 
азаматтардың қызметіне 
табыс тіледі. 
––––––––––––––––––––––

Абай АСАНКЕЛДІҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Азаматтық қоғам 
нығайып келеді

Мемлекет басшысы бір жыл-
дың ішінде еліміздің қоғам дық-
саяси өмірінде болған негізгі өзге-
рістерге тоқталып, жүзеге асы-
рылған реформалар «Күшті Пре-
зидент – ықпалды Парламент – 
есеп беретін Үкімет» қағидасына 
негізделгенін атап өтті.

«Бұл қағида – мемлекетіміздің 
басты тірегі. Референдумнан кейін 
Конституцияның жаңа талапта ры-
на сай билік тармақтарын түгел 
жаңғыртуға кірістік. Халық тың 
да көптен күткені осы еді. Конс-
титуциялық өзгерістерге сəй кес 
Президент сайлауы, Сенат, Мə-
жіліс жəне мəслихаттар сайлауы 
өтті. Референдумды қосқанда бір 
жылға жуық уақыттың ішінде өте 
маңызды 5 саяси науқан өткізілді. 
Оның бəрі аса күрделі кезеңге 
тұспа-тұс келді. Қаншалықты 
күрделі болса да, біз еліміз үшін 
өте қажет жолды қысқа мерзім 
ішінде жүріп өттік. Қазақстанның 
жаңарып, жаңғыра бастағанына 
жұрттың көзі жетті.

Кешегі сайлауда партиялар-
мен қатар көптеген азаматымыз 
бірмандатты округтен өзін-өзі ұсын-
ды. Осылайша, халқымыз ма ңызды 
өзгеріске өз үлесін қосуға да йын 
екенін дəлелдеді. Елімізде жа ңа 
азаматтық, саяси мəдениет қалып-
тасып жатыр. Мен сайлауға бел сене 
қатысқан барша азаматқа ал ғыс ай-
тамын. Бұл науқан, шын мə нін де, 
бұрын ғыдан ерекше, өзгеше болды. 

Сайлау науқаны шынайы 
бəсеке жағдайында, ашық өтті. 
Үгіт-насихат кезеңін жəне дауыс 
беру барысын ақпарат құралдары 

жан-жақты көрсетті. Партиялар-
ға, үміткерлерге бірдей мүмкін-
дік берілді. Мұны отандық жəне 
шетелдік байқаушылар да ай-
тып отыр. Қандай да бір саяси 
ұйымға артықшылық берілген 
жоқ. Президент ешбір партияның 
мүшесі емес. Облыс əкімдері пар-
тия бөлімшелеріне жетекшілік 
ет пейді. Жоғары лауазымды қыз-
мет керлер партия тізімінде бол ған 
жоқ. Яғни барлық партия  сай лауға 
бірдей жағдайда қатысты. 

Сайлаушылар да, үміткерлер 
де айрықша белсенді болды. Саяси 
партиялар əр аймақта ел наза-
рын өзіне аудару үшін тартысқа 
түсті. Бірнеше рет тікелей эфирде 
партиялар арасында қызу жəне 
тиімді пікірталас болды. Бұл 
– демократиялық қоғам үшін 
қалыпты үрдіс. Мұ ның бəрі 
Қазақстанда ашық аза матт ық 
қоғамның нығайып келе жатқанын 
көрсетті. Сайлау нау қаны кезінде 
көптеген орынды сын, байыпты 
ұсыныс айтыл ды. Біз айтылған 
салмақты ұсы ныстарды міндетті 
түрде зерде лейміз», деді Қ.Тоқаев.

Мемлекет басшысы сайлау-
да бəсеке жоғары болғанына 
тоқталды. Оның қорытындысы 
елі міздің нағыз көппартиялы 
мем лекетке айналу жолында ма-
ңызды қадам жаса  ға нын атап өтті. 
Президенттің па йымдауынша, 
Мəжіліске көз қара сы əртүрлі сая-
си ұстанымдағы күштер келді. 
Мəселен, алғаш рет ұзақ жыл 
бойы оппозицияда болған партия 
Парламентке өтті. Мұның бəріне 
ауқымды саяси реформаның 
арқасында қол жетті. 

«Партияларды тіркеу мəсе-
лесін реттейтін заңнаманың өз-
геруі де бұған септігін тигізді. Енді 
пар тиялар еліміздің болашағына 
зор ықпал ететін саяси үдерістің 
ба сы-қасында жүретін болады. 
Мəжі ліске бірмандатты округтен 
де депу таттар сайланды. Яғни 
Пар ла ментке түрлі əлеуметтік 
топ тан шық қан өкілдердің келуі-
не жол ашыл ды. Сондай-ақ ұзақ 
жыл дан бері алғаш рет өзін-өзі 
ұсын ған үміт керлер депутат атан-
ды. Бірқатар азамат партия аты нан 
шық қан үміткерлерді тар тыс т ы 

бəсекеде жеңіп шықты. Осы лай-
ша, елімізде демократия дəс түрі 
жаңа деңгейге көтеріліп, нығая 
тү сті. Саяси күштердің бəрі не 
бір дей мүмкіндік берілетініне 
азамат тардың сенімі артты.

Еліміздің жастары əрдайым 
менің айрықша назарымда екені 
баршаға мəлім. Мен билікке ойы 
озық, білімді жастар келуі керек 
деп үнемі айтамын. Өскелең ұр-
пақ    ты ел ісіне баулу – өте ма ңыз-
ды мəселе. Олар қоғамға жаңа 
құн   ды  лықтар əкелуге тиіс. Сай  лау 
ке  зінде жас кандидаттар бірі гіп, өз 
тобын құрғаны белгілі. Осы одақ-
тың белсенді мүшелері Пар   ла  -
ментке жəне мəслихаттарға өтті. 
Осы лайша, өкілді билік тар мағы  на 
сая сат керлердің жаңа буыны ке-
ліп жатыр. Жастар мұны елі мізді 
да мытуға берілген бірегей мүм-
кін дік деп бағалауы қажет», деді 
Президент.

Ел мүддесі үшін 
қызмет

Осы орайда, əйелдердің жəне 
ерекше қажеттілігі бар жан дар дың 

Мəжіліске өтуіне жағдай жасал-
ғанын атап өткен жөн. Осын дай 
квотаның нəтижесінде биыл 
тұңғыш рет Парламентке мүм-
кіндігі  шектеулі алты адам 
депу таттық мандат иеленді. 
Мем  лекет басшысы саяси нау-
қан қоғамдағы əрбір азамат 
Парламентке мүше бола алаты-
нын жəне «əлеуметтік лифт» 
жұмыс істейтінін айқын аңғарт-
қанына назар аударды. 

«Бұл сайлау үміткерлерге 
қойы латын талап өзгергенін көр-
сетті. Қазір тұрғындармен тығыз 
қарым-қатынас орнату өте ма-
ңызды. Мұны дұрыс түсініп, ел-
мен етене араласа білген үміт кер-
лер халық сайлаған өкіл атанды. 
Сайлаушылар өзінің мұң-мұқ-
тажын білетін жəне мүддесін 
қорғай алатын азаматтарға дауыс 
берді. Ақпараттық технология 
дамыған қазіргі заманда халық 
бəрін жіті бақылап отыр. Осы рет-
те депутаттардың ел алдындағы 
жауапкершілігі артқанын атап 
өт кен жөн. Сондықтан осы ғи ма-
ратта отырған депутаттар 5 жыл 
бойы саналы, парасатты түр -
де белсенді жұмыс істейді деп 
сенемін. Себебі ел мүддесі үшін 
қызмет ету қажет. Бұл – «Мем-
лекеттік биліктің бірден-бір бас-
тауы – халық» деген қағиданың 
тағы бір көрінісі.

Осы науқанға өте көп адам 
қатысты. Бұл – қалыпты үрдіс. 
Олар дың арасында мақсаты, 
ұста нымы əртүрлі жандар бар. 
Қазір елдің көзі ашық, көкірегі 
ояу, саяси сауаты жоғары. Кез 
кел ген сайлауда жеңіске жету 
үшін жылдар бойы қажырлы ең-
бек ету қажет. Халықтың жəне 
та рихтың алдындағы жауап кер-
шілікті сезіну керек. Бір сөзбен 
айтсақ, ұзақмерзімді, жүйелі 
стратегияның арқасында ғана 
жеңіске жетуге болады. Қажетті 
дауыс жинай алмаған үміткерлер 
үшін де бұл – үлкен тəжірибе жəне 
жаңа мүмкіндік. Баршаңызды 
Қазақстан мүддесі үшін жұмылып 
жұмыс істеуге шақырамын.

Небəрі бір жылда мұндай 
ауқым ды жұмысты іске асыру 

– нағыз жасампаз жұрттың ғана 
қолынан келетін шаруа. Біз Ота-
ны мызды өркендету жолында 
зор бетбұрыс жасап, жаңа дəуір-
ге қадам бастық. Бірақ өзге ріс-
тер мұнымен бітпейді. Бұл – 
ұзақ жолдың басы ғана. Ре фор-
малар жалғаса береді, саяси құры-
лымды жетілдіру қажет. Бұл – аса 
маңызды жұмыс», деді Қ.Тоқаев.

Сондай-ақ Мемлекет бас-
шысы биыл алғаш рет аудан 
жəне облыстық маңызы бар қала 
əкімдерін тікелей сайлау өтетінін 
мəлімдеді. Бастапқыда осын-
дай 45 елді мекеннің басшысы 
анықталмақ. Содан кейін елі-
міздегі барлық аудан əкімдері 
сай ланады. Осылайша, биліктің 
бар лық институты жаңарып, тың 
қарқынмен жұмыс істей бастай-
ды. Президент Қ.Тоқаев саяси 
үдерісті демократияландырып, 
азаматтардың мемлекетті басқару 
ісіне қатысу мүмкіндігін кеңейте 
беруге уəде етіп отыр. Осы орай-
да, ол мына маңызды нəрсеге 
назар аударды. Қазақстан – осы 
геосаяси аймақта түбегейлі ре-
форма жүргізіп жатқан бірден-
бір ел. Кейбір адамдар, солардың 
ішінде саясаткерлер де бар, осын-
дай реформалар Қазақстанға қауіп 
төндіруі мүмкін деп айтатынын 
жеткізген Қ.Тоқаев өзгерістердің 
бəрі ел болашағы үшін ауадай 
қажет екеніне тоқталды.

«Алған бетімізден қайтуға бол-
майды. Керісінше, заң үстемдігі, 
халық бірлігі, əлеуметтік əділдік 
жəне ішкі саяси тұрақтылық 
секіл ді іргелі құндылықтарға 
баса мəн бере отырып, рефор-
малар жолымен алға қарай 
нық қадам басуымыз керек. 
Алдымызда айрықша маңызды 
міндеттер тұр. Біз жан-жақты 
жаңғырту жұмысын күшейтуіміз 
қажет. Сондай-ақ əлеуметтік-
экономикалық даму барысына 
тың серпін беруіміз керек. Еліміз 
ұзақ уақыт бойы қолайлы сырт қы 
ахуалға арқа сүйеп келді. Неше 
түрлі тұжырымдамаларға, бағ дар-
ламаларға сенді.

(Соңы 2,3-беттерде)

Өркендеу жолындағы өзгерістер жалғасады
Президент VIII сайланған Парламенттің І сессиясының ашылуына қатысты

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы
Қазақстан Республикасы Конституциясының 70-бабының 1-тармағына, 

«Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» Қазақстан Республикасы 
Конституциялық заңының 4-бабына сəйкес жаңадан сайланған Қазақстан 
Республикасы Парламенті Мəжілісінің алдында Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің өкілеттігін доғаруына байланысты ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің жаңа құрамы бекітілгенге дейін 
Қазақстан Республикасының Үкіметі өз міндеттерін атқаратын болсын.

2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының  Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2023 жылғы 29 наурыз
№ 158

РЕСМИ ӘДІЛЕТТІ ҚАЗАҚСТАН

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
«Бала – бауыр етің» дейді халық нақылы. Алайда соңғы жылдары тіптен 
жиілеп кеткен бала тағдырына қатысты жантүршігерлік оқиғалар қоғамның 
бұл мәселеге сергек қарауын талап етіп отыр.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ТОЛҒАНДЫРАР ТАҚЫРЫП 

Игерілмеген жер – ел игілігіне
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Заңсыз берілген жер телімдері мен заңға қайшы салынған құрылыс нысандарының 
айналасында даулы мәселе аз емес. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың: «Жер 
қойнауы – ұлттың байлығы. Оны пайдалануға беруді оңаша кабинеттерде «бармақ 
басты, к�з қыстымен» шешу заңсыз деп табылуға тиіс» деген пәрменінен кейін әр 
�ңірде мұндай шикіліктердің шеті шығып, тиісті шаралар қабылдануда. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Арман ОКТЯБРЬ,
«Egemen Qazaqstan»

Естеріңізде болса, Мемлекет басшы-
сы өткен жылы 1 қыр күйектегі «Əділетті 
мемлекет. Бір тұтас ұлт. Берекелі қоғам» 

Жол дауында да осы мəселені ө ткір көтерген 
еді. «Игерілмей жат қан немесе заңсыз берілген 
жер көлемі 10 мил лион гектарға жуық  тайды. 
Үкі мет пен əкімдік тер келесі жыл дың соңына 
дейін осы жерлер ге қатысты нақты ше-
шім қабылдауға тиіс. Қазір жер мəсе лесін 

тексеруге жарияланған мо раторий де күшін 
жойды», деген Президент бұл қадам жұмысқа 
оң ық палын тигізетінін де айтқан еді. 

Заңсыз жер телімдерін мемлекет 
меншігіне қайтару – соңғы уақытта жүйелі 
жүзеге аса бастаған шаруаның бірі. Күні 
кеше Алматыда əскери про курорлар құны 
6 млрд теңге ден асатын бұрынғы əскери 
госпи тальдің жер учаскесі мемлекетке 
қайтарылғанын мəлімдеді. Бұл туралы 
құрылымның баспа сөз қызметі хабарлады. 

(Соңы 6-бетте)

Эльвира СЕРІКҚЫЗЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Табиғи апаттар былай тұрсын, суға 
батып кеткен, өртенген үйде қалған, көлік 
апатына, əлімжеттікке ұшыраған, ата-
анасының қолынан зардап шеккен балалар 

қорғансыздықтан осындай күйге түсіп 
отыр-ау деген ойға қаласың.

Қазіргі кезде сарапшылар жағдайдың 
былайша ушығып кетуін, қатаң бақылау-
дың жоқтығымен түсіндіреді. Жақында 
Пет ропавлдағы №4 мектепте орын 
алған төтенше жағдай жоғары сынып 

оқушы сының мектепке балта мен пы-
шақ əкеліп, сыныптастарына шабуыл 
жасағанын мектептегі бақылаудың жоқ-
тығы, əлде тəрбиенің осалдығы дейміз бе?

Жыл басындағы деректерге сүйенсек, 
елімізде кəмелетке толмағандарға қатыс-
ты 200-ден астам қылмыстық құқық 
бұзушылық тіркеліп, салыстырмалы 
кезеңге қарағанда 32 пайызға артық екенін 
көрсетіп отыр. 

(Соңы 14-бетте)

Балалар қауіпсіздігі бейнебақылаумен шектеле ме?

13-бет

Тұрғын үйді 
басқару 
түйткілдері

Тұңғыш 
контр-адмирал

15-бет

Ғұн 
өркениетінің 
іздері

16-бет
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