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Жақында Мәжіліске «Ұлттық кәсіпкерлер палатасы
туралы» заң жобасы ұсынылды. Бұл құжат Елбасының
«Қазақстан – 2050» Стратегиясында қойған міндетін
жүзеге асыруға бағытталғанын да білеміз. Қазіргі таңда
елімізде өндіріс саласындағы бірқатар өнім өндіру
көлемі төмендеген. Тіпті, алыс-жақын шетелдерден
кейбір азық-түлік өнімдерін тасымалдай бастауымыз
бізді ойлантуы тиіс. Бұл аз десеңіз, соңғы уақыттары
елімізде жекелеген кәсіпкерлердің үлесі 10 пайызға
кеміген. Осылайша отандық бизнестің дамуы біршама
тежеліп тұр. Бұл қиындықтан кәсіпкерлердің ортақ
ұйымын құрып қана шығуға болады.

Өз мүддеміздің өзіміз
қорғайық
Жаңа заңда атап көрсетілген
маңызды міндеттерді толықтай
іске
асыруда
кәсіпкерлердің
ортақ ұйымын құрып, бизнестің
сан-салалы бағытын дамытуды
орынды. Егер кәсіпкерлер ортақ
мақсатқа топтасса, атқарушы
билікке өздерінің ұсыныстарын
тез
жеткізетін
мүмкіндікке
ие болар еді. Қазір көптеген
бақылаушы-қадағалаушы
органдар шағын және орта бизнес
өкілдерін жиі тексеріп, жұмыс
істеуіне кедергі келтіріп жүрегін
жасырын емес. Президенттің өзі
мұндай бассыздықтарға нүкте
қоюдың керектігін айтты. Осыдан
кейін еліміздің бизнес аурасын
жақсарту мақсатында бірқатар ісшараларды қолға алған-ды. Мемлекет Басшысының араласуының
арқасында кәсіпкерлік нысандарды тексеруге қатысты бірнеше
рет мониторингтер жарияланып,
бизнесмендер кең тыныстағанын
айта кетуіміз керек. Алдағы
уақытта
кәсіпкерлер
Президентке иек сүйей бермей, өз
мәселесін өзі шешетін деңгейге
жетуі тиіс. Кәсіпкерлердің ортақ
ұйымын құрудың маңызы зор
екенін осыдан-ақ байқаумыз.
Билік құрылымдарындағы шағын

және орта бизнестің мүддесін
көздейтін мекемелер де дәрменсіз
екені жасырын емес. Жергілікті
жердегі кәсіпкерлікті дамыту
басқармаларының
қолдарында
ешқандай билік жоқ. Қазір
кәсіпкерлікке
аңсары
ауған
көптеген азаматтар бұл салада іс-тәжірибесі болмаған соң,
көптеген қиындықтарға тап болатыны белгілі.
Әлемдік іс-тәжірибеге көз
салсақ, кәсіпкерлердің басындағы
көптеген мәселелерді бизнес
қауымдастықтар
шешетінін
байқаймыз. Өкінішке орай, біздің
елімізде оншақты кәсіпкерлік
нысандар,
біріккен
бизнес
қауымдастықтар кәсіпкерлердің
өзекті мәселелерін атқарушы
биліктің
назарына
ұсынып,
мәселені
шешуге
дәрменсіз
болып тұр. Алдағы уақытта
біздер, бар мәселені барша бизнес қауымдастықтар тізе қосып
шешуге дағдылануымыз керек.
Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары
құрылған бизнес қауымдастықтар
түк бітірген жоқ деп ауызды қу шөппен сүртуге болмас.
Олар мүмкіндігінше, еліміздегі
кәсіпкерлік
салаға
қатысты
мәселелерді шешуге араласып,
бар күш-жігерін жұмсады. Ендігі
мәселелерді тек күш біріктіріп
қана шешуіміз керек. Қазір биз-

нес қауымдастықтардың белсенді
мүшелері тым аз. Түрлі салалар бойынша құрылған бизнес
қауымдастықтардың материалдық
базасы мен білікті мамандары
болмаған соң, шағын және орта
бизнес өкілдеріне тиісті деңгейде
қорған бола алмай отырғанын
мойындайтын кез жетті. Жалпы
еліміздегі кәсіпкерлердің мүддесін
көздейді деген қауымдастықтар ірі
қалаларда шоғырланған. Ал алыс
ауылдардағы шаруа қожалықтары
мен
шағын
кәсіпкерлердің
мүддесін қорғайтын ұйымдар
атымен жоқ. Егер «Ұлттық
кәсіпкерлер палатасы туралы» заң
жобасы қабылданса, бұл мәселе
толықтай оң шешімін табатыны
анық.

Бәсеке қызып тұр
Қоғамдық
өмірге
байыппен қараған адам бизнес
қауымдастықтардың
көпшілігі
кәсіпкерлерге
заңдық
және

Таяуда Жымбал облысы прокуратурасы аймақтағы кәсіпкерлердің құқын қорғау
және заңсыз тексерулерден запа шеккен азаматтардың мұң-мұқтажы тыңдалды.
Облыстық прокуратураның басқарма бастығы Бекзат Сейілхановтың айтуынша, ағымдағы жылдың төрт айында жүргізілген 34 тексеруде 372 заңдылықтың
бұзылуы анықталып, 33 ұсыныс қаралған. 13 наразылық қанағаттандырылып,
ықпал ету шаралары бойынша 218 акт өзгертілген.
«Жүргізілген тексерулер жергілікті жерлерде мемлекеттік бақылау органдарының өкілдері бизнестің
еркін дамуына ерік бермей отырғандығын көрсетеді. Атап айтқанда, ветеринарлық қадағалау инспекциясы кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты 199 тексеру жүргізуді жоспарлауы заң бұзушылыққа
жол берсе, төтенше жағдайлар жөніндегі департаментте 67 негізсіз тексерулер жоспарланған.
Ал санэпидқадағалау департаменті тарапынан жүргізілген 239 негізсіз тексерудің 121-і
кәсіпкерлерге қатысты болған. Олардың көпшілігіне
тексеру тағайындамай-ақ ескерту хабарламасының
өзі де жетіп жатыр. Тіпті өткен жылы осы мекеменің
тек Шу ауданында әкімдік қаулысын орындау
шеңберінде 78 жоспардан тыс тексеру жүргізуі
сорақылық», – дейді Бекзат Сейілханов. Сондайақ жиында «Атамекен» Одағы» Қазақ Ұлттық
экономикалық палатасы облыстық филиалының
директоры Асан Қошмамбетов кез келген тексеруші
алдына тек жазалау мақсатын ұстанып келетіндігіне
қынжылыс танытса, «Бітімгер» медиация және
құқық орталығының жетекшісі Лариса Сафонова
«жалған тексеру» деген аттан қашып, жалған арыз
жазғызып, тексеру ұйымдастыру дәйектерінің орын
алуына жол бермеу керектігін алға тартты.

бухгалтерлік кеңес беруден әріге
асқан емес. Ал кәсіпкерліктің
сан-салалы түрі бар екені белгілі.
Қоғамдық
ұйымдар
қаржы
жетімсіздігінен
кәсіпкерлерге
қандайда бір кәсіп түрлері бойынша семинар кеңестер ұйымдастыра
алмауда.
Кәсіпкердің
кәсіби
біліктілігін
арттырмайынша,
тірлігі алға баспайтыны белгілі.
Бұл бағытта Үкіметке нақты талап
қоятын іргелі қоғамдық ұйымның
қажеттілігін өмірдің өзі дәлелдеп
отыр.
Қазіргі
таңда
жекелеген
компаниялар
мен
мемлекеттер арасындағы бәсекелестік
қызып тұр. Бұл аз десеңіз,
Қазақстан ғалымдасу үрдісіне
кірігіп, көптеген аймақаралық
ұйымдармен
ынтымақтасып
жатқаны белгілі. Бұл ретте
Кедендік одақ пен ДСҰ-ны айтсақ
жетіп жатыр. Мұндай жағдайда
біздің кәсіпкерлеріміз де бәсекеге
қабілетті болуы шарт. Осы
кезеңде қазақ кәсіпкерлері ортақ
мақсатқа жету үшін бас біріктіріп
қана ғаламдық қиыншылықтарды
еңсеретініне
сенімдімін.
Сондықтан
уақыт
оздырмай
«Атамекен» Ұлттық экономикасы
ұсынып отырған кәсіпкерлердің
ортақ ұйымын құру ісіне барынша қолдау білдіруіміз керек.
Жаһандық сын-қатерлерді күнібұрын ойлап, оның алдын алуды ойлайтын Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаев 2008 жылы Үкіметке
Түркия
мен
Австриядағы
кәсіпкерлердің ортақ ұйымның істәжірибесін зерттеуді тапсырғаны
есімде. Сондан бері 5 жылдан
астам уақыт өтті. Осы уақыт
аралығында «Атамекен» Ұлттық
экономикалық палатасы мен
Үкімет көптеген іс-тәжірибелердің
астарына үңіліп, бір шешімге
келгені анық. Елімізде іріліұсақты кәсіпкерлік нысандардың
міндетті түрде жарна төлейтін
ортақ ұйымы болса, олар бірінші
кезекте ауылды жердегі шағын
кәсіпкерлік нысандардың Үкімет
алдында мүддесін көздеп, дамуына жол ашатыны анық. Мұндай
ұйым әлемдік іс-тәжірибелерде
өзінің өміршеңдігін сан мәрте
дәлелдегенін ұмытпауымыз керек. Қазіргі таңда ортақ ұйымға
міндетті жарна төлеу мәселесі
шағын және орта кәсіпкерлер
арасында кеңінен талқылануда.

Ұлттық кәсіпкерлік палатаны
құруға бастамашы болып отырған
топ мүшелік жарна көлемі
кәсіпкерлік нысанның салық органдарына төлеп отырған төлемі
мен қаржылық айналымына байланыста есептелінетінін алға тартты.
Қоғамдық ортада ұйымның мәні
мен мазмұнын арттыру үшін олар
жарна төлеу мәселесін де 5 жылға
дейін міндеттемей отырғанын
айта кетуіміз керек. Бұдан басқа
ұлттық палата кәсіпкерлердің
мүддесін асқан табандылықпен
қорғайтын сарапшы мамандарды
жұмысқа тартуды көздеп отыр.
Ал жарнадан түсетін қаржының
жұмсалуындағы
мөлдірлікті
қамтамасыз ету ісін ұлттық
палатаның съезі шешетін болады. Мұндай жағдайда кез келген
кәсіпкер қаржының жұмсалуын
бақылай
алатыны
белгілі.
Сондай-ақ, Ұлттық кәсіпкерлік
палатаның қаржы-шаруашылық
жұмыстарын
кәсіпкерлерден
құралған
ревизиялық
комиссия бақылайды. Сондайақ, Ұлттық палата жұмысқа
кіріскенде
кәсіпкерлердің
құқығын толыққанды қорғауға,
билікке өз ұсыныстарын өткізуге
және құзырлы орындармен тең
құқықтық
дәрежеде
қарымқатынас орнату мүмкіндігіне
ие болады. Тіпті, кәсіпкерлер
өздеріне қажетті маман дайындау
ісін де осы палатаның шеңберінде
шеше алатынына сенімдімін. Тағы
да айта түссек, «Атамекен»Ұлттық
экономикалық
палатасының
өкілдері ортақ ұйым құрған кезде еліміздің барлық аймағында
шағын кәсіпкерлерге қолдау
көрсететінін,
200-ден
астам
қызметтік кеңселер ашылатынын
алға тартуда. Осы кеңселерде
білікті мамандар кәсіпкерлерге
заңдық,
консалтингтік,
маркетингтік,
бухгалтерлік
қызмет көрсетіп, қарапайым
азаматтардың бизнес жоспар
құруына да көмек қолын созады.
Осындай жайттарды ескерсек,
Кәсіпкерлердің ұлттық палатасы
еліміздегі шағын және орта бизнес
өкілдерінің кең тыныстауына жол
ашатынын байқаймыз. Сондықтан
республика көлеміндегі бизнес
қауымдастықтарды
бұл
бағыттағы бастамаға қолдау
көрсетуге шақырамын.
Ерлан Алшынбаев, кәсіпкер
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Қазақстан нарықтық экономикаға бет бұрып, құлаш ұрғалы бері
шағын және орта бизнес экономиканың өзекті саласының біріне айналды. Сол себепті қазір адал кәсіппен айналысып, мал тауып отырған
адамның жүзі жарық болып тұр.

Қаржы бәрін шешпейді

Әлдеқандай жағдай болып, мемлекеттік
қызметтен қош айтысқан шенеуніктер
«енді өзімді кәсіпкерлік салады сынап
көруге бел будым» деп әңгіме айтатынын
естіп те жүрміз. Көпшілік былайғы уақытта
шенеуніктердің мемлекеттік қызметтін қолы
қалт еткенде бизнеспен айналысатынын
жұрттың бәрі біледі. Сондықтан отставкаға
кеткен шенеуніктердің «енді бизнеспен айналысамын» деп жалын күжірейтуі біз үшін
таңсық дүние емес. Қайта мемлекет үшін
қарапайым адамдардың кәсіпкерлікпен айналысуы маңыздыра-ақ. Бүгінде Мемлекет
басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі жалпы халықты кәсіпкерлікпен айналысуға
үгіттеп келеді. Бірақ жоғарыдан басталған
жақсы істі жергілікті жердегі атқамінерлер
өз
пайдасына
жартып,
жұрттың
кәсіпкерлікпен айналысуына барынша
кедергі келтіріп отырғаны жасырын емес.
Мемлекеттің шағын және орта бизнестің
көкжиегін кеңейтуге бөлінген қаржысын
банктер мен шағын несие тарату ұйымдары
да пәре-пәресін шығаруда. Үстеме пайызы
әлденеше есе арытқ несиені алып, тәуекелге
бас тіккенше, айранныңды ұрттап, қойыңды
құрттап тыныш отырғаның жақсы. Сол
себепті қазір жұртқа «екінші деңгейлі банктерден несие алып, кәсібіңіді баста» десең
«мынау нағыз әпенде екен» деп теріс айналып кетеді. Иә, бүгінде несие алып бизнес бастауға болады деген ойға ешкімді
сендіре алмайсың. Кез келген мемлекет өз
азаматтарының кәсіпкерлікпен айналысуына кеңінен жол ашуы үшін бірінші кезекті
қаржы ресурсатарына қолжетімділікті
арттыруы шарт. Өйтпеген жағдайда бизнес мемлекеттің сүйеніші деген мәртебелі
атқа қол жеткізе алмасы анық. Осы
тұрғыдан алғанда қарпайым халықтың
кәсіпкерлікпен айналысуы елімізде әлі
де болса түйіні тарқамаған мәселе болып
қалып отыр. Рас, кәсіпкерлікті дамыту
тек қана қаржы бөлумен шектелмейтінін
мойындауымыз керек. Көзін тапқан адам
әр істі кәсіпке айналдыратыны ақиқат.
Кең байтақ қазақ жерінде әр саланы табысты көзіне айналдыруға болады. Мал

өсіріп, егін шаруашылығымен айналысқан
адам табысқа кенелетіні сөзсіз. Еліміз
тәуелсіздікке қол жеткізіп, нарықтық құлаш
ұрса да әлі күнге дейін бизнес айналысудың
пайдалы тұстарын қарпайым халық әлі жете
түсіне қоймағаны анық. Кез келген кәсіпті
дөңгелетіп әкету үшін адам сол саланың
қыры мен сырын бір кісідей білуі шарт.
Елімізде кәсіпкерлікті дамытуда қаржыдан
басқа насихат жұмыстары да кемшін түсіп
жатқанын мойындауымыз керек. Қазір
көпшілік «бизнес бастасаң қадағлаушы
орындар қаныңды ішеді» деп өз уәжін айтуға
дайын. Әсіресе мұндай пікірді жергілікті
қазақтар көп айтады. Сондықтан Үкімет
жалпы халықтың шағын кәсіпкерлікпен
айналысуға үндейтін ақпарат жұмысын
бастау тиіс. Біздің мұндай ой айтуымызға
Германиядағы Тәжірибелі мамандардың
қызмет көрсету орталығының іс-әрекеті
түрткі болды. Әлемге тиянақтылығымен
танылған немістер түрлі салаға саналы
ғұмырын арнаған білікті мамандардың
басын қосып, Тәжірибелі мамандардың
қызмет көрсету орталығын құрыпты. Олар
бизнесті жаңадан бастаған жастарға түрлі
ақыл-кеңестерін айтып, кәсібі аяққа тұрып
кетуі үшін дұрыс жолды нұсқайды екен.
Таяуда осы орталықтың Қазақстандағы
өкілі Данияр Байшораев есімді азаматпен сөйлесіп қалдық. Германиядан бастау
алған өнегілі істің ел пайдасын қалай көріп
жатқанын Данияр жан-жақты әңгімелеп
берді.

теппейді. Қазіргі таңда Германиядағы
тәжірибелі мамандардың қызмет көрсету
орталығы осындай әр салының жілігін
шағып, майын ішкен 10 000 маманды ел экономикасын дамытуға кеңінен пайдалануда.
1983 жылы қолға алынға бұл жоба бүгінде
өзінің өміршеңдігін көрсетіп отыр. Бүгінде
орталыққа тіркелген тәжірибелі мамандар
Германияның былай қойып, дүниежүзінің
өзге де елдерінде өз қызметін ұсынып
келеді.
Германияның
Экономикалық
ынтымақтастық және даму министрлігіне
бұл жобаны қаржыландыруды өз мойнына толықтай алған. Осы уақытқа дейін
орталық тәжірибесі толысқан білікті
мамандарының қатысуымен әлемінің 160
елінде 25 мыңнан астам жоба іске асырып
үлгерді. Аталмыш орталық 1994 жылдан бері Қазақстанда жұмыс істеп келеді.
Осы уақытқа дейін Германиядан келген
білікті мамандарының араласуымен 500ден астам бизнес жоба іске асқанын айта
кетуіміз керек. Осы ретте орталықтың
мамандары ірі кәсіпорындардан бастап,
шағын кәсіпкерлерге дейін көмек көрсетіп
келеді. Ендігі кезекті орталық тарапынан кәсіпкерлерге қандай көмектер болатынан айта кетсем. Көп жағдайда

біздің орталық бизнес жобаны жаңадан
бастаған мамандарға көмек қолын созады. Сондай-ақ, ірі өндіріс шақтарында
түрлі техникалық жабдықтарды орнатуда қандайда бір қиындықтар туындап
жатса, сала мамандар мәселенің түйінін
тарқатуға дайын. Осы ретте орталық ісін
жаңдан бастаған кәсіпкерлерге тегін көмек
көрсетіп, кәсіпкерлердің қатарға қосылып
кетуіне барынша көмек көрсетеміз. Бүгінде
біздің мамандар, ауыл шаруашылығы, медицина, құрылыс, тамақ өнеркәсібі, жиһаз
құрастыру, жеңіл өнеркәсіп, гастрономия
және саула саласы бойын сапалы қызмет
көрсетуде. Мәселен, ауыл шаруашылығы
саласының жетекші мамандары қазіргі
таңда қазақстандық шаруаларға түрлі
техникаларды қалай пайдалануды және
олардың күтіп баптаудың жолдарын және
түрлі дақылдардан мол өнім алудың
сан-түрлі тәсілін үйретіп жатыр. Осылайша неміс мамандары Қазақстанның
тауар
өндірушілерінің
Еуропадағы
әріптестерімен бәсекеге түсе алатын
деңгейге жеткізуге тырысуда. Нақты салалардан басқа бизнесті қажетті инвестиция
тартудың жолын қарастыруға орталық мамандары қашанда әзір.

Озық тәжірибе
Данияр Байшораев, Senior Experten
Service (SES) орталығының өкілі:
– Бүгінде озық технология мен кемел
білімді Германиядан табысыз. Бір салада
ұзақ жылдар бойы табан аудармай еңбек
етіп, соңында зейнетке шығып, қоғамға
пайдасын тигізіп жүрген азаматтар Германияда өте көп. Немістер жылдар бойына
қажетті іс-тәжірибені бойына жинақтаған
білікті кадрларды шау тарттың деп сыртқа

«Нұр Отан» ХДП Талдықорған қалалық филиалы «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасының
тапсырмалары бойынша шағын және орта кәсіпкерлікпен шұғылданушылар тарапынан қалай жүзеге
асырылып жатқаны жөнінде арнайы мәселе талқылады.
Шараға қатысушы Жұмыспен қамту орталығының бөлім
басшысы Талғат Құсайынұлы бағдарламаның талаптарының
орындалу барысына жан-жақты тоқталып, бизнестің әлеуметтік
жауапкершілігін және жастардың кәсіпкерлікпен шұғылдауына
қызығушылығын
арттыру
жайларын
баяндады.
Бағдарламаның
«Жастар
тәжірибесі» тармағына сәйкес
бос
жұмыс
орындарына
жіберілген жастар жұмысқа орналасып, кәсіби мамандықтары
бойынша іскерлік қабілеттерін
таныта
бастаған.
Биылғы
жылы кәсіби мамандығын
қайта жандандыруға ықылас
білдірген 12 жасқа қаржылық
жағынан қолдау көрсетіліп, несие алуға жағдай жасалыныпты. Алайда, арнайы кәсіптік
білім беретін оқу орындарында
оқыған жастардың мамандықты

атқаруға келгенде шалағайлықтары байқалып, іскерлік қабілеттілігі
жетіспей жататыны жасырын емес. Себебі арнайы кәсіптік
білім беретін оқу орындарында оқыған жастардың мамандықты
атқаруда бірқатар кемшіліктері байқалды. Осыған орай «Шымыр» серіктестігіне жұмысқа
қабылданған
жастардың
кәсіби мамандықтарын жете
меңгермегендіктен,
оларды
қайта
даярлаудан
өткізуді
қолға алған. «Нұр Отан» ХДП
Талдықорған қалалық
филиалы төрағасының бірінші
орынбасары
Әсия
Ахметова
Үкімет
тарапынан
кәсіпкерлікті дамыту үшін
қолдау көрсетуді нысана етіп
қойған «Бизнестің жол қартасы
– 2020» бағдарламасының тапсырмаларын тиянақты жүзеге
асыру бағытындағы келелі
міндеттерді әңгімелеп берді.
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Таяуда Парламент Мәжілісінде Аграрлық мәселелер
комитетінің ұйымдастыруымен «Қазақстан Республикасында мал шаруашылығын дамытудың өзекті проблемалары мен перспективалары» деген тақырыпта
парламенттік тыңдау болды. Өзекті тақырыпқа
арналған басқосуды ашқан Мәжіліс Төрағасы Нұрлан
Нығматулин Қазақстанның мал шаруашылығын
дамытуға арналған парламенттік тыңдауда басты назарда болуға тиіс бірқатар мәселелерін қадап айтты.
Негізгі әңгіме ет экспортына қатысты болы. «НГ»
газетінің өткен санында біздер осы ет экспорты жайында
әңгіме қозғаған еді. Сол кезде Е.Айтуов шенеуніктердің
Кедендік одаққа мүше елдерге жыл сайын 60 мың тонна ет экспорттаймыз деген ойына күдікпен қарайтынын
айтқан еді. Жақында мұндай қауіптің бар екенін ҚР
Парламаенті Мәжілісінің Төрағасы Нұрлан Нығматулин
алға тартып, өзіеің алаңдаушылығын білдірді.

Күмән мен күдік
«Мал
шаруашылығының
генетикалық әлеуетінің төмендігі
баса айтылды. Қазіргі уақытта,
еліміздегі мал басының 80 пайызы жеке шаруашылық иелігінде.
Осыған байланысты аталған
мәселелерді шешу үшін мақсатты
жұмыстарды қолға алу керек деп
есептейміз. Мәселен, міндетті
түрде ветеринария мамандарын, соның ішінде, отандық
және
шетелдік
сарапшыларды қатыстыра отырып, шетелден асылтұқымды мал бастарын жеткізу қажет» – деді
Мәжіліс Төрағасы. Сондай-ақ, ол
еліміздегі ветеринарлық жағдайы
да сын көтермейтінін алға тартты. Бұл мәселені шешудің негізгі
жолы
ветеринария
жүйесін
институционалдық
нығайту,
сондай-ақ ауру малмен күресудің
қысқа, орта және ұзақ мерзімді
стратегиясын қабылдау керек.
Мал арасында жиі кездесетін
қауіпті жұқпалы аурулардың
алдын алу жұмыстары бойынша мемлекеттік монополия
енгізу мүмкіндіктерін қарастыру

жөн. Ол үшін ветеринарлықсанитарлық
қауіпсіздік
мәселелерін тиімді шешуге ықпал
ететін
мықты
ветеринарлық
бақылау қажет. Сондықтан, Парламент депутаттары «Ветеринария туралы» Заңға ветеринария
заңнамасын сақтамаған және
бұзған лауазымды, заңды, жеке
тұлғалардың
жауапкершілігін
күшейтуге бағытталған бөліміне
нақты ұсыныстар енгізудің зор
екенін алға тартты. Өз сөзінде
Нұрлан Нығматулин: «Ел азаматтары кірісінің артуы мен ЖІӨ
нақты өсімі ауылшаруашылығы
өндірісінің өнімділігі мен экспортына тікелей байланысты.
Қазіргі уақытта Қазақстанда
ауылшаруашылығы өнімдерінің
жалпы құнының 52 пайызы мал шаруашылығы үлесіне
тиесілі», – деді. Елімізге келетін
ауылшаруашылығына қатысты
импорттық өнімдердің 60 пайызын ет өнімдері, соның ішінде құс
еті құрап отыр. Соңғы жылдары
сиыр етін импорттау көрсеткіші
де өскен. Осыдан 4 жыл бұрын
11 мың тонна болса, 2012 жылы

20 мың тоннаға жеткен. Ал
2007 жылы жылқы еті мүлдем
импортқа шығарылмаған, соңғы
бес жылда біртіндеп өсіп, 2012
жылы 5,8 тоннаны құраған. Осындай жайттарды сараптаған Нұрлан
Нығматулин мұндай қарқынмен
2016 жыл еліміздің ет өнімдері
экспортын 60 мың тоннаға жеткізу
күмәнді іс екенін алға тартты.

Ауылға бөлініген
несие жоқ
Бүгінде
елімізде
мал
шаруашылығы
саласын
дамытудың барлық заңнамалық
базасы құрылғандығын атап
өтті.
Олардың
қатарында,
«Агроөнеркәсіптік
кешенді
және ауылдық аумақтарды дамытуды
мемлекеттік
реттеу
туралы», «Асылтұқымды мал
шаруашылығы туралы», «Ветеринария туралы», «Селекциялық
жетістіктерді қорғау туралы»

Үкімет пен Парламент дайындаған «ҚР Зейнетақы туралы» заң жобасына әртүрлі пікірлер айтылды. Біздің ойымызша, әуел бастан-ақ
біз Үкімет пен Ұлттық банктің лайындаған заң жобасында әжептәуір
кемшіліктер болды.
Енді қандай кемшіліктері орын
алғанына тоқталсақ. Біріншіден, біздегі
жинақтаушы
зейнетақы
қорларына
қатысты айтар болсақ, соңғы 5-6 жылдың
өн бойында инфляцияның көлеміне
қарағанда, зейнетақы қорларының жылдық
табысының көлемі азаюмен болды. Оған
әсер еткен біршама факторлар бар. Оларды
зерттеп, табыс табу жолдарын сараптағанда
байқағанымыз – жинақтаушы зейнетақы
жүйесі алдағы уақытта да табыс көлемін
тиісті деңгейде арттыруға оншалықты
қуатты емес екенін байқадық. Неге десеңіз,
олардың ақша табатын инструменттерінің
шамасына қарағанда, жылға шаққандағы
табыс көлемі инфляцияның көлемінен
төмен болды. Бізде инфляция кемінде 6-8
пайыз деп жоспарланады. Ал, жинақтаушы
зейнетақы
қорларының
тапқан
табыстарының көлемі 2,5-3 пайыздан асқан
жоқ. Бұл одан әрі жалғаса беруі де мүмкін

басқа да Қазақстан заңдарын атап
өтуге болады.
–
Заңнамалық
базаны
құру ол бастапқы кезеңі ғана.
Алға қойған мақсатқа жету
үшін заңдық, сонымен бірге,
атқарушы билік тармақтарының
бірлескен жұмысы өте маңызды.
Елбасымыз айтқандай, қазір
дүниежүзінде
азық-түлік
өнімдеріне байланысты үлкен
бетбұрыс байқалуда. Осы кезеңде,
біз бүкіл әлем алдында сапалы
азық-түлік мәселесін шеше алатын негізгі мемлекет екенімізді
көрсетуіміз керек. Ол үшін бізде
барлық мүмкіндіктер бар. Сол
мүмкіндікті тиімді пайдалану
керек деп есептеймін, – деді Спикер. Бүгінде мал шаруашылығын
қолдаудың негізгі бағыттарының
бірі – несие саясаты екені даусыз.
Өз кезінде несиелік ресурстарға
қатысты «Қаржылық лизинг туралы», «Несиелік серіктестіктер
туралы», «Ауылдық тұтыну копе-

еді. Заң жобасының әуел бастан осындай
кемшілігі, қайшылығы болғанын мойындауымыз керек. Үкімет дайындаған заң
жобасының негізгі кемшілігі – әйелдердің
зейнетке шығу жасын көтеріп жібергені.
Бұл мәселеге біз о бастан қарсы болғанбыз.
Бірақ, оған Үкімет пен Ұлттық банк әр түрлі
дәйектерді алға тартып, қаржыға қатысты
миллиардтаған цифрларды келтіріп, қос палаталы Парламентте дәлелдеумен болды.
Бірақ, кейінгі 40 жылдағы зейнетақының
көлемі оның ішкі жалпы өнімге және
бюджетке салмақ түсіреді деген уәж айтады. Ал демографиялық ахуалға қарасақ,
алдағы 15-20 жылда ондай қауіптің жоқ
екеніне байқау қиын емес. Бізде бюджеттегі
ауырттпалықты
жеңілдететін,
қаржы
көздерін табатын басқа да жолдар бар.
Сондықьан, біз соған барынша зейін
қоюымыз керек.
Өз басым «зейнет жасын ұлғайту әйел
азаматтардың еңбекке деген құлшынысын
арттырады» деген ой алдамшы нәрсе деп
түсінуімін. Бұл, бәлкім, осы ұсынысты
жасаған адамдардың ұпай жинау үшін
дәлел есебінде айтқаны болуы тиіс. Бірақ,
оның ұшқары пікір екенін түсінген жөн.

рациясы» сияқты бірқатар заңдар
қабылданып, ауылды жерлерде
шағын қаржылық ұйымдарды
дамытудың негізін қаланғаны
белгілі. Алайда, екінші деңгейлі
банктер
әлі
күнге
дейін
ауылшаруашылығына қатысты
жобаларды
несиелендіруге
белсенділік танытпай отыр. Олар
агроөнеркәсіптік кешенді, әсіресе,
мал шаруашылығы саласын
қаржыландыруға келгенде сырттай қолдаудан әріге аса алмауда.
Мұны бүгінде банктер таратқан
несиелердің 3 пайызы ғана ауыл
шаруашылығына бөлуінен анық
аңғарамыз. Оның өзінде 95 пайыз несиелер ауылшаруашылығы
өнімдерін өндіретін ірі және
орта заңды тұлғаларға, тек қана
4 пайызы шаруа қожалықтарына
берілген. Агроөнеркәсіптік кешен
әрқашанда халықтың тұрақты
тұтынатын өнімдерін шығаратын
негізгі сала. Болашақта да солай
болып қала бермек.

Бүгінде теледидардан қайнаған еңбектің
ыстығына күйіп, суығына тоңып жүрген
әйелдер ой-пікірін айтты. Олардың арасында наубайханада жұмыс істейтін әйел
жасы 50-ге таяп қалғанын, 7-8 жылда
келетін зейнет демалысын күтіп жүргенін,
ал енді, зейнетке шығу жасы ұзаратын
болса, онда жағдайы қиындайтынын
айтты. Расында қысы-жасы 40 градус
ыстықта 63 жасқа дейіін қиын. Осы арада
атап өтетін бір мәселе бар. Казіргі біздің
жұмыс істеп тұрған зейнетақы жүйесінің
басты кемшілігі – мұнда жұмыс салалары жете ескерлімеген. Мысалы, өндіріс
саласында еңбек етіп жүргендерге де
кеңсе қызметкерлеріне де бірдей қараған.
Әрқайсының жұмыстарының қиындығын
ескермегені. Бұл зейнетақы жүйесінің
үлкен кемістігі боолыд. Мәселен, наубайшы әйел мен кеңседе қағаз-құжаттармен
айналысатын елдің зейнетақысы шартты
түрде алғанда, 50 мың теңге делік. Бұл
арада теңгермешілік дұрыс емес. Біздіңше,
жұмыстың қиындығын есептеп, наубайшы зейнетақыны кеңсе қызметкерінен
артығырақ алуы керек деп ойлаймын.
Ғалым БАЙНАЗАРОВ, қаржыгер.
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Ұлтық туризмді дамтудың
маңызы зор. Тизизимге қатысты
көкейде жүрген сауалдарымызды
«Ұлытау» ұлттық тарихи-мәдени
және табиғи қорық мұражайының
директоры
Бақтияр
Қожахметовпен
әңгімелескен
едік. Қорыж мұражайының басшысы таяуда Комбаджаға барып,
іс-тәжірибе алмасып қайтқан еді.
Енді соған назар аударсаңыздар.
– Бақтияр Сапарбекұлы әңгімені сіздің
сапарыңыздың
сырынан
бастасақ.
Тайландқа баруыңыз түсінікті. Әлем
жұрты баратын туристік ел. Ал,
Камбоджаға сапарыңыздың сыры неде ?
– Бұл іс-сапардағы негізгі мақсатым
Ангкор Ват діни храмына бару болды. Ол

Камбоджа корольдігінің оңтүстік-шығыс
Азия елінің солтүстігіндегі үлкен Тонлесап көліне жақын орналасқан. Ангкор
Ват – адам тұрғызған ең ірі діни құрылыс.
Ғимарат кез келген мұсылман мешітінен,
еуропалық шіркеуден, кез келген пирамидадан анағұлым үлкен. Ангкор әлем
кереметтерінің бірі болып саналады.
Ангкора храмдары, бұл тек әлемге әйгілі
Ангкор Ват (басты храм) ғана емес. Храм
кешені 30 шақырым шаршы аумақты алып
жатқанымен ерекшеленеді. Оның жанында 200 ұсақ храмдар орналасқан. Ангкор
әлемдегі орта ғасырлық ірі қала болды.
Оны көлемі жағынан қазіргі заманғы Манхэттенмен салыстыруға болады. Онда бір
жарым миллионнан аса адам тұрған, ал
қала маңында 1 миллионға жуық халық
өмір сүрген. Сапар уақытында бірінші,
мынандай қорытынды жасадым – адамдар
ауыр еңбекпен алып құрылыстарды Ангкор
Ват және пирамидаларды салды және ол
жерлерді қасиетті санап, пір тұтты.
– Ел пір тұтып, тәу ететін Ангкор Ватты Ұлытауда немен салыстырар едіңіз?
– Мұндай ұқсас, тәу ететін жерлер
Қазақстанда бар. Бізге керемет, алып
құрылыс салып қажеті жоқ, бізде Алланың
берген сыйы бар – Әулиетау. Ұлытаудың
ең биік шыңы, жергілікті халықтың
ырымдарына, нанымдарына сүйенсек,
Ұлытаудың төбесі аспанға жақын, жер
мен көктің кездесетін жерінде орналасқан,
сондықтан ежелден бұл тау киелі жер.
Құдай мен аруақтардың тұрағы, қасиетті
күштердің мекені, тағзым ету орны,
табиғат пен адамның байланыс орны
деп саналған. Ұлытаудың киелі тарихы
өте ежелден басталады. Бұған дәлел тау
маңындағы археологиялық ескерткіштер

– қола тас дәуірінен келе жатқан көптеген
ескерткіштер,
ежелгі
көшпенділер
дәуіріндегі құрылыстар – «мұртты»
қорғандар, түріктердің ас беру дуалдары,
оғыз – қыпшақ дәуіріндегі тас мұнаралары,
хандарға арналған қорық алаңдары, тарихи
тұлғалар мен тау басындағы жеті әулиенің
жерленген орындары. Әулиетау шынымен де Ұлытау бюджетінің ең көп кіріс
келтіретін бөлігі бола алады. Камбоджа кедей мемлекет, бірақ Ангкор Ват діни храмы
маңындағы халықтың тұрмысы мемлекеттің
басқа аймақтарымен салыстырғанда жақсы
тұрады. Сондықтан Ұлытаудың болашағы
– туризмде.
– Қазақстанда сыртқы және ішкі
туризмді дамыту үшін қандай бағыт
ұстануымыз керек?
– Бұл саланың даму үрдістері мынадай, әлемнің белгілі демалыс орындарын
жақсы білетін туристер туристік секторы
енді ғана дамып келе жатқан елдерге келуге ұмтылады. Бұл көрсеткіш жағынан
Қазақстанның тартымдылығы өсіп келе
жатқан туризм ел экономикасына үш оң әсер
береді. Біріншіден, шетел волютасының
құйылуы. Екіншіден, халықтың жұмыспен
қамтылуы өркендейді. Үшіншіден, елдің
инфрақұрылымының дамуына мүмкіндік
туғызады. Көптеген елдер өздерінің мәдени
және тарихи құндылықтарын ақылмен
пайдалануда. Олар тарихи ескерткіштер
мен аңыздарды айналымға жіберіп, олардан айтарлықтай пайда көріп отыр. Бұл
пайда тек материалды тұрғыда ғана емес,
көптеген елдерде ішкі туризмде жақсы
дамығанын айта кету керек. Оқушылар мен
студенттерге ұлтжандылық тәрбие беруде, дүниетаным негіздерін қалауда оларды
саяхатқа шығарып отырады. Шетелде ту-

ризм өңдірісін «алтын жұмыртқа әкелуші
тауық» деп атайды.
– Бізде туризмді дамытуға не кедергі?
– Қазақстанда туризм кластерін
мемлекеттік тұрғыда дамыту әлі қолға
алынбаған. Туризмді қаржыландыру дұрыс
жолға қойылмаған. Туризм министрлігі
таратылған. Коммерциялық туризмнің
бюджетін дене шынықтыру және спортпен жасанды біріктіру экономикалық
тұрғыдан
да
ұйымдастырушылық
тұрғыдан да қарағанда өте түсініксіз.Туризм экономиканың өз алдына жеке арнайы басқару ұйымы бар сала болуы тиіс.
Сондықтан, Қазақстандағы туризмнің
дамуына кедергі жасаушы себептердің
бірі – бұл туристік бизнесті мемлекеттің
қолдауының әлсіздігі, осыдан барып, туризм жақын арада экономикаға пайда
әкелуші саласы бола алмайды. Қолданылып
жүрген «ҚР Туристік қызмет туралы»
заң барлық туристік қызметтің қырларын

қамтымайды. Бұны ДАВОСС халықаралық
форумындағы рейтингі бойынша көруге
болады. Эксперттердің бағалауы бойынша
2012 жылы I орынды Швейцария иеленді.
Екінші орынды «тартымдылығы» жағынан
рейтинг бойынша Австрия иеленді.
Көшбасшы үштікті Германия аяқтайды.
Әлемдік
туристік
орталықтардың
рейтингісінде Исландия, Ұлыбритания
бар. ТМД елдерінің ішінде туристік бизнес
күшінің басымдылығы жағынан Грузия –
66-шы, Армения – 74-ші, Әзірбайжан – 75ші, Украина – 78-ші орында. Ал Қазақстан
– 82 -ші орында. Комиссияның бағалауы
үш көрсеткіш бойынша – транспорттың дамуы, туристік инфрақұрылым және ұлттық
нақыш болып бөлінеді. Өкінішке орай, бізде
тек үшінші көрсеткіш – ұлттық нақыш қана
бар, оның өзі әлсіз күйде көрсетіледі. Ал
этникалық компоненттер дегеніміз – бұл
еуропалықтардың алыс елдерге сапар барысында ақша аямайтындығы.
Сұхбаттасқан Қайрат Жұмабаев

Таяуда қазақ-герман басқару комитетінің үшінші отырысында
ҚР Өңірлік даму министрлігі Кәсіпкерлікті дамыту комитетінің
төрайымы Ғалия Жолдыбаева қазақстандық кәсіпкерлер үшін
Германиядағы консультациялар мерзімінің ұзарту турасында өз
ойын ортаға салды.
Иә, кәсіпкерлердің іс-тәжірибені
шыңдауы өте орынды. Дегенмен
біздер шетелдің озық іс-тәжірибесі
біздің кәдемізге де жарай бермейтінін
ұмытпауымыз керек. Айталық, комитет
төрайымы әңгіме етіп отырған Германияда кәсіпкерлікке қатысты барлық заңдар
сақталынатыны белгілі. Ал бізге қатысты
бұлай деп айту қиын. Қазақстандықтар
кәсіпкерлер болса, орынсыз тексерулерден көз ашпай келе жатқаны жасырын емес. Сондықтан Германияның
кәсіпкерлік саладағы заңнамалары бізден
озып кетті деп айту қиын. Бұл жерде басты мәселе заңының орындалуында ғана
болып тұр. Айтпақшы, бірде «Даму»
кәсіпкерлікті қолдау қорының жиынына қатысып, Германиядан іс-тәжірибе
жинап келген кәсіпкерлердің әңгімесін
тыңдағанымызда, неміс жерінде білігін
шыңдап келген кәсіпкер Германиядағы
бес жұлдызды қонақүйдің қызмет көрсету
сапасы, дәмді-тағамдары жайында айта
бастаған тұтынушылардың мүддесін
қорғаумен аты шыққан Светлана Рома-

новская әлгі кәсіпкерді әрең тоқтатқаны
есімізде. Соңғы кездері кәсіпкерлердің
шетелге шығып, біліктілігін көтеру
мәселесіне күдікпен қарайтын болдық.
Олар үйренген іс-тәжірибесін жұрттың
алдына шығып, көрсетіп жатпаған соң,
көңілге күдік ұялайтыны белгілі. Ал ҚР
Өңірлік даму министрлігі Кәсіпкерлікті
дамыту комитетінің төрайымы Ғалия
Жолдыбаева: «Қазіргі күні бұл мерзім 3
аптадан басталып 1 айға дейінгі мерзім
аралығымен шектелген. Біз бұл аралықты
4-тен 6 айға дейін ұзартуды ұсынамыз.
Бұл негізінен біздің кәсіпкерлеріміздің
тілегі. Өйткені, қазіргі форматқа келсек, топ нақты сектордың бірқатар
түрлері бойынша құрылады. Сосын
осы секторлардың барлығымен танысып шыққан біздің кәсіпкерлерімізге
профильді
кәсіпорындардың
жұмысымен аралап танысуға уақыттары
қалмай отыр», – деді. Біздің ойымызша,
кәсіпкерлердің алты айлап сыртта жүруі
тәжірибе алмасу емес, демалыста жүрген
адамның тірлігіне ұқсайды.
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Бір жылда 2 мың сауда
нүктесі сүрілген
Өткен жылдың өзінде елімізде
2 мыға жуық сауда нүктесі
жергілікті билік орындарының бастамасымен сүріліп тасталынған.
Оның басым көпшілігі Алматы
қаласында орын алғаны белгілі.
Өз кезегінде билік орындары сауда павилондар мен дүңгіршектер
қаланың көркін бұзып тұр деген сылтауды алға тартып отыр
Қазіргі таңда автобус аядалмаларында иесіз, есік, терезесі
шағылған
сауда
нүктелерін
көруге болады. Сот орындаушылар еңгезердей жіттерімен
келіп, сауда нүктелерінің айражайрасын
шығаруы
әдетке
айналдырған.
Олар
шағын
кәсіпкердің жанайқайына құла
асқанын көрген де, естіген де
емеспіз. Жергілікті билік орындары Алматы қаласы мәслихатының
IV шақырылымдағы IV сессиясында мәслихат депутаттары
«Алматы қаласы көріктендіру
туралы» ережесін бекіткенде автобус аялдамаларында халыққа
қызмет көрсететін сауда орындарын орналастыруға тыйм салу
турасындағы ұсынысты енгізуі
кәсіпкерлерге соққы болып тиіп
отыр. Қазіргі таңда қаланың
көркіне кесірін тигізіп тұрған
жүздеген дүңгіршектерге қарсы
демонтаж жұмыстары қызу жүріп
жатыр. Алматы қаласы мәслихаты
депутаттары бекіткен жоғардағы
ережеде кәсіпкерлердің қаланың
көркін қалайша нұқсан келтіріп
тұрғанын
анықтап
беретін
өлшемдер анық көрсетілмеген.
Тек қана кәсіпкер сауда нүктесін
өз қаражаты есебінен сносқа
жіберуі ғана анық жазылған.
Осылайша
жергілікті
билік
орындары кәсіпкерлерге барлық
жауапкершілікті арта салғаны,
көптеген
ел
азаматтардың
ашу-ызасын
туғызғаны
даусыз.
Мәслихат
депутаттары
дайындаған ержеде шығын шек-

№7(124), шілде 2013

Бейнелеп айтсақ, соңғы жылдары Алматыда шағын кәсіпкерлер қайда барып
тығыларын білмей дал болуда. Қалалық әкімдік қызметкерлері өздері рұқсат беріп,
жүздеген кәсіпкердің ақшасын шашып, артынша олардың соңына шам алып түсуі
әдетке айналғандай. Осыған дейін Алматыдағы әйгілі көк базардың айналасын тазарту үшін биләк орындары біраз «тер төккені» есімізде. Дегенмен жабайы сауданы Көк
базардың айналасын түбірімен жойып жібере алған жоқ. Көшедегі саудамен күресте
дәрменсіздігін байқатып алған қалалық әкімдік енді аялдамаларда орналасқан
дүңгіршектерге қырғидай тиюде. Мемлекетке салық төлеп, қоғамға пайдасын тигізіп
отырған кәсіпкерлер осылайша қиын жағдайға тап болды. Ал олардың орынын ірі
монополистер басып жатыр.

кен кәсіпкерлерге өтемақы төлеу
мәселесі туралы бір ауыз сөз жоқ.
Алматы қаласы әкімдігі еліміздегі
іскер азаматтарға біраз жерді жалға
беріп, қала бюджетінің арттыруға
күш салды. Тіпті, кезінде олар
бұл әрекетін әкімдіктің қала
аумағындағы шағын және орта
бизнесті
дамытудағы
сүбелі
үлесі деп те атағаны жасырын
емес. Кезінде қала бюджетінің
бүйрегін бұлтитуға бір кісідей
атсалысқан кәсіпкерлер қазір та-

станды бала сияқты жергілікті
билік орындарына керек болмай қалған. О басты жерді ұзақ
жылға алған кәсіпкерлер кәсбін
дөңгелетіп,
халыққа
қызмет
көрсететін үлкен орталықтар салып алған еді. Әрине, бұл жерде
әкімдік қызметкерлері айтқандай
кәсіпкерлер
қаланың
көркін
бұзатындай қораш ғимараттар
салмағына анық. Егер қаланың
көркіне нұқсан келтіретін нысандар салынатын болса, қалалық

Кәсіпкерлер жанайқайы
Жазира ШАУАҚОВА, жеке кәсіпкер:
– Мен аялдамадағы сауда нүктесін 2004 жылдан бері жалдап, күнімді көріп келемін. Сауда
орынының құжатын рәсімдеу, қайта жобалау және
құрылыс жұмыстарын жүргізуге өз қалтамнан
қыруар ақша жұмсадым. Осыдан 2 жыл бұрын аялдаманы жалдау мерзімі аяқталған болатын. Осыдан
кейін әкімдікке келсімшартты ұзарту турасындағы
өтінішіміді тапсырған едім. Арызым әлі күнге
дейін жауап жоқ. Соңғы уақыттары салық пен жалдау құнының өсуі көптеген қиындықтар туғызуда.
Өмір сүр күннен-күнге қиындап барады. Қазір
сауда нүктесінде өзім жұмыс істеймін. Табыс аз
болғаннан кейін сатушы жалдау мүмкін болмай
тұр. Отбасымыздағы бес адам менің тапқан табысыма қарап отыр. Бұл аз десеңіз басымда ипотекалық
несием де бар. Егер әкімдік сауда орынын жалдауға
қатысты келсімшартқа қол қоймаса, қайда барарымды да білмеймін. Мұны ойлау мен үшін тіпті
қорқынышты. Қазір базарлардың жағдайы да мәз
емес. Олар да қиын жағдайды бастан өткеріп жатыр.
Перуза, жеке кәсіпкер:
– Қалалық әкімдік жеке кәсіпкерлердің
иелегіндегі сауда нүктелерін сүре бастағалы бері
бізді үрей басқанын жасырып қайтейін. Бүгінде
шенеуніктер нес істеп, не қойып жатқандарын
өздері түсінбейді. Олар аялдама жанындағы әрбір
дүңгіршектердің артында қарапайым азаматтардың
тағдыры тұрғанын ескеріп отырған жоқ. Егер суда
орындарын сүріп тастаса, қайда баратынымыз

белгісіз. Орта жастағы әйел адамдарды ешқандай
мекеме жұмысқа алмайды. Мұндай адамдар
жұмыссыздардың қатарын толтыратыны белгілі.
Осы ісімізді жолға қою үшін қаншама жыл тер төктік.
Енді соның бәрі бекер болайын деп тұр. Халықтың
арқасында күн көріп жүрген шенеуніктердің шағын
кәсіпкерлердің жайын неге ойламайтыны мені
қатты қынжылтады.
С. ЖҰМАБАЕВ, сауда павильонының иесі:
– Мен қарпайым ғана суда орынын
жалдаушылардың бірімін. Сондықтан әкімдік
пен ірі компанияларға қарсы ешқандай қарсылық
көрсете алмаймын. Соңғы кездері Алматы
қаласында супермаркеттер көптеп ашылғаны
белгілі. Олар шағын кәсіпкерлерге сауда орындарын ешқашан жалға бермейді. Берген күннің
өзінде де оның жалдау ақысын төлеу мүмкін емес.
Мұндай ірі монополистер шағын наубайханалардың
жұмысын барынша тұралатып тастады. Кез келген
шағын кәсіпкер өзі өндірген өнімін супармеркеттерге саудалай алмайды. Олар ірі компаниялармен
жұмыс істегенді жөн көреді. Ал ірі компаниялар
көп жағдайда сырт елдердің азық-түлік өнімдерін
елімізге әкеліп, пайда табатыны белгілі. Осыданақ, олардың отандық өндірісті дамытуға ешқандай
пайда келтіріп отырмағанына байқаймыз. Ал
жергілікті билік орындары болса, олармен ауыз жаласып алған. Мұндай жағдайда елімізде отандық
тауар өндірушілердің ісі алға басады деп айтудың
өзі қиын. Сондықтан бұл мәселені жеделдетіп шешу
керек. Әйтпесе кейін кеш болады.

әкімдік жанындағы қадағалаушы
органдар бұған жол бермес еді.
Жаңа кәсіпкерлік нысандарда
салуға мемлекеттік қадағалаушы
органдар өз рұқсатын бергені
белгілі.
Шағын
кәсіпкерлер
ешқашан
заңсыз
құрылыс
жұмыстарын жүргізбегені анық.
Сондықтан
Алматы
қаласы
әкімдігінің кәсіпкерлерге бұлайша
теріс көзқарас танытуы қате.

300 мың доллардың
орнына 17 мың өтемақы
Алматыдағы
«Шаңырақ-1»
мөлтек
ауданында
Жәмилә
Тәңірбергенова есімді кәсіпкер
2003 жылы Алматы қаласы
әкімдігінен аталған ауданнан жер
телімін жалға алып, қаларалық
сөйлесу нүктесі мен тәулік бойы
жұмыс істейтін дәріхан, дүкен
салады. Ал 2006 жылы қалалық
әкімдік қызметкерлері кәсіпкерге,
оның сауда нүктесі тұрған жерге
автотұрақ салынатынын айтып,
орынды босату турасында үшбу
хатын жолдайды. Сол жылдың
6 қарашасында қалалық әкімдік
сауда нүктесін сүріп тастау турасында шешім шығарып,оны 20
желтоқсанда іске асырған. Осы
уақытта кәсіпкер сауда нүктесінің
құнын тәуелсіз сарапшыларға
есептеткенде, олар сауда орынын нарықтағы бағасын 300 мың
долларға бағалаған. Ал жергілікті
билік орындары болса, кәсіпкерге
15-17 мың теңге көлемінде өтемақы
беріп, мазақ еткен. Осыдан-ақ,
қазіргі таңда жергілікті жерлердегі
билік
орындарының
шағын
кәсіпкерлерге деген көзқарасы
қандай екенін байқауға болады.
2001 жылдың 30 мамырында Алматы қаласының тұрғыны,

Ауған соғысының ардагері, 2
топтағы мүгедек Павел Хижняк
«28 панфиловшылар саябағы»
маңындағы аялдаманың жалға
алып, кәсіпкерлікпен айналыса
бастайды. Ол ісін бастайтын кезде
екі пәтерін сатып, ақшасын сауда
нүктесін көркейтуге жұмсайды.
2011 жылы П.Хижняк қалалық
әкімдікке арадағы келісміді ұзарту
үшін барғанда, олар келісімшартты
ұзартудан бас тартқан. Артынша
қалалық әкімдік кәсіпкерге саудан
орыны орналасқан жер телімін
мемлекет қажетіне кері қайтару
турасында хат жолдайды. Міне,
содан бері кәсіпкер әділдікке жету
үшін билік орындарымен соттасып келеді. Нақты өмірде болып
жатқан оқиғалардан ұққанымыз
Алматы қаласы әкімдігіндегі
қызметкерлер кәсіпкерлердің сауда орынын сүру турасында шешім
шығарғанда қаланың бас жоспарына сілтеме жасайтынын байқадық.
Дегенмен, бас жоспармен жанжақты танысқан адам ол жерден
қандайдай бір кәсіпкерлік нысанды
сүріп тастау турасында ешқандай
сөз таппасы анық. Мұндай
жағдайда әкімдік қала ішіндегі
жер телімін бір кәсіпкерден алып,
келесі біреуге беріп жатқандай
әсер
қалдырады.
Сондықтан
қалалық әкімдік қызметкерлерінің
өз
істерін
бас
жоспармен
бүркемелеуі күдік туғызады.
Қаланың орталығындағы автобус аялдамалдарындағы сүріліп
тастаған дүңгіршектердің орнына соңғы уақыттары «РТС
Деко» компаниясының заман талабына сай дүңгіршектері пайда
болғанын көріп жүрміз. Мұндайда
Алматы қаласы әкімдігі шаһрада
дүңгіршектердің монополистінің
пайда
болуына
жол
ашып
отырғанын байқау қиын емес. Егер
жергілікті билік орындарының
ойы таза болса, олар қала көркіне
сай келетін дүңгіршектердің ортақ
үлгісін дайындап, кәсіпкерлерге
сауда нүктелерін сол бағытта
қайта жасақтау турасында талап қойса, кәсіпкерлер бұл талапты сөзсіз орындайтын еді.
Өкінішке орай, қалалық әкімдік
тығырықтан шығар мұндай жолды ойлап отырған жоқ. Тек қана
ірі компаниялардың мүддесін
көздеп,
шағын
кәсіпкерлерді
құрбандыққа шалғаны жанымызға
батады. Қазір шағын кәсіпкерлер
әкімдіктің ірі компанияларға мойын бұрып, қарапайым халыққа
жалын күжірейтіп отырғанына
қапалы.
Ендігі кезекте Алматы қаласы
әкімдігінің басын айналдырып,
дегеніне көндіріп алған «РТС
Деко» компаниясы жайында бірер
сөз айта кетсек. «РТС Деко» Еуропа мен Азхия-тынық жағалауы
аймағындағы сыртқы жарнамамен айналысатын бірден-бір компания екені белгілі. Азуын айға
білеген компания Алматыдағы
500-ге тарта аялдамадағы сауда
нүктесін жалға алу турасында
қалалық әкімдікпен 25 жылға
келсімшартқа отырып қойған
деседі. Осы ретте Алматыда 1,5
мыға тарта аялдамада орналасқан
сауда нүкстесі бар екенін ескерсек, «РТС Деко» компаниясы
Алматыдағы қаншама шағын
кәсіпкердің жеп отырған нанын
айырғанын байқаймыз.
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Еліміздегі білім беру саласы бәсекеге қабілетті болуы үшін Республикалық жекеменшік білім беру ұйымдары қауымдастығы жарғақ құлағы
жастыққа тимей жұмыс істеп келеді. Қауымдастық директоры Роза Садықованың бас болуымен «НГ» газеті талай іс атқарылғанын басылым
бетінде үнемі жазып келеміз. Күні кеше ғана еліміздегі жекеменшік білім беру ұйымдарын оңтайланыдыруға қатысты мәселе көтерілгенде бірінші
болып, республикалық жекеменшік білім беру ұйымдарының белсенділері өздерінің бұл бастаманың қате екенін, нақты дәлелдермен келтіріп,
өз уәждерін айтты. Енді қауымдастық еліміздегі жекеменшік білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагог мамандардың кәсіби біліктілігін
көтеру мақсатында ұйым жанынан ұстаздарға Кәсіби қосымша біліктілікті көтеру орталығын құрып, тұсауын кесті. Өз кезегінде Роза Садықова
жаңа орталықтың жұмысын үйлестіруді, педагогика ғылымдарының кандидаты, Петровский атындағы ғылым және өнер академиясының корреспондент мүшесі Е.Мусихинова ханымға сеніп тапсырғанын айта кетуіміз керек.

Маман
дайындайтын
ұстаздар
қауымының білігін көтеру оңай жұмыс
емес. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың
өзі Жолдауында Білім және ғылым
министрлігіне бұл бағыттағы жұмыстарды
барынша үйлестіруді тапсырғаны белгілі.
Мемлекеттің қолдауынсыз, өз бетінше
жұмыс істеп жатқан жекеменшік мектептер де заман талабына сай ұстаздар
қауымының біліктілігін көтеруді назардан
тыс қалдырған емес. Қоғамдық өмірге байыппен қараған адам білім беру саласының
жүйесі түбірімен өзгеріп, жаңа сапаға
көтеріліп бара жатқанын байқайды. Келешектен үміт күткен кез келген ел бірінші кезекте білім беру жүйесі барынша бәсекеге
қабілетті болуын қамтамасыз етуі шарт.
Қазіргі өлшем бойынша кез келген адам
өмір бойы білімін жетілдіріп өтуі тиіс.
Заман күнде өзгеру үстінде. Сондықтан
жастардың көкейіне білім нәрін сеуіп
жүрген ұстаздар қауымы ізденіп, кәсібінің
мүмкіндігін кеңейтуі маңызды болып тұр.
Осындай жайттарды жан-жақты сарапқа
салған
Республикалық
жекеменшік
білім беру ұйымдары қауымдастығы
ұстаздардың біліктілігін жетілдіретін
орталық ашуды жөн деп шешті. Енді
қауымдастыққа мүше жекеменшік білім
ордаларының педагогтары қайда барып
кәсіби біліктілігімізді көтереміз деп бас
ауыртпайды. Жаңа орталықтың ашылуына мұрындық болған Роза Садықова бұл
көптен бері ойында жүрген іс екенін алға
тартты.
– Қауымдастыққа мүше жекеменшік
білім беру ұйымдарында еңбек етіп жүрген
педагог мамандардың біліктілігін көтеретін
орталық ашу турасындағы ой көкейімде

көптен бері жүрген еді. Бүгін сол ойға
алған ісіміз жүзеге асып, қуанышымыз
қойнымызға сыймай отыр. Қазіргі таңда
ұстаздар қауымның біліктілігіне қатысты
көптеген
сын-ескертпелер
айтылып
қалып жатқанын байқап жүрмін. Әдетте
көпшіліктің мұндай сын садағы әдетте
мемлекет қарамағындағы мектептерге
бағытталып жататыны жасырын емес.
Ал жекеменшік мектептер бұл бағытта
қателік жіберді деп айта алмаймын. Дегенмен мұндай сын-ескертпелер бәрімізге
ортақ деп есептеймін. Біздер қоғамда осын-

дай әңгімелер бас көтермеуі үшін педагог
мамандардың білігін көтеретін орталық
ашып отырған жайымыз бар. Алдағы
уақытта орталық жекеменшік мектептерде тәлім беріп жүрген ұстаздар қауымын
сатылап білігін көтеруді көздеп отыр. Осы
ретте біздер қатарымызға білікті мамандарды тартып, ұстаздар қауымының ойлау
қабілетін, білігін, пайымын, жекелеген адами қасиеттерін барынша дамытуды көздеп
отырмыз. Бұдан басқа орталықта білігін
шыңдаған ұстаздардың қоғамдық өмірде
алғы шепте жүріп, сабақ беру тәсілімен

Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығы мен Республикалық жекеменшік білім беру ұйымдары еліміздегі
жекеменшік білім беру ошақтары арасында жыл сайын «Қарқаралы» фестивальін өткізуді дәстүрге
айналдырғаны белгілі. «Тасбұлақ» таулы демалыс кешенінде өтетін бұл шара қазір мектеп оқушылары
арасында кеңінен танымалдыққа ие болғанын айта кетуіміз керек.
Фестиваль байқаудың негізгі мақсаты талантты балалар арасында жаңа есімдерді елге танытып, өнер сүйер
балалардың таланттарын шыңдау болатын. Республикамыздың

әр түкпірінен келген талантты деген балалар өз өнерлерін
көрсетіп, түрлі сыйлықтарға ие болып, демалыстарын көңілді
өткізуге «Тасбұлақ» таулы демалыс кешенінде барлық жағдай
жасалынған. Осы ретте «Қарқаралы» балалар ән байқауына
жезтаңдай әншілеріміз Бибігүл Төлегенова, Роза Рымбаева. Мақпал Жүнісовалар төрелік айтып, жас әншілерге сәтсапар тілеген-ді. Ал биыл бағын сынайтын жастарға қазақ
эстрадасынның белгілі әншісі Гүлбаршын Тергеубекова өз
бағасын беретін болады. Сондай-ақ, байқаудың құрметті қонағы
ретінде Қазақстанның белгілі актері Асанәлі Әшімов қатысады
деп күтілуде. Ал Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының
президенті Талғат Акуов пен Қарқаралы ауданы әкімі Хәлел
Мақсұтов қатысып, жас жеткіншектерге ізгі тілегін арнайтынын
айта кетуіміз. Осы ретте Республикалық жекеменшік ұйымдары
қауымдастығы Қарқаралы ауданындағы мектеп оқушыларының
бұл жарысқа тегін қатыстырып отыр. Қауымдастық жетекшісі
Роза Садықова 200-ге таяу өнерлі жастар қатысатын мерекелік
шараның соңы үлкен гала концертке ұласатынын алға тартты. Бүгінде мектеп оқушыларына арналған республикалық
шара мүлде жоқ. Алдағы уақытта елімізде дәл осындай жас
жеткіншеткердің талантын елімізге паш ететін байқаулардың
саны көбейсе нұр үстіне нұр болар еді.

өзгелерден оқ бойы озық тұруын басты
мақсатқа айналдырып отырмыз.
Орталық мамандары бірінші кезекте жекеменшік мектепке дейінгі білім
беру ұйымдары тәрбиешілерінің басын
қосып, білігін көтеруге күш салғанын
айта кетуіміз керек. Бірінші кезекте біздер
балабақша мен шағын орталықтардан келген тәрбиешілерге өз жұмысына қашанда
шығармашылық тұрғыдан қараудың мәні
мен мазмұны түсіндірілмек. Сол себепті,
алғашқы семинардың тақырыбын «Дамыған
қоғамдық
ортада
мектепке
дейінгі
мекемелердің жұмыс дұрыс ұйымдастыру»
деген тақырыпта өтіп отыр. Шара барысында жекеменшік балабақшалардан арнайы келген тәрбиешілер қауымы көкейге
түйген ойларын ортаға салып, біліктілігін
көтеруге күш салды. Осы ретте семинарға
жиналған тәрбиешілер алдында орталық
жетекшісі, психология ғылымдарының
кандидаты Е.Мусихинова мен педагогика ғылымдарының кандидаты Т.Авдеева
дәріс оқығанын айта кетуіміз керек. Өз
кезегінде сала мамандары бірінші кезекте мектеп жасына дейінгі балалардың
психофизиологиялық жағына баса назар
аудару керектігін алға тартты. Семинарға
қатысушыларды мектеп жасына дейінгі балаларды құда ойнатудың әдістемелік жүйесі
қатты қызықтырғанын айта кетуіміз керек.
Бұдан басқа дәріскер Е.Мусихинованың
балғындарға мәдени ғұрыптар арқылы рухани жан-дүниесін кемелдендіру турасын
жобасы да көпшіліктің назарын өзіне аударды. Осылайша алғаш рет ұйымдастырылған
біліктілікті жетілдіру курсы қатысушылар
тарапынан зор қолдауға ие болғанын айтуға
тиіспіз. Өз кезегінде біліктілігін шыңдаған
тәрбиешілер мұндай іс-шаралар жұмыстың
жаңа сапаға көтерілуіне айтарлықтай
септесетінін алға тартты. Тіпті кейбір
қатысушылар осындай әдіс-тәсілдерді
білмей, қалай жұмыс істеп жатқандарына
таңданысын білдіріп жатты. Орталық
мамандары алдағы уақытта мұндай
біліктілікті көтеру курстарын жиі өткізіп
тұруға кеңес бергенін айта кетуіміз керек.

